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Albergue Municipal tem capacidade para 
acolher 20 moradores em situação de rua

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugurou o Albergue 
Municipal na segunda-feira (27). 
O espaço é um serviço de prote-
ção social especial de alta com-
plexidade da Assistência Social 
que atenderá pessoas em situa-
ção de rua com diversos serviços.

O equipamento fica na rua 
Papa João XXIII, 433, Alto Car-
doso, e substitui e amplia os 
serviços que estavam sendo 
realizados no Centro de Aco-
lhimento a Moradores em Si-
tuação de Rua, desde março, na 
Quadra Coberta.

PÁG. 3

Cerimônia contou com a presença de diversas autoridades; espaço tem capacidade inicial para atender 20 pessoas 

Pinda realiza 
campanha sobre 
queimadas no 
município

A secretaria de Segurança 
Pública de Pindamonhangaba-
lançou a Campanha “queimada é 
crime”, com a instalação de faixas 
de alerta em lugares estratégicos 
da cidade, outdoor na rotatória 
do anel viário e colocação de 
mais de 200 cartazes em diversos 
bairros e regiões do município, 
entre pontos de comércio e locais 
próprios para a instalação.

PÁG. 7

PÁG. 3

Município prepara 
estrutura para 
sediar a fase 
final do Jomi

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está traba-
lhando na infraestrutura 
para receber cerca de 4 
mil pessoas, entre atle-
tas e dirigentes que vão 
disputar a fase final do 
Jomi (Jogos da Melhor 
Idade), entre os dias 8 e 
13 de julho.

Serão representantes 
de 185 cidade do Estado 

de São Paulo, que esta-
rão em Pindamonhan-
gaba competindo em 
mais de 10 locais – entre 
centros esportivos, gi-
násios, piscinas e outros 
equipamentos esporti-
vos. Serão 14 modalida-
des masculinas e femi-
ninas para atletas com 
60 anos ou mais.

PÁG. 7

Grupo Simec realiza 
lançamento da pedra 
fundamental da 
expansão que irá gerar 
450 novos empregos

O Grupo Simec realiza, ofi-
cialmente, neste dia 30 de junho 
o lançamento da pedra funda-
mental do projeto de expansão 
da usina siderúrgica GV do Bra-
sil em Pindamonhangaba. Os 
investimentos têm previsão de 
dobrar sua produção de 500 mil 
para um milhão de tonelada/
ano e gerar 450 novos empre-
gos, após a conclusão da obra 
que estima gerar 1.200 empre-
gos indiretos.
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NIETZCHE: FILÓSOFO E POETA
Um dos pensadores mais es-

tudados nos tempos atuais tem 
sido o alemão FRIEDERICH WI-
LHELM NIETSCHE (1844-1900). 
Ele foi Filósofo, Filólogo, Crítico 
Cultural, Poeta e Compositor. En-
tretanto, o que avulta para nós, é 
o seu papel de Filósofo. Com vee-
mência, em tudo o que ele escre-
veu, mostrou que a liberdade de 
pensamento teria que ser livre 
de qualquer amarra ou controle 
moral e cultural. Formulou uma 
ideia de Estado inclusive criti-

cando a democracia. Um dos 
conceitos da sua Filosofia está 
no que denominou Vontade de 
Poder, denominando-a como a 
grande força que nos move para 
nos realizarmos e conseguirmos 
obter os lugares mais altos no 
nosso viver.

A obra de NIETSCHE é exten-
sa. Muitos dos seus livros foram 
traduzidos no nosso idioma. En-
tre os livros que escreveu desta-
cam-se: A FILOSOFIA NA IDADE 
TRÁGICA DOS GREGOS (1873), 

A GAIA CIÊNCIA (1882), PRELÚ-
DIO A UMA FILOSOFIA DO FU-
TURO (1886), GENEALOGIA DA 
MORAL, UMA POLÊMICA (1887), 
ECCE HOMO (1888) e ASSIM FA-
LOU ZARATUSTRA, (1883), sendo 
esse último considerado o mais 
importante que ele escreveu, 
possivelmente uma das maiores 
críticas já feitas ao Mundo Oci-
dental. Foi no livro A GAIA CIÊN-
CIA que apareceu pela primeira 
vez a frase “Deus está morto”, 
citada pelo Filósofo, significan-
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do que o mundo supra - sensível 
está sem força de atuação. Ele 
não fomenta mais vida alguma. A 
metafísica, a Filosofia Ocidental 
entendida como Platonismo está 
no fim. A “morte de Deus” é uma 
metáfora, sendo pois, a constata-
ção de crise de valores absolutos, 
em especial das ideias religiosas, 
o avanço da secularização, que 
conduziu ao esvaziamento das 
crenças sobrenaturais. NIETS-
CHE trazia consigo a crença na 
razão e na evolução da Ciência 
que estava substituindo o papel 
originalmente desempenhado 
pela religião.

NIETSCHE tinha paixão pela 
música e pela poesia. É impor-
tante lembrar que sua obra po-
ética, ao espelhar o seu pensa-
mento filosófico, tem um lugar 
especial, significativo, nos seus 
escritos. Seus Poemas estão dis-
persos em diversos livros. No li-
vro ASSIM FALOU ZARATUSTRA 

vamos encontrar um belo Poe-
ma, cujos versos finais são estes 
que tomo a liberdade de traduzir:

“DA MUSST ÄRMER WERDEN 
(Deves tornar-te mais pobre) 
WEISER UNWEISE! (Sábio in-
sensato!).

WILLS DU GELIEBT SEIN 
(Queres ser amado)

MAN LIEBT NUR DIE LEIDE-
NEN (Ama-se somente os sofre-
dores),

MAN GIEBT LIEBE NUR DEM 
HUNGERDEN (Só se dá amor aos 
que tem fome)

ICH BIN DEINE WAHRHEIT! 
(Eu sou tua verdade!).

Eis, portanto, um pouco do 
que representou na Filosofia, 
esse gênio que nos ensinou a uti-
lizar nossa potência ao máximo. 
Potência no sentido aristotélico, 
ou seja: “tudo aquilo que um de-
terminado ente pode vir a ser”. 

expectativa para mercado pet tem 
crescimento expressivo em 2022

O mercado Pet faturou R$ 51,7 
bilhões em 2021, segundo in-
formações do Instituto Pet Bra-
sil. Os números mostram que a 
atenção aos animais aumentou, 
especialmente, durante a pan-
demia, quando os tutores esti-
veram mais próximos dos seus 
pets. Para se ter uma ideia, do 
total de crescimento, 48% re-
presenta pequenos e médios pet 
shops. 

Diante desse crescimento, as 
expectativas para 2022 são ain-
da melhores, sobretudo, para os 
empreendedores que estiverem 
dispostos a investirem em co-
nhecimento, processos, gestão e 
novas tecnologias. 

E diante dessa alta prospec-
ção os pequenos empreende-
dores precisam abrir o olho e 
encarar de forma diferente os 
obstáculos do dia a dia que po-
dem interferir no desenvolvi-
mento do negócio. Segundo a es-
pecialista em gestão veterinária, 
Alessandra Rister, empresária 
do ramo,  na maioria das vezes, 
o empreendedor não consegue 
resultados positivos, pois acaba 
acumulando funções, já que não 
consegue delegar. 

Especialista pela USP em 
Gestão Estratégica e Vendas,  
Alessandra Rister, afirma que a 
busca por conhecimento no se-
tor é um dos caminhos para su-
avizar os obstáculos do negócio. 
“Situações como a inexperiência 
em cuidar de uma equipe e sair 
do operacional, são desafios que 
atrapalham e muito o desenvol-
vimento do negócio, nós tam-
bém passamos por essa fase nas 
nossas clínicas, além da dificul-
dade na contratação de mão de 
obra, mas conseguimos driblar 
com conhecimento e muita es-
tratégia. A economia e forma de 
consumo tem feito do setor pet 
um nicho próspero e o empreen-
dedor precisa surfar nessa onda, 
aproveitar o momento driblar os 
problemas com conhecimento e 
orientação”, comenta. 

Diante de um mercado que 
está sempre em busca de novi-
dades, os empreendimentos do 
setor investem em novos servi-
ços para manter o faturamen-
to em alta, como: contratação 
de passeadores para os cães, 
convênios de saúde e hospitais, 
além de hospedagem temporá-
ria. Mas, para que o empreende-
dor participe desse crescimento 
é necessário uma boa adminis-
tração e gestão. “Na maioria das 
vezes o veterinário é o gestor e o 
técnico, e exercer esses 2 papéis 
ao mesmo tempo é bastante de-
safiador. A dica que eu sempre 
dou é separar as funções. Esse é 
o primeiro passo para uma em-
presa de sucesso”, salienta a ges-
tora. 

Alessandra destaca ainda que 
um planejamento estratégico, 
com direcionamento das ações 
que devem ser feitas para o ne-
gócio crescer saudável, é uma 
das principais atitudes a serem 
tomadas pelos empreendedores 
que desejam se estabelecer nes-
se mercado tão exigente. “Com 
um planejamento estratégico 
claro é possível definir metas 
de curto, médio e longo prazo, 
depois disso é mão na massa. 
É treinar e definir metas para 
a equipe;  alinhar o processo de 
marketing e vendas e definir e 
implementar indicadores em 
várias áreas da empresa”. 

De acordo com Alessandra, o 
ideal é que o empreendedor que 
está começando ou que tem pro-
blemas no negócio possa contar 
com uma consultoria eficaz na 
contratação de uma equipe de 
alta performance ou, ainda, na 
criação de uma inteligência co-
mercial baseada em vários es-
tudos e estratégias que já deram 
resultado. “Compartilhar nossa 
experiência com novos empre-
endedores é uma missão que 
desejamos realizar. Me especia-
lizei em gestão e atendimento ao 
longo dos últimos anos e acredi-

to que possa contribuir com so-
luções eficazes para outras em-
presas”, concluiu. 

Já atua na área ou pretende 
abrir um negócio no ramo vete-
rinário? 

 A especialista Rister reuniu 
cinco dicas valiosas para criar 
um negócio veterinário de alto 
crescimento.

 1.  Conheça muito bem o seu 
cliente

Quando você conhece o seu 
cliente você entende as dores e 
necessidades dele e isso faz com 
que você o atenda com muito 
mais eficiência e maestria. 

 2.  Invista em treinamentos
Ao investir em educação to-

dos ganham! Você aprimora seu 
negócio e sua equipe se sente 
mais valorizada. 

3. Construa uma liderança 
eficiente

A liderança eficiente conse-
gue alcançar as metas e motivar 
a equipe de forma fluida, trazen-
do benefícios para toda empresa.

4.  Ofereça serviços diferen-
ciados

Analise seus concorrentes e 
ofereça serviços que vão agregar 
ao seu público, que vão conquis-
tar e encantar eles de forma que 
tragam solução para o problema 
deles.

5. Entenda sua situação e para 
onde o mercado está indo.

Ao entender sua situação atu-
al e planejar os próximos passos 
o sucesso é certeiro.

Quem quer ter um empreen-
dimento de alto crescimento 
precisa estar preparado para 
a expansão, mas para isso, 
comece com o que é possível, 
faça um balanço realista de 
onde está sua empresa atu-
almente. Se estiver startan-
do o negócio é fundamental 
avaliar todos os recursos dis-
poníveis e necessários para 
empreender. Avalie também 
o mercado e as possibilidades 
que ele está oferecendo no 
momento.

Com alto faturamento, empreendedores do setor esperam um 
crescimento ainda maior para o segundo semestre 

Novos empregos e oportunidades 
Com previsão de dobrar sua produção de 

500 mil para um milhão de tonelada ao ano 
e gerar 450 novos empregos, o Grupo Simec 
realiza, oficialmente, o lançamento da pedra 
fundamental do projeto de expansão da usina 
siderúrgica GV do Brasil em Pindamonhangaba, 
nesta quinta-feira, dia 30 de junho de 2022.

A previsão da empresa é que, após a 
conclusão da obra, a unidade passe a gerar até 
1.200 empregos indiretos.

A expectativa da organização e também do 
município é que esses investimentos impactem 
positivamente em melhorias nos índices 
de emprego e renda de Pindamonhangaba, 
além do aumento no repasse de ICMS e de 
contrapartida social. 

“Trata-se de um passo ousado e o lançamento 
da pedra fundamental dá a partida para gerar 
muito mais desenvolvimento”. 

A empresa iniciou sua produção no município 
em 2015 e, após sete anos do início de suas 
atividades, o grupo anuncia essa expansão 
– que prevê um investimento de USD$ 300 
milhões; que possibilitará dobrar a capacidade 
de reciclagem da usina de 625 mil toneladas ao 
ano para 1,25 milhão tonelada ao ano, dobrando 
assim toda sua produção de vergalhão em 
barra e rolo e fio máquina. 

A organização contribui para o 
desenvolvimento de todo o País, através 
de sua produção de aço. A planta em 
Pindamonhangaba abastece o mercado nas 
regiões Centro-oeste, Sudeste e Sul.

Que esse investimento traga mais e mais 
desenvolvimento, empregos e oportunidades 
para o município e região! 
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba inaugurou o Albergue 
Municipal na segunda-feira (27). 
O espaço é um serviço de prote-
ção social especial de alta com-
plexidade da Assistência Social 
que atenderá pessoas em situa-
ção de rua com diversos serviços.

O equipamento fica na rua 
Papa João XXIII, 433, Alto Cardo-
so, e substitui e amplia os servi-
ços que estavam sendo realiza-
dos no Centro de Acolhimento a 
Moradores em Situação de rua, 
desde março, na Quadra Coberta. 
O espaço atualmente está sendo 
desativado e voltará a funcionar 
para prática esportiva. 

De acordo com a secretária de 
Assistência Social, Ana Paula Mi-
randa, “o albergue tem capacida-
de inicial para atender 20 pesso-
as entre homens e mulheres, que 
estejam dentro dos critérios e 
perfil do regulamento do serviço”.

Ela relatou que “dentre os ser-
viços oferecidos pela Assistência 
Social no local estão à triagem 
pela equipe técnica, atendimen-
to social e psicológico, bem como 
todos os encaminhamentos ne-
cessários à rede sócio-assisten-
cial do município”.

O albergue contará com uma 
equipe técnica composta por 
assistentes sociais, psicólogos, 
além de apoio administrativo, 
guardas, controladores de aces-
so 24 horas, ajudantes de servi-
ços gerais, dentre outros.

O evento reuniu dezenas de 
autoridades, como o presidente 
da Câmara, José Carlos Gomes – 
Cal, vereadores Julinho Car, Re-
gininha, Magrão, Rogério Ramos, 
Herivelto Vela, Gilson Nagrin, 
Renato Cebola, além de secre-
tários municipais, do deputado 
estadual André do Prado e do de-
putado federal Márcio Alvino.

Os deputados elogiaram o 
serviço e anunciaram que vão 
repassar R$ 100 mil para cada 
uma de 13 instituições assis-

Albergue Municipal tem 
capacidade para acolher 20 
moradores em situação de rua

Espaço Pet 
Ao fim do evento, o prefeito levou os deputados a 
conhecer o espaço PET, que fica no albergue para 

acolher animais de estimação daqueles moradores que 
possuem cães principalmente – espaço que também 
já existia no Centro de Acolhimento a Moradores em 

Situação de Rua. A iniciativa é uma parceria com o 
Fundo Social de Solidariedade, por meio do Projeto 

‘Reinvente’, que produz as casinhas para os animais.
No local ainda haverá fornecimento de ração e atenção 

aos animais. “Pensamos nisso porque muitos possuem 
cachorros e precisamos acolher as pessoas e seus 

animais. Isso já demonstra um pouco do diferencial e do 
carinho que será este serviço fundamental na cidade”, 

finalizou Ana Paula.

tenciais de Pindamonhangaba. 
Márcio Alvino, que enviou cerca 
de R$ 600 mil para custeio do 
albergue, ainda vai liberar uma 
ambulância para a Apae.

O vice-prefeito e secretário 
de Governo e Serviços Públi-
cos Ricardo Piorino enalteceu o 
empenho da gestão municipal 
em atividades sociais e frisou o 
compromisso da Prefeitura em 
proporcionar serviços que ga-
rantam a proteção social e a qua-
lidade de vida.

O prefeito Isael Domingues 
explicou que o albergue vai for-
necer kits de higiene, alimenta-
ção, banho e pernoite aos aco-
lhidos. “As pessoas em situação 
de rua poderão permanecer uti-
lizando os serviços por até seis 
meses, até que possam ser rein-
seridos na sociedade ou, quando 
possível, no núcleo familiar, ga-
rantindo assim a sua dignidade 
e inclusão social”. Ele destacou 
que o Albergue visa a garantir 
os direitos, o acolhimento e a 
humanização ao atendimento 
às pessoas em situação de rua, 
oferecendo acolhimento e dan-
do dignidade às pessoas. “Quere-
mos acolher essas pessoas com 
humanização no atendimento, 
ofertando alimentação, banho, 

cama para dormir com tranqui-
lidade e com segurança. Além 
disso, vamos oferecer amparo 
psicológico e atendimento social 
para reinserção da pessoa no 

convívio familiar e social, bus-
cando meios para resgatarmos 
a qualidade de vida de todos. 
É mais uma importante con-
quista para Pindamonhangaba. 

Temos avançado muito na área 
social e o albergue é mais uma ini-
ciativa fundamental para o desen-
volvimento social no município”, 
completou o prefeito.
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O Grupo Simec realiza ofi-
cialmente neste dia 30 de junho 
o lançamento da pedra funda-
mental do projeto de expansão 
da usina siderúrgica GV do Bra-
sil em Pindamonhangaba. Os 
investimentos têm previsão de 
dobrar sua produção de 500 mil 
para um milhão de tonelada/
ano e gerar 450 novos empre-
gos, após a conclusão da obra 
que estima gerar 1.200 empre-
gos indiretos.

Participarão do evento o 
CEO do grupo, Jaime Moncada, 

Grupo Simec 
realiza lançamento 

da pedra 
fundamental da 

expansão que irá 
gerar 450 novos 

empregos
seu proprietário Eduardo Vigil 
dentre outros executivos junta-
mente com o prefeito Isael Do-
mingues, vice-prefeito Ricardo 
Piorino, secretário de Desenvol-
vimento Econômico da cidade, 
Roderley Mioto e vereadores, en-
treoutros convidados.

A empresa iniciou sua pro-
dução no município em 2015 e 
após sete anos do início de suas 
atividades o grupo anuncia uma 
ousada expansão que prevê um 
investimento de USD$ 300 mi-
lhões, que possibilitará dobrar 

a capacidade de reciclagem da 
usina de 625 mil toneladas/ano 
para 1,25 milhão tonelada/ano, 
dobrando assim toda sua produ-
ção de vergalhão em barra e rolo 
e fio máquina. 

O prefeito Isael Domingues 
parabenizou o grupo Simec pe-
los investimentos que irão gerar 
melhorias nos índices de empre-
go e renda do município. “Temos 
uma expectativa muito positiva 
de ganho com novos empregos, 
aumento no repasse de ICMS e 
contrapartida social. Trata-se 

de um passo ousado e o lança-
mento da pedra fundamental 
dá a partida para gerar muito 
mais desenvolvimento”, ressal-
tou o prefeito.

Histórico
Líder na siderurgia de aços 

especiais na América do Nor-
te, o grupo Simec, fundado 
em 1969 no México, anunciou 
sua chegada ao Brasil em 2011, 
quando adquiriu a área para 
construção da usina em Pinda-
monhangaba.

Com oito unidades no México, 
sete nos EUA e uma no Canadá, o 
grupo chegou ao Brasil através da 
usina de Pindamonhangaba e hoje 
conta com outras duas plantas no 
país (Cariacica - ES e Itaúna - MG).

Colaborando para o desenvol-
vimento de todo o país, através 
de sua produção de aço, a planta 
Simec em Pinda é uma moderna 
usina construída com a mais alta 
tecnologia em produção siderúr-
gica responsável pelo abasteci-
mento do mercado nas regiões 
Centro-oeste, Sudeste e Sul.
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EXPE D I E NTE

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

Vereadores aprovaram 2 Projetos 
de Lei: o que promove o 

reenquadramento e alteração da 
referência dos empregos de Agente 

Comunitário de Saúde e de Agente do 
Controle de Vetor e o auxílio financeiro 

à APAE de Pindamonhangaba

Os vereadores de Pin-
damonhangaba promo-
veram nesta quinta-feira, 
dia 23 de junho, às 10 ho-
ras, a 2ª Sessão Extraor-
dinária de 2022.A reunião 
aconteceu no plenário da 
Casa Legislativa e os par-
lamentares apreciaram e 
aprovaram - por 10 votos 
a zero - os dois Projetos 
de Lei que estavam rela-
cionados na pauta de dis-
cussão e votação.

A primeira análise foi 
a do Projeto de Lei n° 
98/2022, do Poder Exe-
cutivo, que “Dispõe so-
bre o reenquadramento 
e alteração da referência 
dos empregos de Agente 
Comunitário de Saúde e 
de Agente do Controle de 
Vetor”. Com a aprovação 
e de acordo com o artigo 
1° , “o salário dos empre-
gos de agente comunitá-
rio de saúde e de agen-
te do controle de vetor 
do quadro de servidores 
da Prefeitura, relacio-
nados no Anexo I des-
ta Lei (quadro abaixo), é 
reenquadrado de acordo 
com a Emenda Consti-
tucional n° 120, de 05 de 
maio de 2022, passando 
a vigorar com a base sa-
larial e a referência nele 
contidas. 

Vereadores de Pindamonhangaba priorizam 
apoio aos servidores e aprovam projeto com 
reenquadramento dos empregos de Agentes 

Comunitários de Saúde e de Controle de Vetor
Sessão Extraordinária foi realizada na quinta-feira, dia 23 de junho, no Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira

Na justificativa, o Exe-
cutivo explica que o ven-
cimento mínimo a ser 
percebido pelos Agentes 
Comunitários de Saúde e 
de Combates às Endemias 
não poderá ser inferior 
a 02 (dois) salários míni-
mos, devendo ser custea-
do por repasses da União 
nos termos do § 7° do 
mesmo artigo, igualmen-

te inserido pela PEC n° 
120/2022. “Sendo assim, é 
necessário o reenquadra-
mento salarial ao empre-
go de Agente Comunitário 
de Saúde e Agente do Con-
trole de Vetor, atendendo 
ao disposto na legislação 

federal”, frisou o Prefeito 
na mensagem enviada ao 
Legislativo.

APAE recebe
auxílio financeiro
Na sequência, os vere-

adores aprovaram o Pro-
jeto de Lei nº 99/2022, 
do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Execu-
tivo Municipal a transfe-
rir recursos financeiros 
no exercício de 2022, à 
APAE - Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcio-
nais de Pindamonhanga-
ba, a título de auxílio, e 
dá outras providências”. 
Assim, o Executivo Mu-
nicipal fica autorizado a 
realizar transferência de 
capital a título de auxílio, 
nos termos do art. 12, § 6°, 
da Lei 4.320/64 à APAE de 
Pindamonhangaba, no 
valor de R$ 365.500,00 
(trezentos e sessenta e 
cinco mil e quinhentos 
reais) no exercício de 
2022. Os recursos serão 
utilizados para a aqui-
sição de 01 (um) veícu-
lo, tipo “Micro-ônibus 
adaptado”. Pelo artigo 
2º, a liberação do auxí-
lio de que trata esta Lei 
será formalizada através 

de termo apropriado, de 
acordo com a legislação 
vigente, em conformida-
de com as justificativas  
apresentadas.

A APAE — Associação 
de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais de Pindamo-
nhangaba, fundada em 
04 de dezembro de 1970 
e sediada na Rua José de 
Oliveira, n° 55, no Crispim 
atende atualmente 262 
(duzentos e sessenta e 
duas) pessoas com defici-
ência e tem como missão 
prevenir a deficiência, ca-
pacitar e integrar a pes-
soa deficiência à socie-
dade. Para tanto, atua nos 
segmentos de saúde, edu-
cação e socioassistencial.

O Chefe do Poder Exe-
cutivo esclareceu que “o 
projeto em tela solicita 
autorização legislativa 
nos termos da legislação 
vigente, ressaltando, ain-
da, que as restrições pre-
vistas na Lei n° 9.504/93 
(Lei das Eleições) limi-
tam-se aos mandatários 
federais e estaduais, ou 
seja, não alcançam os mu-
nicípios, razão pela qual o 
PL está alinhado com as 
normas vigentes”.
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A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba mantém a vaci-
nação de 5ª dose contra a Covid-19 
para pessoas com 50 anos ou mais 
com alto grau de imunossupres-
são; demais públicos seguem nor-
malmente nessa quarta-feira (29). 
Confira locais e horários.

1ª dose: Crianças de 5 anos 
(população geral)

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro.

1ª dose: a partir de 6 anos 
(população geral)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
USF Nova Esperança, USF Cida-
de Nova e Estacionamento Shi-
bata Centro.

Das 8 às 11 horas: Cisas (Mo-
reira 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 Nova Esperança, USF Cida-
de Nova e Estacionamento Shi-
bata Centro.

Das 8 às 11 horas: Cisas (Mo-
reira César).

ASTRAZENECA (Conforme 
agendado na carteirinha)
Das 8 às 11 horas: USF Nova 

Esperança, USF Cidade Nova, Ci-
sas (Moreira César)  e Estaciona-
mento Shibata Centro.

PFIZER / BIONTECH (Conforme 
agendado na carteirinha )
Das 08 às 11 horas: USF Nova 

Esperança, USF Cidade Nova, Ci-
sas (Moreira César) e Estaciona-
mento Shibata Centro.

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

carteirinha)
Das 8 às 11 horas: Estaciona-

mento Shibata Centro.

3ª dose (dose adicional)
Pessoas com 18 ou esquema 

vacinal completo há 4 meses
Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-

ras:  USF Nova Esperança, USF 
Cidade Nova e Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 8 às 11 horas: Cisas (Mo-
reira César).

3ª Dose (Dose Adicional)
Adolescentes de 12 a 17 
anos com alto grau de 

Imunossupressão e esquema 
vacinal completo há 8 semanas

Das 8 às 11 horas: USF Nova 
Esperança, USF Cidade Nova, Ci-
sas (Moreira César) e Estaciona-
mento Shibata Centro.

4ª Dose / Segunda dose 
Adicional/

(População de 18 a 49 anos, com 
alto grau de Imunossupressão 
e que tenham tomado a 3º dose 

há 4 meses)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 

USF Nova Esperança, USF Cida-
de Nova e Estacionamento Shi-
bata Centro.

Das 8 às 11 horas: Cisas (Mo-
reira César).

Trabalhadores da saúde (que 
tenham tomado a 3ª dose/dose 

adicional há 4 meses)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-

ras: USF Cidade Nova e Estacio-
namento Shibata Centro e USF 
Nova Esperança.

Das 8 às 11 horas: Cisas (Mo-
reira César).

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

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
USF Nova Esperança, USF Cida-

Covid-19: Confira públicos e 
horários de quarta-feira (29)

Reprodução/Internet

congênitas, próteses e 
implantes cardíacos, 
talassemia, síndro-
me de Down, diabetes 
mellitus, pneumopa-
tias crônicas graves, hipertensão 
arterial resistente e de artéria es-
tágio 3, hipertensão estágios 1 e 
2 com lesão e órgão alvo, doença 
cerebrovascular, doença renal crô-
nica, imunossuprimidos (incluin-
do 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 equi-
valente, por ≥14 dias; VI - Uso 
de drogas modificadoras da res-
posta imune*; VII - Pacientes em 
terapia renal substitutiva (he-
modiálise); VIII - Pacientes com 
doenças imunomediadas infl a-
matórias crônicas (reumatológi-
cas, auto infl amatórias, doenças 
intestinais infl amatórias);

*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.

de Nova e Estacionamento Shi-
bata Centro.

Das 8 às 11 horas: Cisas (Mo-
reira César).

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 ho-
ras: USF Cidade Nova e Estacio-
namento Shibata Centro e USF 
Nova Esperança.

Das 8 às 11 horas: Cisas (Mo-
reira César).

Atenção
- A Secretaria de Saúde infor-

ma 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 ou-

tro dia. Pedimos a compreensão.
- Todos precisam levar um 

documento de identificação (RG 
ou CPF), comprovante de ende-
reço e o termo de vacinação pre-
enchido (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 docu-
mento com foto e preferencial-
mente informar o dia que tomou 
a primeira dose.

Comorbidades e deficiências 
infantis

Insuficiência cardíaca, cor-pul-
monale e hipertensão pulmonar, 
cardiopatia hipertensiva, síndro-
mes coronarianas, valvopatias, 
miocardiopatias e pericardiopa-
tias, doenças da aorta, grandes 
vasos e fístulas arteriovenosas, 
arritmias cardíacas, cardiopatias 

Divulgação

Município registra 1 óbito, 1.705 casos novos 
notifi cados  e 1.106 recuperados de Covid-19 
na última semana

O boletim da Vigilância 
Epidemiológica de Pindamo-
nhangaba contabiliza, do dia 21 
(terça-feira) ao dia 28 (terça-
feira), 1 óbito (Centro). A Pre-
feitura lamenta a morte e se 
solidariza com os familiares e 
amigos. Além disso foram con-
tabilizados 1.705 novos casos 
notificados e 1.106 recupera-
dos. No total, 38.857 moradores 
de Pindamonhangaba testaram 
positivo para Covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
30% de ocupação e as UTIs pri-
vadas estão com ocupação de 
50%. As enfermarias estão com 
46% de ocupação, somados lei-
tos públicos e privados.

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
390.474 (números atualizados 

até as 13h01 de 28 de junho), 
146.614 primeiras doses, 135.361 
segundas doses, 4.581 doses úni-
cas e 103.918 doses adicionais. 

A Secretaria de Saúde alerta 
a população para que procure 
as Unidades de Saude em caso 
de sintomas gripais (Pronto-So-
corro, UPA Moreira César, UPA 
Araretama e Unidade Mista Ci-
dade Nova) para testagem, trata-
mento e notificação. Em caso de 
realização de autotestes, deve-se 
procurar as mesmas unidades 
para devida notificação, contabi-
lização e monitoramento de no-
vos casos.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba informa que a partir 
dessa semana, o boletim será di-
vulgado toda quinta-feira e não 
mais nas segundas-feiras.

Reprodução/Internet

COLABOROU COM O TEXTO: 
Jaqueline Barreto 

No inverno, devido ao tempo seco, 
quedas bruscas de temperatura e mais 
poluentes no ar, as alergias acabam se 
manifestando mais e podem desencade-
ar problemas respiratórios como rinite, 
sinusite, bronquite e outras infecções do 
gênero.

Geralmente, os sintomas são bem 
semelhantes, e por conta disso muitas 
pessoas não sabem diferenciá-las. 

Confi ram os principais sintomas e dis-
tinções de cada uma: 

A rinite é uma doença infl amatória 

na região do nariz que leva a sintomas 
como: nariz entupido; congestão; 
espirro; coceira; coriza; dor de cabeça 
e olhos úmidos. Pode ocorrer de forma 
alérgica, devido a contato com poeira 
ou pelos de animais. E em quadros não 
alérgicos, pode ocorrer devido a uma 
alteração na saliva.

A sinusite é uma infl amação dos seios 
da face – que acaba por afetar a qualida-
de de vida da pessoa que tem. Ela pode 
ser gerada por bactérias, vírus e também 
por quadros de rinite. A sinusite provoca 
obstrução do nariz, secreção espessa, 
gotejamento, dor em pressão, diminuição 

do paladar e do olfato.
A bronquite é uma doença infl amató-

ria dos brônquios do pulmão de caráter 
viral ou bacteriano. O paciente pode 
apresentar muito catarro, tosse, peito 
cheio; e são as crianças as mais afeta-
das. Ela também é mais comum quando 
ocorrem quedas severas de tempera-
turas. É importante não confundir com 
a asma, que também é uma condição 
respiratória, mas que provoca sintomas 
diferentes e é desencadeada por um 
processo alérgico.

Saúde: as principais 
diferenças entre 

rinite, sinusite e 
bronquite
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“Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos, se estamos envolvidos 

e inseridos nos processos de elaboração dos mesmos”. 
 

 
Deliberação CONDEMA nº 007/2021, de 24 de junho de 2022  
6º Reunião Ordinária da Plenária do CONDEMA – 2022 

 
  

Prorroga os trabalhos da Câmara Técnica de Aspectos Legais Ambientais – 
CT-ALA, considerando a necessidade de acompanhar e orientar as Políticas 
Públicas Ambientais no âmbito do Município de Pindamonhangaba/SP. 

 
 
O Conselho de Defesa do Meio Ambiente do Município de Pindamonhangaba – 
CONDEMA, no exercício de sua competência legal, e considerando a necessidade de 
acompanhar, orientar e propor complementações as Políticas Públicas Ambientais no 
âmbito do Município de Pindamonhangaba/SP. 
 
Considerando a Lei nº 4.955, de 01 de setembro de 2009 (Estabelece o Conselho de 
Defesa do Meio Ambiente do Município de Pindamonhangaba, com destaque para Art. 3º, 
e a Lei Complementar nº 66, de 06 de janeiro de 2022 (revisão do Plano Diretor 
Participativo de Pindamonhangaba), resolve: 

 
Art. 1 – Prorrogar por mais 06 (seis) meses, a contar de abril de 2022, os trabalhos da 
Câmara Técnica de Aspectos Legais Ambientais – CT-ALA.  
 
Art. 2 – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

Alexsander R. Carvalho 
Presidente CONDEMA Pindamonhangaba 

Gestão 2020 / 2022 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2022 (PMP 7179/2022)
Para “contratação de empresa especializada para execução de obras de infraestrutura urba-
na -pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município - Loteamentos Parque Shangrilá 
e Portal do Eucaliptos, com fornecimento de material e mão de obra”, com recebimento dos 
envelopes até dia 28/07/2022 às 08h30 e início da sessão às 09h.

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 092/2022 (PMP 4999/2022)
Para “aquisição de bens duráveis e patrimoniais (mobiliário), visando atender as escolas e cre-
ches municipais de Pindamonhangaba, bem como a demanda da Secretaria Municipal de Edu-
cação”, com recebimento das propostas dia 08/07/2022 às 08h e início dos lances às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO 102/2022 (PMP 5667/2022)
Para “aquisição de barras de ferro 3/8” e 3/16” para construção de muro para o Centro 
Educacional Municipal ‘Domingos José Ramos Mello’”, com recebimento das propostas dia 
11/07/2022 às 14h30 e início dos lances às 14h30.

PREGÃO ELETRÔNICO 115/2022 (PMP 6239/2022)
Para “aquisição de mobiliário para atender a Secretaria de Assistência Social e o Departa-
mento de Proteção Social Básica”, com recebimento das propostas dia 11/07/2022 às 08h e 
início dos lances às 08h30.
Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também 
https:// bnc.org.br/ para pregões eletrônicos). Maiores informações no endereço acima das 
8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS No 026/2022 (PMP 1132/2022)
A autoridade superior, com base na análise dos documentos técnicos pela equipe do Setor 
do Almoxarifado Central, homologou, em 24/06/2022, e adjudicou parcialmente a licitação 
supra, que cuida de “aquisição de materiais de higiene e limpeza pelo período de 12 meses”, 
em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): LC Araújo & Cia Embalagens Ltda: 
40-39,85; 41-55,00; 42-15,99; 47-76,99; Orla Distribuidora de Produtos Eireli: 13-1,83; 33-
2,69; 37-37,50; 50-64,50; Sebold Indústria de Cosméticos Ltda: 22-4,48; Snop Indústria e 
Comércio de Papel Ltda: 46-10,50; Trend Comércio de Equipamentos e Serviços Eireli ME: 
53-3,30; Up Dent Importação e Exportação Comercial Ltda: 43-68,80; 44-39,99; Zancapel 
Comércio de Suprimentos e Serviços em Geral Eireli: 01-7,42; 02-3,86; 04-34,84; 08-1,91; 
10-11,88; 15-13,86; 18-4,95; 20-20,79; 21-5,77; 23-7,92/; 24- 6,29; 26-14,85; 27-8,41; 30-
3,80; 32-11,00; 34-3,10; 35-3,00; 36-2,22; 38-4,48; 39-4,05; 45-12,56; Zoom Comercial Eireli: 
14-3,79; 16-1,54; 54-6,27.

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 066/2022 (PMP 2719/2022)
A autoridade superior homologou, em 24/06/2022, e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“contratação de empresa para locação de pá carregadeira, visando a complementação da 
frota produtiva da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba para a execução das obras e 
serviços de pavimentação em vias urbanas, rurais e logradouros públicos, pelo período de 
12 meses”, em favor da empresa Garant Empreendimentos Imobiliários Ltda, o item 01, no 
valor unitário de R$ 172,20.

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS 070/2022 (PMP 2351/2022)
A autoridade superior homologou, em 24/06/2022, e homologou a licitação supra, que cuida 
de “aquisição de água mineral acondicionada em galão de 20 litros, a fim de atender aos 
departamentos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, 
em favor da empresa Dutra Depósito de Gás e Água Ltda, o item 01, no valor unitário de 
R$ 10,50.

PREGÃO PRESENCIAL 089/2022 (PMP 4449/2022)
A autoridade superior homologou, em 06/06/2022, e adjudicou a licitação supra, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manuten-
ções preventivas e corretivas, com reposição, sem exclusividade, de acessórios, peças e/ou 
componentes genuínos ou originais de fábrica, para roçadeiras costal e lateral e motosserras 
e motores estacionários de diversas marcas e modelos, pertencentes a esta Secretaria de 
Governo e Serviços Públicos, por um período de 12 meses”, em favor da empresa Serras 
Vale Máquinas e Serviços Ltda ME, o item 01, no valor total de R$ 92.875,00.

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 098/2022 (PMP 4810/2022)
A autoridade superior homologou, em 22/06/2022, e adjudicou a licitação supra, que cuida 
de “aquisição de refeição tipo marmitex para utilização dos reeducandos que prestam servi-
ços na Subprefeitura Distrital de Moreira César, Secretaria Municipal de Governo e Serviços 
Públicos e Secretaria Municipal de Meio Ambiente pelo período de 12 meses”, em favor da 
empresa Bona Alimentos Ltda EPP, o item 01, no valor unitário de R$ 22,00.

*** LICITAÇÕES DESERTAS / FRACASSADAS ***
PREGÃO ELETRÔNICO 057/2022 (PMP 2511/2022)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro e parecer da Secretaria Municipal de 
Segurança Pública, negou provimento ao recurso interposto pela empresa DPS Distribuidora de 
Peças Equipamentos e Serviços Ltda, e declarou, em 20/06/2022, fracassada a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de drone para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Se-
gurança, Guarda Municipal e Defesa Civil, para atividades de monitoramento Urbano e Rural”.

PREGÃO ELETRÔNICO 068/2022 (PMP 2797/2022)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, declarou, em 21/06/2022, deserta a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de veículos tipo picape para atender as necessidades 
do Departamento de Meio Ambiente”.

PREGÃO PRESENCIAL 097/2022 (PMP 5177/2022)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, declarou, em 13/06/2022, fracas-
sada a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na realização 
de avaliação oftalmológica com caráter resolutivo, pelo período de 06 meses, para atender 
emenda parlamentar”.

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba-SP torna público aos interessados a relação dos no-
mes cadastrados para o sorteio da Subcomissão Técnica, intuito de julgar a(s) proposta(s) técni-
ca(s) da concorrência pública, com finalidade de Contratação de Empresa para Prestação de Ser-
viços de Publicidades para esta Prefeitura, nos termos da Lei Federal nº 12.232/2010. Informamos 
ainda que na data de 14 de julho de 2022, às 8h, no auditório do Paço Municipal, situado à Avenida 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso, será realizado o sorteio para composição 
da Subcomissão Técnica, que terá a seguinte ordem de numeração para sorteio:

Profissionais indicados pela administração:
01 – Alexandre Pereira da Costa RG 25.015.970-3
02 – Maria Fernanda Vieira Garcia Munhoz RG 28.761.567-4
03 – Jucélia Batista Ferreira RG 68.091-1 SSP/RO
04 – Odirley Pereira dos Santos RG 29.343.829-8
05 – Marco Vinício Cuba RG 41.938.056-5
06 – Mauro Celso Barbosa RG 32.425.794-6

Profissionais Técnicos que efetivaram sua inscrição junto a prefeitura:
01 – Edgar Ramiro RG 24.389.991-9
02 – Lucas de Aguiar Rodrigues Cembranelli RG 27.568.890-2
03 – Gilberto Luiz Ferraz de Nogueira RG 8.895.399-3
04 – Ednelson Florentino da Silva RG 27.717.226-3
Ao final do sorteio será lavrada a ata com designação dos integrantes da Subcomissão Técnica que 
será assinada por todos os presentes.
Certos de que receberemos dessa Instituição a costumeira atenção, aproveitamos para externar 
nossos votos de apreço e consideração.
Atenciosamente,

Maria Fernanda Vieira Garcia Munhoz
Diretora de Comunicação

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

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 05/2022 (EMENDA IMPOSITIVA – FUMCAD 
- INEXIGIBILIDADE) 

 Processo Administrativo: Nº 2.864/2022 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação para Auxilio da Criança e do 
Adolescente – Projeto Crescer 

 Objeto: REALIZAR O REPASSE DE RECURSO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 
74, DE AUTORIA DO VEREADOR GILSON NAGRIN, Nº 108, DE 
AUTORIA DO VEREADOR PROFESSOR FELIPE GUIMARÃES E Nº 250, 
DE AUTORIA DO VEREADOR HERIVELTO DOS SANTOS MOREIRA 
“HERIVELTO VELA” 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 2.864/2022 DE 
18 DE MARÇO DE 2022”. 

  Prazo: 06 meses (01/07/2022 à 31/12/2022) 
 Valor: R$ 40.056,00 
 Data da assinatura: 06/06/2022 
 Publicação Inexigibilidade: https://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/justificativa-de-

inexigibilidade 

ONLINE!
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE O SITE:
WWW.PINDAMONHANGABA.SP.GOV.BR/PORTAIS/TRIBUTO-DIGITAL

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

Chega 
de boleto 
em papel.
Agora 
é tudo 

ONLINE!

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

 

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 Bananéri, 196 – Alto do Cardoso 
CEP 12420-070 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

 
CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE 

 
    Em virtude do afastamento definitivo da Conselheira 

Tutelar titular Tatiana Derrico Vieira, a partir de 24 de junho de 2022, vimos 

convocar para apresentação, no prazo máximo de 03 (três) dias a contar desta 

data, o Conselheiro Tutelar Suplente para assumir a vaga de Conselheiro Tutelar 

Titular até o final deste mandato (09/01/2024): 

 

3º Marlene Pereira da Silva 

 

    A Conselheira Suplente acima citada deverá 

comparecer à Secretaria de Assistência Social, com endereço na Rua Laerte 

Machado Guimarães, 590, nesta cidade, munido de documentos pessoais e 

comprovante de residência, e procurar pela Sra. Patrícia, a fim de tratar da 

substituição definitiva da Conselheira Titular até o final deste mandato. 

 

    Caso a apresentação não se oficialize no prazo citado, 

informamos que convocaremos o 4º Suplente. 

 

 

Adriano Augusto Zanotti 
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023 

 

 

 
 
 

CONVOCAÇÃO – 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2022 
 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, 

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

entidades, trabalhadores, usuários e demais representantes da sociedade civil 

convidados a participarem, na data abaixo, da “9ª Reunião Extraordinária de 
2022”, cuja pauta vem a seguir: 

 
 
Pauta: 
 
 
- Emenda Parlamentar (Recurso Estadual) – R$ 160.000,00; 

 

Dia:   29/06/2022 (quarta-feira) 
 
Horário:  8h30 (oito horas e trinta minutos)  
 
Local: Reunião online pela plataforma virtual Google Meet  
 
 
Link da videochamada: https://meet.google.com/imd-bnaf-fym 
 
 
 
 
 

André Luís da Silva Souza 
Presidente do CMAS – Gestão 2020/2022 

 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem participar (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 
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Reprodução

Município prepara estrutura 
para sediar fase final do jomi

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba está 
trabalhando na infraestrutura 
para receber cerca de 4 
mil pessoas, entre atletas e 
dirigentes que vão disputar 
a fase final do Jomi (Jogos da 
Melhor Idade), entre os dias 8 
e 13 de julho.

Serão representantes 
de 185 cidade do Estado 
de São Paulo, que estarão 
em Pindamonhangaba 
competindo em mais de 
10 locais – entre centros 
esportivos, ginásios, piscinas 
e outros equipamentos 
esportivos. Serão 14 
modalidades masculinas e 
femininas para atletas com 60 
anos ou mais.

A estrutura a qual a 
Prefeitura está proporcionado 
para os atletas envolve mais 
de 30 prédios, entre escolas 
municipais e estaduais, 
principalmente. “Algumas 
áreas das escolas estão 
sendo adaptadas para se 
tornarem alojamento para 
as delegações. Isso envolve 
sanitários, vestiários, 
chuveiros, refeitórios, 
dormitórios, toda a parte 
elétrica”, resumiu o diretor de 
esportes, Macedo Guidice.

O secretário de Esportes 
e presidente do comitê 
organizador do JOMI, Everton 
Chinaqui, agradeceu o 
empenho de várias secretárias 
da administração municipal. 
“Toda a administração da 
gestão Dr. Isael está focada na 
preparação dos jogos, seja na 
infraestrutura com pessoal de 
Serviços Públicos, divulgação 
com Comunicação, sinalização 
com pessoal de Trânsito, 
Segurança, Educação, equipe 
de compras e licitações, que 

têm trabalhado de forma 
incansável para aquisição 
de produtos necessários, 
Finanças, Administração, 
pessoal da Cultura, Turismo, 
Fundo Social, Meio Ambiente, 
Assistência, Saúde, 
Desenvolvimento, Obras 
e Panejamento, Jurídico, 
Gabinete, servidores de 
praticamente todas as 
secretarias envolvidas”, 
completou Everton Chinaqui.

Ele ainda estendeu 
agradecimento “às escolas 
municipais, estaduais e à 
UniFunvic e ao Anglo, que 
prontamente cederam suas 
instalações para servir como 
alojamento. É uma ação que 
dependemos de todos unidos 
para o sucesso dos jogos”.

O prefeito Isael Domingues, 
explicou que o município 
deve ter volume muito 
elevado de pessoas durante 
os jogos – que acontecem 
mesmo período das principais 
festividades de aniversário da 
cidade. “Pindamonhangaba 
estará rechegada de atrações, 
devido ao aniversário serão 
também um chamariz para 
cerca de 4 mil pessoas extras, 
entre atletas e dirigentes, que 
poderão aproveitar a cidade e 
tudo que ela oferece e ajudar 
a promover o turismo e o 
desenvolvimento econômico”.

Ele destacou que, além das 
escolas, existe uma grande 
procura no setor hoteleiro e 
que, em breve, também vai 
se expandir para o comércio 
e rede de supermercados. “É 
um evento muito bom sob 
o aspecto econômico para o 
município, além de propiciar 
avanços na área social e 
esportiva”, concluiu.

A secretaria de Segurança 
Pública de Pindamonhanga-
ba, através da Defesa Civil, com 
apoio do Departamento de Co-
municação da Prefeitura, lan-
çou a campanha “Queimada é 
Crime”, com a implantação de 
Faixas de alerta, instaladas em 
diversos pontos apropriados da 
cidade, Outdoor na rotatória do 
anel viário, conhecida como ro-
tatória do Tenda, e também co-
locação de mais de 200 Cartazes 
em diversos bairros e regiões do 
município, entre comércios e lo-
cais próprios de instalação.

De acordo com a Lei Federal 
N° 9.605/1998 - Art. 41: Quem 
provocar incêndio estará sujei-
to a Pena de Reclusão, de 02 a 
04 anos, e multa. De acordo com 
a Lei Ordinária (municipal) N° 
1.411/1974 do Código de Postura: 
Queimar, mesmo nos próprios 
quintais, lixo ou quaisquer cor-
pos em quantidade capaz de mo-
lestar a vizinhança, estará sujei-
to à multa.

A população poderá denun-
ciar através do setor de fiscali-
zação de postura, pelo telefone 
3644-5637 (somente em horário 
comercial). Em caso de situações 
de emergência para combater o 
incêndio ligue: 193 (Bombeiros) e 
199 (Defesa Civil).

“Além das brigadas de com-
bate a incêndio, este ano a cam-
panha visa coibir esta ação cri-
minosa e minimizar os danos 
causados ao meio ambiente e a 
saúde pública do município” dis-
se o secretário de Segurança Pú-
blica, Fabrício Pereira.

“Após o início da “Operação 
Estiagem”, que vai acontecer até 
o dia 30 de setembro, em razão 
do período mais seco do ano mar-
cado pela falta de chuvas e baixa 
umidade relativa do ar, que con-
tribuem para o aumento de focos 
de incêndios. Estamos realizando 
a campanha “Queimada é Crime”, 
com o objetivo de prevenir os in-
cêndios” disse o diretor da Defesa 
Civil, Michel Cassiano.

Pinda realiza campanha sobre queimadas 
no município

Divulgação

Divulgação

Parte da equipe do esporte trabalhando na organização do evento
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em pauta
APL homenageia Tribuna pelos 140 anos
Em cerimônia apresenta-

da pela vice-presidente da 
entidade, Rhosana Dalle, a 

APL - Academia Pindamonhan-
gabense de Letras - realizou na 
noite de sexta-feira (24), a sessão 
solene que homenageou o jornal 
Tribuna do Norte pelos 140 anos 
de existência completados no 
dia 11 de junho.

No evento também foi ho-
menageado o acadêmico, jorna-
lista Altair Fernandes Carvalho 
e, aproveitando a data, com as 
dependências de sua sede ador-
nada de motivos juninos, a APL, 
num animado congraçamento 
entre acadêmicos e público pre-
sente, festejou o santo do dia, no 
caso, da noite: São João!

Devido a acontecimentos de 
última hora, que impossibilita-
ram o comparecimento da presi-
dente da Fundação João Romeiro 
e diretora do jornal Tribuna do 
Norte, Jucélia Batista, convida-
da para palestra sobre o jornal 
aniversariante, houve improvi-
sação na programação. Coube à 
diretora de eventos da APL, cro-
nista colaboradora da Tribuna, 
Juraci de Faria (coluna “Nossa 
Terra – Nossa Gente), uma breve 
e objetiva exposição referente à 
importância cultural, histórica e 
social do periódico mais antigo 
do interior paulista.

A cronista, lembrando os 
festejos alusivos aos 140 anos 
do jornal, destacou a progra-
mação realizada com esse in-
tuito. Como professora, falou da 
satisfação pelo lançamento da 
“Tribuninha”, jornal direcionado 
às crianças do Ensino Funda-
mental, do qual participaram na 
redação do primeiro número os 
seguintes membros da APL: pro-
fessoras Eva Andrade e Juraci de 
Faria, Dr. José Valdez de Castro 
Moura e Altair Fernandes.

Na relação Tribuna-APL, além 
de contar com acadêmicos em 
seu quadro de cronistas colabo-
radores, três membros da Acade-
mia de Letras foram presidentes 
da Fundação Dr. João Romeiro: 
Francisco Piorino Filho, Aércio 
Muassab e João Paulo Ouverney.

Também foram lembrados 
e parabenizados pela professo-
ra, os funcionários da Fundação 
João Romeiro – Tribuna do Nor-

Tribuna do Norte – 140 anos
te, responsáveis pela existência e 
permanência do jornal em ativi-
dade durante décadas... a cami-
nho de mais um século!

Tribuna memória do mundo. 
Em seu pronunciamento, Juraci 
informou que a Tribuna do Norte 
está concorrendo com 19 jornais 
brasileiros e 36 portugueses ao 
título “Memória do Mundo”, títu-
lo com o qual haverá de ser con-
decorada pela Unesco.  Havendo 
ainda a possibilidade de o jornal 
ser tombado pelo Conselho Mu-
nicipal de Patrimônio Histórico, 
Cultural, Ambiental e Arquitetô-
nico de Pindamonhangaba!

“Tribuna nossa de cada dia” 
- premiados. Coube também à 
acadêmica Juraci a premiação da 
APL aos vencedores do concurso 
literário promovido pela Tribuna 
(tema acima) para comemorar o 
seu 140º aniversário.

Os estudantes vencedores, 
nas diferentes modalidades 
competidas, foram laureados 
com exemplares de livros de au-
tores acadêmicos.

Alunos do Ensino Funda-
mental I com exemplares de 
“História de uma Índia Puri”, de 
Maurício Cavalheiro; alunos do 
Fundamental II (Crônicas) e En-
sino Médio (Dissertação) exem-
plares de “Aconteceu na Escola”, 
do professor Paulo Tarcízio.

Premiados presentes à ses-
são. Dissertação - 1º Lugar: “Pin-
damonhangaba, amor e história” 
-  Sophia Mariana Silva Moreira 
– 1º Ano – Senac; 2º Lugar:  “Pin-
damonhangaba e seu turismo” 

-  Fernanda Domingos Barbosa 
– 3º Ano E – Escola Estadual Dr. 
Alfredo Pujol; 3º Lugar: “Patri-
mônios culturais, lugares que ja-
mais serão esquecidos” -  Nicoli 
Subtil de Jesus – 3º Ano C – Es-
cola Estadual Dr. Alfredo Pujol. 
Crônica - 3º Lugar: “Antes de Pin-
da” -  Ryan Pereira da Silva – 7º B 
– Escola Estadual  Professora Isis 
de Castro Mello César.

 Aos premiados que não pu-
deram comparecer os exem-
plares dos livros mencionados 
serão encaminhados as suas de-
vidas escolas.

Condecoração. No encontro 
também foi condecorado o acadê-
mico jornalista Altair Fernandes 
Carvalho “pela sua contribuição 
em prol da história e da cultura de 
Pindamonhangaba”.  Segundo a 
diretoria da Academia de Letras, “...
graças aos seus artigos publicados 
na Tribuna do norte e no informa-
tivo da academia, Nheengatu-mi-
rim, temos salvaguardadas tam-
bém a história e memória da APL”.

Noite de São João.  Coube à 
dupla composta pela acadêmica 
Rute Eliana e Alley Anderson e 
seu violão, animar a noite de São 
João no palacete. Rute e Alley 
apresentaram um pout-pourri 
com os sucessos popularmente 
conhecidos: “Isto é lá com Santo 
Antonio”. “Pedro, Antônio e João” e 
“Pula a Fogueira”. 

Comemorar São João foi a 
coincidência agradável do even-
to também dedicado à memó-
ria do João fundador da Tribuna. 
Sabe-se que ao ficar viúvo João 
Marcondes de Moura Romeiro 
não pensou mais em casamento, 
criando sozinho os seus 14 filhos. 
As noites de São João foram lhe 
especiais. Era quando os filhos vi-
nham se reunir com ele, em sua 
fazenda no Mombaça, para feste-
jar o santo e a companhia do pai.

Mesa. Conduzida pela presi-
dente da APL, Ana Maria Guima-
rães Iadeluca, foram convidados 
a fazer parte da mesa dos traba-
lhos daquela noite: secretário de 
Cultura e Turismo, Alcemir José 
Ribeiro Palma; representando o 
comando do 2º Batalhão de En-
genharia de Combate, tenente 
Lucas Ribeiro Dias; representan-
do a presidente da Fundação Dr. 
João Romeiro – Tribuna do Nor-
te, jornalista Altair Fernandes 
Carvalho; membro da diretoria 
APL, professora Eva Andrade.

Agradecimentos.  A acadê-
mica Juraci de Faria expressou 
a satisfação em ser colunista do 
jornal Tribuna do Norte: “... é um 
sonho e, também, um grande de-
safio! Em cada artigo que escrevo 
para o ‘Nossa Terra, Nossa Gen-
te’, há muito estudo e pesquisa e, 
sobretudo, entrevistas inesquecí-
veis com os homenageados. Uma 
das maiores alegrias que tenho é 
ver essas preciosas histórias de 
vida publicadas no mais antigo 
jornal do interior paulista, o 2º do 
Estado de São Paulo, o 5º do Brasil 
e o 6º da América Latina! Na Tri-
buna, essas vidas serão sempre 

recordadas e, como num álbum 
de lembranças, estarão salvas do 
esquecimento”.

O acadêmico Altair Fernan-
des falou da gratidão pela conde-
coração recebida da APL, “Nada 
seria possível sem o jornal Tri-
buna do Norte. Agradeço e com-
partilho com os meus colegas de 
jornal envolvidos em outras fun-
ções, sem o trabalho de cada um 
da nossa ‘Família Tribuna’ não é 
possível tornar realidade as ma-
térias estampadas nas edições 
que vão à rua”.

Palavra da presidente APL. 
“A sessão solene de nossa Aca-
demia Pindamonhangabense de 
Letras em homenagem aos 140 
anos do Jornal Tribuna do Norte, 
prinunciamento brilhantemente 
conduzido pela acadêmica Jura-
ci de Faria, foi uma forma de re-
conhecimento e agradecimento 
pelos serviços prestados pela Tri-
buna à comunidade e, principal-
mente, por nos ter adotado com 
tanto amor e carinho, divulgan-
do com sabedoria nossas ações 
culturais. Parabéns e obrigada 
a equipe da APL que conduziu a 
Sessão Solene desta noite”.  

Dupla Rute e Alley animaram a festa de São João na APL

Estudantes foram premiados  - Concurso literário “A Tribuna Nossa de Cada Dia”

Juraci de Faria, 
acadêmica e 
colunista falou sobre 
os 140 anos do jornal 
Tribuna do Norte

Acadêmico condecorado e seus familiares
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