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Prefeitura abrirá
cadastro para
ambulantes

Num espaço amplo, arborizado e com ótima estrutura, “Domingo no Parque” propícia clima perfeito para um passeio com a família e os amigos

Parque da Cidade recebe
evento ‘Domingo no Parque’
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove no próximo domingo (12),
o evento ‘Domingo no Parque’,
no Parque da Cidade.
A programação para o dia
conta com apresentações mu-

sicais e atividades diversas, das
10 às 18 horas. Evento contará
ainda com praça de alimentação, feira de artesanato (Arte
Encanto), exposições de bicicletas (Alma Libre Bike Club) e de
carros (Voando Baixo).
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A Prefeitura de Pindamonhangaba vai credenciar
ambulantes interessados
em comercializar alimentos,
brinquedos e bebidas em
eventos do calendário oﬁcial.
Os interessados devem ler o
edital e seus anexos no site
da Prefeitura
PÁG. 3

‘Quintas de Histórias’
acontece na biblioteca Ver.
Rômulo Campos D’Arace
PÁG.
Divulgação
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‘Histórias do Doutor
Seraﬁm’: 140 anos da
Tribuna terá esquetes em
diversos espaços públicos
A secretaria Municipal de
Cultura e Turismo de Pindamonhangaba promoverá esquetes
Reprodução

em comemoração aos 140 anos
do jornal Tribuna do Norte.
Com o nome “Histórias do
Doutor Seraﬁm”, a esquete levará aos munícipes, de forma
lúdica e bem humorada, um
pouco da memória do jornal –
que faz parte do cotidiano e da
história de Pindamonhangaba.
Serão quatro apresentações:
no dia 11 de junho, às 10 horas,
no Bosque da Princesa, no dia
12, às 16 horas no Parque da Cidade, no dia 15, às 18 horas na
Estação Cidadania e no dia 18,
às 15 horas no Parque da Cidade. Prestigie!

PÁG.
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Senac promove palestra sobre combate ao
trabalho infantil e outros temas sociais
O Senac de Pindamonhangaba realizou nessa quarta-feira (8) um evento com palestras sobre
diversos temas, entre eles combate ao trabalho infantil, combate às atividades ilícitas, exploração sexual, entre outras abordagens.
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Pindamonhangaba estreia
com vitória na ‘19ª Volta
Ciclística de Goiás’

Editorial
A ‘Tribuna’ virou peça

O

quinto jornal mais antigo do País
em circulação ininterrupta está de
aniversário neste mês de junho de 2022: são 140
anos de vida.
A Tribuna do Norte – porque naquele tempo
consideravam Pindamonhangaba uma cidade
que se localizava no “caminho do norte”, quando
os bandeirantes partiam da capital de São Paulo
para Minas Gerais – também é o segundo jornal
mais antigo do Estado de São Paulo.
“Tribuna” porque o termo remete ao local
em que as pessoas fazem discursos; falavam ao
povo.
E a nossa “Tribuna do Norte” continua
falando ao povo. Aos munícipes. Aos turistas.
Aos leitores.
Este ano, as celebrações de aniversário do
jornal ganharam diversas atividades, entre elas,
esquetes que contam de forma lúdica e bem
humorada, a trajetória deste secular veículo de
comunicação.
A secretaria de Cultura e Turismo promoverá
apresentações dessas esquetes no Parque da
Cidade; no Bosque da Princesa e na Estação
Cidadania.

O ciclista Rodrigo Melo da
equipe de Pindamonhangaba
(UniFunvic/Gelog/Semelp) sagrou-se campeão da 1ª etapa da
“19ª Volta Ciclística do Estado
de Goiás”, iniciada nesta quinta-feira (8), em Caldas Novas.
“Didi”, como é conhecido no
pelotão, cruzou a linha de chegada sozinho, após percorrer
em 2h31min os 120 km da etapa que teve largada e chegada
em Caldas Novas, passando por
Morrinhos. Além da vitória,
Pindamonhangaba ainda teve
Kleber Ramos em terceiro lugar
na abertura da competição.
Com a vitória, Didi é o primeiro a vestir a camiseta amarela de líder da competição.
Amanhã (9), os ciclistas seguem
para a 2ª etapa que terá 140 km,
com largada e chegada em Caldas Novas, passando por Ipameri.
Pindamonhangaba participa
da competição com os ciclistas
Rodrigo Melo, Euller Magno,
Francisco Chamorro, Kleber

Divulgação

Os ciclistas Rodrigo Melo, o Didi, e Kleber Ramos
Ramos, Antônio Nascimento e
Flávio Santos. Francisco Manzo
é o técnico e José Rone é o fisioterapeuta.
A “19ª etapa da Volta Ciclística de Goiás” segue até o domingo, dia 12 de junho.
Patrocinadores: Prefeitura

de Pindamonhangaba, Semelp
(Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer de Pindamonhangaba);
UniFunvic – Centro Universitário, Grupo Gelog e King Sports.
Apoios:
FastCycle, Meias
Young, Géis Going, Logos Design, PortalR3 e Bike76.com.
Divulgação

Com o nome “Histórias do Doutor Serafim”, a
esquete propõe levar aos munícipes, informação
e descontração, por meio da memória do jornal
Tribuna do Norte – que faz parte do cotidiano e
da história de Pindamonhangaba.
Em junho, aproveite para passear em um
desses espaços públicos e para prestigiar as
apresentações!

Equipe de Ciclismo de Pindamonhangaba na “19ª Volta Ciclística do Estado de Goiás”

A indicação dessa semana
é a série “Stranger Things”

Maurício Cavalheiro

Reprodução

A série é original da Netflix,
composta por
quatro temporadas aonde cada
vem com seu
assunto principal, mas nunca
saindo do seu
foco.
A história
é baseada em
1980, onde conta sobre a Onze,
uma garota que
desde a sua infância foi criada
em laboratório consegue escapar de lá, indo para Hawkins
uma cidade fictícia, nos Estados Unidos,
para fins de tesonde acaba desenvolvendo contato com o
tes para super
mundo invertido, trazendo para a cidade
poderes.
grandes problemas a qual só ela é capaz de
Com seu
enfrentar.
grande desenMarcela Brandão - Estudante
volvimento, ela
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ocupa a cadeira nº 30 da
APL - Academia Pindamonhangabense de Letra

Língua comprida
Luiz Felipe tinha olhos
azuis e cabelos encaracolados. Poderia ser confundido
com um anjo se não tivesse
aquela mania feia de mostrar a língua a todo mundo. Bastava olhá-lo que ele
mostrava a língua.
No almoço ou no jantar,
o menino olhava o prato e,
adivinhe? Mostrava a língua, mesmo que fosse um de
seus pratos preferidos. Nem
o cachorro escapava. Acho
que Puldogue pensava que
seu dono o imitava.
Você já viu algum cachorro com a língua de fora?
Sabe o motivo? Eles não
transpiram, não têm suor,
mesmo que corram pra lá e
pra cá atrás do gato da vizinha. A língua fora da boca é
para soltar o ar quente e resfriar o corpo. Sabia disso?
Um dia, Luiz Felipe mostrou a língua à avó e foi
advertido: “Ela vai crescer
até não caber mais em sua
boca”.
Naquele dia, saiu com a
mãe e mostrou a língua a
diversas pessoas. Mostrou
ao senhor Franco, o gerente
do banco; à dona Inácia da

farmácia; ao seu Zé Maria
da borracharia; ao senhor
Nakamura da floricultura;
à dona Iolanda da quitanda...
Depois de andarem muito
sob o sol forte, a mãe notou
que ele estava com a língua
de fora. “Está cansado, filho?” Foi aí que ele percebeu
que a língua não cabia mais
na boca. Tentou empurrá-la
com os dedos, com as mãos.
Mas a língua, crescendo,
não ficava dentro da boca.
Chegou a casa chorando, com cuidado para não
tropeçar na língua. A mãe
correu ao telefone. Precisava da orientação do doutor
Salim Guarudo. A avó fez a
filha desligar, dizendo: “Eu
resolvo!”.
A velhinha foi até a sala
de costura e voltou rindo
com tesoura. “Tic, tic, tic,
tic”. O menino implorou
para que não lhe cortasse a
língua. A mãe tentou interceder, mas a avó rugiu um
“Confie em mim!”.
Coube à mãe segurá-lo.
Ele tapou os olhos com as
mãos. Mas a avó disse que a
língua só voltaria ao tama-

nho normal se ele acompanhasse todo o processo.
A avó posicionou a ponta da língua do neto entre
as duas lâminas e, com um
sorriso no canto da boca,
avisou: “Vou começar. Não
feche os olhos”. Depois, se
concentrou e disse:
- Tic, tic, tic, que esta língua não estique!
Ao fechar a tesoura, a língua se encolheu um pouco,
o suficiente para fugir do
corte.
- Danadinha. Ta pensando que é mais esperta do
que eu? Agora você não me
escapa.
Ajeitou, outra vez, a ponta da língua entre as lâminas e:
- Tic, tic, tic, que esta língua não estique!
Mais um pedaço da língua encolheu. E assim foi
até voltar ao tamanho normal. O menino, aliviado, pulou no colo dela.
- Desculpe. Nunca mais
mostro minha língua a ninguém.
A avó o abraçou apertadinho e disse:
- Está curado!

Pindamonhangaba, 9 de junho de 2022
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Senac promove palestra sobre combate ao
trabalho infantil e outros temas sociais
Divulgação

Representantes do Executivo e do Legislativo participaram do evento que ocorreu no Senac Pinda

Covid-19: Conﬁra alterações de públicos,
locais e horários para esta quinta-feira (9)
A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba inicia vacinação de 5ª dose contra a Covid-19
para pessoas com 50 anos ou
mais com alto grau de imunossupressão; 4ª dose para pessoas
com 50 anos ou mais; demais
públicos seguem normalmente.
Confira locais e horários.
1ª dose: Crianças de 5 anos
(população geral)
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro e Cisas
(Moreira César).
1ª dose: a partir de 6 anos
(população geral)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Cidade Nova e Estacionamento Shibata Centro e Cisas
(Moreira César).
Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: USF Nova Esperança.

4ª Dose / Segunda dose Adicional/
(População de 18 a 49 anos,
com alto grau de Imunossupressão e que tenham tomado
a 3ª dose há 4 meses)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Cidade Nova e Estacionamento Shibata Centro e Cisas
(Moreira César).
Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: USF Nova Esperança.

2ª dose:
Infantil, adolescente e adul-

Trabalhadores da saúde (que tenham tomado a 3ª
dose/dose adicional há 4 meses)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Cidade Nova e Estacionamento Shibata Centro e Cisas
(Moreira César).
Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: USF Nova Esperança.

to

2ª dose: CORONAVAC / SINOVAC / BUTANTAN (a partir de 6
anos)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Cidade Nova, Estacionamento Shibata Centro e Cisas
(Moreira César).
Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: USF Nova Esperança.
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 08 às 11 horas: USF Nova
Esperança, USF Cidade Nova,
Cisas (Moreira César) e Estacionamento Shibata Centro.
2ª dose: PFIZER Pediátrica
Crianças de 5 a 11 anos (Conforme agendado na carteirinha)
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro e Cisas
(Moreira César).
3ª dose (dose adicional)
Pessoas com 12 ou mais esquema vacinal completo há 4
meses
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Cidade Nova e Estacionamento Shibata Centro E Cisas
(Moreira César).
Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: USF Nova Esperança.

50 anos ou mais que tenham tomado a 3ª dose há 4
meses
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Cidade Nova e Estacionamento Shibata Centro E Cisas
(Moreira César).
Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: USF Nova Esperança.

5ª dose/ terceira dose adicional
Pessoas acima de 50 anos,
com alto grau de imunossupressão (que tenham tomado
a 4ª dose há 4 meses)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Cidade Nova e Estacionamento Shibata Centro e Cisas
(Moreira César).
Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: USF Nova Esperança.
Atenção
- A Secretaria de Saúde informa que os frascos de vacina são
multidoses e possuem validade
de 6 até 8 horas após abertos.
Assim, para evitar desperdício,
pode ser solicitado àqueles que
chegarem próximo ao horário
de encerramento que retornem
outro dia. Pedimos a compreensão.
- Todos precisam levar um
documento de identificação (RG
ou CPF), comprovante de endereço e o termo de vacinação
preenchido (disponibilizado no
site da Prefeitura). Originais e
cópias.
- Quem perdeu a carteirinha de vacinação da Covid-19,
favor procurar o posto que irá

tomar a próxima dose e pedir a
segunda via. É necessário levar
um documento com foto e preferencialmente informar o dia
que tomou a primeira dose.
Comorbidades e deﬁciências infantis
Insuficiência cardíaca, cor
-pulmonale e hipertensão pulmonar, cardiopatia hipertensiva, síndromes coronarianas,
valvopatias,
miocardiopatias
e pericardiopatias, doenças da
aorta, grandes vasos e fístulas
arteriovenosas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas,
próteses e implantes cardíacos,
talassemia, síndrome de Down,
diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente e de
artéria estágio 3, hipertensão
estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo, doença cerebrovascular, doença renal crônica,
imunossuprimidos (incluindo
pacientes oncológicos), anemia
falciforme, obesidade mórbida,
cirrose hepática e HIV.
Grau de imunossupressão
de adultos
Indivíduos que possuam:
I - Imunodeficiência primária
grave; II - Quimioterapia para
câncer; III - Transplantados
de órgão sólido ou de células
tronco hematopoiéticas (TCTH)
em uso de drogas imunossupressoras; IV - Pessoas vivendo
com HIV/Aids com CD4 < 200
cel/mm3; V - Uso de corticóides
em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14
dias; VI - Uso de drogas modificadoras da resposta imune*;
VII - Pacientes em terapia renal
substitutiva (hemodiálise); VIII
- Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais
inflamatórias);
*Drogas modiﬁcadores de
resposta imune consideradas
para ﬁm de elegibilidade a
dose adicional da vacina para
pessoas
imunossuprimidas
(checar no informe técnico).
Dados sujeitos a alterações,
em caso de dúvida ligue: (12)
3648-1912 (Sala de Vacina do
Ciaf).
O telefone da ouvidoria da
saúde é: (12) 3550-0605.

O Senac de Pindamonhangaba realizou na quarta-feira (8)
um evento com duas palestras
e um depoimento sobre diversos temas, entre eles combate
ao trabalho infantil, combate às
atividades ilícitas, exploração
sexual, entre outros.
Estiveram
presentes
no
evento, o prefeito, Isael Domingues, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Roderley
Mioto, o diretor de Recurso Humanos, Thiago Vieira Carvalho,
a diretora de Proteção Social
Especial, Vania Maria Moreira
Miguel, e o vereador José Carlos
Gomes - Cal - presidente da Câmara
O evento começou com a
abertura do Senac e Tribunal
Regional do Trabalho – 15ª Região. Depois a coordenadora do
programa de princípios e direitos fundamentais no trabalho
da OIT no Brasil, Maria Claudia
Falcão, realizou uma palestra
com o tema “Não pule a infância:
A idade mínima para trabalho”.
Em seguida, o ativista social
Felipe Caetano realizou uma
palestra sobre “O combate ao
trabalho infantil, em tempos
de pandemia”. Para fechar as
apresentações, Larisse Tauffer
Bastos Leite, ex-aprendiz do Senac, deu um depoimento sobre
suas experiências.

“É mais uma ação muito
importante para a cidade. O
aprendizado que o Senac passa
gera mais empregos e fomenta
o desenvolvimento econômico
do município. Muitos alunos
quando se formam já saem empregados, algo importante para
o futuro do aluno e do município”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Roderley Mioto.
“Esse é um belo trabalho do
Senac, estão de parabéns por
essa visão do lado social da instituição, de promover um debate de assuntos tão importante
como o combate ao trabalho infantil e a prevenção de atividades ilícitas”, afirmou o prefeito
Isael Domingues.
“A Prefeitura tem um trabalho muito importante em
relação a isso, por meio da Assistência Social e da Secretaria
de Saúde, com o combate à exploração sexual. Uma ação de
proteção às vítimas, que agora
também passam a serem assistidas pela equipe do Cravi. O papel das instituições e do poder
público é fundamental nisso,
da Prefeitura, em parceria com
Ministério Público, com as polícias, Conselho da Mulher, OAB,
e outros que realizam um belo
trabalho na cidade”, completou o
prefeito.

Prefeitura abrirá cadastro
para ambulantes trabalharem
em eventos oﬁciais
Divulgação

Ambulantes que não se credenciarem não poderão comercializar
produtos nos eventos do município
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do departamento de Administração da Secretaria de Administração, vai
credenciar ambulantes interessados em comercializar alimentos, brinquedos e bebidas em
eventos do calendário oficial.
Os interessados devem ler
o edital e seus anexos no site
da Prefeitura pelo link https://
siapegov.pindamonhangaba.
sp.gov.br/portal-transparencia/
licitacoes/chamamentos e fazer
o cadastro entre os dias 16 e 21
junho.
No total são 80 vagas para titulares e 40 para lista de espera.
Os 80 estarão autorizados a
comercializar produtos de acordo com o grupo ao qual estarão
inscritos, que poderá ter, por
exemplo, salgados, massas, pastel, pizza, crepe, pipoca, yakissoba, churrasco, crepes, doces,
lanche, hot-dog, pão com linguiça, hambúrguer, algodão doce,
bebidas (água, suco, refrigerante, cerveja e chopp), brinquedos, flores, dentre outros.
Para o credenciamento, o
ambulante deve acessar o site
www.pindamonhangaba.sp.
gov.br, localizar o link “ATENDIMENTO ELETRÔNICO”, acessar

a página “PROTOCOLO”, inserir
e-mail e senha (caso ainda não
possua cadastro, será direcionado para a tela de cadastro),
e procurar o assunto “INSCRIÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
DE AMBULANTE. Na sequência
deverá anexar os documentos
solicitados.
Oura forma é buscar atendimento presencial, no Paço Municipal ou na Subprefeitura de
Moreira César, até as 16 horas
do dia 21 de junho.
Os ambulantes que não se
credenciarem não poderão comercializar produtos nos eventos do município.
Após o credenciamento, haverá sorteio eletrônico dia 22
de junho para classificação, e o
resultado será divulgado no site
da Prefeitura, dia 23 de junho.
Poderão participar os moradores de Pindamonhangaba há, no mínimo, 05 (cinco)
anos, maiores de 18 anos, não
possuírem débitos anteriores
relacionados à atividade de
ambulante, não serem funcionários da administração direta
ou indireta (ativos, licenciados
ou em cargos de provimento em
comissão). Só será aceita uma
inscrição por pessoa.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019

ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO REFERENTE AO APOSTILAMENTO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2022 ENTRE A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
- APOSTILAMENTO -

1

EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:

TERMO DE FOMENTO 08/2022
Nº 3.328/2022
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência
Social / Projeto Gerizim
Realizar o repasse de recurso das Emendas Impositiva: nº 17, de autoria
do Vereador José Carlos Gomes “Cal”, nº 81, de autoria do Vereador
Gilson Nagrin, nº 137, de autoria do Vereador Júlio Cesar Carneiro de
Souza “Julinho Car”, nº 167, de autoria do Vereador Rogério Ramos e
nº 197, de autoria da Vereadora Regina Celia Daniel Ramos, através do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMCAD,
visando o custeio de despesas, compreendido no plano de trabalho
integrante do Processo Administrativo nº 3.328/2022”.
Readequação do Quadro de Recursos Humanos.
08/06/2022

Objeto:

Descrição do apostilamento:
Data do apostilamento:

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 Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
12 - 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.

Dia 14/06/2022 às 15h
183º CHRISTIANE MARIA ALVES MOREIRA

CONVOCAÇÃO PARA A 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA
BIÊNIO 2022 – 2023

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Luciana Campos Tanaka, Presidente do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, no uso
de suas atribuições, em "ACORDO COM O ARTIGO 7º DA LEI 6.122/2018 E ADITIVOS”, VENHO
CONVOCAR E CONVIDAR os Srs. Conselheiros Titulares e Suplentes, bem como a iniciativa privada
e toda população interessada em participar, para a 53ª Reunião Ordinária, a saber:

Local da Reunião:

14/06/2022
1ª Chamada - 18 h
2ª Chamada – 18h30
(duração máxima 1h 30 min horas).
Auditório do Palacete 10 de Julho.
Rua Dep. Claro César, 33 – Bosque da Princesa
Entrada pela Rua Rui Barbosa, 47(portão fundos)
Pindamonhangaba - SP, 12.400-220

Reforçamos a importância da presença tanto dos Conselheiros titulares quanto os suplentes.

PAUTA DA REUNIÃO:
1APROVAÇÃO DAS ATAS DE NÚMERO 52º e 53º REUNIÃO ORDINÁRIA.
2APRESENTAÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS PARA AS CADEIRAS VACANTES
3APRESENTAÇÃO DE LEGISLAÇÃO E FOMENTO DO ARTESANATO LOCAL PELO PRESIDENTE
DO C.M.C. - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA, SR. WAGNER EDUARDO CONCEIÇÃO SOUZA.
3COMPARTILHAMENTO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS.
4RETOMADA DAS EQUIPES DE TRABALHO E PROJETOS.
5INSERÇÃO DO TURISMO NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, TANTO NA REDE MUNICIPAL COMO
POSSÍVEL ABERTURA E PARCERIA COM A REDE ESTADUAL E ESCOLAS PARTICULARES.
6INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

CONVOCAÇÃO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I

Data:
Horário:

Pindamonhangaba, 9 de junho de 2022

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2022 (PMP 2495/2022)
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
publicidade e comunicação, destinados à divulgação das ações do Município de
Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, com recebimento dos envelopes até
dia 25/07/2022, às 09h e início da sessão às 09h. O edital estará disponível no site
www.pindamonhangaba.sp.gov.br, sendo que a “Pasta Edital Completo” deverá ser
retirada no Departamento de Licitações e Contratos, na Avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, nº 1400, bairro Alto Cardoso.
PREGÃO PRESENCIAL 096/2022 (PMP 5449/2022)
Para “contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
continuados de regulação de circulação e controle de portaria nas unidades da
Secretaria de Saúde, pelo período de 12 meses”, com recebimento dos envelopes
até dia 23/06/2022, às 14h e início da sessão às 14h.
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 104/2022 (PMP 5252/2022)
Para “serviço de locação de brinquedos infláveis para os eventos de ruas de lazer,
colônia de férias e dia das crianças na Semelp”, com recebimento das propostas até
dia 24/06/2022, às 08h e início dos lances às 08h30.
PREGÃO PRESENCIAL 106/2022 (PMP 5720/2022)
Para “aquisição de refeições (almoço e janta) diárias ininterruptas para o Corpo de
Bombeiros de Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses, incluindo sábados,
domingos e feriados”, com recebimento dos envelopes até dia 27/06/2022, 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.
*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 657, DE 06 DE JUNHO DE 2022.

PREGÃO ELETRÔNICO 091/2022 (PMP 4520/2022)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, declarou, em 07/06/2022,
fracassada a licitação supra, que cuida de “aquisição de três motos para a
Secretaria Municipal de Segurança Pública, para realização de apoio, fiscalização
e segurança no Município de Pindamonhangaba”.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da
competência conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando o
parecer da Comissão Processante, Resolve designar os atuais membros da Comissão do
Processo Administrativo Disciplinar nº 008/2019, para dar continuidade à apuração do
processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de 05 de junho de 2022,
sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 05 de junho
de 2022.
Pindamonhangaba, 06 de junho de 2022.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
junho de 2022.

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 06 de

SMA/egga/memo 23784.2022

Pindamonhangaba, 03 de Junho de 2022.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Luciana Campos Tanaka
Presidente do COMTUR

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 658, DE 06 DE JUNHO DE 2022.

Convocação para 54ª RO COMTUR 03/06/2022 – GESTÃO 2022/2023
E-mail: comturpinda@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de
Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os
candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte
documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade - RG;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino até 45 anos);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida e recente;
14 - Se possuir dependentes – Certidão de Nascimento dos filhos e/ou
dependentes; Caderneta de Vacinação dos filhos de 0 a 5 anos; Declaração de
Escolaridade dos filhos de 6 a 14 anos. Comprovante do CPF do dependente,
caso não conste na certidão de nascimento.
PSICÓLOGO
Dia 15/06/2022 às 10h

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no
uso da competência conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e

28º BRUNO DE SOUZA SAVASSA

considerando o parecer da Comissão Processante, Resolve designar os atuais membros da
Comissão do Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2019, para dar continuidade à
apuração do processo, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir de 05 de junho

MARCELO RIBEIRO MARTUSCELLI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

de 2022, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 05 de junho

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

de 2022.

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - CP 52 - CEP 12420-010 - PINDAMONHANGABA - SP
TEL:
3644-5600
Pindamonhangaba, 06
de(12)
junho
de 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

junho de 2022.

Assunto: Qualificação de Organização Social na área de Saúde no Município de
Pindamonhangaba

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 06 de
Certificado de Qualificação como Organização Social na área de Saúde

SMA/egga/memo 23785.2022

Considerando a solicitação para Qualificação de Organização Social e com base no
Parecer favorável emitidos pela CQOS - Comissão de Qualificação de Organização Social,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Secretário Municipal de Finanças e Secretária Municipal de Saúde e homologado pelo Sr.
Prefeito Municipal, tendo como fundamentação a Lei Municipal nº 5.801, de 01 de julho de 2015
e o Decreto Municipal nº 5.308, de 18 de abril de 2016, FICA CERTIFICADA e QUALIFICADA a
Organização Social abaixo relacionada:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.773, DE 27 DE MAIO DE 2022.

Desse modo, a organização social supramencionada está HABILITADA à eventual
celebração de Contrato de Gestão com o município de Pindamonhangaba, após devido
processo de seleção conforme previsto no Art. 9º do Decreto Municipal nº 5.308, de 18 de abril

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e atendendo o que dispõe o art. 150 da Lei nº 1.225, de 18 de fevereiro de
1971,
AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - CP 52 - CEP 12420-010 - PINDAMONHANGABA - SP
TEL: (12) 3644-5600

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e conforme Lei Municipal nº 3.878, de 29 de janeiro de 2002,
Considerando a variação do IPC-FIPE nos últimos 12 (doze) meses de 10,3456%
(disponível de março/2021 até fevereiro/2022);
DECRETA:
Art. 1º Fica alterado o parágrafo único do art. 3º do Decreto nº 3.936, de 15 de
fevereiro de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redação:

FÊNIX DO BRASIL SAÚDE - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS DE SAÚDE (Protocolo nº 29.078/2022);

DECRETO Nº 6.178, DE 30 DE MAIO DE 2022.
Altera dispositivo do Decreto nº 3.936, de 15 de fevereiro
de 2002, que dispõe sobre o Programa de Garantia de
Renda Mínima – PRGM.



de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Considerando necessidade de fixar as diárias para atender às despesas de diária, a
título de indenização das despesas de transporte, alimentação e pousada, para funcionário que
se deslocar temporariamente da sede de sua repartição;
Considerando que o servidor Luiz Gustavo da Fonseca Consolino, Professor de
Educação Física, lotado nesta Secretaria, técnico da equipe de Atletismo, estará em viagem
para acompanhamento da atleta convocada para a Seleção Brasileira da modalidade para
participação de estágio de treinamento e competições na Europa, no período de 22/05/2022 à
19/06/2022.
RESOLVE:

DECRETO Nº 6.177, DE 30 DE MAIO DE 2022.
Reajusta o valor da renda mensal do Programa
Emergencial de Auxílio ao Desempregado – PEAD.

Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 1734 – Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP – CEP12420-010
TEL (12) 3550-8960 – e-mail: monitoramento@pindamonhangaba.sp.gov.br

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e nos termos do inc. II do art. 3º da Lei nº 3.878, de 29 de janeiro de 2002,
alterada pela Lei nº 5.359, de 03 de abril de 2012,
Considerando a variação IPC-FIPE de 10,3456% (período de março/2021 a
fevereiro/2022);

“Art. 3º ....
Parágrafo único. O recurso para execução deste programa será de R$ 87,60
(oitenta e sete reais e sessenta centavos) para complementação de renda, por
família.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 de maio de 2022.

Art. 1º Estabelece a diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) para o servidor Luiz
Gustavo da Fonseca Consolino, para o período de 22/05/2022 à 19/06/2022.
Art. 2º Esta portaria entra nesta data, retroagindo seus efeitos a 22 de maio de 2022.
Pindamonhangaba, 27 de maio de 2022.

DECRETA:
Art. 1º Reajusta para R$ 811,85 (oitocentos e onze reais e oitenta e cinco centavos o
valor da renda mensal para o Programa Emergencial de Auxílio ao Desempregado – PEAD, nos
termos do inc. II do art. 3º da Lei nº 3.878, de 29 de janeiro de 2002.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 de maio de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Ana Paula de Almeida Miranda
Secretário de Assistência Social
Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 30 de maio de 2022.

Cláudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretária de Finanças e Orçamento
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos 27 de maio de 2022.

Ana Paula de Almeida Miranda
Secretário de Assistência Social

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 30 de maio de 2022.
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‘Quintas de Histórias’ acontece na
Biblioteca Vereador Rômulo Campos D’Arace
Nesta quinta (9) é a vez da
Biblioteca Vereador Rômulo
Campos D’Arace receber
o “Quintas de Histórias”, a
partir das 15 horas. Quem
comanda o encontro são
Andréia Santos & Vinícius,
da V&A Produções, com os
contos “Ei, Ei, Ei Vanderlei”
e “Sopa Supimpa”, de
Estêvão Marques, Fê Sztok
e Marina Pittier. Os contos
são histórias cantadas e
brincadeiras musicais, onde
a dupla utiliza violão para
acompanhamento
da história.
Quarenta e três alunos
do 6º ao 9º ano, da
E.E. Eurípedes Braga,
participarão da contação
de histórias. De acordo
com a coordenadora de
gestão pedagógica geral,
Priscila Raica Galvão,
que acompanhará os
alunos na biblioteca, “é
muito importante mostrar
para os estudantes que
na biblioteca é possível
encontrar uma grande
variedade de histórias,
assuntos e informações
que podem ajudá-los nos
momentos de estudo. O
evento vai proporcionar
essa aproximação dos
alunos com o ambiente,
além de incentivar o hábito
de leitura”.
O projeto “Quintas de
Histórias” leva contação
de histórias às bibliotecas
públicas municipais de
Pindamonhangaba,
sempre às quintas-feiras.
Os encontros acontecem
quinzenalmente, em uma
biblioteca por vez. As escolas
que tiverem interesse
em levar seus alunos
podem entrar em contato
no telefone (12) 36432399, e-mail biblioteca@
pindamonhangaba.sp.gov.
br ou pelo Instagram @
bibliotecas_pinda.

Divulgação

Quinzenalmente, o projeto ‘Quintas de Histórias’ leva contação de histórias às bibliotecas públicas municipais

Na hora de buscar emprego,
currículo pelo celular é a saída
mais utilizada pelos brasileiros
O uso do computador para
redigir um bom currículo vem
perdendo espaço na vida do
brasileiro. De acordo com levantamento recente do Google,
a pesquisa com a frase “Como
fazer currículo pelo celular”
cresceu em 270% nos últimos
cinco anos no Brasil. O crescimento se justiﬁca pelo uso cada
vez maior de smartfones e pelo
aumento do acesso à internet,
que gera alta nas buscas online
por vagas de emprego.
O docente do curso de Administração da Faculdade Anhanguera, professor Waldmir Assis
Freitas Ferreira, informa que
existem alguns modelos disponíveis na internet prontos para
o preenchimento de dados, que
devem ser claros para os recrutadores. “Alguns aplicativos
auxiliam na produção de documentos, são facilmente editáveis

e abrem o leque de possibilidades para candidatos”, aﬁrma.
As ferramentas digitais permitem a atualização das experiências proﬁssionais e, em
seguida, basta exportar o arquivo e utilizar o documento
quando necessário. “O modelo adaptado para plataformas
móveis deve ter uma estética
limpa, para que o foco esteja
completamente nas qualiﬁcações e experiências do indivíduo. Elementos gráﬁcos,
imagens e anexos são mais
convenientes para um portfólio, por exemplo”, orienta.
O professor explica que ter
um perﬁl em rede proﬁssional
e sites de vagas é uma forma
de ser encontrado pelos recrutadores, além de manter os
contatos atualizados na rede.
“Os funcionários de Recursos
Humanos são especialistas em

utilizar palavras-chaves para
encontrar possíveis candidatos
para vagas em empresas. Por
isso, é importante ser objetivo com as informações desses
portais”, aconselha.
Para aqueles que não possuem experiência, o professor
orienta que o candidato deve
destacar e mostrar que é a escolha certa. Para isso, a orientação
é fazer o exercício de pensar
nas atividades que já desenvolveu em ambientes fora da escola, tarefas complementares,
cursos online ou presenciais, e
trabalhos voluntários são boas
dicas para informar ao time de
seleção da empresa.

Informações valorizadas
no currículo

De acordo com levantamento realizado pela empresa de recrutamento online Catho, 30%

Divulgação

dos recrutadores demoram em
média de 6 a 10 segundos para
descartar um currículo de uma
entrevista. Sendo assim, o especialista explica que é primordial
ter as informações nobres do
documento em destaque e bem
colocadas, pois dessa forma o
candidato terá mais chances de
ser selecionado para uma entrevista. Além disso, o professor
destaca que não existe a necessidade de colocar foto e número
de documentos no currículo.
Conﬁra, de acordo com Ferreira, as informações que são
mais valorizadas no momento da análise do recrutador:
Experiência proﬁssional que
mais tem a ver com a vaga
pretendida; Formação e/ou
cursos complementares; Cargo
e/ou área pretendida; Objetivo
proﬁssional; e Conhecimento
em outros idiomas.

Tribuna do Norte
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Cento e quarenta anos da
Tribuna é celebrado com
esquetes em Pinda
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de
Cultura e Turismo, promoverá
esquetes no Parque da Cidade, no
Bosque da Princesa e na Estação
Cidadania em comemoração aos
140 anos do jornal Tribuna do
Norte.
O nome da esquete é: “Histórias do Doutor Serafim” e leva
aos munícipes, de forma lúdica e
humorística, um pouco da memória do jornal – que faz parte do
cotidiano e da história de Pindamonhangaba.

Serão quatro apresentações:
no dia 11 de junho, às 10 horas,
no Bosque da Princesa, no dia 12,
às 16 horas no Parque da Cidade,
no dia 15, às 18 horas na Estação
Cidadania e no dia 18, às 15 horas
no Parque da Cidade.
A diretora de Cultura, Rebeca
Guaragna, disse que “a esquete vai
mostrar de forma descontraída e
animada um pouco da trajetória dos
140 anos do jornal Tribuna do Norte, patrimônio do município e um
dos jornais que está há mais tempo
em circulação em todo o Brasil”.
Reprodução

Evento realizado pela Secretária de Cultura e Turismo de Pindamonhangaba mobiliza grande estrutura

Parque da Cidade
recebe evento
‘Domingo no Parque’
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove no próximo domingo (12),
o evento ‘Domingo no Parque’,
no Parque da Cidade.
A programação para o dia
conta com apresentações musicais e atividades diversas, das
10 às 18 horas.
No período da manhã, se
apresentam: DJ Yago, às 10h; e a

banda Mr Crowley Ozzy Cover,
às 12h.
De tarde, as atividades são:
às 14 horas, Banda Íris; às 15
horas, a palhaça Alinda Baker;
às 16 horas, o grupo de esquete
sobre os 140 anos do jornal Tribuna do Norte; e às 16h30, o DJ
Célio Lopes.
Além disso, no local terá praça
de alimentação, feira de artesanato (Arte Encanto), exposições de

bicicletas (Alma Libre Bike Club)
e carros (Voando Baixo), assim
como a presença da equipe do
Novo Turismo Pinda, que divulga
os atrativos turísticos da cidade.
Segundo o secretário adjunto de Cultura e Turismo, Ricardo
Flores, “o evento conta com ações
culturais e turísticas, além de artesanato e gastronomia, criando o
clima perfeito para um domingo
com a família e com os amigos”.

A Tribuna do Norte completa 140 anos neste sábado, dia 11 de junho

Divulgação

O “Domingo no Parque” costuma reunir pindamonhangabenses e turistas de todas as faixas etárias

Sorteio de ‘City tour’ aConteCe neSte domingo (12)
Neste domingo, dia 12 de junho,
acontecerá o sorteio que contemplará
13 pessoas para um roteiro histórico,
cultural e gastronômico, realizado
pela Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria de Cultura e
Turismo.
O sorteio começa a partir das 13
horas, na praça de alimentação do
Shopping Pátio Pinda, e contará com
apresentação musical da dupla Duo
Music, que convida Samuel Malaquias
para participação no piano.
Cada pessoa sorteada terá direito
a levar um acompanhante no passeio,
que ocorre no dia 25 de junho. O
passeio é feito em um micro-ônibus, e
conta com guia explicando os pontos
turísticos e contando um pouco sobre
a história e as curiosidades de Pindamonhangaba.
O roteiro começa com café da
manhã no Shopping Pátio Pinda,
seguido por visita guiada ao Museu
Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina, almoço no Restau-

rante e Pizzaria Colmeia, visita guiada
à Fazenda Nova Gokula para conhecer
a cultura Hare Krishna e, ao fim, ainda
existe degustação no Alambique Pinda
Boa. Todas as paradas, entradas nos
locais e alimentação são gratuitos.
Para concorrer ao passeio, a pessoa
interessada deve levar um quilo de
alimento no Centro de Informações
Turísticas (CIT), que fica localizado no
Shopping Pátio Pinda, preencher o
cupom e depositar na urna, até o dia
10 de junho.
Para o secretário adjunto de Cultura e Turismo, Ricardo Flores, essa é
uma oportunidade para a população
de Pindamonhangaba conhecer mais
sobre a cidade, em um passeio descontraído e enriquecedor. “Com o roteiro
do ‘City Tour’, os contemplados terão
uma experiência muito legal, porque
não é apenas um passeio de micro
-ônibus pela cidade. Tem todo um
contexto histórico e cultural no roteiro,
além de proporcionar às pessoas um
dia super agradável”.

