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Prefeito, vereadores e secretários participam
de reunião com governador Rodrigo Garcia
O prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, o vice,
Ricardo Piorino, o presidente
da Câmara de Vereadores, José
Carlos Gomes - Cal, dentre outros vereadores, juntamente
com secretários, adjuntos e diretores da Prefeitura participaram na manhã dessa segunda-

Divulgação

feira (6) do evento “Governo na
Área” – coordenado pelo governador Rodrigo Garcia. O evento
também contou com a participação do deputado estadual André do Prado, que tem sido um
grande interlocutor de Pindamonhangaba junto ao Estado.
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Com apoio do Trânsito, escola
Odete Corrêa Madureira
realiza ‘Blitz Educativa’
A Escola Municipal Professora Odete Corrêa Madureira, no
Morumbi, realizou uma “Blitz
Educativa” na última quintafeira, 2, com o apoio do departamento de Trânsito. Essa ação
foi a culminância do Projeto de
Responsabilidade Social e Cidadania da Escola, que contou com
outras ações anteriores, como a

decoração da escola, brincadeiras lúdicas, atividades internas
que simularam o trânsito, além
de palestras ministradas pelo
Departamento de Trânsito, que
reuniu alunos, professores, funcionários e pais de estudantes,
tudo em vista da conscientização
de um trânsito seguro.
PÁG. 8

Em busca de recursos: vereador José Carlos Gomes - Cal; secretária de Obras e Planejamento Marcela
Franco; vice-prefeito Ricardo Piorino; prefeito e primeira-dama: Isael e Cláudia Domingues; e o vereador
Carlos Moura - Magrão participaram do evento
PÁG. 3

Pinda se destaca debatendo estratégias para
Cidades Inteligentes com Rio e São Paulo
No último dia 25 de maio, Pindamonhangaba foi
convidada e representada no Smart City Business
Brazil Congress pelo secretário adjunto de Administração Danilo Velloso, responsável pelas ações de
tecnologia e inovação no município. O evento, ocorrido no Pro Magno Centro de Eventos de São Paulo,

contou com o ministro das Telecomunicações, Fabio
Faria, e grandes nomes do mercado. A iniciativa foi
realizada pela Smart City Business América, que está
presente em nove países do continente americano
e promove o avanço das discussões relacionadas às
Smart Cities na região.
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‘Festival Gastronômico
de Inverno’ foi sucesso
em seu primeiro
ﬁm de semana
PÁG.
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Parque da Cidade reúne
centenas de corredores
na “1ª etapa do Circuito
de Corrida de Rua”
A Secretaria de Esportes e
Lazer da Prefeitura de Pindamonhangaba promoveu no último
domingo (5) a “primeira etapa
do Circuito de Corrida de Rua de
2022”, no Parque da Cidade.

Este ano houve a adição de
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.

Cerca de 350 pessoas compareceram ao Parque da Cidade para o
Circuito. O próximo está marcado para o dia 7 de setembro
PÁG.
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‘Café Junino’ comunitário do
Cepatas reúne cerca de 50 pessoas

“Governo na área” e a
busca por recursos

No último sábado (4), o Cepatas (Centro de Proteção e Atendimento aos Animais) realizou
um “café junino comunitário”
em sua sede. O café reuniu cerca
de 50 pessoas, que contribuíram
levando pratos típicos juninos,
dentre elas o prefeito, Isael Domingues.
O evento aconteceu com o
intuito de atrair pessoas para o

O

governador do Estado de São Paulo,
Rodrigo Garcia, esteve na região
nessa segunda-feira, 6 de junho.
O evento “Governo na Área” ocorreu em
São José dos Campos e recebeu prefeitos,
vereadores e demais autoridades de
diversos municípios do Vale do Paraíba.

Cepatas para conhecerem o trabalho realizado no local, além
de promover a adoção responsável dos animais acolhidos pelo
órgão.
O café comunitário já acontecia, antes de surgir a pandemia e
as atividades presenciais serem
suspensas. Com a flexibilização
das medidas sanitárias, eles podem voltar a acontecer.

Para o diretor de Proteção
aos Riscos e Agravos à Saúde,
André Pereira, “a intenção é realizar mais ações como esta, para
termos um contato mais próximo com a população, bater um
papo sobre o que o Cepatas vem
realizando, e promover uma
conscientização a respeito da
adoção dos animais, que precisam de um lar”.

Professores da rede municipal de ensino
fazem curso de competências socioemocionais

Na ocasião, o prefeito de
Pindamonhangaba, Isael Domingues, o
vice-prefeito, Ricardo Piorino, o presidente
da Câmara de Vereadores, José Carlos
Gomes - Cal; secretários e diretores, entre
outros, marcaram presença e protocolaram
solicitações para suas pastas.
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Pindamonhangaba recebeu, durante o
evento, a placa de inauguração da estrada
do Atanázio e da nova unidade do Cravi –
Centro de Referência e Apoio à Vítima, que
o município irá administrar em parceria
com o Estado.
A proposta principal da participação
dos municípios é buscar recursos para
ampliar programas e projetos que busquem
melhorar a qualidade de vida dos seus
moradores.

Uma das ações do convênio
entre a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com
a Universidade de São Paulo
(USP-EEL), contempla o curso de
“Competências Socioemocionais
na educação infantil”, oferecido
aos professores de educação infantil da rede municipal.
O curso teve como objetivo
o desenvolvimento socioemocional dos professores, visando
compreender, administrar e
expressar as emoções, interferindo nos relacionamentos interpessoais e também intrapessoal.
É um processo de aprendizagem no qual o professor aprende a lidar com suas emoções,
medos e anseios, a se relacionar com os outros, a lidar com
conflitos internos e externos,
que afetam tanto a vida pessoal
como a profissional.
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Ao longo do curso foram
abordados temas como emoções, mapa mental, tecnodocência, sincronicidade, lei da
atração e microfisioterapia.
Oportunizando
experiências
significativas aos professores,
articulando a teoria com a prática, finalizando com oficina relaxante. O curso contou com a
contribuição e parceria da professora Dra. Luciana de Lima,
professor Dr. Robson C. Loureiro e da Dra. Beatris Carvalho.
Em uma ação conjunta com a
escola João Ce�ario, em que
o diretor Edson de Souza Sott
já vinha trabalhando com sua
equipe de professores, realizouse em HTPC uma vivência para
refletirem sobre o autocuidado
e autoconhecimento.
Para Edson, “o trabalho com
as emoções na educação abre
possibilidades para que os docentes tenham consciência do

que eles e seus alunos sentem,
como também trabalhem a tolerância, as pressões ou frustrações, que fazem parte do
trabalho e do dia a dia em sala
de aula. É importante pois desenvolvemos habilidades de
trabalho em equipe, o equilíbrio
e controle emocional, além de
uma melhor tomada de decisões
e comprometimento escolar”.
Para a secretária de Educação, Luciana Ferreira, trabalhar
com os conteúdos socioemocionais permite cuidar dos profissionais que acolhem os estudantes. “A saúde mental precisa
ser abordada, pois a escola é
um espaço de relações. Aprendemos não só com a fala, mas
com os olhares, a escuta empática e a observância às atitudes.
Mais cursos dessa natureza serão ofertados durante o ano,
ampliando para os estudantes e
familiares”, finaliza.
Divulgação

Juraci de Faria Condé
Juraci de Faria
Condé é escritora,
poetisa e membro
da APL - Academia
Pindamonhangabense
de Letras

THEREZA & TOM MAIA
Primos entre si, Thereza e
Tom Maia nasceram e cresceram em Guaratinguetá, de um
e do outro lado da rua Frei Galvão, a mesma rua em que nasceu o primeiro Santo Brasileiro, que é tio de um e de outro.
Casados desde 1958, a história
de amor de Thereza e Tom vai
além dos quatro filhos, oito netos, 60 livros e centenas de monografias e artigos sobre a história e a cultura valeparaibana,
brasileira e portuguesa!
Quando Tom era ainda promotor público, e Thereza, professora de Cultura Brasileira,
de Folclore, de Turismo e de
Museologia, o casal se entregou
à pesquisa dos valores culturais
brasileiros. Durante as férias
e finais de semana, viajavam
com os filhos na rural willys da
família para efetuar estudos e
pesquisas nos municípios circunvizinhos a Guaratinguetá.

Aos poucos foram se aventurando pelo Brasil, e, graças a
esses roteiros familiares, temos
hoje uma valiosa documentação histórica do Vale do Paraíba e Paraty, Recife e Olinda,
São João Del Rey e Tiradentes,
Tijuco e Diamantina, Ouro Preto e Mariana, Pará e Maranhão,
Guaratinguetá e Itu, Vila do
Príncipe e Bahia, Sergipe e Goiás e, pasmem, Óbidos e Ilhavo,
em Portugal.
Nessa jornada de amorosa
parceria, Thereza cuidava das
pesquisas e das entrevistas, e
Tom, de registrar, em desenhos
a bico de pena, a paisagem
histórica e regional, como o fizeram, nos séculos passados,
Debret, Thomas Ender, Spix e
Martius.
“O passado é um segundo
coração que bate em nós”, assinala Henry Bataille. É a mais
pura verdade! Ao adentrarmos

o universo histórico e cultural
das obras de Thereza e Tom
Maia, imediatamente, esse “segundo coração” pulsa milagrosamente em nosso peito.
Em “Uma Casa Paulista”
(2007), somos conduzidos à história da casa em que os autores
residem no centro de Guaratinguetá. Membros da 4ª geração
de João Baptista Rangel e de
Thereza Galvão de França - edificadores do imóvel datado de
1866 -, Thereza e Tom mantêm
viva a memória da casa que ultrapassa um século e meio de
vida e, de tão representativa
no cenário histórico e cultural
paulista, foi tombada pelo CONDEPHAAT (1978).
Dentre as obras de Thereza
e Tom Maia, destacam-se o célebre “Folclore das Tropas, Tropeiros e Cargueiros no Vale do
Paraíba” - prêmio Silvio Romero do Ministério de Educação

e Cultura (1980) -, e também“Vale do Paraíba - Velhas Cidades” (1977) e “Vale do Paraíba
- Velhas Fazendas” (1975), em
que divulgam a nossa Pindamonhangaba e a Fazenda do Borba.
É imprescindível ressaltar
“Frei Galvão – Sua Terra e Sua
Vida”, obra lançada em 1998,e
todo o empenho de Thereza e
Tom Maia nos processos de beatificação e de canonização de
“Santo Antônio de Sant’Anna
Galvão”, bem como na criação
e na manutenção da Sala das
Relíquias, na casa em que, nos
idos de 1739, nasceu o santo
brasileiro e, hoje, recebe peregrinos e devotos do Brasil e do
mundo.
Thereza e Tom Maia são os
fundadores e diretores do Museu Frei Galvão, que, neste ano,
celebra seu jubileu de ouro
(1972 – 2022) e o bicentenário
da morte de Frei Galvão (1822

– 2022); são membros fundadores doInstituto de Estudos
Valeparaibanos (IEV - 1973) e do
Instituto Histórico e Artístico de
Paraty (IHAP - 1974), entidades
que multiplicam seus ideais entre seus membros, fomentando
pesquisas, publicações e eventos.
Com essa obra monumental
em prol da preservação da cultura valeparaibana, brasileira
e portuguesa, Thereza e Tom
Maia souberam, como poucos,
aliar família e trabalho, história e arte, paixão e amor! Mais
do que um roteiro geo-histórico
e sentimental, o legado dos sobrinhos de Frei Galvãoà nossa
terra e à nossa gente “é um poema de amor, uma prece às pedras, paredes, torres, telhados e
caminhos...”.
Quem desejar apreciar esse
tesouro, pode acessar osite
www.therezaetommaia.com.
br .
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Pinda se destaca debatendo estratégias para
Cidades Inteligentes com Rio e São Paulo
Divulgação

Tecnologia: Pinda vem se inovando e conquistando espaço na pauta de grandes investidores

‘Festival Gastronômico
de Inverno’ foi sucesso no
primeiro ﬁnal de semana
O “II Festival Gastronômico de Inverno do Piracuama
e Ribeirão Grande” começou na última sexta-feira (3),
aquecendo a estação mais
fria do ano. O primeiro dia
do evento ocorreu no Mangueirão do Zé Bé, de noite,
com muita música e bolinho
caipira. O local foi decorado
de forma especial e teve no
cardápio diversas comidas
típicas, agradando muito
quem estava com saudades
de uma boa festa junina.
No sábado (4) e domingo (5), o festival continuou
no Restaurante e Pizzaria
Colmeia, com o tradicional Arraiá do Colmeia, que
apresentou atrações juninas
e música ao vivo, além do
prato principal, o bolinho de
mandioca com pernil.
Em todos os fins de semana de junho e julho ocorrerão atrações musicais, feiras
e exposições.
O foco gastronômico conta com pratos especialmente
elaborados pelos restaurantes participantes, que são o
carro-chefe de cada estabelecimento.
A iniciativa do ‘Festival
Gastronômico de Inverno’ é
uma parceria entre os restaurantes das regiões do
Piracuama e do Ribeirão
Grande com a Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Cultura e
Turismo “Novo Turismo”,
apoio do Fundo Social de Solidariedade, Departamento
de Comunicação da Prefeitura e Comtur – Conselho Municipal de Turismo.
O evento possui 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 essas são
muito bem-vindas para o fomento do turismo na cidade.
“Os primeiros dias do festival contaram com a presença de centenas de pessoas
de diversas cidades do Vale
do Paraíba. Turistas de São

No último dia 25 de maio,
Pindamonhangaba foi convidada e representada no Smart City
Business Brazil Congress pelo
secretário adjunto de Administração Danilo Velloso, responsável pelas ações de tecnologia e
inovação no município.
O evento, ocorrido no Pro
Magno Centro de Eventos de
São Paulo, contou com o ministro das Telecomunicações,
Fabio Faria, e grandes nomes
do mercado. A iniciativa foi
realizada pela Smart City Business América, que está presente
em nove países do continente
americano e promove o avanço
das discussões relacionadas às
Smart Cities na região.
Pindamonhangaba, que tem
na sua pauta a tecnologia e inovação para melhoria da gestão
pública, vem conquistando resultados e espaço na pauta de
grandes investidores, confirmado pelo robusto crescimento
econômico. São pilares a otimização de contratos e reinvestimento dos resultados financeiros.
“Desde 2019, a gestão vem
investindo forte no uso de tecnologia e inovação. Por anos,
a cidade esteve atrasada e longe do crescimento das demais
da região e, hoje, além de lide-

rar no uso das melhores práticas, objetivamos ser a segunda
economia do Vale e estar entre
as grandes cidades do país em
2026”, explica Danilo Velloso.
“Nossa estratégia é dar ao
investidor o melhor lugar pra
colocar seu dinheiro, com isso
gerando inovação, melhoria da
cidade e crescimento a todos.
Visamos elevar a régua no padrão de gestão, para que os futuros governantes só possam
ser melhores, perpetuando que
Pindamonhangaba jamais retroceda”, completa.
De acordo com o secretário
adjunto, em breve, a cidade começará formalmente o processo
de certificação nas ISOs 37120,
37122 e 37123, referência para
Smart Cities, colocando Pinda
entra as grandes do mundo.
“Essa iniciativa vai atestar
nossa gestão e mostrará que é
possível fazer, quando se tem
vontade política. Nossa gestão
é pautada na política com resultados, diferenciando de política
de promessas. Hoje, ser de Pindamonhangaba traz orgulho ao
nosso povo e causa ciúmes positivo nos demais. Estamos aqui
pra ajudar e trabalhar incansavelmente por todos”, finaliza o
prefeito de Pindamonhangaba,
Isael Domingues.

Quadras e rotatórias
recebem iluminação em
LED em diversos bairros
Divulgação

José dos Campos, Taubaté,
Tremembé, Campos do Jordão
e Guaratinguetá prestigiaram
o evento nesses três dias e
puderam provar o melhor da
gastronomia e da cultura dessa época do ano em Pinda”,
apontou o secretário adjunto
de Cultura e Turismo, Ricardo
Flores.
Ele também disse que,
“através do festival, os munícipes de Pinda puderam
conhecer cada vez melhor os
restaurantes que a região do
Piracuama e Ribeirão Grande
possuem, além de provar as
comidas típicas que fazem e

que representam a nossa região”.
Segundo o prefeito da cidade, Isael Domingues, “o Festival Gastronômico de Inverno,
além de promover o turismo e
a cultura gastronômica, incentiva o desenvolvimento econômico e leva a todos o que Pinda tem de melhor”.
O “II Festival Gastronômico
de Inverno de Pindamonhangaba – Piracuama e Ribeirão
Grande” – vai até o dia 31 de
julho. Mais informações estão
no site oficial da Prefeitura, o
www.pindamonhangaba.sp.
gov.br.
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba, através da Secretaria
de Governo e Serviços Públicos,
continua executando o programa de melhorias no Sistema de
iluminação dos espaços públicos.
Na última semana, diversas
rotatória da SP 62 Rodovia Abel
Fabrício Dias e quadras esportivas da cidade receberam a revitalização com iluminação em
LED.
Os bairros que receberam os
serviços, executados pelos servidores públicos do Setor de Elétrica, são:
Parque das Nações: Quadra Esportiva do bairro recebeu
arevitalização com substituição
de todos os projetores por refletores de LED
Lot. São Judas Tadeu:
Quadra Esportiva do bairro recebeu a revitalização com substituição de todos os projetores
por refletores de LED
Vila Suíça: substituição
de todas as lâmpadas vapor de
sódio por lâmpadas metálica na
Rotatória da Abel Fabrício Dias

Jardim Morumbi: substituição de todas as lâmpadas
vapor de sódio por lâmpadas
metálica na Rotatória da Abel
Fabrício Dias
Água Preta: substituição
de todas as lâmpadas vapor de
sódio por lâmpadas metálica na
Rotatória da Abel Fabrício Dias
Parque das Palmeiras:
substituição de todas as lâmpadas vapor de sódio por lâmpadas metálica na área verde do
Parquinho
Outro locais
Além dos bairros acima, foram executados serviços na
região do Pronto Socorro, que
recebeu a substituição da iluminação externa por luminárias
de LED e no acesso da entrada da
FATEC, que recebeu a substituição
da iluminação em vapor de sódio
por metálica, às margens da Rod.
Abel Fabrício Dias.
Segundo o Setor de Elétrica
está sendo preparada a realização
de serviços na Quadra do bairro
Bem Viver, que recentemente foi
fruto de vandalismo com furto de
toda a fiação elétrica.
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Parque da Cidade reúne centenas de
corredores na ‘1ª etapa do Circuito de
Corrida de Rua’
A Secretaria de Esportes e
Lazer da Prefeitura de Pindamonhangaba promoveu no último
domingo (5) a primeira etapa do
“Circuito de Corrida de Rua” de
2022, no Parque da Cidade.
Este ano houve a adição de
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.
O professor Luís Fernando
explicou que “foram cinco categorias, para o público infantil e
outras 13 categorias, masculino
e feminino, para as pessoas dos
17 anos para cima, sem limite
de idade, com percurso entre
4km e 6km, além de provas
para pessoas com deficiência”.
Todos os participantes receberam medalhas, e ao fim de todas

Divulgação

as etapas, os primeiros colocados
também ganharam troféus.
Cerca de 350 pessoas compareceram ao Parque da Cidade para
o Circuito. O próximo está marcado para o dia 7 de setembro.
A Secretaria de Esportes e Lazer está trabalhando para que
ainda aconteça cinco etapas do
“Circuito Corrida de Rua”. O secretário da pasta, Everton Chinaqui, disse que “no ano passado foram quatro etapas e este
ano pensamos em cinco provas.
Aos poucos as atividades vão
voltando ao normal e podemos
voltar a realizar nossos eventos”. “Estamos avaliando os melhores locais e datas para que o
evento atenda um público cada
vez maior e estimule o máximo
de pessoas nas próximas edições” completou Everton.

Pinda Rugby vence equipe de São Paulo por
placar elástico no CE João do Pulo
A equipe masculina de Rugby,
Pinda Rugby, conhecida como
Leões do Vale, jogou no último
sábado (4), no CE João do Pulo,
contra os Tamanduás Bandeira,
de São Paulo. A partida valeu
pela terceira rodada da segunda
divisão do Campeonato Paulista.
Os Leões do Vale agora
somam 10 pontos (pontos
objetivos), com duas vitórias
e uma derrota e terminaram
a fase de grupos em segundo
lugar, logo atrás do Piracicaba
Rugby, que está com 14.
O capitão e abertura dos
Leões do Vale, Yago Moreira
César, disse: “Apesar de um
início de jogo com um certo grau
de nervosismo, com o passar de
alguns minutos o time pindense
conseguiu
se
encaixar
e
desenvolver um jogo mais solto
e dinâmico. A marcação dos
Tamanduás não foi párea para
os Leões do Vale, que vieram
com força total, fechando o
primeiro tempo com 40 pontos
a zero. No segundo tempo, a
equipe colocou em prática o que
foi solicitado pelo técnico Netão
e marcaram o maior número de
pontos possíveis finalizando o
jogo com um placar de 115 x 03.”
Os destaques do time foram
Carlos André, que marcou um
lindo “try” no início da partida,
Alyfer Vinícius, que pontuou
5 vezes e Marcelo Mauro, que
vestiu por uma última vez a
camisa dos Leões do Vale e está
se despedindo da equipe.
Durante o jogo, o time
pindense teve a torcida das
crianças do projeto “Parceiros do
Amanhã”, da Polícia Militar, para
quem o Pinda Rugby ministra
aulas semanalmente por meio do
projeto “Primeiro Try”.
Já classificado, o Pinda
Rugby possui o próximo jogo
somente no segundo semestre,
com o adversário por se definir.
A próxima fase é em estilo
mata-mata e “playoffs” (oitavas,
quartas, semifinal e final).
Os Leões do Vale contam
com o apoio da Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio
da da Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer, e com o
patrocínio de Hotgol e Clínica
Dentária Tardin.
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Professores do Atendimento Educacional
Especializado realizam curso com neurocientista
No último dia 30, segundafeira, aconteceu o segundo encontro da formação em serviço,
ministrada pelo neurocientista
Fernando Lauria, para os professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE),
da Rede Municipal de Ensino
de Pindamonhangaba.
Segundo Lauria, “a formação aplicada junto aos professores das salas de recurso
tem por objetivo propiciar um
aprofundamento nos principais transtornos e distúrbios de
aprendizagem, com ênfase nas
neurociências, que são apresentados, na demanda dos alunos da rede municipal de ensino, de acordo com as principais
necessidades vivenciadas pelos
próprios profissionais”.
Inicialmente, nos dois encontros que já aconteceram,
nos meses de abril e maio,
foram abordados temas, de
âmbito geral, diretamente relacionados aos princípios das
neurociências: Neuroanatomofisiologia e a Neurociência da
Construção do Ser.
Acontecerão mais sete encontros, onde os conceitos e as pos-

sibilidades de intervenção, diante dos
principais
transtornos e distúrbios
de aprendizagem
no dia a dia dentro
da sala de recurso,
serão discutidos e
praticados de forma a contribuir no
desenvolvimento
do professor que,
consequentemente,
refletirá na prática
pedagógica e no desenvolvimento dos alunos que fazem uso
das salas de recurso.
As formações têm sido dinâmicas e contam com o compartilhamento das práticas, dos professores do AEE, enriquecendo
e trazendo motivação para o
processo de aprendizagem.
Para a professora Daniele
Correard, a formação em neurociência está sendo muito
produtiva. “Cada encontro nos
abastecemos de novos conhecimentos, um momento para
estudar e trocar experiências.
Estou vivenciando o resultado
em minhas práticas na Sala de
Recursos. As conexões que o

Divulgação

professor faz, das funções do
cérebro com os transtornos,
síndromes e deficiências são riquíssimas”.
De acordo com a professora
Flávia Farath, este curso se faz
necessário. “Nesta formação
continuada, nós estamos tendo
a oportunidade e o privilégio
de mergulhar no fascinante
universo da mente. Temáticas
como estrutura cerebral, conceitos da neurociência, distúrbios, transtornos, atuações
preventivas às dificuldades de
aprendizagem, entre outros assuntos, são abordados com competência e afetividade pelo neurocientista. Aprofundar nossos

conhecimentos sobre como a
mente funciona contribuirá, e
muito, para nossa prática no
atendimento educacional especializado e, consequentemente,
para o desenvolvimento global
de nossas crianças”.
Segundo a secretária de
Educação, Luciana Ferreira,
“esta formação é importante
para que os profissionais possam conhecer e entender o ser,
compreender como funciona
o cérebro humano, onde podem ocorrer os problemas, e
como intervir de forma mais
eficaz para o desenvolvimento
e aprendizagem das crianças
neurotípicas”.
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saúde

Pinda prorroga vacinação de gripe e sarampo;
conﬁra locais de vacinação

Divulgação

A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba seguirá o cronograma
do Governo do Estado e prorrogará a
vacinação contra gripe e sarampo até
dia 24 de junho.
Até 10 de junho (sexta-feira), a
vacinação contra gripe será aplicada em professores, gestantes, puérperas, pessoas com 60 anos ou mais,
trabalhadores de estabelecimentos

de saúde, crianças de seis meses a
menores de cinco anos e pessoas
com deficiência, comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores portuários, Trabalhadores de transporte
coletivo (rodoviários, passageiros,
urbanos, e de longo curso), forças de
segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional; a imunização contra sarampo

será para trabalhadores de estabelecimentos de saúde e crianças de seis
meses a menores de cinco anos.
As
pessoas
devem
levar
documento de identificação e
carteira
de
vacinação.
Quem
trabalha em estabelecimentos de
saúde e de educação também deve
levar documentos que comprovem o
vínculo de emprego.

CONFIRA LOCAIS, HORÁRIOS E PÚBLICOS DE CADA VACINA DURANTE A SEMANA
Gripe e sarampo para todos os públicos
contemplados pelo Governo do Estado

Locais: PSF Jardim Regina, PSF Feital, PSF Eloyna,
PSF Triângulo, PSF Santa Cecilia, UBS Azeredo, PSF
Vale das Acácias, UBS Ipê II, UBS Vila São Benedito,
PSF Arco Iris, PSF Araretama III, UBS Bem Viver, UBS
Vila Rica, PSF Cruz Grande, PSF Bonsucesso e PSF
Bela Vista.
Das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas

Gripe e sarampo

Local: sala de vacina central (Ciaf/Saúde da Mulher)
Crianças de 6 meses a menores de 5 anos:
Segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das
13 às 15 horas

Divulgação

Gripe e sarampo

UBS Crispim
Segunda a sexta-feira, das 8 às 10 horas e das 13 às
16 horas
Para crianças de seis meses a menores de cinco anos

Gripe e sarampo

PSF Cidade Jardim
Segunda a sexta-feira, das 8 às 11 e 13 às 16 horas:
Para todos os grupos contemplados nas campanhas
de vacinação
PSF Maricá
Toda segunda-feira, das 13 às 15h30
Para todos os grupos contemplados nas campanhas
de vacinação

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

3ª Dose (Dose Adicional)
Adolescentes de 12 a
17 anos com alto grau
de Imunossupressão e
esquema vacinal completo
há 8 semanas

1ª dose: Crianças de 5 anos
(população geral)
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro.

1ª dose: a partir de 6 anos
(população geral)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Nova Esperança, USF Cidade Nova, Cisas (Moreira César)
e Estacionamento Shibata Centro.

2ª dose:

Infantil, adolescente e adulto

2ª dose: CORONAVAC /
SINOVAC / BUTANTAN (a
partir de 6 anos)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Nova Esperança, USF Cidade Nova, Cisas (Moreira César)
e Estacionamento Shibata Centro.

ASTRAZENECA (Conforme
agendado na carteirinha)
Das 8 às 11 horas: USF Nova
Esperança, USF Cidade Nova,
Cisas (Moreira César) e Estacionamento Shibata Centro.

PFIZER / BIONTECH
(Conforme agendado na
carteirinha )
Das 8 às 11 horas: USF Nova
Esperança, USF Cidade Nova,
Cisas (Moreira César) e Estacionamento Shibata Centro.

2ª dose: PFIZER Pediátrica
Crianças de 05 a 11 anos
(Conforme agendado na
carteirinha)
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro.

Gripe
Estacionamento Shibata Centro
Segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13
às 16 horas
Para toda população a partir de 12 anos contemplados
na campanha de vacinação contra gripe.

Covid-19: Pinda mantém vacinação
para todos os públicos na terça-feira (7)
3ª dose (dose adicional)
Pessoas com 18 ou esquema
vacinal completo há 4 meses

A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba mantém vacinação para idosos com 60 anos
ou mais na terça-feira (7); adolescentes de 12 anos ou mais
sem comorbidades recebem a 3ª
dose (dose de reforço). Demais
públicos seguem normalmente.
Confira locais e horários.

Gripe e sarampo

Gripe e sarampo
PSF Goiabal
Toda quarta-feira, das 8h30 às 11 horas e das 13
às 15 horas
Para todos os grupos contemplados nas campanhas
de vacinação

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

4ª Dose / Segunda dose
Adicional/
(População acima de 18
anos com alto grau de
Imunossupressão e que
tenham tomado a
3ª dose há 4 meses)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Nova Esperança, USF
Cidade Nova, Cisas (Moreira César) e Estacionamento Shibata
Centro.

60 anos ou mais e que
tenham tomado a
3ª dose há 4 meses
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Nova Esperança, USF
Cidade Nova, Cisas (Moreira César) e Estacionamento Shibata
Centro.

Atenção
- A Secretaria de Saúde informa que os frascos de vacina são multidoses e possuem
validade de 6 até 8 horas após
abertos. Assim, para evitar desperdício, pode ser solicitado
àqueles que chegarem próximo ao horário de encerramento que retornem outro dia. Pedimos a compreensão.
- Todos precisam levar um
documento de identificação (RG
ou CPF), comprovante de endereço e o termo de vacinação
preenchido (disponibilizado no
site da Prefeitura). Originais e
cópias.
- Quem perdeu a carteirinha de vacinação da Covid-19,
favor procurar o posto que irá
tomar a próxima dose e pedir a
segunda via. É necessário levar
um documento com foto e preferencialmente informar o dia
que tomou a primeira dose.

Comorbidades e
deficiências infantis
Insuficiência cardíaca, cor
-pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas,
valvopatias,
miocardiopatias
e pericardiopatias, doenças da
aorta, grandes vasos e fístulas
arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas,
próteses e implantes cardíacos,
talassemia, síndrome de Down,
diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente e de
artéria estágio 3, hipertensão
estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo, doença cerebrovascular, doença renal crônica,

imunossuprimidos (incluindo
pacientes oncológicos), anemia
falciforme, obesidade mórbida,
cirrose hepática e HIV.

Grau de imunossupressão
de adultos
Indivíduos que possuam:
I - Imunodeficiência primária
grave; II - Quimioterapia para
câncer; III - Transplantados
de órgão sólido ou de células
tronco hematopoiéticas (TCTH)
em uso de drogas imunossupressoras; IV - Pessoas vivendo
com HIV/Aids com CD4 < 200
cel/mm3; V - Uso de corticóides
em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14
dias; VI - Uso de drogas modi-

ficadoras da resposta imune*;
VII - Pacientes em terapia renal
substitutiva (hemodiálise); VIII
- Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais
inflamatórias);
Drogas modificadores de resposta imune consideradas para
fim de elegibilidade a dose adicional da vacina para pessoas
imunossuprimidas (checar no
informe técnico).
Dados sujeitos a alterações,
em caso de dúvida ligue: (12)
3648-1912 (Sala de Vacina do
Ciaf).
O telefone da ouvidoria da
saúde é: (12) 3550-0605.

Município registra 1 óbito, 724 casos
novos notiﬁcados e 332 recuperados
por Covid-19 na última semana
O boletim da Vigilância
Epidemiológica de Pindamonhangaba contabilizou, do
dia 31 (terça-feira) ao dia 6
(segunda-feira), 1 óbito (Terra
dos Ipês). A Prefeitura lamenta a morte e se solidariza com
os familiares.
O boletim de VE registra
ainda 724 novos casos notificados e 332 recuperados. No
total, 35.283 moradores de
Pindamonhangaba testaram
positivo para Covid-19.
As UTIs públicas estão com
100% dos leitos livres e as UTIs
privadas estão com ocupação
de 50%. As enfermarias estão
com 12% de ocupação, somados leitos públicos e privados.
O número total de doses
de vacinas aplicadas está em
379.712 (números atualizados
até as 13h01 de 06 de junho),
146.266 primeiras doses,
134.607 segundas doses, 4.576
doses únicas e 94.263 doses
adicionais.
A Secretaria de Saúde alerta a população para que procure as Unidades de Saude
em caso de sintomas gripais

(Pronto-Socorro, UPA Moreira
César, UPA Araretama e Unidade Mista Cidade Nova) para
testagem, tratamento e notificação. Em caso de realização

de autotestes, deve-se procurar as mesmas unidades para
devida notificação, contabilização e monitoramento de
novos casos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO

Ribeiro

Martuscelli,

Secretário

Municipal

- FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUMCAD 1

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 655, DE 01 DE JUNHO DE 2022.
Marcelo

EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

de

Administração, no uso da competência conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828,
21 de julho de 2020, e considerando o parecer da Comissão Processante,
RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados a partir de 08 de
junho de 2022, o prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº
001/2022.
Esta portaria entra em vigor nesta.
Pindamonhangaba, 01 de junho de 2022.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração
em 01 de junho de 2022.
SMA/egga/Memo 22991.2022

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

EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:
Objeto:

2

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:

Objeto:

DIRETOR DE ESCOLA
3

Dia 14/06/2022 às 10h:

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:

91º ROSEMAR APARECIDA SILVA
92º LIDIANE APARECIDA VIEIRA BERNARDES SILVA

Objeto:

CONVOCAÇÃO – 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes,

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

do Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a participarem, e

Prazo:
Valor:
Objeto:

entidades, trabalhadores, usuários e demais representantes da sociedade civil
convidados a participarem, na data abaixo, da “6ª Reunião Ordinária de
2022”, cuja pauta vem a seguir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - CP 52 - CEP 12420-010 - PINDAMONHANGABA - SP
TEL: (12) 3644-5600

CONVOCAÇÃO

Pauta:
- Leitura e Aprovação de Ata;
- Emenda Parlamentar no valor de R$ 100.000,00 – Proteção Social
Básica;
- Prestação de Contas – microônibus;
- Substituição do Secretário CMAS;
- Informes Gerais.

Dia:

08/06/2022 (quarta-feira)

Horário:

8h30 (oito horas e trinta minutos)

Local: Reunião online pela plataforma virtual Google Meet
Link da videochamada: https://meet.google.com/fde-vpuy-wzm

Convocamos a comparecer no Departamento de
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os
candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte
documentação, em original e cópia:
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Objeto:

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

6

Lembrando aos conselheiros que não puderem participar (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

ENFERMEIRO

9º SARAH CRISTINA LIBANORI
MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO 068/2022 (PMP 2797/2022) – reabertura
Para “aquisição de veículos tipo picape para atender as necessidades do Departamento de Meio
Ambiente”, com recebimento das propostas até dia 21/06/2022, às 14h e início dos lances às 14h30.
PREGÃO PRESENCIAL 101/2022 (PMP 5347/2022)
Para “contratação de empresa especializada, para fornecimento de água, a ser entregue por
ocasião dos eventos institucionais e de capacitação realizados pela Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo”, com recebimento dos envelopes até dia 22/06/2022, às 08h e início da sessão 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.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO PRESENCIAL 040/2022 (PMP 2071/2022)
A autoridade superior negou provimento à intenção de recurso das empresas Agil Eireli ME e
Gic Serviços de Portaria Ltda EPP, e com base na análise técnica da Planilha de Composição de
Custos, homologou, em 02/06/2022, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que cuida de
“contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de portaria e controladoria
de acesso nas piscinas dos Centros Esportivos da Semelp”, em favor da empresa Força de Elite
Conservação e Serviços Ltda, o item 01, no valor total de R$ 294.024,00.
*** CONTRATO ***
PREGÃO ELETRÔNICO 027/2022 (PMP 1121/2022)
Foi firmado o contrato 104/2022, de 02/06/2022, para “aquisição de uniformes (camisa polo, calça,
colete, bonés, camiseta manga curta e cinto) operacional para servidores da Defesa Civil”, no valor
de R$ 14.972,25, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o
Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada, empresa Cavirelu Confecções de Uniformes Ltda
ME< o Sr Laercio Gomes.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO PRESENCIAL 049/2019 (PMP 10356/2019)
Foi firmado o aditamento 01/2022, de 31/05/2022, ao contrato 054/2019, que cuida de “contratação
de empresa especializada na realização de exames de polissonografia”, para prorrogação até
18/06/2023, e reajuste de 12,26% conforme variação do IPC FIPE, passando o valor do contrato
para R$ 66.804,88, assinando pela contratante a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela
contratada, empresa Pronto Clin Sono S/S Ltda, a Sra Dinalia Maria Ribeiro Nascif de Almeida.
*** FESTIVAL DA MÚSICA SERTANEJA ***
17º FESTIVAL DE INTERPRETAÇÃO DA MÚSICA SERTANEJA “LUIZ CARLOS CARDOSO”
– 2022
O 17º Festival de Interpretação da Música Sertaneja “LUIZ CARLOS CARDOSO” é promovido pela
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Cultura, em cumprimento
à Lei nº 3.911 de 24 de maio de 2002, alterada pela Lei n. 4.713, de 06 de novembro de 2007,
regulamentada pelo Decreto Municipal n. 4.738, de18 de julho de 2011, e tem como objetivo
incentivar a música sertaneja, revelar novos talentos e promover o intercâmbio artístico cultural.
O Festival será realizado nos dias 24 e 31 de julho de 2022, as 09 horas, no Espaço Cultural “Luiz
Carlos Cardoso”. A inscrição estará aberta no período de 03 de junho a 18 de julho de 2022; será
feita pela internet, o interessado deve entrar no site:
www.pindamonhangaba.sp.gov.br e clicar na imagem do Festival Sertanejo.

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:
Objeto:

Dia 14/06/2022 às 9h30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS 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:

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:
Objeto:
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André Luís da Silva Souza
Presidente do CMAS – Gestão 2020/2022

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:
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Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:

Objeto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
CONVOCAÇÃO

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:

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

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
Processo Administrativo:
Parceiros:
Objeto:

2

ENGENHEIRO

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:

Dia 14/06/2022 às 14h
12º JOSÉ SÉRGIO ALMEIDA DE SOUZA

Objeto:

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

3

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
CONVOCAÇÃO

Objeto:

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

4

Dia 14/06/2022 às 9h

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:
Objeto:

5

ENGENHEIRO

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:
EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:
Objeto:

11º MARINA IGNACIO ARANTES SANTOS

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE FOMENTO 11/2022 (Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FUMCAD)
Nº 5.542/2022
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Assistência Social / Liceu Coração de Jesus
Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FUMCAD, para promover o
desenvolvimento do Projeto Cursinho do Salê, especificamente
para despesas de custeio compreendidas no plano de trabalho
integrante do Processo Administrativo nº 5.542/2022, de 16 de
maio de 2022.
Até 31/12/2022
R$ 93.000,00
01/06/2022
TERMO DE FOMENTO 13/2022 (Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FUMCAD)
Nº 5.529/2022
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Assistência Social / Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Pindamonhangaba - APAE
Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescente - FUMCAD, para promover o
desenvolvimento do Projeto Nutrição em Ação, especificamente
para despesas de custeio compreendidas no Plano de Trabalho
integrante do Processo Administrativo nº 5.529/2022, de 16 de
maio de 2022.
Até 31/12/2022
R$ 34.008,81
02/06/2022
TERMO DE FOMENTO 28/2022 (Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FUMCAD)
Nº 5.555/2022
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Assistência Social / Associação Pindamonhangabense de Amor
Exigente - APAMEX
Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FUMCAD, para promover o
desenvolvimento do Projeto Escola para Cuidar, especificamente
para despesas de custeio compreendidas no plano de trabalho
integrante do Processo Administrativo nº 5.555/2022, de 16 de
maio de 2022.
Até 31/12/2022
R$ 45.000,00
- Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal do Idoso - FMI,
para promover o desenvolvimento do Projeto: Aquisição de
Equipamentos, especificamente para despesas de auxílio
compreendidas no Plano de Trabalho integrante do Processo
Administrativo nº 5.834/2022, de 19 de maio de 2022.
Até 31/12/2022
R$ 45.437,96
02/06/2022
TERMO DE FOMENTO 36/2022 (Fundo Municipal do Idoso - FMI)
Nº 5.894/2022
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Assistência Social / Lar São Vicente de Paulo
Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal do Idoso - FMI,
para promover o desenvolvimento do Projeto: Aprender não tem
Idade, especificamente para despesas de custeio compreendidas
no Plano de Trabalho integrante do Processo Administrativo nº
5.894/2022, de 20 de maio de 2022.
Até 31/12/2022
R$ 19.200,00
02/06/2022
TERMO DE FOMENTO 37/2022 (Fundo Municipal do Idoso - FMI)
Nº 5.898/2022
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Assistência Social / Lar São Vicente de Paulo
Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal do Idoso - FMI,
para promover o desenvolvimento do Projeto: Compra de
Equipamentos, especificamente para despesas de custeio
compreendidas no Plano de Trabalho integrante do Processo
Administrativo nº 5.898/2022, de 20 de maio de 2022.
Até 31/12/2022
R$ 23.066,70
02/06/2022
TERMO DE FOMENTO 38/2022 (Fundo Municipal do Idoso - FMI)
Nº 5.899/2022
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Assistência Social / Lar São Vicente de Paulo
Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal do Idoso - FMI,
para promover o desenvolvimento do Projeto: Aporte
Complementar para Recursos Humanos, especificamente para
despesas de custeio compreendidas no Plano de Trabalho
integrante do Processo Administrativo nº 5.899/2022, de 20 de
maio de 2022.
Até 31/12/2022
R$ 30.809,40
02/06/2022
TERMO DE FOMENTO 39/2022 (Fundo Municipal do Idoso - FMI)
Nº 5.906/2022
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Assistência Social / Lar São Vicente de Paulo
Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal do Idoso - FMI,
para promover o desenvolvimento do Projeto: Adequações Físicas,
especificamente para despesas de custeio compreendidas no Plano
de Trabalho integrante do Processo Administrativo nº 5.906/2022,
de 20 de maio de 2022.
Até 31/12/2022
R$ 114.653,26
02/06/2022

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:

TERMO DE FOMENTO 11/2022 (Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FUMCAD)
Nº 5.542/2022
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Assistência Social / Liceu Coração de Jesus
Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FUMCAD, para promover o
desenvolvimento do Projeto Cursinho do Salê, especificamente
para despesas de custeio compreendidas no plano de trabalho
integrante do Processo Administrativo nº 5.542/2022, de 16 de
maio de 2022.
Até 31/12/2022
R$ 93.000,00
01/06/2022
TERMO DE FOMENTO 13/2022 (Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FUMCAD)
Nº 5.529/2022
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Assistência Social / Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Pindamonhangaba - APAE
Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescente - FUMCAD, para promover o
desenvolvimento do Projeto Nutrição em Ação, especificamente
para despesas de custeio compreendidas no Plano de Trabalho
integrante do Processo Administrativo nº 5.529/2022, de 16 de
maio de 2022.
Até 31/12/2022
R$ 34.008,81
02/06/2022
TERMO DE FOMENTO 28/2022 (Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FUMCAD)
Nº 5.555/2022
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Assistência Social / Associação Pindamonhangabense de Amor
Exigente - APAMEX
Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FUMCAD, para promover o
desenvolvimento do Projeto Escola para Cuidar, especificamente
para despesas de custeio compreendidas no plano de trabalho
integrante do Processo Administrativo nº 5.555/2022, de 16 de
maio de 2022.
Até 31/12/2022
R$ 45.000,00
02/06/2022
TERMO DE FOMENTO 29/2022 (Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FUMCAD)
Nº 5.737/2022
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Assistência Social / Lar da Criança Irmã Júlia
Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescente - FUMCAD, para promover o
desenvolvimento do Projeto: Eu Mereço Muito +, especificamente
para despesas de auxilio compreendidas no Plano de Trabalho
integrante do Processo Administrativo nº 5.737/2022, de 18 de
maio de 2022.
Até 31/12/2022
R$ 34.405,00
02/06/2022
TERMO DE FOMENTO 30/2022 (Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente - FUMCAD)
Nº 5.732/2022
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de
Assistência Social / Lar da Criança Irmã Júlia
Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescente - FUMCAD, para promover o
desenvolvimento do Projeto: Eu Mereço Muito +, especificamente
para despesas de custeio compreendidas no Plano de Trabalho
integrante do Processo Administrativo nº 5.732/2022, de 18 de
maio de 2022.
Até 31/12/2022
R$ 65.595,00
02/06/2022
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Há 100 anos...
a Tribuna
quarentona!
Em 1922, a “Folha de João
Romeiro” completava 40 anos de
imprensa na Pindamonhangaba que
se preparava para comemorar o 1º
Centenário da Independência

A

cidade tinha como prefeito o coronel Benjamin da Costa Bueno;
presidia a Câmara Municipal
o Dr. Alfredo Machado. A população
alcançava a marca de 25.000 habitantes, conforme Athayde Marcondes, na
2ª edição de “Pindamonhangaba Através de Dois e Meio Séculos”, publicada em 1922 (lançamento integrava
programação do Centenário da Independência).
Era o ano, como vimos acima, em
que se comemorava o 1º Centenário
do Grito do Ipiranga. Como parte dos
festejos, dali a dois meses, no dia 22
de agosto, seria inaugurado, na praça
Monsenhor Marcondes, o monumento dedicado aos pindamonhangabenses participantes da Guarda de Honra
de Dom Pedro I. O obelisco em memória ao comandante da guarda e demais filhos da Princesa do Norte que,
daquele local, há 100 anos, haviam
partido em histórica cavalgada rumo
à pátria livre.
Arquivo TN

A Tribuna
aos quarenta
Naquele domingo, 11 de junho de
1922, fazia sete anos que seu fundador, o Dr. João Romeiro havia partido, a Tribuna do Norte completava
quatro décadas de existência (idade,
já naquele tempo, avançada para um
jornal do interior). A edição de aniversário, a de número 2.149, constava
como diretor Plínio Marcondes Cabral, auxiliado (na gerência) por Alberto Nogueira.
Trazia a primeira página dois extensos artigos se referindo à data...
O primeiro, acreditamos de autoria
do diretor, com o título “O nosso aniversário”, iniciava congratulando-se
com os leitores, amigos, redatores e
colaboradores pela passagem de mais
um aniversário.
Em seguida, lembrava a difícil caminhada do periódico: “Esse largo
lapso de tempo a ‘Tribuna” tem vivido,
se bem que com grandes dificuldades,
mas o que é sobremodo confortador,
cercada sempre da estima e do acatamento da população de Pindamonhangaba”.
Destacava a acolhida e colaboração
sincera que sempre recebera: “A ela
não tem faltado, mercê de Deus, o concurso desinteressado e valioso de uma
plêiade de distintos moços cultores das
boas letras. Não lhe falta, felizmente, a
dedicação clarividente de não menos
distintos auxiliares, desde os mais modestos até o corpo redatorial! Assim,
pois, nestes últimos dois anos, podemos afirmar, a ‘Tribuna do Norte’ tem encontrado uma larga e
desanuviada estrada,
em que o destino lhe
tem propiciado momentos de íntima satisfação”.
Acentuava a conduta da ‘Folha de
João Romeiro’, ao
longo dos anos das
décadas de sua existência: “A ‘Tribuna’
jamais agiu jugulada
pelo suborno ou movida por sentimentos
menos dignos; ela
obedeceu sempre, desde os seus tempos primordiais, aos princípios da
mais elevada moral”.
Recordava os ideais de seu fundador: “Dest’arte, inspirada na nobre direção que lhe imprimiu no passado o
seu ilustre fundador, que era um perfeito cultor do Direito, vamos prosseguindo na mesma rota, tendo como
ideal a defesa das causas nobres”.
E concluia: “A todos, agradecida, a
‘Tribuna’ envia através destas ligeiras
linhas, o seu leal amplexo, mais cheia
de fé no futuro, com a promessa do seu
esforço de sempre em prol dos ideais
alevantados do nosso povo!”

Da outra crônica dedicada à aniversariante, assinada por Jercy Jacob, destacamos sua comparação envolvendo
a Tribuna e os grandes jornais da época: “Nem por ser uma folha de interior,
isto é, nascida, ideada neste recanto das
plagas dos Bandeirantes, jamais deixou
e deixará de ser igualmente, e até principalmente, destinada a agitar as mais
complexas questões de interesse geral,
literário, científico, social etc., como
todo órgão moderno que se preza”.
Segundo ele, o Brasil era um país em
que faltava o hábito da leitura constante. Sobre isso, tecia interessante
opinião: “Porque não há progresso sem
vulgarização de ideias, e essa não se faz
apenas pelos livros. Os povos que mais

leem são os que apresentam maior e
mais homogêneo desenvolvimento intelectual e, como consequência, maior
atividade, civilização mais adiantada,
conforto e bem estar maiores. São os
mais ricos, mais felizes, fortes e acatados são os povos ‘leaders’!”
O cronista Jercy Jacob (que em
1924 também viria a ser diretor da
Tribuna do Norte) concluiu o seu artigo felicitando a diretoria do jornal
que, conforme disse, “...com esmerada dedicação, sabe nortear este aniversariante que sempre trouxe as suas
colunas ventiladas por ideias e pensamentos literários, sem nunca se baixar
ao terreno pessoal ou das imputações
gratuitas”.

Passados 100 anos...
Hoje, no ano do aniversário de 140
anos do jornal Tribuna do Norte, está
em sua direção a jornalista presidente
da Fundação Dr. João Romeiro (entidade mantenedora do jornal desde
1980), Jucélia Batista, a Jucy.
A cidade de Pindamonhangaba tem
como prefeito o Dr. Isael Domingues;
presidente da Câmara, José Carlos Gomes. A população, de acordo com estimativa populacional calculada pelo
IBGE para 1º de julho de 2021, era de
171 885 habitantes (sete vezes mais
que há 100 anos).
Ainda neste ano de 2022, tendo à
frente, na organização dos eventos, a
Comissão Municipal do Bicentenário,
Pindamonhangaba comemora com a
pátria os 200 anos da Independência.
Quanto ao país, de 1922 para 2022,

é evidente, crescemos na indústria,
economia, nas conquistas dos brasileiros (votos das mulheres e analfabetos,
diminuição da taxa de analfabetismo,
comunicações etc.). Entretanto, a infeliz coincidência de um século, diz
respeito à existência também de uma
pandemia. Naquele ano de 1922, sem
vacina e com recursos muito menores
para o combate, a população brasileira padeceu, de forma muito mais dolorosa, outros efeitos pandêmicos, o
da gripe espanhola. Mal que assolou o
país entre 1918 e 1918, causou 35 mil
mortes num Brasil que contava com
30 milhões de habitantes. Neste inicío
de junho, o número de óbitos de brasileiros pela covid-19 esta na casa dos
670.000. (Fonte: https://www.tudocelular.com)
Arquivo TN
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Secretários municipais, adjuntos e diretores protocolaram demandas junto às secretarias estaduais; e receberam recursos para diversas áreas

Prefeito, vereadores e
secretários participam
de reunião com
governador Rodrigo Garcia
O prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, o vice,
Ricardo Piorino, o presidente
da Câmara de Vereadores, José
Carlos Gomes - Cal, dentre outros vereadores, juntamente
com secretários, adjuntos e diretores da Prefeitura participaram na manhã dessa segundafeira (6) do evento “Governo na
Área” – coordenado pelo governador Rodrigo Garcia.
O evento também contou
com a participação do deputado estadual André do Prado,
que tem sido um grande interlocutor de Pindamonhangaba
junto ao Estado. “Importante a
participação de Pindamonhangaba neste evento, pois com o
nosso apoio e do deputado Márcio Alvino estamos cada vez
mais sintonizados com os projetos da gestão Isael Domingues,
trazendo recursos que possam
melhorar a qualidade de vida
dos seus moradores”, afirmou o
deputado.
O prefeito Isael recebeu, durante o evento, a placa de inauguração da estrada do Atanázio

Divulgação

e da nova unidade do Cravi –
Centro de Referência e Apoio
à Vítima – que o município irá
administrar em parceria com
o Estado. Durante o evento, foi
entregue de forma simbólica a
primeira documentação de regularização fundiária dos mora-

dores da Vila São Benedito, parceria da Prefeitura com o Itesp.
“Essas são apenas duas das
ações que beneficiaram nossa
cidade. Os investimentos em
recapeamento e pavimentação
asfáltica no município irão ultrapassar a casa dos R$ 200 milhões,
melhorando muito a malha viária do município. Só temos a
agradecer ao governador Rodrigo Garcia e aos nossos deputados
que participam ativamente das
conquistas”, afirmou Isael.
Na oportunidade, os secretários e diretores da Prefeitura
tiveram a oportunidade de protocolar novas demandas junto
às equipes de cada secretaria do
Estado presente no “Governo na
Área” e agilizar os trâmites de alguns processos em andamento.
Durante o encontro, Garcia
autorizou mais de R$ 300 milhões em obras para ampliar a
coleta e o tratamento de esgoto
e o sistema de abastecimento de
água, além de anunciar investimentos em habitação, educação
e turismo para diversas cidades
do Vale do Paraíba.
Divulgação

Vereador José Carlos Gomes - Cal; prefeito Isael Domingues; vice-prefeito Ricardo Piorino; comandante da
GCM Sandro Alvarenga e vereador Carlos Moura - Magrão, durante evento “Governo na Área”

Com apoio do Trânsito,
escola Odete Corrêa
Madureira realiza ‘Blitz
Educativa’
A Escola Municipal Professora
Odete Corrêa Madureira, no Morumbi, realizou uma “Blitz Educativa” na última quinta-feira, 2, com o
apoio do departamento de Trânsito.
Essa ação foi a culminância do
Projeto de Responsabilidade Social
e Cidadania da Escola, que contou
com outras ações anteriores, como
a decoração da escola, brincadeiras lúdicas, atividades internas
que simularam o trânsito, além de
palestras ministradas pelo Departamento de Trânsito, que reuniu
alunos, professores, funcionários e
pais de estudantes, tudo em vista
da conscientização de um trânsito
seguro.
Ao longo do mês de maio e do
desenvolvimento das atividades do
projeto, os alunos vivenciaram o
“Movimento Maio Amarelo: Mês de
Conscientização no Trânsito”. Dentre
as atividades, os alunos preparam
cartinhas e lembranças aos motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres, com a finalidade de conscientizar para um trânsito seguro. Na
ocasião, eles também foram de casa
em casa entregando, aos moradores do bairro, cartinhas e panfletos
acerca do Trânsito Seguro.

A necessidade de um projeto, visando à conscientização no
trânsito, nasceu de uma realidade
da própria escola, visto que o prédio
escolar se encontra em uma via
muito movimentada, merecendo
atenção maior dos estudantes nos
horários de entrada e saída. Com
esse projeto, a comunidade escolar
foi capaz de refletir acerca do papel
e das responsabilidades de cada um,
seja motorista, passageiro, ciclista,
motociclista ou pedestre.
Para o diretor da escola, Welton
Augusto Lopes dos Santos, “é desde
pequeno que se aprendem as regras
básicas no trânsito: usar o cinto de
segurança, atravessar na faixa de
pedestre, olhar para os dois lados,
andar pela calçada, respeitar o
semáforo etc”.
O diretor completou informando
que “os alunos ainda não são motoristas. Mas quem sabe assim, conscientizando-os desde pequenos, alcançaremos um trânsito mais seguro
no futuro? O mais legal é quando as
crianças dão os bons exemplos aos
adultos. Almejamos uma cidade mais
segura - um trânsito mais seguro. E
isso não pode deixar de ser trabalhado na escola”, afirmou.
Divulgação

