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Prefeitura discute projeto ‘Masterplan’
para incrementar o Parque da Cidade
Divulgação

Com um enorme potencial no
setor de turismo, lazer, esportivo
e econômico, o Parque da Cidade
da Prefeitura de Pindamonhangaba vem sendo uma grande
prioridade da gestão municipal e
em breve receberá um complexo
estudo, denominado de ‘Masterplan’.
Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as tratativas para o Parque da
Cidade receber o “Masterplan”
evoluíram positivamente e na
última semana, o prefeito Isael
Domingues e a secretária Maria
Eduarda San Martin receberam
empresários parceiros interessados em patrocinar a execução
do trabalho.
O encontro contou com a participação do engenheiro Orlando
Bastos, responsável pela empresa Evoluir Cultural, que executará o projeto sem custos para os
cofres públicos.
PÁG. 3

Pinda abre
inscrições para
“Festival de
Música Sertaneja”
PÁG.
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Durante o encontro, ficaram definidos os passos para as empresas parceiras no projeto ‘Masterplan’ oficializarem o termo de doação
Divulgação

Município e EDP vão assinar
contrato para substituição de mais
948 luminárias comuns por LED
A Prefeitura de Pindamonhangaba e a EDP devem assinar, neste dia 21 de junho, contrato para
a implantação de uma nova fase

no projeto de eficiência energética,
que substituirá 948 luminárias da
iluminação pública comum por
LED. A cerimônia terá a presença

do prefeito Isael Domingues, de
diretores da empresa que submeteu o projeto, além da equipe de
gestão da EDP.

PÁG.
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As casinhas trazem conforto e abrigo para animais, neste inverno

Curso de Marcenaria do
Fundo Social produz casinhas
para animais do Cepatas
Os alunos do Curso de Marcenaria do projeto “Reinvente”,
realizado pelo Fundo Social de
Pindamonhangaba, produziram
casinhas de madeira para abrigar animais neste período de inverno. São dezenas de casinhas,

que foram feitas pelos alunos do
curso que tem como instrutor o
professor César Fonseca e que
foram doadas ao Cepatas (Centro
de Proteção e Atendimento aos
Animais), atual abrigo de animais
também mantido pela Prefeitura.
PÁG. 7
Divulgação

Pindamonhangaba apresenta
bons resultados no “Jogos
Abertos da Juventude”
As modalidades esportivas
de Pindamonhangaba apresentaram bons resultados no fim de
semana, durante disputas dos
“Jogos Abertos da Juventude”,

fase regional, disputada na cidade.
O futsal feminino sagrou-se
campeão e o masculino ficou
com a vice colocação.
PÁG. 7

‘Festival Gastronômico’ é atração
em Pinda no fim de semana PÁG. 4

Equipe
feminina
de vôlei
sagrou-se
vice-campeã
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‘Sebrae Móvel’ orienta empresários e
microempresários de Pinda até terça-feira

Oportunidade, aprendizado
e solidariedade

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está realizando mais uma
edição do ‘Sebrae Móvel’, ação do
‘Programa de Desenvolvimento Local Mais Pinda’, celebrado
em parceria com o Sebrae, com
a Acip (Associação Comercial
e Industrial de Pinda) e com o
Sindicato do Comércio Varejista
de Pindamonhangaba e Região
(Sincomércio).
O atendimento é gratuito e
aconteceu nessa segunda-feira, dia 20 de junho, na praça do
Feital, avenida João Francisco
da Silva; e na terça-feira, dia 21,
das 10 às 16 horas, no Mombaça, avenida Cap. João Monteiro
do Amaral. Os interessados devem ir até os locais e horários de
at’endimento para receberem
as instruções.
O “Sebrae Móvel” é um escritório em movimento que leva
conhecimento a futuros empre-

N

ão é de hoje que os cursos do projeto ‘Reinvente’ – do Fundo Social de Solidariedade de
Pindamonhangaba – vêm inovando em suas aulas,
resultando em trabalhos incríveis.
Já falamos aqui sobre o curso de culinária, o de
barbearia e sobre os cursos de estética, que vêm crescendo tanto na oferta quanto na procura.
Agora, o que já era um destaque conseguiu se
superar: o Curso de Marcenaria – responsável pro
produzir uma variedade de peças com materiais reaproveitados, como os pallets – está produzindo ‘casinhas’ de madeira para abrigar animais neste período de inverno.
São dezenas de casas, confeccionadas pelos alunos do curso, sob orientação do instrutor, o professor
César Fonseca – que foram doadas ao Cepatas (Centro de Proteção e Atendimento aos Animais).
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endedores e também para quem
pretende tornar sua empresa
mais competitiva, com orientações, produtos e serviços do Sebrae.
“O ‘Sebrae Móvel’ tem o intuito de auxiliar e orientar o em-

presário ou futuro empreendedor para que tenha êxito em seus
negócios, além de oferecer cursos e capacitações gratuitas aos
interessados”, disse o secretário
de Desenvolvimento Econômico,
Roderley Miotto.

Ferroviária é campeã do ‘Quarentão’

Relembramos que já foram instaladas em Pindamonhangaba centenas de lixeiras de madeiras, produzidas artesanalmente através da Oficina de Marcenaria; oficinas que recebem doação de pallets de
empresas do município.

No último domingo, 19, a A.A
Ferroviária e a Bandeirante F.C
se enfrentaram no Estádio José
Rodrigues Alves, o São Paulinho,
para a final do “Campeonato Sênior 40”, conhecido como “Quarentão”.
A Associação Atlética Ferroviária consagrou-se campeã por
dois a um, com gol dos jogadores
Juninho e Marcão.

Essas oficinas acontecem há cerca de quatro anos
e os alunos recebem, além do aprendizado, o material e as técnicas para produção das lixeiras (utilizadas em espaços públicos), das casinhas, entre outras
peças.
E o mais bacana em tudo isso é que muitos alunos
acabam encontrando uma forma de melhorar o orçamento de suas famílias comercializando suas produções.

Os jogadores Marcos Rogério
Rodrigo (Marcão) e Gisiel Rezende, do time alviverde, foram consagrados os melhores jogadores
de suas posições: artilheiro e goleiro, respectivamente.
Organizado pela Liga Pindamonhangabense de Futebol, o
jogo teve início às 10h30 e contou
com muitos torcedores animados, que encheram as arquiban-

cadas com as cores verde (Ferroviária) e vermelho (Bandeirante).
Uma carreata, transportando
o troféu, foi realizada até o Estádio Dr. Antônio Pinheiro Júnior, o
campo da Ferroviária, onde iniciou
o terceiro tempo com uma boa comemoração pela conquista do título.
Durante todo o campeonato, o
time alviverde possuiu seis vitórias, um empate e uma derrota.
João Paulo Ouverney
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UM MAPA CANINO DA VILA BOURGHESE
Theo e Hugo, meus poodles,
chegaram a minha vida no momento em que eu mais precisava
de bons ‘cãopanheiros’! É incrível como esses anjos de quatro
patas sabem a que vieram e o
que podem fazer por nós. Mensageiros divinos? Esses dez anos
de fiel convivência me dizem
que sim!
Além dos cuidados com saúde, alimentaçãoe higiene, as
brincadeiras e os passeios são
imprescindíveis para a vitalidade dos nossos pets. Cheirar e
demarcar território, encontrar
‘‘aumigos” é deveras saudável
para eles.
Meus poodles foram treinados a pedir para ir à rua sempre
que têm vontade de... Os passeios começam cedo, tão logo o
dia amanhece! Após o almoço,
também apreciam uma voltinha

pelo bairro e, ao final da tarde,
uma ‘voltona’ caprichada. Aproveito esses preciosos momentos para espairecer, trocar um
dedinho de prosa, fazer amigos.
Algumas pessoas nos abordam
para elogiar a tosa, pedir dicas
de petshop e de veterinário, enfim, saber dessas miudezas da
vida canina.
Vizinhança que tem cão eu
vou conhecendo. Conheço o
nome dos cães. Na maioria das
vezes, não conheço o nome dos
donos. Desse modo, a Vila Bourghese está mapeada pelos cães.
O passeio das seis da manhã
tem endereço certeiro: a casa da
Belinha, uma fox paulistinha de
14 anos que mora na rua paralela à nossa. O triângulo amoroso
entre eles é muito bem resolvido e o ciúme não existe no dicionário canino dos três. Eles se

amam porque se amam e ponto
final! Às vezes, encontramos Mel
e Neve, duas vira-latas que mais
parecem duas princesas, de tão
bem cuidadas! Sua tutora tem
uma história belíssima de amor
com as “meninas” resgatadas da
rua.
No passeinho pós-almoço visitamos a Amora, uma vira-lata preta que, por mais que
seus tutores vedem a grade com
tela, esburaca a proteção e foge
para a rua. Seu filho Marrone e
o shihtzu Lucksão boas-praças
e, apesar de machos, não brigam
com os meus – são bons ‘aumigos’!
Na floricultura Hanami - roteiro preferido dos meus peludos -, moram a rottweiler Liza
e a blue heeler Mika, as eternas
namoradas dos dois. Mika é brava e ciumenta e, por isso, não

permite que Theo e
Hugo façam galanteios para sua companheira de quintal.
Esses dias nossa rua ficou triste.
Tony, um yorkshire
capa de revista, mudou-se. Nossos encontros davam-se de
manhãzinha, antes
que sua tutora fosse para o trabalho.
Éramos tão amigos
– cachorros e humanos – que não fomos
despedirmo-nos.Temos certeza de que
estaremos sempre
juntos pelos laços da
nossa fraterna e canina amizade!
Nesses passeios,
nem tudo são flores! Eles também têm alguns arqui-inimigos! É o caso do Faísca e do
Fumaça. Quando a tutora dos
spitz abre o portão para saírem à rua, adupla parte para
cima dos meus cachorros com
os caninos pontudos e afiados à mostra. É um banzé!!!
Já passamos bons perrengues
para apartá-los. Graças a Deus,
sempre tivemos o help de terceiros...
Na Sadao Kano, está o reduto
da braveza canina! Na esquina,
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os vira-latas Belinha e Kaleb que
não permitem uma mosca de se
achegar ao portão. Do outro lado
da rua, mora uma pastora alemã
que, de tão brava, nunca ousamos um cheiro ou uma conversinha ‘au-toa’. Passamos longe!
Esse mapa canino da Vila
Bourghese me fez perceber que
ainda temos muitos passeios a
fazer e muitos ‘aumigos’ a farejar
nas ruas mais distantes da nossa. Bora lá! No mapa canino, Pindamonhangaba é do tamanho do
mundo!
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Prefeitura discute projeto ‘Masterplan’
para incrementar o Parque da Cidade
Com um enorme potencial no
setor de turismo, lazer, esportivo
e econômico, o Parque da Cidade
da Prefeitura de Pindamonhangaba vem sendo uma grande
prioridade da gestão municipal e
em breve receberá um complexo
estudo, denominado de ‘Masterplan’.
Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, as tratativas para o Parque da
Cidade receber o “Masterplan”
evoluíram positivamente e na
última semana, o prefeito Isael
Domingues e a secretária Maria
Eduarda San Martin receberam
empresários parceiros interessados em patrocinar a execução
do trabalho.
O encontro contou com a participação do engenheiro Orlando
Bastos, responsável pela empresa Evoluir Cultural, que executará o projeto sem custos para os
cofres públicos.
Durante o encontro, ficou definido os passos para as empresas oficializarem o termo de doação do trabalho da Evoluir, que
fará o diagnóstico conceitual de
ocupação das áreas do Parque da
Cidade.
Desde 2017, o Parque da Cidade vem recebendo diversos
atrativos que tornam o espaço
como um dos mais belos cartões
postais da cidade e ponto mais
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visitado pela população e turista.
Foram implantados espaço para
pet, quadras esportivas, playground, academia de ginástica,
pista de pump track, café literário dentre outras melhorias.
“O crescimento orgânico do
espaço e a necessidade de um
planejamento exigem um regramento para implantações de futuras melhorias do Parque e para
solucionar essa questão e permitir uma utilização harmônica
foi pensado no masterplan, com
a função de realizar seu correto
planejamento”, afirmou a secretária Maria Eduarda.
O objetivo do “Masterplan” é
definir conceitos e uma proposta, em todos os aspectos significativos, implantação, programa, arquitetura, urbanização e
paisagem, que permita a compreensão do produto final e sua
apresentação para os usuários
do parque.
Para o prefeito Isael Domingues, a ação é mais um trabalho
com a participação da iniciativa privada. “Elaborar um masterplan não é uma tarefa fácil e
barata. Queremos agradecer às
empresas que se uniram e estão
patrocinando esse projeto que
tornará o Parque da Cidade um
ambiente ainda melhor e mais
atrativo para o lazer e economia
de nossa cidade”.

‘Conversa Com o Autor’
é atração da biblioteca
do Araretama nesta
quarta-feira (22)

A Biblioteca Pública Municipal do Araretama recebe, nesta
quarta-feira (22), mais uma edição do projeto “Conversa com o
Autor”. Será às 15 horas, com a
participação da escritora Rhosana Dalle, que falará um pouco
sobre suas experiências.
O projeto desenvolvido pelas
Bibliotecas Públicas Municipais,
em parceria com a Academia
Pindamonhangabense de Letras,
teve início dia 8 de abril, e uma
vez ao mês leva um escritor em
alguma das cinco bibliotecas públicas municipais, para bater um
papo com o público. Segundo o
gestor de bibliotecas, Mauro Celso Barbosa, “o objetivo do projeto
é estreitar o contato público-autor, pois acreditamos que essa
aproximação possibilita novas
descobertas e desperta um novo
olhar para a leitura”. Para ele,
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Prefeitura e EDP vão assinar contrato para
substituição de mais 948 luminárias comuns por LED
A Prefeitura de Pindamonhangaba e a EDP vão assinar,
nesta terça-feira (21) de junho,
contrato para a implantação de
uma nova fase no projeto de eficiência energética, que substituirá 948 luminárias da iluminação pública comum por LED.
A cerimônia terá a presença
do prefeito Isael Domingues, de
diretores da empresa que submeteu o projeto, além da equipe
de gestão da EDP.
Esta é a segunda ação conjunta entre EDP e Prefeitura. Em
2021, assinaram parceria para
trocar 472 lâmpadas por novos
equipamentos de LED, com investimento de R$ 523,4 mil. A
medida foi contemplada por
meio da Chamada Pública Projetos de Eficiência Energética
da EDP, com foco em incentivar
a conservação e uso racional de
energia elétrica.
Desta vez, a substituição dos
equipamentos tem início previsto para setembro e terá conclusão em até 3 meses. Com o
projeto, que tem investimento
de cerca de mais de R$ 890 mil
pela EDP, será possível reduzir
o consumo de energia da administração municipal referente
a iluminação pública em aproximadamente 770 MWh/ano, o
equivalente ao consumo médio
anual de 320 famílias. As vias
contempladas para a implantação das luminárias foram alinhadas com o poder público mu-
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Pontos que já receberam
iluminação com lâmpadas de LED

nicipal, visando garantir maior
eficiência energética e qualidade
aos munícipes.
A iniciativa foi contemplada
na Chamada Pública de Projetos - CPP 001/2021 do Programa
de Eficiência Energética da EDP,
que é regulado pela Agência
Nacional de Energia Elétrica ANEEL. O projeto tem como objetivo incentivar a conservação e
uso racional da energia elétrica,
além de contribuir na diminuição do consumo de energia e
redução também nos custos de
manutenção para o município,
uma vez que a durabilidade da
lâmpada LED é muito superior
ao sistema que estava sendo utilizado. O novo modelo de luminárias também gera menor impacto ambiental por não conter
mercúrio e outros componentes
nocivos em sua composição.

“É mais uma ação que melhora significativamente a qualidade de vida da população de
Pindamonhangaba, garantindo
bem-estar e segurança. São lâmpadas mais econômicas e com
maior capacidade de iluminação. Temos realizado um investimento pesado nessa questão
de eficiência enérgica e contribuindo com a redução de custos, além de deixar a cidade mais
bonita, mais iluminada e mais
segura”, explicou o prefeito, Dr.
Isael Domingues.
“É muito gratificante poder
contribuir com o desenvolvimento sustentável das cidades
de atuação da EDP e este projeto de Pindamonhangaba reforça
nosso propósito em usar nossa
energia para cuidar sempre melhor”, afirmou o gestor da EDP,
Thiago Lafalce.

Subprefeitura realiza manutenção
na Estrada do Tanque
“presentificiar a figura do escritor e colocar a escrita num lugar
tangível é um bom começo para
a apropriação das Letras”, ressalta Mauro.
Escolas interessadas em levar seus alunos para participar
dos encontros, devem entrar
em contato pelo (12) 3643-2399,
e-mail
biblioteca@pindamonhangaba.sp.gov.br ou pelo Instagram @bibliotecas_pinda.
Sobre a autora – Rhosana Dalle é arte educadora formada pela
Famusc, hoje Fasc, artista cênica
e performática, membro titular
da Academia Pindamonhangabense de Letras e é Vice-Presidente da entidade. Membro titular do Conselho de Patrimônio
Histórico de Pindamonhangaba
onde também é Vice-Presidente.
Autora do livro “O Travesseiro da
Mulher Borboleta” de 2013.

A Subprefeitura do Distrito
de Moreira César finalizou na
última quarta-feira, dia 15, os
serviços de manutenção na
Estrada Municipal do Tanque.
A ação atende reinvindicações dos moradores que
utilizam a estrada e também
os produtores rurais e os que

trabalham com a pecuária leiteira. A estrada liga a região do
Jardim Regina até a região da
Cidade Nova e recebe diariamente um considerável ﬂuxo
de veículos e caminhões.
“A estrada apresentava algumas erosões em pontos
de morro e executamos a

colocação de raspa de asfalto para dar melhor trafegabilidade, eliminando
os pontos de erosões e facilitando o escoamento da
produção desta região rural”, afirmou o subprefeito
do Distrito, Nilson Luís de
Paula Santos.
Divulgação
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entretenimento
‘Festival Gastronômico’ movimenta
fim de semana em Pinda
O “II Festival Gastronômico
de Inverno do Piracuama e Ribeirão Grande” começou no dia
3 de junho, aquecendo a estação mais fria do ano. A programação foi retomada na última
sexta-feira (17), e continuou no
sábado (18), no Hotel Fazenda
Pé da Serra com o festival de
“FoodTrucks”,
apresentações
musicais, quadrilha, fogueira e
o delicioso prato principal: truta com molho de alcaparras. No
domingo (19) ocorreu o Café Junino e a noite dos caldinhos no
Café do Bule.
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 Comu-

nicação e Comtur – Conselho
Municipal de Turismo.
O Festival reúne atrações musicais, feiras e exposições em diversos restaurantes dos bairros da região rural de Pinda, durante todos
os fins de semana de junho e julho.
O foco gastronômico conta com
pratos especialmente elaborados
pelos restaurantes participantes,
que são o carro-chefe de cada estabelecimento.
Neste ano, o público recebido
nos restaurantes está acima da
média esperada, superando o número de turistas atraídos na última
edição. Para o secretário adjunto de
Cultura e Turismo, Ricardo Flores,
é uma enorme satisfação perceber
esse fomento no turismo rural da
cidade. “Foi um sucesso de público
em todos os locais, com a presença
de turistas que tiveram a oportunidade de prestigiar a nossa Van do
Turismo, que divulga os atrativos
da nossa cidade” disse.
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Pessoas de diversas idades têm prestigiado os atrativos do Festival

Pinda abre inscrições para “Festival
de Música Sertaneja”
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Cultura
e Turismo, promove o “17° Festival de
Interpretação da Música Sertaneja
Luiz Carlos Cardoso – 2022”.
O festival será realizado em dois
domingos do mês de julho, nos dias
24 e 31, no Espaço Cultural “Luiz Carlos Cardoso”.
As inscrições estão abertas até o
dia 18 de julho e podem ser feitas de
forma online. O interessado deve entrar no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br e clicar na imagem do Festival Sertanejo. Aos que tiverem dificuldade de acesso à internet, a inscrição poderá ser feita pessoalmente no
departamento de Cultura: rua Deputado Claro Cesar, 33 – Centro.
Poderão participar cantores solo,
duplas, trios e bandas. O festival está
divido nas categorias: “Jovem Música Sertaneja”, com apresentações de
músicos que interpretam um estilo
jovial, podendo usar qualquer tipo de
instrumento; “Categoria Música Raiz”,
com somente duplas, trios ou con-

juntos e músicas que tenham como
tema natureza e homem do campo,
podendo apenas usar violão, viola e/
ou acordeão; e “Categoria Individual”,
com apresentações solo, tendo o candidato que cantar e tocar, podendo
fazer uso de qualquer instrumento e
estilo.
No primeiro domingo, dia 24, ocorrerá, às 8h30, o sorteio dos candidatos
inscritos, para ordem de apresentação.
Às 9 horas se iniciarão as apresentações dos candidatos, seguindo a ordem do sorteio, e das categorias: Raiz,
Individual e por último Jovem Música
Sertaneja. Serão classificados para se
apresentar na final os cinco candidatos
de cada categoria que tiverem maior
pontuação do júri. No segundo domingo, dia 31, às 8h30, terá novamente o
sorteio para ordem de apresentação de
todos os candidatos e às 9 horas começarão as apresentações.
A ausência do candidato até o momento de sua apresentação implicará
em sua eliminação. Estará à disposição
dos candidatos microfones e amplifi-

‘Festa Junina do SOS’
atrai grande público no
Shopping Pátio Pinda
A “13° Festa Junina do SOS Pinda” ocorreu no Shopping Pátio Pinda na última semana de feriado.
O evento contou com culinária típica, bingo,
bazar beneficente e atrações culturais e musicais,
centenas de pessoas compareceram do dia 15 ao
dia 19 de junho para contemplar as atividades juninas.
A festa teve apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Cultura e Tu-

rismo, que com o ‘stand’ do Novo Turismo divulgou
os atrativos turísticos da cidade.
“O Novo Turismo Pinda marcou presença em
todos os dias na Festa do SOS e divulgou os atrativos da nossa cidade. Parabenizo toda a equipe do
SOS, principalmente os voluntários e empresários
que contribuíram para realização do evento”, disse
o secretário adjunto de Cultura e Turismo, Ricardo
Flores.

cadores sendo os instrumentos responsabilidade de cada participante.
A Comissão Julgadora será formada por especialistas em música, convidados pelo Departamento de Cultura. Os candidatos serão premiados
de acordo com a pontuação obtida
pela somatória dos pontos dados por
todos os jurados na final. A Comissão Julgadora pontuará de 5 a 10, com
possibilidade de fração de 0,5 (meio)
ponto. Os quesitos são afinação vocal,
harmonia (voz/instrumento), performance e dicção.
Serão conferidos prêmios aos três
primeiros colocados de cada categoria. A entrega dos troféus será no
próprio dia 31, após as apresentações.
O prêmio em dinheiro será entregue
em até 30 dias úteis após o encerramento do Festival.
Para dúvidas ou mais informações,
o Departamento de Cultura está disponível de segunda a sexta-feira, das
8 às 16 horas, e o Espaço Cultural “Luiz
Carlos Cardoso”, aos domingos, das 9
às 12 horas.

Divulgação
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saúde

Covid-19: Pinda mantém vacinação para
todos os públicos nesta terça-feira (21)
A Secretaria de Saúde de
Pindamonhangaba
mantém
vacinação de 5ª dose contra a
Covid-19 para pessoas com 50
anos ou mais com alto grau de
imunossupressão; demais públicos seguem normalmente na
segunda-feira (21). 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 Nova Esperança, USF

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

Pinda continua vacinação
contra gripe e sarampo
até sexta-feira (24)
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 24 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
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
Gripe e sarampo
PSF Maricá
Toda segunda-feira, das 13 às
15h30
Para todos os grupos contemplados nas campanhas de vacinação
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
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.

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

Pinda promove ‘VI Semana Municipal
de Prevenção e Combate às Drogas’
A Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria de Saúde, promove a “VI Semana Municipal de Prevenção e Combate às Drogas” com ações
em escolas municipais e outros locais
públicos da cidade.
As atividades tiveram início nesse dia
20 de junho e seguem até o próximo dia 27, com
uma programação que contempla diversos segmentos.
No dia 20,
ocorreu a abertura em sessão
de câmara com
a p re s e n t a çã o
dos
trabalhos
do Comad (Conselho Municipal
de Políticas sobre Drogas) em
Pinda.

Do dia 21 a 24, ações conjuntas do
Conseg (Conselho Comunitário de Segurança); Comad e projeto “Em Busca do
Melhor” acontecem nas escolas Rubens
Zamith, Eloisa Salgado, Pedro Silva, Milad e Mario Bulcão.
No dia 25, sábado, haverá a “XI Mobi-

lização de Prevenção e Combate às Drogas”, com participação de organizações
como o Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Amor Exigente, Caps,
ONG Colheita Final, Coalização Pinda
e Anjos da Vida, na praça Monsenhor
Marcondes, das 9 às 12 horas.
Para fechar,
no dia 27, terá o
“VI Fórum Sobre Prevenção e
Combate às Drogas”, das 13 às 17
horas, no auditório do Senac, o
tema deste ano
é “Por Uma Vida
Saudável e Livre
de Drogas” com
participação de
dirigentes
de
escolas, agentes
de saúde, entre
outros convidados.
Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

Conselho de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA
______________________________________________________
RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE PROCESSO ELEITORAL
DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA
COMPOSIÇÃO DO CONDEMA PINDAMONHANGABA
GESTÃO 2022/2024
Retifica o Item VIII, do Título DA INSCRIÇÃO do EDITAL DE PROCESSO ELEITORAL DE
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADACOMPROSIÇÃO DO CONDEMA
PINDAMONHANGABA GESTÃO 2022/2024, considerando a necessidade de adequação entre a
data da publicação no Periódico local (Tribuna do Norte – Edição 9.731 de 15.06.2022) e a data de
aceitação das inscrições da Sociedade Civil Organizada, resolve:

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
CHAMAMENTO PÚBLICO 010/2022 (PMP 4194/2022)
Para “credenciamento de pessoa jurídica especializada na intermediação e agenciamento
de serviços de economia circular via aplicativo customizável WEB e mobile com apoio operacional e tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem da internet, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet”,
com recebimento das propostas de 22/06/2022 até dia 30/12/2022.
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.

DA INSCRIÇÃO
VIII. O prazo regulamentar para a aceitação da inscrição, será das 00:00h do
dia 16 de junho de 2022 até as 23:59h do dia 01 de julho de 2022, no
endereço
eletrônico
condema@pindamonhangaba.sp.gov.br
ou
presencialmente na mesma data, mas no horário das 8:00h às 11:00h e das
14:00h às 17:00h, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente Avenida José
Geraldo Rodrigues Alckmin, 480, Parque da Cidade, CEP: 12.411-015.
Os demais Artigos permanecem inalterados conforme publicação na Edição 9.731 de
15.06.2022 do Jornal Tribuna do Norte.
Pindamonhangaba, 15 de junho de 2022.

Comissão Eleitoral – CONDEMA Pindamonhangaba/SP
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pindamonhangaba/SP
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO PRESENCIAL 033/2020 (PMP 1977/2020)
Foi firmado o aditamento 01/2022, de 13/06/2022, ao contrato 080/2020, que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte de pacientes da
rede de saúde do Município de Pindamonhangaba jurisdicionado à Secretaria de Saúde”,
para prorrogação até 17/06/2023, assinando pela contratante a Sra Ana Claudia Macedo
dos Santos, e pela contratada, empresa Alves Lopes Transportes Ltda, o Sr José Aurélio
Alves Lopes.
PREGÃO PRESENCIAL 176/2020 (PMP 7721/2020)
Foi firmado o aditamento 01/2022, de 01/06/2022, ao contrato 196/2020, que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços em processamento de roupa
hospitalar e uniformes, constituindo-se de lavagem (incluindo umectação, quando necessária), centrifugação, secagem, calandragem, dobragem, embalagem e reparo de rouparia,
pelo período de 06 meses, utilizando-se da Lei Federal 14.035 de 11 de agosto de 2020”,
para prorrogação até 23/12/2022, assinando pela contratante a Sra Ana Claudia Macedo
dos Santos, e pela contratada, empresa RL Soares de Arruda Lavanderias ME, o Sr Rodolfo
Lois Soares de Arruda.

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Rua Juó Bananeri, 196 – Alto do Cardoso
CEP: 12.420-070 - Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3642-1249
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO – 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022
________________________________________________________________________________________

Página 1 de 1

“Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, se estamos envolvidos
e inseridos nos processos de elaboração dos mesmos”.

Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, Titulares e Suplentes do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes
governamentais e da sociedade civil, convocados a comparecerem na data abaixo,
para a realização da “11ª Reunião Ordinária de 2022”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
- Aprovação da ata da 10ª Reunião Ordinária;
- Plano de Ação CMDCA;
- Prestação de Contas Projeto Crescer;
- Edital Itaú - apresentação dos projetos interessados e escolha do projeto que
será indicado pelo CMDCA;
- Nulidade dos artigos 12 e 13 da Resolução 137 do Conanda;
- Informes Gerais.
Data:
Horário:

23/06/2022 (quinta-feira)
8h30 (oito horas e trinta minutos)

Reunião virtual, por meio da plataforma Google Meet
Link da videochamada: https://meet.google.com/xhs-cskr-ypn

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do e-mail:
cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Agindo no presente - construímos o futuro
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO Nº 6.142, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
e nos termos da Lei nº 6.507, de 22 de dezembro de 2021, conforme inc. I do art. 6º,
DECRETA:
Art. 1º Fica ABERTO, nos termos do art. 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no
valor de R$ 1.117.000,00 (um milhão, cento e dezessete mil reais), na Secretaria Municipal de
Obras e Planejamento, no Departamento de Obras, conforme termo de compromisso nº 042582905/2014/Ministério do Esporte/CAIXA, para execução do Centro de Iniciação ao Esporte. A classificação orçamentária será:
13.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO
13.20
Departamento de Obras
1014
Construção de Praças Esportivas
27.812.0017.05 4.4.90.51– Obras e Instalações (644)
R$ 1.117.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º será coberto pelo repasse do Ministério
do Esporte.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 25 de fevereiro de 2022.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretário de Finanças e Orçamento
Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 25 de fevereiro de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.749, DE 27 DE ABRIL DE 2022.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, e conforme art. 2º da Lei nº 6.043, de 19 de julho de 2017,
RESOLVE
Art. 1º Alterar a alínea b, inc. I do art. 1º da Portaria Geral nº 5.453, de 10 de dezembro de 2020, que
constitui o CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Gestão 2020-2022, que passa a
vigorar:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 665, DE 13 DE JUNHO DE 2022.
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 006/2020, para dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir de 17 de junho de 2022, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 13 de junho de 2022.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 13 de junho de 2022.
SMA/egga/memo 24937.2022

“I- DOS REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
...
e) SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Titular: Juliana Machado de Oliveira
Suplente: Flávio Muassab Silva Lima
...“
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de abril de 2022.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 27 de abril de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/app/memorando 15419/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de FRANCISCO KLEBER DOS SANTOS CRUZ, em virtude
do mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da
credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá Vossa Senhoria comparecer a
esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de R$ 19.138,15, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e
emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas
ao contrato de financiamento imobiliário nº 878770185621, firmado em 24 de novembro de 2017,
garantido por alienação fiduciária registrada sob nº 02 na matrícula nº 69.594, tendo por objeto o
imóvel situado na AVENIDA ANTÔNIO FERNANDES – “SILVINHO LOCUTOR” Nº 140, APTO 34,
BLOCO 8B, CONDOMÍNIO VISTAS DA MANTIQUEIRA, VIVER MELHOR PINDAMONHANGABA,
AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
/FAX: (12pagamento
) 3644.5600
NESTA CIDADE, CEP 12.423-449. O prazoTELpara
da dívida é de 15 dias úteis, a contar
da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da
propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 15 de junho de 2022.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

PORTARIA GERAL Nº 5.768, DE 25 DE MAIO DE 2022.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
Art. 1º Constituir a Comissão de Acervo do Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina, tendo por objetivo determinar sobre os objetos a serem ou não adquiridos e descartados pela instituição.
Art. 2º Nomear os senhores a seguir indicados para comporem a Comissão de Acervo:
IRepresentante do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e
Arquitetônico de Pindamonhangaba
- Vânya Dulce D’Arace Maciel
II- Representante do Conselho Municipal de Cultura
- Rodrigo de Oliveira França
II- Representantes da Secretaria de Cultura e Turismo:
- Maria Elena Alves de Matos
- Mauro Celso Barbosa
- Rebeca Rezende Guaragna Guedes
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2022.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Alcemir José Ribeiro Palma
Secretário de Cultura e Turismo
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 25 de maio de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.770, DE 26 DE MAIO DE 2022.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de DHANANJAYA DASA BATISTA, em virtude do
mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento
do credor fiduciário – BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, deverá Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em
mora, correspondente à quantia de R$ 26.147,99, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no
pagamento de prestações relativas ao contrato de financiamento imobiliário nº 0010216670,
firmado em 12 de abril de 2021, garantido por alienação fiduciária registrada sob nº 06 na
matrícula nº 67.692 tendo por objeto o imóvel situado na RUA EDISON DUARTE JUNIOR
Nº 51, SANTA CLARA, NESTA CIDADE, CEP 12.401-315. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias úteis, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa do credor/requerente.
Pindamonhangaba, 15 de junho de 2022.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

Pindamonhangaba, 21 de junho de 2022
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 141/22 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr ROQUE FRANCISCO DOS SANTOS
responsável pelo imóvel situado a RUA RUTH FRANCISCO DOS SANTOS Bairro: PARQUE DAS
NAÇÕES , QUADRA LOTE 22 : inscrito nesse município sob a sigla SO21.08.14.006.000,
para que efetue a limpeza do terreno do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do
mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade
com o artigo 31º e 32º e 39 da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro
de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do
imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte
de 29/outubro/2015.
Notificação nº: 1037/22, em caso de não cumprimento, será aplicada multa no Valor de R$ 606,00.
Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais
______________________O0O______________________
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 142/22 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr FLÁVIA SIMONE GALEMBECK responsável pelo imóvel situado a RUA DOS BENTOS Bairro: SÃO BENEDITO , QUADRA LOTE :
inscrito nesse município sob a sigla SO11.12.04.044.000, para que efetue a limpeza do terreno do
referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 31º e 32º e 39 da Lei 1.411 de
10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril,
artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Notificação nº: 1038/22, em caso de não cumprimento, será aplicada multa no Valor de R$ 606,00.
Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais
______________________O0O______________________
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 143/22 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr ZÉLIA MARIA DE BARROS responsável
pelo imóvel situado a AV. JARDIM Bairro: JARDIM ELOYNA , QUADRA G LOTE 69 : inscrito
nesse município sob a sigla SE23.07.14.005.000, para que efetue a limpeza do terreno do referido
imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 31º e 32º e 39 da Lei 1.411 de 10/10/1974
e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário,
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Notificação nº: 964/22, em caso de não cumprimento, será aplicada multa no Valor de R$ 606,00.
Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais
______________________O0O______________________
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 144/22 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr JOSÉ CARLOS DOS SANTOS responsável pelo imóvel situado a RUA BENEDITO RODRIGUES DE ABREU Bairro: VISTA ALEGRE, QUADRA 21 LOTE 496 : inscrito nesse município sob a sigla SE24.02.08.089.000, para que efetue a
limpeza do terreno do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 31º e 32º
e 39 da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela
lei 5.379 de 26 de abril, artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Notificação nº: 1144/22, em caso de não cumprimento, será aplicada multa no Valor de R$ 606,00.
Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais
______________________O0O______________________
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 145/22 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr ANTONIO HENRIQUE SIMÕES responsável pelo imóvel situado a AV. SÃO PAULO Bairro: CIDADE NOVA, QUADRA E-03 LOTE 14 :
inscrito nesse município sob a sigla SE23.04.16.005.000, para que efetue a limpeza do terreno do
referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 31º e 32º e 39 da Lei 1.411 de
10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril,
artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Notificação nº: 551/22, em caso de não cumprimento, será aplicada multa no Valor de R$ 606,00.
Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais
______________________O0O______________________
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 146/22 – LIMPEZA DE TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr ANTONIO HENRIQUE SIMÕES responsável pelo imóvel situado a AV. SÃO PAULO Bairro: CIDADE NOVA, QUADRA E-03 LOTE 13 :
inscrito nesse município sob a sigla SE23.04.16.006.000, para que efetue a limpeza do terreno do
referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 31º e 32º e 39 da Lei 1.411 de
10/10/1974 e artigo 1º da lei 2.490 de 06 de novembro de 1990 alterada pela lei 5.379 de 26 de abril,
artigo 1º,item l. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Notificação nº: 554/22, em caso de não cumprimento, será aplicada multa no Valor de R$ 606,00.
Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais
______________________O0O______________________
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 147/22 – CARRO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o sr. ANTÔNIO SANTOS LISBOA responsável
pelo automóvel/ou parte dele, Marca: REB/A GUERRA, Placa: JTQ4216 , Cidade PINDAMONHANGABA, COR : BRANCA, abandonado na Rua BRAZ DE GOLVEIA GIUDICE , bairro SANTA LUZIA,
Pindamonhangaba, para que efetue a retirada do referido veículo/parte, no prazo de 24 horas,
sujeito a multa a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com o artigo 26º,
item IV, e 27º da Lei 1.411 de 10/10/1974, do Código Posturas.
Thiago de Castro Casali
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

CONVOCAÇÃO – 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Conselho Gestor do Parque Natural Municipal Trabiju
Ficam os Senhores Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Gestor do Parque Natural
Municipal do TRABIJU - CGPNMT, convocados a participarem e toda a população convidada a
participar da “8ª Reunião Ordinária em 30/06/2022”, a ser realizada em data e local abaixo, para
interação e discussão da pauta a seguir:
01 – Chamada;
02 – Aprovação da Ata anterior;
03 – Edital de Convocação Monitores no Parque;
04 - Relatório das Câmaras Técnicas;
05 - Operação Abafa e Corta Fogo;
06 - Relatório do monitoramento do javalis;
07 - Informes;
Reunião será realizada online, conforme dados abaixo:
Data: 30/06/2022 (quinta-feira)
Horário: Primeira chamada: 15:00h / Segunda chamada: 15:15h
Local: Sala Virtual do Aplicativo Meet Google (gratuito)
LINK: https://meet.google.com/juj-ybrj-xcb
Pindamonhangaba, 20 de Junho de 2022.
RAFAEL RIBEIRO CAVALCANTE DE SOUZA
Presidente Conselho Gestor do Parque Natural Municipal Trabiju

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 666, DE 13 DE JUNHO DE 2022.
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 012/2021, para dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir de 22 de junho de 2022, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 13 de junho de 2022.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 13 de junho de 2022.
SMA/egga/memo 24920.2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 666, DE 13 DE JUNHO DE 2022.
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 012/2021, para dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir de 22 de junho de 2022, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 13 de junho de 2022.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicadaAna
Secretaria Municipal de Administração em 13 de junho de 2022.
V. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
TEL/FAX: (12) 3644.5600
SMA/egga/memo 24920.2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
e em conformidade com a Lei nº 3.823, de 03.08.2001, alterada pela Lei nº 3.896, de 18.04.2002,
alterada pela Lei nº 5.233, de 11/08/2011, e regulamentada pelo Decreto nº 4.367, de 21.05.2007,

PORTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Nº 001, 20 DE JUNHO DE 2022.

R E S O L V E:
Art. 1º Constituir os membros da Junta Administrativa de Recursos e Infrações – J.A.R.I., que será
composta pelos seguintes membros:

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário de Administração do Município de Pindamonhangaba, no
uso de suas atribuições legais e competências conferidas pelo art. 7º do Decreto Municipal nº
6.097, de 29 de novembro de 2021.

I – PRESIDENTE INDICADO PELO PREFEITO
Titular : Josias da Conceição
Suplente: Ridan Moyses Marin

RESOLVE:
Art. 1° Instaurar o Processo Administrativo em face da empresa LETTECH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.258.144/000194, para apurar descumprimento do “Item Garantia”, previsto no termo de referência do Edital do
Pregão Presencial nº 170/2019 - Processo 23357/2019, o qual integra a Ata de Registro de Preços
nº 09/2020 conforme cláusula 10.1, com fundamento no Decreto nº 6.097 de 2021 e de acordo com
o parecer jurídico pela viabilidade de abertura de processo.

II – REPRESENTANTE DO ORGÃO EXECUTIVO DE TRANSITO E RODOVIARIO MUNICIPAL
Titular : Tarcizio José Moreira dos Santos Junior (recondução)
Suplente: Vanderson Luiz da Costa
III – REPRESENTANTE DOS CONDUTORES DE VEICULOS INDICADO PELA ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE PINDAMONHANGABA – ACIP
Titular : Adelson Cavalcante de Souza Filho
Suplente: Marcos Florindo Borges
Art. 2º O prazo de investidura dos membros da Junta será de 02 (dois) anos, permitida a recondução, nos termos do art. 9º da Lei nº 3.823, de 03.08.2001, com a redação dada pela Lei nº 5.233,
de 11.08.2011.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de
20 de junho de 2022 e revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 26 de maio de 2022.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabricio Augusto Pereira
Secretário Municipal de Segurança Pública
Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 26 de maio de 2022.
Anderson Plinio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 2° Designar os servidores municipais a seguir indicados para constituírem a Comissão de
Processo Administrativo para apurar possíveis infrações administrativas às obrigações contratuais
e editalícias praticadas pela empresa:
I- Presidente:
. NOSSA SEN–
HO700200
RA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
Adilson José CunhaAVJúnior
TEL/FAX: (12) 3644.5600
II- Membros
a) Thalita Fernandes Foroni – 846360
b) Luis Carlos dos Santos Gomes – 669900
Art. 3° Estabelecer o prazo de 6 (seis) meses para a conclusão dos trabalhos pela referida comissão, contados a partir da publicação desta Portaria.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 20 de junho de 2022.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 20 de junho de 2022.
SMA/memorando 11648/2022

Pindamonhangaba, 21 de junho de 2022
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Curso de Marcenaria do Fundo
Social produz casinhas para
animais do Cepatas
Os alunos do Curso de Marcenaria do projeto “Reinvente”, realizado pelo Fundo Social da Prefeitura de Pindamonhangaba,
produziram diversas casinhas
de madeira para abrigar animais
neste período de inverno.

São dezenas de casinhas, que
foram feitas pelos alunos do
curso que tem como instrutor o
professor César Fonseca e que
foram doadas ao Centro de Proteção e Atendimento aos Animais (Cepatas), atual abrigo de
Divulgação

animais também mantido pela
Prefeitura.
As oficinas de Marcenaria do
projeto “Reinvente” acontecem
há cerca de quatro anos e os alunos recebem todo aprendizado,
material e orientações de técnicas para produção de lixeiras
utilizadas em espaços públicos,
dentre outros produtos. Muitos
oficineiros acabam encontrando
uma forma de melhorar o orça-

mento doméstico e comercializam suas produções.
As madeiras utilizadas para
confecção da produção são doadas através de paletes que indústrias de Pindamonhangaba
fornecem para o Fundo Social
de Solidariedade.
“As casinhas trazem conforto e abrigo para animais nesse
inverno. Proporcionar abrigo
e proteção para os animais é

também uma questão solidária
importante. Ficamos muito gratificados com o trabalho da equipe
do ‘Reinvente’ na produção das
casinhas. Agradecemos ao professor César e toda equipe, que
é muito talentosa. Tenho certeza
de que terão um grande sucesso
profissional com seus produtos”,
elogiou a presidente do Fundo
Social de Solidariedade, Cláudia
Maria Vieira Domingues.
Divulgação

Inscrições para
castração gratuita
de cães e gatos serão
realizadas na Prefeitura
A Prefeitura de Pindamonhangaba vai abrir inscrições,
dia 27 de junho, para castração
gratuita de animais.
As inscrições podem ser
feitas na Prefeitura, das 8 às 16
horas, e o proprietário precisa
levar RG, CPF e comprovante de
endereço. No ato da inscrição

ele receberá instruções para o
dia da castração.
Os dias das castrações serão:
11 de julho - 20 caninos, 12 de julho - 20 caninos, 13 de julho - 30
felinos, 14 de julho - 20 caninos
e 15 de julho - 30 felinos. Com
horários a partir das 8h30.
O animal deverá estar em

jejum absoluto de água e comida a partir das 20 horas do dia
anterior, estar limpo (pode dar
banho no dia anterior), estar
sem pulgas e carrapatos, caixa
de transporte, além de uma toalha ou lençol limpo para o animal, e o tutor deve levar o pet
com coleira e guia.

Pinda apresenta bons resultados no
“Jogos Abertos da Juventude”
As modalidades
esportivas de
Pindamonhangaba
apresentaram bons
resultados no fim de
semana, durante disputas
dos “Jogos Abertos da
Juventude”, fase regional,
disputada na cidade.
O futsal feminino sagrouse campeão e o masculino
ficou com a vice colocação.
No vôlei, Pinda foi
campeão com a equipe
masculina e vice com a
feminina.
Confirma os resultados das
duas modalidades no
fim de semana:

Futsal feminino
Pinda 4 x 2 Canas
Pinda 12 x 0 Canas
Pinda 3 x 1 São José dos Campos

Futsal masculino
Pinda 7 x 1 São Sebastião
Pinda 6 x 2 Caraguatatuba
Pinda 1 x 2 São José dos Campos

Voleibol feminino
Pinda 2 x 0 Ubatuba
Pinda 2 x 0 Cruzeiro
Pinda 0 x 2 São José dos Campos

Voleibol masculino
Pinda 2 x 0 São Sebastião
Pinda 2 x 0 Cruzeiro
Pinda 2 x 0 São José dos Campos

Divulgação

Divulgação

8

Tribuna do Norte

história

PINDAMONHANGABA, 21 DE JUNHO DE 2022
Altair Fernandes Carvalho
(altairfernandes@hotmail.com)

Notas sensacionalistas de outros tempos
Das páginas da Tribuna das primeiras décadas do
século passado, notas interessantes ou curiosas
de fatos ocorridos em outras terras
Em continuidade a série identificada pelo título acima, a editoria História
desta edição volta a relembrar notas
sensacionalistas publicadas na Tribuna da Pinda antiga...
Índios
milionários
Índios
milionários
Esta, vem da edição de 9 de dezembro de 1921, prova que nos Estados
Unidos da América viver em uma Reserva não era empecilho pra se tornar
milionário. Como título original “Peles
vermelhas milionários”, a notícia começa questionando: “Quem acreditaria que peles vermelhas pudesse tornar milionários?”.

Em seguida vem a confirmação que
isso fora um fato: “A tribo dos Osages,
que compreende 2.000 indivíduos e era
proprietária de terras em que se vive,
na Reserva de Oklahoma, teve recentemente conhecimento de que essas terras continham enormes jazidas petrolíferas”.
Com assentimento do Governo
dos Estados Unidos, a tribo agraciada com petróleo em suas terras as
negociou com uma grande empresa
petrolífera, recebendo um milhão de
libras. Quantia que, segundo a nota,
no câmbio daquela atualidade, equivalia a cerca de 30.000 contos de réis.
A este valor ainda ficava a empresa

Um Anúncio do Passado
Publicava-se na década de 30
no jonal Folha do Norte (extinto)

JN-Jornal Nacional

Foto da capa do livro “Assassinos da Lua das Flores”
obrigada a incluir “a sexta parte dos
lucros realizados com o petróleo que
dali se extraiu”.
Sobre o quanto caberia a cada in-

dígena, dizia a nota, “...calcula-se que
cada membro da tribo venha a perceber, de venda anual, cerca de 2.000 libras ou 60 contos de réis”.

Nota. Sobre o assunto encontramos no site
JN – Jornal Nacional, matéria referente ao livro “Assassinos da Lua das Flores”, do jornalista norte-americano David Grann, recordando os índios Osage, antigos proprietários

das maiores reservas de petróleo dos Estados
Unidos. O livro conta a investigação de Grann
denunciando uma série de assassinatos com
o intuito de retirar dos Osages a propriedade
das jazidas de petróleo.

Mendigomilionário
milionário
Mendigo
Nesta, o assunto também diz respeito a tornar-se um milionário. Não o
milionário feito da noite para o dia, mas
antes o milionário tipo “tio Patinhas”
(personagem de Walt Disney). Caso do
pedinte que guardava moedinha por
moedinha daquilo que ganhava esmolando.
A nota saiu na edição 1º/12/1929 da
Tribuna. Veio da Espanha, onde um
mendigo corcunda de origem alemã
estava dando o que falar. Com sua morte descobriram que sua corcunda era
apenas um recurso utilizado em sua
atividade de esmoler. Era pura enganação! A deformidade de sua coluna vertebral, a curvatura de suas costas era
falsa. Mais que a finalidade de causar
alguma pena, ali estava o esconderijo
de sua riqueza. Era um saco! E nesse
saco “descobriram-se, escondidos, dez

Grátis PNG

mil e quinhentos dólares, em valores diversos”, revela a nota e ironiza: “Naturalmente, o coitado morreu desanimado de chegar ao milhão que sonhava...”

O barômetro
dos
jardins
O barômetro dos
jardins
Esta, publicada na Tribuna de 20 de
janeiro de 1929, certamente muito interessou aos leitores naquele tempo de
quintais e jardins. Tratava-se de uma
comparação, tipo sabedoria dos caboclos, dos antigos, envolvendo o procedimento das aranhas de jardins e um
barômetro. Abaixo, o leitor confere a
curiosa comparação conforme foi publicada na Tribuna:
“Este barômetro é uma simples teia
de aranha. Quando o tempo estiver
para ser de chuva ou de vento a aranha encolhe muito os últimos pés a que
a teia está suspensa, e assim os deixa
enquanto o tempo se mantém variável. Se o inseto estende os pés, é sinal
de bom tempo e calmaria, cuja duração
se verifica pela proporção em que ela
alonga os pés.

Se a aranha ficar quieta é sinal de chuva. Se, ao contrário, se põe a trabalhar durante a chuva é porque esta será de pouca
duração e seguida de tempo invariável.
Outras observações confirmam que a
aranha faz transformações em sua teia
todas as vinte e quatro horas: se essas
transformações são à tarde, um pouco antes de por do sol, a noite será bela e clara”.

Nota. O barômetro é um instrumento científico de mercúrio inventado por Evangelista
Torricelli em 1643, para medir a pressão atmosférica. Se você deseja prever se vai chover,
uma maneira fácil é medir a pressão do ar com
um barômetro. De maneira geral, se a pressão
do ar estiver subindo ou alta, provavelmente
será um bom dia. Por outro lado, caso a pressão
estiver caindo ou baixa, é mais provável que o
tempo estará nublado, chuvoso e com muito
vento. (https://melhoresrespostas.com>biblioteca>artigo>read)
Guia Animal

