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PÁG. 4

Prefeitura prepara nova 
licitação para área azul e 
serviço estará suspenso 
temporariamente a 
partir do dia 14

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba informa que o contra-
to com a empresa Estapar, que 
opera os serviços de exploração 
do sistema de estacionamento 
rotativo no município, será fina-
lizado a partir desta terça-feira 
(14) para abertura de um novo 
processo licitatório de conces-
são pública.

A empresa opera os serviços 
de área azul no município des-
de 2002 e após o último contrato 
completar 10 anos, a administra-
ção municipal definiu não mais 
renovar para que seja licitado 
um novo sistema, mais moder-
no e com a implantação de novas 
tecnologias que possibilitem um 
melhor serviço à população.

PÁG. 3

Famílias aproveitaram o ‘Dia dos Namorados’ para ir ao Museu

O estacionamento rotativo pago é um importante instrumento de ordenamento do uso do solo

‘Arraiá do Amor’ da Estação Arte Encanto atrai 
público e incentiva vendas do ‘Dia dos Namorados’

A Estação Arte Encanto, 
administrada pelo Fundo 
Social de Solidariedade, 
promoveu neste sábado 
(11) o Arraiá do Amor com 
o intuito de divulgar o local 
e os serviços oferecidos. O 
público contou com diver-
sas opções de presentes 
para o ‘Dia dos Namora-
dos’, em um espaço prepa-
rado com decoração junina, 
músicas e comidas típicas, 
oferecidos gratuitamente 
aos visitantes.

A Estação Arte Encanto 
recebeu um público acima 
do esperado, que refl etiu nas 
vendas dos produtos artesa-
nais. O arraial atraiu diver-
sas pessoas que ainda não 
conheciam a Estação, nem 
os trabalhos disponíveis 
para vendas. 

Museu recebeu mais 
de 120 visitas neste 
fim de semana

Mais de 120 pessoas, entre 
moradores da cidade e turistas, 
visitaram neste fim de semana 
o Museu Pedagógico Dom Pe-
dro I e Dona Leopoldina. O pré-
dio, sob responsabilidade da 

Secretaria de Cultura e Turismo 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, está aberto à visitação 
pública de terça-feira a domin-
go, das 9 às 12 horas e das 14 às 
17 horas.

PÁG. 3

‘Feira do Produtor Rural’ 
incentiva agricultura 
em Pindamonhangaba

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba promoveu, no sábado 
(11), a ‘Feira do Produtor Rural’.

A feira tem o intuito de incen-
tivar para os produtores rurais 
da cidade e mostrar o trabalho 
desenvolvido no município.

Exposição de alimentos, ven-
da de hortifruti, som mecânico, 
artesanato, e atrações que visam 
mostrar a qualidade dos produ-
tos feitos pelos pequenos produ-
tores rurais ocorreram no dia.

PÁG. 7
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PÁG. 2

‘Cultura e Turismo’ contempla 13 
pessoas para City Tour de domingo

O evento ocorreu no 
Parque da Cidade e 

reuniu pessoas de todas 
as partes de Pinda
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Fomento à 
produção rural

A maioria de nós sabe que os produtos ‘direto da 
roça’ possuem mais nutrientes; são mais saborosos; 
garantem uma fonte saudável de alimento e ainda 
colaboram para um meio de vida mais sustentável – 
uma vez que os agricultores tratam o meio ambien-
te com o respeito necessário.

Pensando nessas vantagens e também com o in-
tuito de incentivar os produtores rurais do municí-
pio de Pindamonhangaba a mostrarem seus traba-
lhos, as secretarias de Meio Ambiente e de Cultura 
e Turismo vêm promovendo “Feiras do Produtor 
Rural”.

No último fim de semana aconteceu mais uma 
edição da feira de alimentos – que contempla: ven-
da de hortifruti; artesanato; som mecânico e atra-
ções que visam a apresentar a qualidade dos pro-
dutos feitos pelos pequenos produtores rurais de 
Pindamonhangaba.

Para os idealizadores da iniciativa, a feira “visa a 
fomentar o comércio dos produtos rurais do muni-
cípio, além do desenvolvimento das atividades de 
campo, e mostrar aos munícipes de Pindamonhan-
gaba a importância das pessoas que produzem 
alimentos diversos e de qualidade”.

A “Feira do Produtor Rural” acontece todo se-
gundo sábado do mês, no Parque da Cidade, e é 
resultado da parceria entre a Prefeitura local, a Cati 
(Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) e o 
Sindicato Rural de Pindamonhangaba.
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Expediente

A Tribuna do Norte celebra 140 
Anos! Desde o longínquo 11 de 
junho de 1882 até os dias de hoje, 
o jornal pindamonhangabense 
criado pelo Dr. João Marcondes de 
Moura Romeiro tem sido impres-
so e divulgado na Princesa do 
Norte!

Para celebrar essas 14 déca-
das ininterruptas de existência, a 
Presidente da Fundação Dr. João 
Romeiro e jornalista responsável, 
Jucélia Batista, em parceria com 
funcionários e colaboradores, 
planejou belíssimas ações cultu-
rais: documentário sobre a his-
tória do jornal; concurso cultural 
– de desenho, poesia, crônicas e 
redações – destinado aos alunos 
do Ensino Fundamental e Médio 
das escolas pindamonhanga-
benses; a “Edição de Aniversário 

A FESTA DOS 140 ANOS DA TRIBUNA DO NORTE
de 140 Anos” (a de número 9.729) 
contendo a primeira edição da 
TRIBUNINHA, vocacionada aos 
leitores mirins; e, por fim, a noite 
festiva do sábado 11 de junho no 
Teatro Galpão! 

O documentário, exibido na 
abertura da cerimônia, emocio-
nou a plateia! Os depoimentos 
dos funcionários, aposentados e 
estagiários ressaltaram suas me-
mórias e os esforços empreendi-
dos por eles para que a centená-
ria edição impressa da ‘Tribuna’ 
pudesse ser mantida até nossos 
dias juntamente com sua versão 
digital (http://jornaltribunadonor-
te.net/), exigência imperiosa do 
século 21 e dos leitores digitais! 
Mais do que companheiros do 
ofício de informar e de comunicar 
os fatos da Princesa do Norte, os 

depoentes consideram-se mem-
bros de uma família, a família 
Tribuna do Norte!

Nessa noite histórica e ines-
quecível, a bicentenária Corpo-
ração Musical Euterpe, sob a 
batuta do Maestro Marcos Souza, 
abrilhantou a cerimônia com 
a presença de 35 músicos e a 
exibição de um seleto repertório: 
Hino Nacional Brasileiro e de Pin-
damonhangaba, The Avengers, 
Uptown Funk, PoutPourri Roupa 
Nova, Seleção Tim Maia, Aqua-
rela do Brasil e, para encerrar, o 
célebre “Parabéns a você!”

O momento mais esperado da 

Nossa Terra
Nossa Gente

Juraci de Faria

Juraci de Faria é 
escritora, poetisa e 

membro da APL - 
Academia Pinda-

monhangabense de 
Letras

 Portal R3

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, realizou sor-
teio para contemplar 13 pessoas 
para mais uma edição do City Tour 
aberto à população, que aconte-
cerá no dia 25 de junho. O sorteio 
ocorreu no último sábado (11), na 
praça de alimentação do Shopping 
Pátio Pinda, e contou com apre-
sentação musical do Trio Musik.  

Os sorteados foram Alessan-
dra Maria Almeida; Cesar Lean-
dro; Daniel Ferreira de Araújo; 
Edson Petrini; Elizete Aparecida 
da Costa Junqueira; Hélio Al-
ves Cabral Jr.; Lara Maria Santos 
Ferraz; Lucimara Ap. Guimarães 
Santos; Luís Carlos Pereira da 
Cruz; Mariana Gonçalves de Sou-
za; Meire Leandro; Regina Palma 
da Silva; Rogério Pereira de Fi-
gueiredo. Cada pessoa sorteada 
terá direito de levar um acompa-
nhante. 

O roteiro do City Tour começa 

‘Cultura e Turismo’ contempla 
13 pessoas para City Tour de domingo

com café da manhã no Shopping 
Pátio Pinda, seguido por visita 
guiada ao Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e Dona Le-
opoldina, almoço no Restaurante 
e Pizzaria Colmeia, visita guiada 
à Fazenda Nova Gokula para co-
nhecer a cultura Hare Krishna e, 

ao fim, ainda existe degustação no 
Alambique Pinda Boa.

O tour é feito em um micro
-ônibus e conta com guia ex-
plicando os pontos turísticos e 
contando um pouco sobre a his-
tória e sobre as curiosidades de 
Pindamonhangaba.

Em virtude do afastamento de quatro funcionários por Covid-19, o PSF do Maricá está 
funcionando com atendimento parcial até o retorno dos trabalhadores.

Esta semana, por exemplo, não haverá vacinação de contra infl uenza (gripe) na unidade.
Além do Maricá, outras unidades podem apresentar atendimento parcial devido ao 

afastamento de servidores por Covid-19.
Esta semana foram contabilizados, até o momento, 19 funcionários de unidades de saúde 

afastados por Covid-19.

PSF Maricá com atendimento 
reduzido; outras unidades 
também podem ter alteração
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noite festiva foi o anúncio e a en-
trega dos prêmios aos vencedores 
do Concurso Cultural Comemo-
rativo dos 140 Anos da Tribuna 
do Norte! A casa estava lotada: 
autoridades municipais e jorna-
listas, funcionários e familiares, 
crianças e jovens, pais e professo-
res, músicos e patrocinadores do 
concurso cultural.

Entre as ações desta célebre 
data, está a criação da TRIBUNI-
NHA, periódico mensal endereça-
do às crianças, contendo notícias 
e informações sobre saúde, edu-
cação, meio ambiente, história de 
Pindamonhangaba, poesia, livros, 
filmes, séries, games, charadas, 
caça-palavras, cruzadinhas e, 
sobretudo, desenhos, poemas e 
redações dos nossos leitores mi-
rins - quiçá, futuros funcionários 
e colaboradores do nosso jornal.

Ao revisitarmos o percurso 
histórico da Tribuna do Norte 
(1882 – 2022), é impossível men-
surarmos o número de histórias 
que, certamente, há entrelaçadas 
à do nosso jornal. Quantos leito-
res terá conquistado? Quantas 
páginas terão sido impressas? 

Por quantos lugares terá circu-
lado? Com quantas pessoas terá 
interagido? Não podemos jamais 
imaginar... 

O mais antigo jornal publica-
do no interior paulista, o 2º do Es-
tado de São Paulo, o 5º do Brasil 
e o 6º da América Latina fez e faz 
história! Atualmente está concor-
rendo com 19 jornais brasileiros e 
36 portugueses ao título “Memó-
ria do Mundo” na UNESCO. Esse 
patrimônio imaterial de nossa 
terra e de nossa gente também 
está em processo de tombamen-
to pelo Conselho Municipal de 
Patrimônio Histórico, Cultural, 
Ambiental e Arquitetônico de 
Pindamonhangaba!

Parabéns, Tribuna do Norte, 
pelo sucesso de sua longevidade 
e de sua atual conectividade com 
as redes sociais e os ambientes 
virtuais de informação e de co-
municação!

Parabéns, família Tribuna do 
Norte! O amor e a dedicação de 
cada um de vocês ao nosso cen-
tenário jornal fizeram dele o mais 
ilustre homenageado da festa de 
seus 140 anos!
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‘Festival Gastronômico’ 
atrai grande público no 
segundo fim de semana

 

Museu  recebeu mais de 120 
visitas neste fim de semana

O “II Festival Gastronômico 
de Inverno do Piracuama e Ri-
beirão Grande” começou no dia 
3 de junho, aquecendo a estação 
mais fria do ano. A programa-
ção foi retomada neste sábado 
(11), com almoço no Pesquei-
ro Vila Rica, tendo como prato 
principal o delicioso camarão 
na moranga, com Ademar ani-
mando o público presente com 
o melhor da música caipira. No 
domingo (12) foi a vez do bolo 
de paçoca, no café caipira do 
Rancho Alfa, com Saturno Gaia 
levando muita música boa agi-
tando o público e espantando o 
frio. 

A iniciativa do “Festival Gas-
tronômico de Inverno” é uma 
parceria entre os restaurantes 

das regiões do Piracuama e do 
Ribeirão Grande com a Prefei-
tura de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Cultura e 
Turismo “Novo Turismo”, apoio 
do Fundo Social de Solidarieda-
de, departamento de Comunica-
ção e Comtur – Conselho Muni-
cipal de Turismo. 

O “Festival Gastronômico de 
Inverno” reúne atrações musi-
cais, feiras e exposições em di-
versos restaurantes dos bairros 
Ribeirão Grande e Piracuama, 
durante todos os finais de se-
mana de junho e julho. O foco 
gastronômico conta com pratos 
especialmente elaborados pelos 
restaurantes participantes, que 
são o carro-chefe de cada esta-
belecimento.

Neste ano, o público recebi-
do nos restaurantes está acima 
da média esperada, superando o 
número de turistas atraídos na 
última edição. Para o secretário 
adjunto de Cultura e Turismo, Ri-
cardo Flores, é uma enorme sa-
tisfação perceber esse fomento 
no turismo rural da cidade. “Es-
tou acompanhando de perto todo 
esse sucesso, e fico muito feliz de 
ver que está havendo grande par-
ticipação do público. Isso é um 
grande incentivo para os restau-
rantes locais e para o setor turís-
tico da cidade. O Festival auxilia 
na propagação do turismo para 
pessoas de fora e também para 
quem é da cidade e não tinha 
conhecimento nas nossas rique-
zas”, finaliza Flores.

Evento reúne atrações musicais, feiras e exposições em restaurantes  do Rib. Grande e Piracuama

Divulgação

Mais de 120 pessoas, entre 
moradores da cidade e turistas, 
visitaram neste final de sema-
na o Museu Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina. O 
prédio, sob responsabilidade da 
Secretaria de Cultura e Turismo 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, está aberto à visitação 
pública de terça-feira a domin-
go, das 9 às 12 horas e das 14 às 
17 horas.

Além de muitos moradores 
da cidade que ainda não conhe-
cem o riquíssimo acervo histó-
rico do prédio, diversos grupos 
de turistas de Taubaté, Guaratin-
guetá, Americana, Campo Limpo 
Paulista, Resende (RJ) e Paraty 
(RJ) estiveram neste final de se-
mana no museu.

O casal Adriana e Roberto, 
vieram de Resende (RJ) e apro-
veitaram para levar os filhos 
Daniel e Alicia para conhecer 
o prédio histórico. “Ficamos 
impressionados com a beleza 
da arquitetura do edifício, tão 
bem conservado e suas belís-
simas exposições”, afirmou o 
turista.

Até mesmo quem mora em 
Pindamonhangaba e ainda não 
conhece o prédio ou não visitou 
o acervo após sua reforma fica 
impressionado com a beleza.

Os amigos Sandro e Vanessa 
e Wilbner e Samya moram na 

cidade e aproveitaram o domin-
go para levar os filhos para co-
nhecer mais sobre a história de 
Pinda. “Minha mãe sempre fala 
para eles que estudou neste pré-
dio quando era ginásio escolar e 
hoje trouxemos eles para conhe-

cer. Realmente é uma viagem no 
tempo”, conta Sandro.

Os casais de amigos Max e 
Cissa e Fábio e Liza aproveita-
ram o Dia dos Namorados para 
um passeio cultural e estive-
ram no Museu com seus filhos. 

“Vinha muito aqui quando es-
tudava para fazer trabalhos na 
biblioteca.  Foi muito bom retor-
nar hoje e ver o prédio todo res-
taurado com esse rico acervo”, 
afirmou Max.

História

Construído entre 1850 e 1864 
com a técnica de taipa de pilão e 
pau a pique, foi propriedade da 
família do então Barão de Pal-
meira, mais tarde Visconde, ca-
pitão Antônio Salgado da Silva. 

Depois passou para a ser a sede 
da Escola de Pharmácia e Odon-
tologia, sede da Santa Casa de 
Misericórdia e do Ginásio Muni-
cipal, que ali funcionou até 1961 e 
da Biblioteca Municipal Ver. Rô-
mulo Campos D’Arace. 

Em estilo neoclássico e rica-
mente decorada, essa edifica-
ção apresenta muitos cômodos, 
alcovas e dois salões enormes 
para festas com lindos vitrais e 
afrescos, além de um belíssimo 
terraço.

Com a flexibilização da pan-
demia, a visitação ao público no 
prédio do Museu foi reiniciada 
em 2021, e somente no ano pas-
sado 6.400 visitantes passaram 
pelo local.

Voluntariado

O prédio estava fechado 
para visita pública aos fins de 
semana em 2017. Com a nova 
gestão, o prefeito Isael Domin-
gues convidou os servidores 
públicos, especialmente os 
designados em função e os co-
missionados, para a prática do 
voluntariado.

A ação gerou economia do 
pagamento de horas extras dos 
servidores públicos e abriu o 
prédio para visitas sem custos 
aos cofres públicos.

O mesmo procedimento foi 
realizado para outros atrativos 
turísticos da cidade como Bos-
que da Princesa, Parque da Ci-
dade, Parque Trabiju e Estação 
Cidadania, que atendem aos fi-
nais de semana com o trabalho 
voluntário de mais de 200 servi-
dores públicos.

Os casais de amigos Max e Cissa; e Fábio e Liza aproveitaram o feriado do Dia dos Namorados 
para um passeio cultural e estiveram no Museu Pedagógico com seus filhos

Divulgação

Prefeitura prepara 
nova licitação para 
área azul e serviço 
estará suspenso 
temporariamente a 
partir do dia 14

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba informa que o con-
trato com a empresa Estapar, 
que opera os serviços de explo-
ração do sistema de estaciona-
mento rotativo no município, 
será finalizado a partir desta 
terça-feira (14) para abertura 
de um novo processo licitatório 
de concessão pública.

A empresa opera os servi-
ços de área azul no município 
desde 2002 e após o último 
contrato completar 10 anos, a 
administração municipal defi-
niu não mais renovar para que 
seja licitado um novo sistema, 
mais moderno e com a implan-
tação de novas tecnologias que 
possibilitem um melhor serviço 
à população.

O projeto básico para nova 
concessão já está em trami-
tação junto à Secretaria de 
Segurança Pública e deverá ser 
implantado ainda em 2022, 
conforme informações do se-
cretário Fabrício Pereira.

O estacionamento rotativo 
pago, em vias e logradouros 
públicos, é um importante 
instrumento de ordenamento 
do uso do solo viário urbano, 
sendo hoje a melhor opção 
utilizada pelas cidades para 
democratizar o uso de vagas e 
amenizar a carência de vagas 
de estacionamento em regiões 
comerciais e de serviços.  

Em Pindamonhangaba, 
o Sistema de Estacionamen-
to Rotativo é regulamentado 
desde 1998 pela Lei Municipal 
nº 3.429, que além de democra-

tizar o uso do espaço públi-
co, viabiliza a ampliação da 
disponibilidade de vagas em 
áreas congestionadas, já que 
aumenta a oferta através da li-
mitação do tempo de utilização, 
garantindo maior número de 
veículos estacionados por vaga 
existente, melhorando a fluidez 
do tráfego.  

Atualmente, são muitos 
os municípios que adotam o 
sistema eletrônico de controle, 
e todos através de concessões 
públicas.

“Pedimos a compreensão 
dos comerciantes e da popu-
lação, pois iremos ficar um 
período sem os serviços até a 
definição da empresa que irá 
explorar essa atividade”, afir-
mou Fabrício.

Divulgação
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entretenimento

A Estação Arte Encanto, ad-
ministrada pelo Fundo Social 
de Solidariedade, promoveu 
neste sábado (11) o “Arraiá do 
Amor” com o intuito de divulgar 
o local e os serviços oferecidos. 
O público contou com diversas 
opções de presentes para o Dia 

dos Namorados, em um espaço 
preparado com decoração juni-
na, músicas e comidas típicas, 
oferecidos gratuitamente aos 
visitantes.

A Estação Arte Encanto re-
cebeu um público acima do es-
perado, que refletiu nas ven-

das dos produtos artesanais. O 
arraial atraiu diversas pessoas 
que ainda não conheciam a Es-
tação, nem os trabalhos dispo-
níveis para vendas. 

Os casais presentes aprovei-
taram para tirar fotos em um 
espaço reservado, e ainda leva-

ram para casa uma lembrança 
com uma frase romântica, em 
um doce.

Todos os produtos disponí-
veis para compra na Estação 
Arte Encanto são produzidos 
por artesãos locais. Logo, ao 
adquirir os produtos, a popu-

lação incentiva a continuidade 
do trabalho dos artesãos, além 
de contribuir para o comércio 
local.

A Estação Arte Encanto está 
localizada na Rua Martin Cabral, 
374, em frente à Escola Estadual 
Dr. Alfredo Pujol.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Cultura e Turismo, pro-
moveu esquetes no Parque da 
Cidade e Bosque da Princesa em 
comemoração aos 140 anos do 
jornal Tribuna do Norte, no últi-
mo fim de semana.

O nome da esquete é “Histó-

rias do Doutor Serafim” e levou 
aos munícipes, de forma lúdica 
e humorística, um pouco da me-
mória do jornal que faz parte do 
cotidiano e da história de Pinda-
monhangaba.

Ocorrerão mais duas apre-
sentações, no dia 15, às 18 horas, 
na Estação Cidadania e no dia 18, 

às 15 horas, novamente no Par-
que da Cidade.

A diretora de Cultura, Rebeca 
Guaragna, disse que “a esquete 
mostrou de forma descontraída e 
animada um pouco da trajetória 
dos 140 anos do jornal Tribuna do 
Norte e animou muito o público 
presente”.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, promoveu no 
domingo (12) o evento ‘Domingo 
no Parque’, no Parque da Cidade.

O dia contou com apresenta-
ções musicais e atividades diver-
sas durante a manhã e tarde.

De manhã houve apresentação 
com DJ Yago e banda Mr Crowley 
Ozzy Cover.

De tarde, as atividades foram 
Banda Íris, palhaça Alinda Baker, 
grupo de esquete sobre os 140 
anos do jornal Tribuna do Norte e 
DJ Célio Lopes.

Além disso, houve praça de 
alimentação, feira de artesanato 
(Arte Encanto), exposições de bici-
cletas (Alma Libre Bike Club) e car-
ros (Voando Baixo), assim como a 
presença da equipe do Novo Tu-
rismo Pinda, que divulgou os atra-
tivos turísticos da cidade.

“O Parque da Cidade recebeu 
mais um ‘Domingo no Parque’ re-
cheado de diversão para o público 
presente. Várias famílias presti-
giaram as apresentações musi-
cais, exposição de carros e bikes, 
feira de artesanato e a praça de 
alimentação, que ofereceu uma 
ampla variedade de comidas”, dis-
se o secretário adjunto de Cultura 
e Turismo, Ricardo Flores.

A próxima edição ocorre no dia 
14 de agosto.

‘Arraiá do Amor’ 
da estação arte 

encanto atrai 
público e incentiva 

vendas do dia dos 
namorados

aniversário da Tribuna 
é comemorado com esquetes

‘domingo no Parque’ garante diversão a 
centenas de pessoas no Parque da Cidade

Divulgação

Divulgação

Divulgação

‘Domingo no Parque’: shows, praça de alimentação e atividades para a família inteira
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Município registrou 843 casos novos e 442 
recuperados por Covid-19 na última semana

O boletim da Vigilância Epide-
miológica de Pindamonhangaba 
contabilizou, do dia 7 (terça-fei-
ra) ao dia 13 (segunda-feira), 843 
novos casos notificados e 442 re-
cuperados. No total, 36.126 mo-
radores de Pindamonhangaba 
testaram positivo para Covid-19.  

As UTIs públicas estão com 
100% dos leitos livres e as UTIs 
privadas estão com ocupação de 
50%. As enfermarias estão com 
15% de ocupação, somados leitos 
públicos e privados.

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
384,179 (números atualizados 
até as 13h01 de 06 de junho), 
146.451 primeiras doses, 135.014 
segundas doses, 4.577 doses úni-
cas e 98.105 doses adicionais. 

A Secretaria de Saúde alerta 
a população para que procure 
as Unidades de Saúde 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-

A secretaria Municipal de 
Saúde de Pindamonhangaba 
retomou a vacinação de 5ª dose 
contra a Covid-19 para pesso-
as com 50 anos ou mais com 
alto grau de imunossupressão; 
demais públicos seguem nor-
malmente nesta terça-feira (14). 
Confira locais e horários.

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

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

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

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas:  
USF Nova Esperança, USF Cidade 
Nova e Estacionamento Shibata 

Covid-19: confira público e horários desta terça-feira (14)

A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba seguirá o crono-
grama do Governo do Estado e 
prorrogará a vacinação contra gri-
pe e sarampo até dia 24 de junho. 

Até 17 de junho (sexta-feira), a 

vacinação contra gripe será apli-
cada em professores, gestantes, 
puérperas, pessoas com 60 anos 
ou mais, trabalhadores de esta-
belecimentos de saúde, crianças 
de seis meses a menores de cin-

Divulgação

co anos e pessoas com deficiên-
cia, comorbidades, caminhonei-
ros, trabalhadores portuários, 
Trabalhadores de transporte co-
letivo (rodoviários, passageiros, 
urbanos, e de longo curso), for-

lização e monitoramento de no-
vos casos.

 4ª Dose / Segunda dose Adi-
cional/ (População de 18 a 49 
anos, com alto grau de Imunos-
supressão e que tenham toma-
do 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 ho-
ras: USF Cidade Nova e Estacio-
namento 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 Estacionamen-
to 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 Estacionamen-
to Shibata Centro, Cisas (Moreira 
César) e USF Nova Esperança.

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
-pulmonale e hipertensão pul-
monar, cardiopatia hiperten-
siva, síndromes coronarianas, 
valvopatias, miocardiopatias e 
pericardiopatias, doenças da aor-
ta, grandes vasos e fístulas arte-
riovenosas, arritmias cardíacas, 
cardiopatias congênitas, próteses 
e implantes cardíacos, talasse-
mia, síndrome de Down, diabetes 
mellitus, pneumopatias crôni-
cas graves, hipertensão arterial 
resistente e de artéria estágio 3, 
hipertensão estágios 1 e 2 com 
lesão e órgão alvo, doença cere-
brovascular, doença renal crôni-
ca, 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 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 infla-
matórias crônicas (reumatológi-
cas, auto inflamatórias, doenças 
intestinais inflamatórias);

Drogas modificadores de res-
posta imune consideradas para 
fim de elegibilidade a dose adi-
cional 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.

ças de segurança e salvamento, 
forças armadas, funcionários do 
sistema prisional; a imunização 
contra sarampo será para traba-
lhadores de estabelecimentos de 
saúde e crianças de seis meses a 
menores de cinco anos.

As pessoas devem levar docu-
mento de identificação e cartei-
ra 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 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.

Divulgação

A secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba promoveu, no sábado (11), o 
“Dia D de Vacinação” contra gri-
pe, sarampo e Covid-19, incluin-
do a 5ª dose (para pessoas com 
50 anos ou mais e alto grau de 
imunossupressão).

Apesar de serem cinco postos 
de vacinação (Estacionamento 
Shibata Centro, Sala de vacinas 
do Ciaf/Saúde da Mulher, UBS 
Bem Viver, PSF Cidade Nova e 
Cisas Moreira César), a quanti-
dades de pessoas que compare-
ceu foi abaixo das expectativas 
da Secretaria de Saúde.

Foram aplicadas 998 doses 
contra Covid-19; 470 contra gri-
pe; e 89 contra sarampo. “Pelas 
nossas planilhas e pelo deslo-
camento das equipes e organi-

zação da campanha, nos prepa-
ramos para imunizar cerca de 
3 mil pessoas, porém no total 
foram apenas 1557 doses apli-
cadas”, disse a responsável pelo 
Setor de Imunização, a gestora 
de unidade Fernanda Batista 
César Hasman.

A secretária de Saúde, Ana 
Cláudia Macedo, lamentou o 
baixo índice. “Estamos em um 
momento com aumento de ca-
sos de Covid-19 e de crescimen-
to na quantidade de pessoas 
que procuram unidades de saú-
de com síndrome respiratória, 
isso principalmente por causa 
do frio. Por isso, precisamos que 
as pessoas não baixem a guar-
da e procurem as unidades para 
se imunizarem com gripe, Co-
vid-19, além do sarampo”.

Ana Cláudia explicou que o 
objetivo do ‘Dia D’ aos sábados 
é propiciar imunização a quem 
tem dificuldades de ir durante a 
semana às unidades de saúde. 
“Temos realizado ‘Dia D’ uma 
vez por mês. É uma forma de 
ofertamos o serviço de vacina-
ção aos sábados, especialmen-
te para quem trabalha durante 
a semana e não consegue sair 
do serviço para se imunizar. Fa-
zemos isso em todos os pontos 
da cidade para levar o serviço o 
mais perto possível da casa de 
cada cidadão. Por isso é impres-
cindível que as pessoas com-
pareçam. A vacina é a principal 
forma de nos protegermos con-
tra as doenças, especialmente 
contra Covid-19”, destacou a se-
cretária.

Baixa procura por vacinas no 
‘Dia D’ preocupa secretaria 
Municipal de Saúde

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 ho-
ras: USF Cidade Nova, Estacio-
namento Shibata Centro, Cisas 
(Moreira César) e USF Nova Es-
perança.

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

Pinda prorroga vacinação de gripe e 
sarampo; confira locais de vacinação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO ELETRÔNICO 084/2022 (PMP 4372/2022) 
Para “aquisição de impressora digital látex para grandes formatos e sinalização viária”, com recebimen-
to das propostas até dia 29/06/2022, às 14h e início dos lances às 14h30. 

PREGÃO PRESENCIAL 093/2022 (PMP 5345/2022) 
Para “contratação de empresa para atuar na retaguarda médica de urgência e emergência e equipe 
multiprofissional especializada para o gerenciamento, operacionalização e execução de serviços de 
remoção terrestre de pacientes e atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e emergência Samu 
192 do Município de Pindamonhangaba”, com recebimento dos envelopes até dia 28/06/2022, às 08h 
e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO PRESENCIAL 108/2022 (PMP 3940/2022) 
Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manutenções pre-
ventivas e corretivas, com reposição, sem exclusividade, de acessórios, peças e/ou componentes ge-
nuínos ou originais de fábrica, para roçadeiras costal e lateral e motosserras e motores estacionários 
de diversas marcas”, com recebimento dos envelopes até dia 29/06/2022, às 08h e início da sessão 
às 08h30. 

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

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO 077/2022 (PMP 3364/2022) 
A autoridade superior homologou, em 13/06/2022, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, que 
cuida de “aquisição de um veículo tipo hatch 5 lugares, para transporte de passageiros, destinada a su-
prir a demanda das atividades/serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, no Creas - Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social, em prol desta municipalidade”, em favor da empresa 
Nobre Comércio de Veículos e Peças Ltda, o item 01, no valor total de R$ 85.000,00. 

PREGÃO ELETRÔNICO 088/2022 (PMP 4450/2022) 
A autoridade superior, com base na análise técnica da documentação exigida no termo de referência, 
homologou, em 10/06/2022, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de material para 
sinalização viária: cavaletes, cones e canalizador”, em favor das empresas: World América Sinalização 
Ltda, o item 02, no valor total de R$ 42.000,00; e M7 Tecidos e Acessórios Ltda EPP, os itens 01, 03, no 
valor total de R$ 105.756,80. 

*** CONTRATOS ***

PREGÃO ELETRÔNICO 198/2021 (PMP 10440/2021) 
Na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada de projetos de entidades para 
atividade de implantação, instalação, manutenção e gerenciamento de um serviço residencial terapêu-
tico tipo II, conforme termo de referência”, foi firmado o contrato 111/2022, de 10/06/2022, no valor de 
R$ 673.550,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra 
Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Paulo Rogerio Souza de Jesus ME, o Sr 
Paulo Rogerio Souza de Jesus. 

PREGÃO PRESENCIAL 047/2022 (PMP 2016/2022) 
Na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
limpeza volante e conservação predial, nos Centros Esportivos e Ginásios da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba”, foi firmado o contrato 105/2022, de 02/06/2022, no valor de R$ 93.972,00, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Everton Chinaqui de Souza 
Lima, e pela contratada, empresa Força de Elite Conservação e Serviços Ltda, o Sr Maicon Aparecida 
Silva Santos. 

PREGÃO ELETRÔNICO 056/2022 (PMP 2523/2022) 
Na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviço para 
realização de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos e equipamentos de 
inaloterapia, pelo período de 12 meses”, foi firmado o contrato 108/2022, de 09/06/2022, no valor de 
R$ 124.800,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra 
Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Colmprehense do Brasil Equipamentos 
Médicos Hospitalares Ltda, o Sr Reims Eric de Andrade. 

PREGÃO ELETRÔNICO 059/2022 (PMP 2856/2022) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de medicamentos veterinários para atender a demanda do 
Cepatas”, foram firmados: 
Contrato 106/2022, de 03/06/2022, no valor de R$ 3.500,00, vigente por 12 meses, assinando pela con-
tratante e como gestora do contrato a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa 
Vetmax Produtos Agropecuários Eireli EPP, o Sr Paulo Roberto de Vellasco Lima Junior; 
Contrato 107/2022, de 03/06/2022, no valor de R$ 87.727,00, vigente por 12 meses, assinando pela 
contratante e como gestora do contrato a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, 
empresa Cesar & Rocha Com de Prod Agropecuários Ltda EPP, o Sr Nathan Omar Sena Alcântara; 
Termo de rerratificação, de 09/06/2022, ao contrato 107/2022, para correção do número que constou no 
documento, onde se leu “contrato 106/2022”, leia-se “contrato 107/2022”, assinando pela contratante a 
Sra Ana Claudia Macedo dos Santos. 

PREGÃO ELETRÔNICO 078/2022 (PMP 3764/2022) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de tubo de ferro galvanizado para sinalização vertical em 
solo no Município de Pindamonhangaba”, foi firmado o contrato 109/2022, de 09/06/2022, no valor de 
R$ 80.850,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Fabrí-
cio Augusto Pereira, e pela contratada, empresa Pira Sinal Comércio de Materiais para Sinalização Ltda 
ME, a Sra Cassia Terezinha Saluotto Monteiro. 

*** ADITAMENTOS E APOSTILAMENTOS ***

PREGÃO PRESENCIAL 054/2018 (PMP 10642/2018) 
Na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
coleta, transporte e entrega de documentos e pequenos volumes”, foi firmado o adiamento 01/2022, de 
17/05/2022, ao contrato 060/2018, para prorrogação até 05/06/2023, e reajuste de 12,26% conforme 
variação do IPC FIPE, passando o valor do contrato para R$ 76.649,02, assinando pela contratante a 
Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa Tânia Maria Moreira ME, a Sra Tânia 
Maria Moreira. 

PREGÃO PRESENCIAL 206/2019 (PMP 27268/2019) 
Na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
assistência à criança e ao adolescente portador de transtorno mental”, foi firmado o apostilamento, de 
25/05/2022, ao contrato 157/2019, para reajuste de 12,26%, conforme a variação do IPC FIPE, assinan-
do pela contratante a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos. 

PREGÃO PRESENCIAL 051/2021 (PMP 2126/2021) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de produtos para lanche no café da manhã aos pacientes em 
tratamento”, foi firmado o aditamento 01/2022, de 25/05/2022, ao contrato 056/2021, para prorrogação 
até 25/05/2023, e reajuste de 10,96% conforme variação do IPC FIPE, passando o valor do contrato 
para R$ 8.317,87, assinando pela contratante a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, 
empresa EE Martuscelli Padaria e Restaurante Ltda ME, a Sra Erika Martuscelli Bustamante da Silva. 

PREGÃO PRESENCIAL 065/2021 (PMP 3156/2021) 
Na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
transporte/remoção terrestre de pacientes adultos, pediátricos, lactentes e neonatal em ambulâncias 
Tipo B (Suporte Básico) com cobertura de 24 horas, para as unidades pertencentes à Pindamonhanga-
ba durante o enfrentamento da pandemia decorrente do Corona vírus” foram firmados: 
Aditamento 01/2022, de 02/05/2022, ao contrato 039/2021, para prorrogação até 06/11/2022, assinando 
pela contratante a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada, empresa CAP Serviços 
Médicos Ltda, o Sr Daniel Gonçalves Aldrighi; 
Apostilamento de 06/06/2022, ao contrato 039/2021, para reajuste de 10,96% conforme variação do IPC 
FIPE, assinando pela contratante a Sra Ana Claudia Macedo dos Santos. 

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL N° 03/2022

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa que se acha aberto Pregão 
Presencial nº 03/2022, com encerramento dia 01/07/2022, às 09h00, na Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba, localizada na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 
– Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – 12421-681 – Tel.: (12) 3644-2250 Pinda-
monhangaba – SP. Com objetivo de contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de vigilância desarmada no prédio da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorroga-
do, conforme especificações e condições constantes neste instrumento convocatório 
e nos anexos. Mais informações no referido endereço, das 08h00 às 12h00 e das 
13h30min às 17h30min, inexistindo custo para retirada do edital, também estará dis-
ponível pelo portal www.pindamonhangaba.sp.leg.br, sem ônus.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 6.184, DE 07 DE JUNHO DE 2022.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos da Lei Municipal nº 6.551, de 07 de junho de 2022, 

D E C R E T A:
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do art. 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar e 
especial no valor de R$ 526.770,00 (quinhentos e vinte e seis mil e setecentos e setenta reais), na 
Câmara Municipal de Pindamonhangaba para adequações orçamentárias no exercício vigente. A 
classificação orçamentária será:

02.01.00  CÂMARA MUNICIPAL
02.01.10  Ação Legislativa
2002        Manutenção e Modernização da Câmara
01.031.0002.01  4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (16)        R$   260.000,00
01.031.0002.01  3.3.91.39 – Outros Serv. de Terc. P. Jurídica  Intra OFSS       R$   66.770,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar e especial aberto pelo art. 1º terá como cobertura a anulação 
parcial da seguinte dotação do legislativo:

02.01.00  CÂMARA MUNICIPAL
02.01.10  Ação Legislativa
2001        Manutenção das Atividades Legislativas
01.031.0001.01  4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (05)        R$   260.000,00
01.031.0001.01  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica (04)         R$   266.770,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 07 de junho 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 07 de junho de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Zona de ocupação

Lote (m²)
Testada mínima 
(m)

Coeficiente de aprovei-
tamento (CA)
Mi/Ba/Ma (2)

Taxa de ocupação 
(TO) Taxa de permeabilidade 

(TP)
Recuo mínimo Frente
(m)

Máximo de área 
não computável
(térreo) (7)Mínimo Máximo

ZEU 175,00 5.000,00
(1) 7,00 0,1/3/6 80% 5% 5,00 50%

ZC 1 175,00 5.000,00
(1) 7,00 0,1/3/4 80% 5% 0,00 50%

ZC 2 175,00 5.000,00
(1) 7,00 0,1/3/NA 80% 5% 0,00 50%

ZOP 175,00
(3) NA 7,00 0,1/3/NA 70% 5% 5,00 NA

ZOM 250,00 NA 10,00 NA/1,5/NA 70% 5% 5,00 NA

ZOC 500,00 NA 12,00 NA/1/NA 50% 20% 5,00 NA

ZOR 5.000,00 NA 30,00 NA/0,1/NA 10% 80% 10,00 NA

ZDE 500,00 NA 15,00 NA/1/NA 70% 10% 7,00 NA
ZEC 1

(4) 500,00 NA 15,00 NA/1/NA 70% 10% 7,00 NA
ZEC 2

(4) 500,00 NA 12,00 NA/1/NA 50% 20% 5,00 NA
Notas na tabela:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI COMPLEMENTAR Nº 68, DE 06 DE JUNHO DE 2022.
Altera dispositivo da Lei Complementar nº 09/2008, que institui o Código de Edificações de Pindamonhangaba e dá outras providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Pindamonhangaba aprovou e ele    
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 53 da Lei Complementar n° 09, de 16 de dezembro de 2008, Código de Edificações do Município de Pindamonhangaba, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 53. A ocupação do solo para as zonas da MZU - Macrozona Urbana deverá obedecer os seguintes parâmetros definidos na Lei Complementar nº 66, de 06 de janeiro de 
2022, que instituiu o Plano Diretor de Pindamonhangaba:

(1) Para lotes de 5.000,00 m² é obrigatória a adoção da testada de fruição pública ou fachada ativa  ;
(2) O CAMa é adotado obrigatoriamente mediante aquisição de potencial adicional através do instrumento Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC ou Transferência do Direito de Construir – TDC;
(3) Para Habitações de Interesse Social – HIS destinados às famílias com renda de até cinco salários mínimos, poderá ser adotado lote mínimo de 125,00m²;
(4) Permissão para parcelamento do solo de caráter urbano mediante pagamento da Taxa de urbanização – TU, nos termos desta lei; e
(NA) não se aplica.

Demais notas:
- Quando a altura máxima da edificação ultrapassar 580 metros acima do nível do mar, na superfície cônica do Aeródromo Fazenda Santa Helena (Mapa Zoneamento do Município de Pindamonhangaba), o 
projeto deverá ser submetido preliminarmente à análise do órgão aeronáutico competente, conforme Portaria DECEA nº 78/ICA de 2018, ou portaria a que vier substituir;
- Para todas as zonas, mantêm-se as restrições das demais legislações vigentes, sejam municipais, estaduais e federais;
- O atendimento dos parâmetros urbanísticos não desobriga o interessado no atendimento dos dispositivos dos demais órgãos, seja CETESB, bombeiros e CONDEPHATT, ou outros que causem restrições 
de ocupação do solo;
- Os projetos aprovados ou em andamento/conclusão são regrados pela legislação vigente a época do protocolo, respeitando os prazos legais”.
Art. 2º Altera as indicações de Zona Mista (ZM) e Zona Predominantemente Residencial (ZPR), constantes dos dispositivos da Lei Complementar nº 09 de 2008, as quais passam a vigorar como Zona de 
Ocupação Prioritária (ZOP) e Zona de Ocupação Moderada (ZOM), respectivamente, de acordo com as classificações previstas na Lei Complementar nº 66, de                            06 de janeiro de 2022 (Plano Diretor).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, retoragindo seus efeitos a 20 de abril de 2022, revogando-se as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 06 de junho de  2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal 

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Obras e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 06 de junho de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 
SNJ/app/Projeto de Lei Complementar nº 02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAUL

LEI Nº 6.550, DE 30 DE MAIO DE 2022.

Institui o Conselho Municipal da Cidade (ConCid) de Pindamonhangaba e dá as diretrizes para sua 
composição, funcionamento e elaboração de seu Regimento Interno.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, faz saber que a Câmara Municipal de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga 
a seguinte Lei:
Art. 1º O Conselho Municipal da Cidade – ConCid, órgão colegiado de natureza deliberativa e con-
sultiva, vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Obras e Planejamento, tem por finalidade 
implementar o Plano Diretor, acompanhar a elaboração dos projetos setoriais, estudar e propor as 
diretrizes para a formulação e implementação da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano, 
bem como acompanhar e avaliar a sua execução, conforme dispõe a Lei nº 10.257, de 2001 - Es-
tatuto da Cidade e o Plano Diretor de Pindamonhangaba.

Art. 2º Ao Conselho Municipal da Cidade - ConCid compete:
I- acompanhar a implementação do Plano Diretor, analisando e deliberando sobre questões rela-
tivas à sua aplicação; 
II- deliberar e emitir pareceres sobre as revisões sistemáticas e extraordinárias e proposta de alte-
ração da Lei do Plano Diretor; 
III- acompanhar a execução de planos e projetos de interesse do desenvolvimento urbano, inclusive 
os planos setoriais, decorrentes do Plano Diretor; 
IV- propor programas voltados ao aprimoramento do processo de planejamento e do desenvolvi-
mento local; 
V- deliberar sobre projetos de lei de interesse da política urbana, antes de seu encaminhamento à 
Câmara Municipal; 
VI- monitorar a concessão de Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) e a aplicação da 
Transferência do Direito de Construir (TDC); 
VII- acompanhar a implementação dos instrumentos urbanísticos; 
VIII- zelar pela integração das políticas setoriais; 
IX- zelar pelo cumprimento das prescrições desta Lei Complementar; 
X- deliberar sobre as omissões e casos não perfeitamente definidos pela legislação urbanística 
municipal; 
XI-  convocar, organizar e coordenar as conferências e assembleias territoriais; 
XII- convocar audiências públicas;
XIII- elaborar e aprovar o regimento interno;
XIV- analisar e emitir parecer sobre os projetos de loteamentos e condomínios a serem aprovados 
pela Secretaria Obras e Planejamento, ou a que vier a lhe substituir, bem como deliberar sobre 
medidas compensatórias e mitigadoras a cerca destas aprovações;
XV- analisar e deliberar sobre os casos omissos a Lei do Plano Diretor, propondo as alterações 
necessárias;
XVI-  acompanhar e emitir parecer da análise dos Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV), relativos 
a empreendimentos capazes de provocar impacto no município;
XVII- criar, coordenar e avaliar os relatórios e indicadores para avaliar a Política Urbana; e
XVIII- realizar a Conferência Municipal da Política Urbana, com o objetivo discutir o desenvolvimen-
to, o ordenamento territorial da cidade, além de acompanhar a implementação efetiva do Plano 
Diretor e Planos Setoriais em alinhamento aos objetivos norteadores da Visão de Futuro desejada 
para Pindamonhangaba.
Art. 3º O ConCid será composto por 16 (dezesseis) membros titulares e seus suplentes, do poder 
público municipal e da sociedade civil de forma paritária, com renovação bienal, assim distribuídos:
I.  08 (oito) representantes do Poder Público Municipal sendo:
a) 01 (um) da Secretaria de Obras e Planejamento;
b) 01 (um) da Secretaria de Cultura e Turismo;
c) 01 (um) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico;
d) 01 (um) da Secretaria de Governo e Serviços Públicos;
e) 01 (um) da Secretaria de Habitação;
f) 01 (um) da Secretaria de Meio Ambiente;
g) 01 (um) da Secretaria de Segurança Pública.
h) 01 (um) da Secretaria de Administração.
II.08 (oito) representantes da sociedade civil, sendo:
a) 04 (quatro) representantes de entidades não governamentais, constituídas por entidades de 
classe e afins ao planejamento urbano, entidades ambientais e instituições científicas, sendo: 01 
(um) da Associação dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pindamonhanga-
ba- APEAAP, 01 (um) da Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba - ACIP, 01(um) do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONDEMA e 01 (um) do Conselho Municipal de Patrimônio 
Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba - CMPHCAAP.
b) 04 (quatro) representantes de bairros, sendo ao menos 01(um) representante do Distrito de 
Moreira César e 01(um) representante da Zona de Ocupação Controlada-ZOC ou da Zona de 
Ocupação Restrita (ZOR). 
§ 1º   O suplente assumirá automaticamente na ausência do titular. 
§ 2º Ocorrendo vaga no Conselho por renúncia, morte ou incompatibilidade de função de alguns 
de seus membros, o suplente assumirá imediatamente, sendo indicado ou eleito, de acordo com o 
segmento novo representante para assumir a suplência até o término do mandato.
Art. 4º  Poderão ser convidados, somente com direito a voz, representantes de órgãos públicos 
e concessionários de serviços públicos que atuam no Município de Pindamonhangaba, como por 
exemplo: Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte - AGEMVALE, Agência Paulis-
ta de Tecnologia dos Agronegócios - APTA - Polo Regional Vale do Paraíba, CCR - Nova Dutra,  
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CBH-PS; Companhia de Gás de São Paulo 
- COMGÁS,  Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP; Conselho 
Gestor da APA da Mantiqueira, Departamento de Estrada de Rodagem de SP - DER, EDP São 
Paulo, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo - EMTU, Estrada de Ferro 
Campos do Jordão - EFCJ, Exército Brasileiro, entre outros.
Art. 5º O ConCid terá como presidente o representante da Secretaria Municipal de Obras e Planeja-
mento e o vice-presidente eleito em plenária pelos membros titulares do Conselho.
Art. 6º O ConCid será assessorado por uma Secretaria Executiva, designada pela Secretaria de 
Obras e Planejamento e aprovada pelo plenária, que será responsável pelas tarefas administra-
tivas e dará suporte material e organizativo às reuniões, audiências e eventos promovidos pelo 
Conselho.
Art. 7º O ConCid será assessorado por uma Consultoria Jurídica, designada pela Secretaria de 
Negócios Jurídicos, que será responsável por fornecer pareceres jurídicos e fazer a revisão dos 
textos legais e normativos objetos de deliberação do Conselho.
Art. 8º O Conselho da Cidade reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada 02 (dois) meses e extraor-
dinariamente quando convocado por seu Presidente ou por iniciativa de um terço de seus membros, 
na forma que dispuser seu regimento interno.
Art. 9º O Conselho da Cidade aprovará seu Regimento Interno no prazo de até 30 (trinta) dias após 
a posse de sua primeira composição.
Parágrafo único. O Regimento deverá tratar especialmente de:
I- normas e procedimentos para a eleição dos representantes da sociedade civil no conselho;
II- formas e procedimentos para declaração de vacância de representantes e substituição de mem-
bros;
III- constituição e normas de funcionamento de comitês permanentes ou temporários, grupos de 
trabalho e comissões;
IV- atribuições da Presidência, Vice-presidência e Secretaria Executiva; e 
V- sistemática de tramitação e de deliberação de resoluções, pareceres e moções.
Art. 10. A função do Conselheiro é considerada de serviço público relevante e não será remunerada 
em qualquer hipótese, sendo seu exercício considerado prioritário e as ausências justificadas a 
quaisquer outros serviços, quando determinado seu comparecimento às reuniões do Conselho ou 
em participação em diligências autorizadas por este.
Art. 11. É vedado a todos os Conselheiros representar, emitir parecer ou posicionar-se publicamen-
te em nome do Conselho da Cidade - ConCid, sem a prévia anuência do Plenário ou do Presidente.
Art. 12. A Prefeitura de Pindamonhangaba se responsabilizará por fornecer as condições materiais 
de local, equipamentos e suporte administrativo e logístico para o funcionamento e reuniões do 
ConCid, de sua Secretaria Executiva, Comitês Técnicos e Grupos e Trabalho.
Art. 13. O Regimento Interno, após a aprovação pelo Conselho da Cidade, será encaminhado ao 
Prefeito para homologação por meio de Decreto.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 de  maio de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal 

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Obras e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 30 de maio de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 
SNJ/app/Projeto de Lei 64/2022PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.551, DE 07 DE JUNHO DE 2022.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Verea-
dores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do art. 42 da Lei 
4320/64, um crédito adicional suplementar e especial no valor de R$ 526.770,00 (quinhentos e vinte 
e seis mil e setecentos e setenta reais), na Câmara Municipal de Pindamonhangaba para adequa-
ções orçamentárias no exercício vigente. A classificação orçamentária será:

02.01.00  CÂMARA MUNICIPAL
02.01.10  Ação Legislativa
2002        Manutenção e Modernização da Câmara
01.031.0002.01  4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (16)             R$   260.000,00
01.031.0002.01  3.3.91.39 – Outros Serv. de Terc. P. Jurídica  Intra OFSS        R$   266.770,00

Art. 2º O crédito adicional suplementar e especial aberto pelo art. 1º terá como cobertura a anulação 
parcial da seguinte dotação do legislativo:

02.01.00  CÂMARA MUNICIPAL
02.01.10  Ação Legislativa
2001        Manutenção das Atividades Legislativas
01.031.0001.01  4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (05)            R$   260.000,00
01.031.0001.01  3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica (04)        R$   266.770,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 07 de junho 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 07 de junho de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/app/Projeto de Lei nº 88/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA DE ADMISSÃO Nº 050, DE 08 DE JUNHO DE 2022.
Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no
uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 3.870, de 21 de dezembro de
2001 e suas alterações,
Resolve:
Art. 1º Admitir, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), os Senhores a seguir 
relacionados, para os respectivos empregos, de acordo com a classificação e convocação realizada 
pela Secretaria Municipal de Administração:

— Eny Câmara Guimarães
Emprego: Médica Plantonista Clínico Geral
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 01 de maio de 2022
— Jonas Nascimento Gaia
Emprego: Agente do Controle Vetor
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 02 de maio de 2022
— Carol dos Santos
Emprego: Agente de Organização Escolar
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 02 de maio de 2022
— Danielle Santoro
Emprego: Médica do P.S.F. – Programa Saú-
de da Família
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 02 de maio de 2022
— Simone Aparecida Ferreira Silva
Emprego: Técnico em Enfermagem
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 02 de maio de 2022
— Bárbara Fernanda Turci Lemes
Emprego: Técnico em Enfermagem
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 02 de maio de 2022
— Ana Clara Henrique dos Santos
Emprego: Assistente Social
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 03 de maio de 2022
— Juliana Maria de Oliveira Marcondes
Emprego: Auxiliar de Classe
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 03 de maio de 2022
— Victor Hugo Nunes de Freitas
Emprego: Fiscal de Obras
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 03 de maio de 2022
— Vinícius Monteiro de Barros
Emprego: Mecânico
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 03 de maio de 2022
— Rafaela Ferreira de Souza
Emprego: Oficial de Administração
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 03 de maio de 2022
— Utilan Brandão Lima
Emprego: Topógrafo
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 05 de maio de 2022
— Priscila Yoshida de Paiva
Emprego: Arquiteto
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 10 de maio de 2022
— Marlucia Soares Barros de Oliveira
Emprego: Assistente Social
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 11 de maio de 2022
— Aline Corrêa Leite Ferreira
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 11 de maio de 2022
— Carlos Willian Vicente
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 11 de maio de 2022
— Jully Rebeca Pereira da Conceição Pi-
menta
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 11 de maio de 2022
— Katia Aparecida Monteiro
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 11 de maio de 2022
— Simone Lourdes de Souza Santos
Emprego: Diretor de Escola
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 12 de maio de 2022
— Marcelle Simões Rocha de Almeida
Emprego: Engenheiro
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 12 de maio de 2022
— Lucimara Aparecida Cômodo Leite
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 12 de maio de 2022
— Maura Aparecida Morabito
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 12 de maio de 2022
— Tais Angélica dos Santos
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 12 de maio de 2022
— Maria Patricia da Silva
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 13 de maio de 2022
— Michele Cristiane dos Santos Sampaio 
Souza
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 13 de maio de 2022
— Eny Câmara Guimarães

Emprego: Médico do P.S.F. – Programa Saú-
de da Família
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 16 de maio de 2022
— Rizoleta Aparecida Moreira Costa
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 16 de maio de 2022
— Fernanda Lopes de Campos Silva
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 17 de maio de 2022
— Dayara Layara do Nascimento da Silva
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 18 de maio de 2022
— Tatiana Alves de Oliveira
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 18 de maio de 2022
— Amanda Castro Gomes de Oliveira
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 19 de maio de 2022
— Jenniffer Caroliny Claro Nunes Vieira
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 19 de maio de 2022
— Andrea Aparecida Barreto dos Santos
Emprego: Assistente Social
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 20 de maio de 2022
— Lilian Cristina Mariano
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 23 de maio de 2022
— Nathaly de Almeida Miranda
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 23 de maio de 2022
— Patricia de Argollo Nobre Tonin
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 23 de maio de 2022
— Suliara de Fátima Jorge Augusto
Emprego: Assistente Social
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 24 de maio de 2022
— Ione de Almeida Barbosa
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 24 de maio de 2022
— Isangela Nicoli Vezzaro
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 24 de maio de 2022
— Graziele Mariano da Silva Espírito Santo
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 25 de maio de 2022
— Talita dos Reis Silva Santana
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 25 de maio de 2022
— Tatiane Salles Ribeiro Paula
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 25 de maio de 2022
— Edna Alves Timoteo
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 26 de maio de 2022
— Sthefany Simone Silva Cruz
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 26 de maio de 2022
— Viviane Ribeiro Borges
Emprego: Arquiteto
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 30 de maio de 2022
— Thomaz Lourenço de Mattos
Emprego: Engenheiro
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 30 de maio de 2022
— Ana Maria Mesquita
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 30 de maio de 2022
— Daniela Maria de Lima
Emprego: Professor de Educação Básica I
Investido através do Concurso Público n° 
01/2019
Data de Admissão: 30 de maio de 2022
Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação,
produzindo seus efeitos a partir das respecti-
vas datas de admissão.
Pindamonhangaba, 08 de junho de 2022.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada no Departamento de 
Recursos Humanos
em 08 de junho de 2022.

Thiago Vieira Carvalho
Diretor de Recursos Humanos



cidade
Tribuna do NortePindamonhangaba, 14 de junho de 2022 7

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria 
de Esportes e Lazer, apoiou mais uma disputa do Paulista Off 
Road, no último sábado (11).

Cerca de 50 duplas de todo o Brasil estiveram presentes 
nas categorias Super Máster, Graduado, Turismo e Turismo 
Light.

Na sexta (10), os participantes retiraram os adesivos da com-
petição para seus veículos, no Shopping Pátio Pinda. A largada 
no dia seguinte ocorreu no Parque da Juventude, com o primeiro 
carro recebendo o sinal verde às 10 horas.

O certame foi de aproximadamente 140 quilômetros – com 
90 quilômetros de trecho cronometrado –, e passou por uma 
pista que foi construída para o Paulista do ano passado.

Entre os obstáculos, houve subidas e descidas, travessias 
de rios e muitas curvas em setores mais travados. A paisagem 
da região ainda foi um espetáculo à parte, uma vez que privi-
legia a serra do Vale do Paraíba.

O Paulista Off-Road 2022, além do apoio da Prefeitura, teve 
parceria com a SFI Chips, FD Stands e Displays, Street Motors, 
ViaGastro, Logo&Tipos, Shez Comunicação, Grupo Asamar e 
Borda do Lago.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio das secretarias de 
Meio Ambiente e de Cultura e Tu-
rismo, promoveu no sábado (11), a 
“Feira do Produtor Rural”.

A feira tem o intuito de incen-
tivar para os produtores rurais 
da cidade e mostrar o trabalho 
de agricultura desenvolvido no 
município.

Exposição de alimentos, ven-
da de hortifruti, som mecânico, 
artesanato, e atrações que visam 
mostrar a qualidade dos produ-
tos feitos pelos pequenos produ-
tores rurais ocorreram no dia.

A “Feira do Produtor Rural” 
acontece todo segundo sábado 
do mês, em parceria com a Coor-
denadoria de Assistência Técni-
ca Integral (CATI) e com o Sindi-
cato Rural de Pindamonhangaba.

O evento ocorreu no Parque 
da Cidade e uniu pessoas de to-
das as partes de Pinda.

Segundo o secretário adjunto 
de Meio Ambiente, Paulo Ricar-
do Nicolas Imparato, “a feira visa 
fomentar o comércio dos produ-
tos rurais do município, além do 
desenvolvimento das atividades 
de campo, e mostrar aos mu-
nícipes de Pindamonhangaba 
a importância das pessoas que 
produzem alimentos diversos e 
de qualidade”.

edição do 
‘Paulista off 
Road’ ocorreu 
no último fim 
de semana 
no Parque da 
juventude

“Feira do Produtor Rural” 
incentiva agricultura 
no município 

A “13° Festa Junina do SOS 
Pinda” ocorreu no Shopping 

Pátio Pinda na última semana.  
Em sua primeira semana, o 

evento contou com 
culinária típica, bingo,  

bazar beneficente e atrações 
culturais e musicais.  Do dia 15 

ao dia 19 de junho acontecerá 
a segunda semana da festa, no 

mesmo local.  Na quinta-feira 
(16), sábado (18) e domingo 

(19) a festança começa às 12 
horas e vai até as 22 horas; na 

quarta (15) e na sexta (17), o 
evento tem início às 19 horas 

e segue até as 22 horas.  A 
festa tem apoio da Prefeitura 

de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Cultura 

e Turismo, que com o ‘stand’ 
do Novo Turismo divulga os 

atrativos turísticos da cidade.

“Festa junina do SoS” acontece no 
Shopping Pátio Pinda

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Altair Fernandes Carvalho
(altairfernandes@hotmail.com)

História desta edição traz de vol-
ta artigos que impressionaram 
os leitores do jornal Tribuna do 

Norte, motivando os comentários dos 
leitores nas rodinhas da praça, nos bares, 
nas repartições públicas, nos lares etc...

Leilão do espólio de “Barba Azul” 

A nota de hoje se refere ao “Barba 
Azul”, não ao personagem do conto 
de Charles Perrault, destacado escri-
tor francês de grandes temas infantis 
(Chapeuzinho Vermelho, Cinderela, A 
Bela Adormecida etc.), mas ao francês 
Henri Désiré Landru. Assim alcunhado 
devido ao seu procedimentode con-
quistador lembrando o aventureiro ita-
liano Casanova, só que do crime.  Lan-
dru atraia as mulheres com promessas 
de matrimônio, as matava e ficava com 
seus bens. Infelizmente, nos dias atu-
ais vemos ocorrer esse tipo de crime, 
tendo como vítimas pessoas ingênuas 
e carentes que contatam perfis falsos 
nas redes sociais.

Notas sensacionalistas 
que vinham de longe
A Tribuna das primeiras décadas do século passado também aproveitava em 
suas páginas notas interessantes e curiosas vindas de outros países

Sobre esse francês apelidado “Barba 
Azul” fomos encontrar dados sobre a sua 
história com Max Altman, no site Opera-
Mundi (https://operamundi.uol.com.br ›).

Ele atraia viuvas, as vítimas, colocando 
anúncios nos jornais, se passando por al-
guém interessado em casamento. Consi-
derado culpado de ter roubado e assassi-
nado dez mulheres viúvas ou separadas 
e o filho de uma delas, além de sumir com 
os cadáveres, foi condenado à morte. 

Depois de assassinar, após prová-
veis estrangulamentos, desmembrava 
e queimava os corpos. Com o sumiço do 
cadáver, as vítimas eram listadas como 
“desaparecidas”, o que confundia  a 
polícia. Até que a irmã de umas das ví-
timas, Madame Buisson, denunciou seu 
desaparecimento. Ela não sabia o nome 
verdadeiro, de “Barba Azul”, mas guarda-
va muito bem a aparência do assassino. 
Foram essas informações que levaram a 
polícia a encontrar Landru. Faltavam as 
provas, os corpos das vítimas.

A polícia vasculhou sua casa encon-
trando somente recortes dos anúncios e 
as correspondências enviadas e recebidas, 
inclusive para Madame Buisson. E foi o que 
bastou para indiciar Landru, que utilizava 
diversos nomes falsos, entre eles, o de Mon-
sieur Tartempion (Senhor Fulano de Tal).

Extremamente detalhista, Landru era 
considerado um maníaco por agendas 
e fichas. A revelação de suas anotações 
teriam levado mais de 100 testemunhas 
ao tribunal. Imprudente, ele havia feito 
um dossiê para cada uma das 283 mulhe-
res que atraira em cinco anos. O jardim 
de sua casa foi esquadrinhado e revirado; 
charcos e lagos foram sondados. Num pe-
queno forno doméstico, em meio a cinzas, 
foram encontrados dentes, pedaços de os-
sos e botões. Nada que provasse que tais 
restos pertenciam a alguma das desapa-
recidas. Não havia provas consistentes.

Durante o julgamento, tribunal 
cheio, o defensor de Landru, o advogado 
Moro-Giafferri, estendendo o braço e 
apontando na direção do fundo da sala, 
teria exclamado: “Essas mulheres que o 
senhor promotor diz que estão mortas 
vão agora aparecer!”. Foi quando todos 
que estavam na sala se voltaram para 
a porta de entrada, que permanecia 
fechada.“Estão vendo? Nem os senhores 
estão convencidos que essas mulheres 
estão mortas”, disse então o advogado 
Moro. Porém, sem se impressionar, o pro-
motor Godefroy teria contestado dizendo 
que todos haviam voltado os olhos para 
a porta... menos Landru.   

Apesar da resistência de Henri Désiré 
Landru, que insistia em sua inocência, a 
sentença de morte foi pronunciada pelo 
presidente da Corte Criminal de Versa-
lhes. A convicção com que o “Barba Azul” 
afirmava que o tribunal estava equivocado, 
teria motivado um fato extraordinário: “...
depois de ter decidido pela pena de morte, 
os jurados, por unanimidade, dirigem um 
pedido de graça ao presidente da Repú-
blica, Alexandre Millerand, que a recusa”.

No dia 1º de dezembro de 1921 ele foi 
guilhotinado na prisão de Saint-Pierre de 
Versalhes. Conta Max Altman que Landru 
esmerou-se em seu personagem até o 
fim de sua vida. Mesmo a caminho para 
o cadafalso, aos 52 anos, calvo, barbas 
longas e negras, quando lhe foi oferecido 
o copo de conhaque e o cigarro, prática 
comum por parte dos verdugos em tais 
circunstâncias, ele os recusou dizen-
do:“Não fazem bem à saúde!”.

(em 1947, Charlie Chaplin adaptou a vida de 
Landru para o cinema em Monsieur Verdoux. 
estreado em abril de 1947 nos estados unidos, 
o filme foi muito mal acolhido pela crítica, 
porém, teve grande sucesso na europa.)

O assassino francês “Barba Azul” e prováveis vítimas

Supercurioso 

A notícia (vinda de Paris, via correio), 
segundo a Tribuna,edição de 25/1/1925, 
divulgava como fora o leilão do espó-
lio de Landru, o famoso “Barba Azul de 
Gambais”. 

A venda pública mediante pregão de 
leiloeiro foi realizada pela Corte de Ver-
salhes. Constava de lembranças (rou-
pas e pequenos objetos) relacionadas 
às mulheres que ele havia assassinado.

O leilão, apesar de haver atraído 
grande multidão, teria rendido pouco 
dinheiro, “Uma cabeleira de mulher, ca-
paz de despertar a imaginação dos mais 
frios, não deu, ao correr do martelo, mais 
do que algumas dezenas de francos”, 
destacava a Tribuna.

Conforme o artigo publicado:“Lan-
dru foi, como se sabe, guilhotinado pelo 
assassínio de onze mulheres que enga-
nava com promessas de matrimônio e 
eliminava depois, queimando os seus 
restos  num fogão de cozinha na vila 
Gambais”.

Sobre o objetivo do matador em sé-
rie, revelava: “...segundo ficou mais ou 

menos verificado, era roubar as suas 
vítimas, vendendo o que elas possuíam. 
Nas provas dos autos do seu ruidoso 
processo, constavam as joias, mobílias 
e vestidos identificados como tendo 
pertencido às mulheres que cairam em 
suas garras”. 

Os “macabros objetos”, obtidos por 
“Barba Azul” durante sua vida crimino-
sa, oferecidos no leilão: “Eram guardas 
roupas, mesas, cadeiras, vestidos, rou-
pas brancas e a cabeleira supracitada. 
Uma espingarda de caça deu duzentos 
francos”. Entretanto, o interesse maior 
do povo não era pra adquirir alguma 
coisa do que era leiloado: “...a multidão 
que encheu o tribunal mostrava grande 
interesse em ver os artigos, mas a renda 
realizada não foi além de 2000 francos”. 

A notícia do leilão foi concluída com 
o seguinte destaque: “Uma irmã de ma-
dame Fernand Segret, uma das supos-
tas vítimas de Landru, reclamou as joias 
que tinham sido ofertadas a essa senho-
ra pelo criminoso e o juiz mandou que 
fossem retiradas do acervo do leilão”.

A história do 
assassino 
“Barba Azul”

Almanaque Cultural Brasileiro

Lembranças Literárias
Dreamstime

Transeá
Tu és dona de mim, tu me pertences,
e nesse delicioso cativeiro,
não querer que , injusto bandoleiro,
possa eu n’outra pensar, ou n’outro penses,

Doce cuidado meu, não te convences
de que tudo na terra é passageiro,
frívolo, fértil, rápido, ligeiro...
E a pertinácia do erro tu não vences!...

Um belo dia – hás de tu ver! – desaba
esta velha afeição, funda e comprida,
que toda gente nos inveja e gaba...

Choras? Para que lágrimas querida?
Naturalmente o amor também se acaba
como tudo se acaba nesta vida...

Arthur Azevedo, 
Tribuna do Norte. 14/4/1929
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