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Prefeitura apresenta aos vereadores
projeto para recapeamento de
15km de ruas em diversos bairros
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou na terça-feira
(7) uma importante reunião, na
qual foi apresentada aos vereadores um ousado projeto que
prevê investimentos de aproximadamente R$ 19 milhões para
a realização de 15 quilômetros
de recapeamento asfáltico em
diversos bairros do município,
incluindo o Distrito de Moreira
César.
O projeto apresentado contempla obras de recapeamento
asfáltico em 62 ruas e avenidas
de Pindamonhangaba, sendo as
12 ruas do Carangola, três ruas
do Araretama e outras três ruas
que fazem ligação Mombaça –
Campo Belo.
PÁG. 3

Pacote de R$ 19 milhões será a terceira frente de recapeamento asfáltico no município; apoio do Legislativo é fundamental

‘II Festival Gastronômico de Inverno’
continua neste fim de semana
Depois do sucesso na primeira semana do “II Festival Gastronômico de Inverno Piracuama e
Ribeirão Grande”, a programação é retomada neste sábado (11),
com almoço no Pesqueiro Vila
Rica, tendo como prato principal o delicioso camarão na moranga. O almoço acontece das 11

Secretaria de
Cultura e Turismo
de Pinda participa
de Encontro
de Turismo
em Caieiras PÁG.
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Estação Arte Encanto realiza ‘Arraiá do Amor’ neste sábado
Divulgação

às 15h30, e contará com som ao
vivo de Ademar, trazendo os melhores hits sertanejos.
No domingo (12), o dia dos
namorados começa com café da
manhã junino no Rancho Alfa,
oferecendo bolo de paçoca como
prato principal.
PÁG. 5
Divulgação

A Estação Arte Encanto, administrada pelo
Fundo Social de Solidariedade, promove neste sábado (11) o “Arraiá do Amor”. Com decoração junina
e músicas típicas, o público contará com diversas

opções de presentes para o Dia dos Namorados. O
evento acontece das 9 às 13 horas, na Estação Arte
Encanto, localizada na Rua Martin Cabral, 374, em
frente à Escola Estadual Dr. Alfredo Pujol. PÁG. 5
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‘TRIBUNA DO NORTE’ E SUAS
14 DÉCADAS DE VIDA

É

mês de festa em Pindamonhangaba: o
jornal Tribuna do Norte – patrimônio do
município – celebra 140 anos de existência neste
sábado, dia 11 de junho de 2022.
Nessa data, em 1882, a ‘Tribuna do Norte’
nascia. “Mais um lutador na vasta arena do
jornalismo”, dizia seu fundador – o abolicionista, jornalista, jurista e poeta João Marcondes de
Moura Romeiro.
“Onde agigantam-se debatem-se e decidemse todas as questões que interessam à sociedade (...)”, continuou ele, em um dos trechos do
editorial de capa da edição que inaugurava o
periódico; um mês antes de Pindamonhangaba
completar 177 anos de emancipação político
-administrativa.
Cento e quarenta anos depois, este veículo
segue divulgando questões que interessam a
sociedade. Sejam matérias do Executivo; do
Legislativo; do Judiciário ou ainda do terceiro
setor.
‘Tribuna’ quer dizer lugar em que as pessoas
fazem discursos; e do ‘Norte’ porque na época
consideravam Pindamonhangaba uma cidade
que se localizava no “caminho do norte”, quando os bandeirantes partiam da capital de São
Paulo para Minas Gerais – também é o segundo
jornal mais antigo do Estado de São Paulo (relato já abordado nas páginas deste periódico).
Fato é que esse jornal tão antigo e tão necessário se renova a cada ano com novas editorias;
novos cadernos; novos layouts – como o desta
edição comemorativa: o novo projeto gráfico
está mais moderno. Mais clean (limpo). Com
fontes mais próximas às utilizadas nas principais publicações atuais.

Fundação Dr. João Romeiro, Jornal Tribuna do Norte

Em sua trajetória centenária o Jornal Tribuna do Norte, da Fundação Dr. João Romeiro
de Pindamonhangaba, tornou-se o mais importante veículo de comunicação de nossa
cidade.
Priorizando a excelência da informação e buscando constantemente inovar para se
adaptar às inúmeras transformações que se sucederam nesse período.
Ao longo de seus 140 anos de existência, a Tribuna do Norte vem cumprindo a missão
com disposição e credibilidade, sempre zelando pela verdade e pela qualidade da notícia.
Em nome da AJOP-Associação dos Jornalistas de Pindamonhangaba prestamos nosso
reconhecimento pela dedicação incansável a todos que fizeram e que fazem a Tribuna
do Norte acontecer.
Parabéns, saúde e sucesso.
Vida longa, Tribuna do Norte.
Adelson Cavalcante
Jornalista mtb 56.011/sp
Presidente da AJOP

As mudanças gráficas são sutis. Contrastando com as transformações no Brasil e no
mundo, que estão cada vez mais aceleradas.
Com pessoas lendo cada vez menos (segundo
a pesquisa ‘Retratos da Leitura’, 2020). E com
relações pessoais e profissionais cada vez mais
superficiais.
E neste misto entre o moderno e o clássico.
Dentro desse universo de ritmos acelerados.
Seguimos cumprindo nosso papel de divulgar
boas notícias. De levar aos nossos leitores um
pouco dos acontecimentos de Pindamonhangaba, da região e do País. Certos de que continuamos sendo bons lutadores na “vasta arena do
Jornalismo”.
Registramos aqui nossos agradecimentos
aos servidores, aos colaboradores e aos leitores da ‘Tribuna’! Nosso desejo continua sendo:
vida longa a este secular veículo de informação!

Expediente
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Tenho muito orgulho de ter feito parte do time Tribuna do Norte!
Um jornal centenário que representa muito mais que um veículo de
informação, é patrimônio histórico de Pindamonhangaba.
Lá estava eu em 1996, recém-formada na faculdade de jornalismo
e doida para atuar no jornalismo impresso – minha grande paixão!
Na época trabalhava na Rádio 99FM, na parte da manhã, quando recebi o convite para trabalhar no jornal no período da tarde, convite
feito pelo amigo e jornalista João Carlos Salgado, a quem agradeço
a oportunidade. Eu não fazia ideia do mundo de novas experiências
que se abria para mim como profissional de jornalismo, bem ali, na
Rua dos Bentos, 450.
Peço licença para levá-los a uma viagem pela época em que o jornal era composto tipograficamente (tipo a tipo). Vale aqui uma explicação para as novas gerações:
Naquela época os jornalistas produziam as matérias nas máquinas de escrever, passavam para o revisor, que depois passava os textos para os operadores das linotipos. Eles digitavam os textos, e os
tipos iam caindo numa caixa. Dali seguiam para serem montados.
Pensa que acabou? Não ainda. Os responsáveis pela montagem passavam tinta e o texto era impresso em um papel, e, novamente era revisado, se houvesse alguma palavra escrita errada, aquela letra (tipo)
era retirada e novamente digitada pela linotipo. E assim o jornal ia
tomando forma, tipo após tipo. Me lembro que quando saía do jornal,
já bem tarde da noite, dormia com o barulho das linotipos na cabeça.
Alguém deve estar se perguntando: e como eram as fotos? Essa
era a parte mais demorada. Depois de reveladas elas iam para a empresa que fazia os clichês, usados na impressão do jornal, mas, isso
demorava alguns dias, então nunca tínhamos fotos muito recentes.

Vivenciar a fase das linotipos, ainda que por pouco tempo, foi muito importante na
minha formação como profissional, a gente fazia jornalismo
na raça mesmo. Matérias eram
feitas pessoalmente, não tinha
internet para buscar informações. Na redação, todos se ajudavam. Tempo bom! E por fim,
em 1997, o jornal começou sua
transição para a era digital, com
a vindas dos computadores e
mais tarde o uso da internet.
Lembro exatamente da disposição da redação, fazia um
calor dos trópicos no verão e
muito frio durante o inverno,
mas, a gente se divertia.
E não dá para falar da Tribuna do Norte sem falar do jornalista Aércio Muassab, com ele
aprendi muito do que sei hoje. A
quem agradecemos a fundação
também da nossa querida AJOP
- Associação dos Jornalistas de
Pindamonhangaba.
Gostaria
de citar um por um dos colegas
daquela época, mas, corro o risco de esquecer de alguém, então agradeço de forma geral, a
todos que caminharam comigo.
Foi na Tribuna que conheci
jornalistas incríveis, dedicados,
que escreviam “missivas”, poemas e poesias. E ao longo do
caminho fui aprendendo muito
com cada um deles. Parabéns a
todos os diretores que passaram pela Tribuna, pois, sabemos a grande responsabilidade
que é estar à frente desse jornal.
E aqui, faço uma menção especial para a amiga e jornalista,
Jucélia Batista, que comanda a
equipe hoje.
Comemoro os 140 anos da
Tribuna do Norte, feliz por ter
feito parte dessa Instituição,
que se renova o tempo todo.
Que vence o tempo, muda a diagramação, cria novas colunas e
editorias e segue informando e,
por que não, formando pessoas.
Parabéns aos que fazem a Tribuna do Norte, patrimônio histórico de Pindamonhangaba.

Pindamonhangaba, 10 e 11 de junho de 2022
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Prefeitura apresenta aos vereadores
projeto para recapeamento de 15km
de ruas em diversos bairros
Pacote de R$ 19 milhões será a terceira frente de recapeamento asfáltico no município; apoio do
Legislativo é fundamental para execução da obra
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou na terçafeira (7) uma importante reunião, na qual foi apresentada
aos vereadores um ousado
projeto que prevê investimentos de aproximadamente R$ 19
milhões para a realização de 15
quilômetros de recapeamento
asfáltico em diversos bairros
do município, incluindo o Distrito de Moreira César.
A apresentação foi realizada pela secretária de Obras e
Planejamento, Marcela Franco,
e contou com a participação
do Subprefeito de Moreira César, Nilson Luís de Paula Santos, e dos vereadores José Carlos Gomes “Cal” – presidente
da Câmara, Rogério Ramos,
Felipe Guimarães, Carlos Moura “Magrão”, Norbertinho e Julinho Car.
O projeto apresentado contempla obras de recapeamento asfáltico em 62 ruas e avenidas de Pindamonhangaba,
sendo as 12 ruas do Carangola,
três ruas do Araretama e outras três ruas que fazem ligação Mombaça – Campo Belo. A
maior parte deste pacote está
canalizada para o Distrito de
Moreira César, que receberá
recapeamento em 44 ruas dos
bairros Vale das Acácias, Paulino de Jesus, Laerte Assumpção, Feital, Vila São João, Vila
São José, Pasin, CDHU Cícero
Prado, Jardim Carlota e Terra
dos Ipês I e II.
“Essa é mais uma etapa do
programa de Modernização do
Pavimento Asfáltico do município, que conta com diversas
frentes e pacotes de execução
de recapeamento e por essa
razão o apoio do Poder Legislativo contribuirá para que as
melhorias aconteçam”, ressaltou a secretária de Obras e Planejamento, Marcela Franco.
Para a concretização desse
pacote será necessário a aprovação legislativa de uma autorização para empréstimo que
o município está buscando
junto à Desenvolve SP - Agência de Fomento do Estado de
São Paulo, com condições
favoráveis de crédito totalizando o pagamento em até
96 meses com 3% de taxa ao
ano. Ao todo, o pacote totaliza o recapeamento de mais
de 15 quilômetros de ruas e
avenidas, somando mais de
164 mil metros quadrados de
área recapeada.
“O fato de o município ter
uma excelente saúde financeira possibilita a Prefeitura realizar a captação de recursos
para tornar mais célere e eficiente a modernização do nosso asfalto. Muitos bairros foram asfaltados nas décadas de
80 e 90 e ao longo desses anos
receberam somente operação
tapa-buraco, deixando nossas
vias deterioradas, comprometendo a trafegabilidade no
trânsito, dentre outros prejuízos”, afirmou Marcela Franco.

Primeiro Pacote
A secretária ressaltou que
um primeiro pacote de recapeamento asfáltico já está
em processo de licitação. Em
fevereiro, a Câmara aprovou
autorização para a Prefeitura
celebrar com a Desenvolve SP
- Agência de Fomento do Estado de São Paulo, para captação de R$ 15 milhões, que tem
como meta o recapeamento de
21,4 quilômetros em ruas de
Moreira César, Bela Vista, Vila
Verde, Campos Maia, Vila Prado, Araretama, Campininha,
Jardim Eloyna, Jardim Rosely,
Vale das Acácias, Campo Alegre, Maricá, Santana e Jardim
Imperial.
Segundo Pacote
Outra frente de recapeamento asfáltico já aprovada,
com repasse de R$ 2 milhões,
recursos do Governo do Estado intermediado pelo deputado André do Prado (PL), irá realizar as seguintes obras:
Rua Caraguatatuba (Alto
Cardoso);
Av. Theodorico Cavalcante
(Boa Vista);
Av. Alcides Ramos Nogueira
(em frente ao Shopping/Câmara.
Outros investimentos
Para o prefeito Isael Domingues, nunca na história do
município foram viabilizados
tantos investimentos em recapeamento e pavimentação
asfáltico, sem nenhuma contrapartida da população.
Ele lembrou os investimentos do Estado que já estão
acontecendo e irão trazer asfalto novo para as rodovias e
vias estaduais:
•
Rodovia Abel Fabrício
Dias (Pinda-Moreira) - 8,6 km;
•
Rodovia Amador Bueno
da Veiga (Pinda-Taubaté) - 8,4
km;
•
Estrada Vicinal do Atanázio (Moreira César-Feital) 3,5 km;
•
Estrada Pinda-Lagoinha - 15 km de recapeamento
e 23 km de pavimentação asfáltica;
•
Rodovia
Engenheiro
Luiz Dumont Villares - extensão de 4,1 quilômetros;
•
Avenida Professor Manoel César Ribeiro - extensão
de 5,3 quilômetros;
•
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso - extensão
de 4 quilômetros;
•
SP 046 Ligação Pinda/
Santo Antônio do Pinhal - extensão de 7 quilômetros.
“E ainda temos a confirmação da liberação pelo Estado,
também com apoio dos deputados André do Prado e Márcio
Alvino, de recursos de R$ 15 milhões para obras de pavimentação asfáltica dos bairros Shangri
-lá (fase 2) e Portal dos Eucaliptos,
que estamos trabalhando para
iniciar em breve”, finalizou Isael.

Divulgação

Projeto apresentado contempla obras de recapeamento asfáltico em 62 ruas e avenidas de Pinda

Pinda recebe programa ‘Empreenda
Rápido’ em parceria com Sebrae e Senai
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, recebe o programa ‘Empreenda Rápido’, promovido pelo Sebrae e Senai.
O programa visa a incentivar o empreendedorismo
por meio de cursos de qualificação gratuitos e de forma remota. O curso ensina
marketing e finanças, além
de desenvolver competências que permitem aos alunos
prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva em
instalações elétricas residenciais e comerciais, de acordo
com as normas técnicas, ambientais, de qualidade, segurança e saúde no trabalho.
O interessado deve ter acima de 18 anos de idade, ensino fundamental completo
e desejo de ser um potencial
empreendedor e/ou micro
empreendedor
individual
(MEI).
As aulas vão do dia 20 ao
dia 28 de junho (de segunda

Divulgação

a sexta-feira), das 18h às 22h,
possuindo uma cargo-horária
total de 28 horas.
O curso é de forma online,
ao vivo e via plataforma ‘Teams’.
Segundo o secretário de
Desenvolvimento Econômico,
Roderley Miotto Rodrigues, “o
curso promovido pelo Sebrae e
Senai é de muita importância

para a capacitação dos interessados na área ofertada, contribuindo para o seu aprimoramento profissional, em busca
de melhores oportunidades no
mercado de trabalho”.
Inscrições gratuitas de forma presencial no Senai Pindamonhangaba ou pelo telefone
(12) 2126-9840.

Defesa Civil participa de Fórum em busca de melhorias
na estrutura junto ao Governo do de São Paulo
Na segunda-feira (6), a Defesa Civil de Pindamonhangaba
participou do “1º Fórum estadual
de boas práticas em proteção
e Defesa Civil” promovido pelo
Governo do Estado. O evento foi
realizado no Cefe - Centro de
Formação do Educador em São
José dos Campos - e reuniu Defesas Civis de várias cidades do
Estado de São Paulo, com criação
de mesas temáticas e debates.
Um dos objetivos do Fórum
foi a troca de conhecimento e
experiência, com a finalidade de
fortalecer as atividades do sistema de Proteção e DC.
Em conversa com o Secretário-Chefe da Casa Militar e
Coordenador da Defesa Civil do
Estado, coronel Henguel Ricardo Pereira, informou que está
previsto a entrega, até o mês de
agosto de 2022, o Kit do Governo do Estado ao município de
Pindamonhangaba, compondo:
01 Pick-up 4X4 com Kit de combate a incêndio e bomba d’água,

Divulgação

gerador elétrico, motosserras e
holofotes, totalizando num investimento de R$ 300.000,00.
Na oportunidade foi solicitado também mais R$ 800.000,00
para a aquisição de equipamentos de combate e prevenção de
fogo em mata e outros.
“Esse fórum é muito importante para a cidade de Pindamonhangaba. Fomos em busca
de melhorias para o município
em relação as boas práticas em
proteção e Defesa Civil. Tivemos

uma boa troca de conhecimento
e experiência entre as cidades”,
disse o secretário de Segurança
Pública, Fabrício Pereira.
Segundo o diretor Michel Cassiano, “Pinda está na iminência de
receber o Kit, estando na fase final
dos trâmites para aquisição do
kit de equipamentos ao trabalho
de Defesa Civil, com uma Pick
-up 4X4, com Kit de combate a
incêndio e bomba D’água, gerador
elétrico, motosszerras, holofotes,
entre os equipamentos do Kit”.
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Maricá recebe recapeamento asfáltico em
trechos críticos
A Prefeitura de Pindamonhangaba, através da Usina de
Asfalto da Secretaria de Governo e Serviços Públicos, executou nesta semana as obras de recapeamento
asfáltico no bairro do Maricá.
O trabalho aconteceu na avenida Paraná, logo na entrada do bairro, atendendo uma solicitação de diversos moradores. “Tratava-se de um trecho crítico, bem no acesso ao
bairro. Realizamos reunião no Centro Comunitário com as
lideranças do bairro e agora a Gestão Isael cumpre com sua
palavra”, afirmou o secretário e
vice-prefeito Ricardo Piorino.
Juntamente com o bairro Santa Cecília, o Residencial
Maricá também recebeu na última semana os serviços da
operação Tapa-Buraco em diversas ruas.

Obras de drenagem
eliminam acúmulo de
água em diversos bairros
Um importante trabalho da Secretaria de Governo e Serviços Públicos, através do Setor de Drenagem,
coordenado pelo chefe de Divisão
Nilton Eugênio, vem eliminando os
transtornos de acúmulo de água
em diversos bairros da cidade.
Na última semana, os trabalhos aconteceram nos seguintes
bairros:
• Crispim: travessa Ana Goffi,
atendendo reivindicação antiga
de munícipe que tinha muita
dificuldade de entrar em sua residência, sendo realizado o deslocamento de boca de lobo e refeito
concretagem em trecho da rua.

Construção de escada
facilita acesso para Escola
no Jardim Morumbi

• Água Preta e Santa Cecília:
ruas receberam os serviços de nivelamento de sarjeta para melhor
fluidez da água.
• Parque das Palmeiras: realizado serviço de rebaixamento de
guias
• Cidade Jardim: realizada a
canalização e implantação de
boca de lobo paralelo à Rodovia
Amador Bueno da Veiga, num trecho que apresentava alagamento
constantemente.
• Mombaça: troca de tubulação e duplicação de boca de lobo
na avenida Carlos de Castro para
aumentar a captação de água.

Cícero Prado recebe roçada e
limpeza geral
Divulgação

A Subprefeitura de Moreira
César realizou na última semana
os serviços de roçada e limpeza
geral no Residencial Cícero Prado
(CDHU). O trabalho aconteceu na
região da praça, quadra, parque
infantil e área verde do bairro,
trazendo um novo visual para o
bairro. Os servidores da Subprefeitura realizaram também os
serviços de limpeza nas ruas do
bairro Portal dos Eucaliptos.

Divulgação

Prefeitura em Ação
Divulgação

Atendendo
solicitação do
vereador Felipe
Guimarães,
foram instalados
três bancos
na área verde
próximo ao
Campo de Futebol
do Araretama.

Subprefeitura realiza
manutenção e reforma
em parques infantis
do Distrito
Os servidores da Subprefeitura
de Moreira César estão realizando serviços de manutenção e
reforma em diversos parques do
Distrito. Já receberam as melhorias os bairros Marieta Azeredo,
Vila São José, Terra dos Ipê II,
Liberdade, Cícero Prado CDHU,
Jardim Carlota, Mantiqueira e
Padre Rodolfo.

O acesso para a Escola Municipal do Jardim Morumbi
agora será mais fácil. Diversos pais de alunos que moram no
Parque das Palmeiras, poderão contar em breve com a nova
escada e acesso em construção às margens da Rodovia Amador Bueno da Veiga. A ação trará mais conforto e agilidade
para os pais e alunos chegarem e saírem da unidade escolar.

Divulgação

“É uma ação importante para
garantir segurança no lazer
das crianças e vamos fazer esse
trabalho em todos os bairros de
Moreira. Agradecemos a todos
os nossos servidores e aos reeducandos do sistema prisional
que estão se dedicando nessa
tarefa”, afirmou o Subprefeito
Nilson Luís.

O trecho final da rua
José Maria Monteiro
(Jardim Imperial)
recebeu urbanização
com implantação de
guias, sarjetas, saída de
água e a pavimentação
asfáltica.

Divulgação
Divulgação

Os novos abrigos para
passageiros da Av.
Nossa Senhora do Bom
Sucesso receberam a
instalação de lixeiras,
produzidas pelo Fundo
Social de Solidariedade.

PINDAMONHANGABA, 10 E 11 DE JUNHO DE 2022
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‘II Festival Gastronômico de Inverno’
continua sua programação no fim de semana
Divulgação

Depois do sucesso na primeira semana do “II Festival Gastronômico de Inverno Piracuama e Ribeirão
Grande”, a programação é
retomada neste sábado (11),
com almoço no Pesqueiro
Vila Rica, tendo como prato
principal o delicioso camarão na moranga. O almoço
acontece das 11 às 15h30, e
contará com som ao vivo de
Ademar, trazendo os melhores hits sertanejos.
No domingo (12), o “Dia
dos Namorados” começa
com café da manhã junino
no Rancho Alfa, oferecendo
bolo de paçoca como prato
principal. O café acontece
das 7 às 11 horas, e o público poderá aproveitar muita
música boa com Saturno
Gaia, além de exposição de
saboaria artesanal, Cogumelos Brasilis e artesanatos.
Ambos estabelecimentos
estão localizados na Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, no bairro Piracuama.
O secretário adjunto de
Cultura e Turismo, Ricardo
Flores, se empolgou ao se
deparar com a quantidade
de pessoas que tem participado do festival. “Estamos recebendo centenas de
pessoas de diversas cidades
do Vale do Paraíba. Turistas de São José dos Campos,
Taubaté, Tremembé, Campos do Jordão e Guaratinguetá compareceram nos
restaurantes participantes

O público poderá aproveitar muita música boa, além de exposição e artesanato
no primeiro fim de semana”.
Flores ainda comentou que
o festival é uma ótima ferramenta para valorizar a área
rural do município e fomentar o turismo nessa região.
Para conferir a programação completa do II Festival Gastronômico de Inverno Piracuama e Ribeirão
Grande, acesse https://pindamonhangaba.sp.gov.br/
ii-festival-gastronomico-de
-inverno.

Estação Arte Encanto
realiza ‘Arraiá do
Amor’ neste sábado
A Estação Arte Encanto, administrada pelo Fundo Social de
Solidariedade, promove neste sábado (11) o Arraiá do Amor.
Com decoração junina e músicas típicas, o público contará
com diversas opções de presentes para o Dia dos Namorados.
O evento acontece das 9 às 13 horas, na Estação Arte
Encanto, localizada na Rua Martin Cabral, 374, em frente à
Escola Estadual Dr. Alfredo Pujol.
Todos os produtos disponíveis para compra são produzidos
por artesãos locais. Logo, ao adquirir os produtos na
Estação Arte Encanto, a população estará incentivando a
continuidade do trabalho dos artesãos, além de contribuir
para o comércio local.

Pinda/Unifunvic/São Miguel
bate São Caetano pelo
‘Paulista Sub 21’
Jogando no ABCD, equipe

marcou 3 sets a 1 nesta quarta;

no domingo, fará sua estreia em
casa, a partir das 11 horas

Pinda/Unifunvic/São Miguel Saúde reencontrou a
vitória no “Campeonato Paulista Sub 21 Masculino”. Na
noite desta quarta-feira, no
Ginásio Lauro Gomes, em São
Caetano do Sul, no ABCD paulista, a equipe fez seu terceiro
jogo no primeiro turno e bateu, de virada, o time da casa
por 3 sets a 1, com parciais de
20/25, 25/15, 25/21 e 25/21. Foi
o segundo resultado positivo
em três confrontos e a equipe
totaliza 7 pontos na classificação geral, ocupando o quinto
lugar.
Agora, o grupo comandado pelo técnico Marcus Bichini Júnior volta suas atenções
para a partida de estreia em
casa, no Ginásio Juca Morei-

ra, que está programada para
o domingo, às 11 h, contra a AD
ABCD/Diadema/Unisantanna.
Querendo se recuperar após
a derrota por 3 a 2 para Campinas, o Pinda/Unifunvic/São
Miguel Saúde foi a São Caetano determinado a lutar muito
por um resultado positivo. A
ansiedade, entretanto, acabou afetando o despenho no
primeiro set e a equipe errou
muito no saque e no contra-ataque. A partir do segundo set,
entretanto, o time melhorou no
saque e o jogo começou a ﬂuir.
Com uma boa apresentação,
venceu as três séries restantes
e confirmou mais uma vitória.
“Resultado bom, afinal somamos mais três pontos fora
de casa. Os meninos entraram
desconcentrados no primeiro
set, e o saque não encaixou e o
contra-ataque não funcionou.
No segundo equilibramos a
coisas e o jogo finalmente ﬂuiu.
Destaques para o ponteiro Lucas, que passou e atacou bem,

e o levantador Breno, que fez
o time jogar”, explica o treinador. “Temos muita coisa parta
ajustar, mas os números estão
melhorando e isso mostra que
estamos no caminho certo”,
completou.
Ele ainda destacou a estreia
da equipe diante de sua torcida. “Será um desafio, mas
estamos trabalhando forte
para uma boa apresentação
em casa. Reconheço que é
difícil negar que todos estão
apreensivos e a expectativa é
muito grande. Mas isso deixa
todos animados e tenho certeza que os atletas farão o melhor”, finalizou.
A equipe conta com o apoio
de Baby Soft, GTEX Brasil, Auguri Refeições, Grupo Electra,
Hospital São Miguel, Necton,
Óticas Diniz, São Miguel Saúde,
Semelp - Secretaria Municipal
de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba, Instituto Serginho10, Unifunvic, Urca, Speed
Treinamentos.
Divulgação

Divulgação

Segundo resultado positivo em três jogos e a equipe totaliza 7 pontos na classificação geral
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Dia da Imprensa: Câmara de Pindamonhangaba
manifesta apoio aos profissionais e concede
homenagem ao jornalista Odirley Pereira
Na sessão solene, orador oficial, jornalista João Carlos Ribeiro Salgado, afirmou que o
mais importante no Dia da Imprensa “é preservar o passado, comemorar o presente e pensar o futuro”
Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

A Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba recebeu nesta segunda-feira, dia
06 de junho, no Plenário “Dr.
Francisco Romano de Oliveira” autoridades, vereadores
e os profissionais de comunicação e imprensa da cidade
e região para a realização da
Sessão Solene em comemoração ao “Dia da Imprensa”.
A Sessão Solene foi realizada
por força do requerimento
nº 1.569/2022, de autoria do
vereador Herivelto dos Santos Moraes – Herivelto Vela
(PT) e em atendimento ao
Decreto Legislativo nº 02, de
05 de maio de 2008. A sessão foi presidida pelo autor
do requerimento, vereador
Herivelto Vela e contou com
a presença do vereador José
Carlos Gomes - Cal (Presidente da Casa e que concedeu a
honra da presidência da Mesa

Diretora ao vereador Vela) e
da vereadora Regina Célia Daniel Santos - Regininha. Além
dos vereadores citados, compuseram a Mesa Diretora dos
trabalhos, o orador oficial,
jornalista João Carlos Ribeiro
Salgado e o jornalista homenageado da noite, Odirley Pereira dos Santos.
Entre as autoridades presentes estavam os Secretários
de Pindamonhangaba, Marcelo Martuscelli (Administração), Carlos José Ribeiro
- Casé (Adjunto de Finanças e
Orçamento), Alexandre Pereira Costa - Pió (Adjunto de Governo), o Presidente da OAB
de Pindamonhangaba, Antonio Aziz Boulos e o Presidente
da Associação dos Jornalistas
de Pindamonhangaba (AJOP),
Adelson Cavalcante.
Orador Oficial
A sessão foi aberta com a

EXPEDIENTE

O conteúdo editorial desta página é de inteira
responsabilidade da Divisão de Comunicação da
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

18ª Legislatura - 2021/2024
Mesa Diretora 2021/2022:
Vereador José Carlos Gomes - Cal (Republicanos)
Presidente

Vereador Francisco Norberto Silva
Rocha de Moraes - Norbertinho (PP)
1º Vice-Presidente

Vereador Felipe Guimarães Silva Figueiredo
- Professor Felipe Guimarães (PODEMOS)
2º Vice-Presidente

Vereador Herivelto dos Santos
Moraes - Herivelto Vela (PT)
1º Secretário

Vereador Renato Nogueira
Guimarães - Renato Cebola (PV)
2º Secretário

Vereadores:
Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PL), Regina Célia Daniel
Santos - Regininha (PL), Júlio César Carneiro de Souza - Julinho Car
(PODEMOS), Rogério Ramos (PODEMOS),
Marco Aurélio de Souza Mayor - Pastor Marco Mayor (PSDB)
e Gilson Cândido - Locutor Gilson Nagrin (PP).
Divisão de Comunicação:
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
(12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - (12) 3644-2250
www.pindamonhangaba.sp.leg.br

execução dos Hinos Nacional e de Pindamonhangaba e
após a leitura da biografia do
orador oficial, o Presidente da
Mesa, vereador Herivelto Vela
concedeu a palavra ao jornalista João Carlos Ribeiro Salgado.
Ao abrir o seu pronunciamento oficial, João Carlos
lembrou dos grandes nomes
da imprensa (jornais, rádios
e TV) de Pindamonhangaba.
“Importante destacar que o
Dia da Imprensa é um dia de
comemorações, em que devemos preservar o passado,
enaltecer o presente e pensar
o futuro”, enfatizou.
O orador oficial observou
que “atualmente temos uma
grande revolução na comunicação, com novas tecnologias
e novas formas de comunicar
os fatos”. João Carlos fez um
relato da evolução da imprensa na cidade, passando pelos
programas de rádio, pelos jornais, pela chegada da TV local
e regional e agora a abrangência das mídias sociais. “Quero
aqui ressaltar que a homena-

Câmara de Pindamonhangaba recebeu autoridades e profissionais da imprensa
e concedeu honraria ao jornalista Odirley Pereira dos Santos no “Dia da Imprensa”

gem ao amigo jornalista Odirley Pereira não é só dele, mas
sim de todos os profissionais
da imprensa da nossa cidade
e região, que diariamente trabalham para informar a nossa
sociedade”.
Homenagem
Logo após a participação
do orador oficial, a Câmara de
Pindamonhangaba concedeu
a homenagem ao jornalista
Odirley Pereira dos Santos.
O vereador Herivelto Vela autor da homenagem - fez a
leitura da biografia do profissional de imprensa e lhe en-

tregou o Diploma de “Honra
ao Mérito” do Legislativo de
Pindamonhangaba.
Ao fazer o seu agradecimento pela honraria, Odirley
Pereira ressaltou os fatos que
deram origem à imprensa e
o surgimento da “prensa de
Gutemberg”, cujo objetivo era
propagar e informar a sociedade da época. “Com humildade, falo em nome de toda
a imprensa da minha cidade
e agradeço por essa homenagem. Quando falamos de imprensa, falamos do trabalho
sério e comprometido com a
verdade, de informar, de
comunicar, promover a informação com qualidade”.
Odirley Pereira frisou
que “recebo esse diploma
como jornalista, mas com
o devido respeito também
ao Dia do Repórter e ao Dia
da Liberdade de Imprensa,
pois entendo que jornalismo e imprensa se fundem
e é o exercício diário da
transformação da sociedade, da construção da verdade e dos valores sociais”.
Ao final, o Presidente da
Mesa Diretora, vereador Herivelto dos Santos Moraes - Herivelto Vela afirmou estar muito emocionado, pois sempre
teve e tem um respeito muito
grande pelo papel da imprensa e pelo trabalho dos jornalistas.

Na foto acima, a Mesa Diretora da Sessão
Solene da Câmara de Pindamonhangaba
com vereadores; na foto ao lado, o orador
oficial da noite, jornalista João Carlos Salgado Ribeiro
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Pinda promove ‘dia d’ de vacinação contra
Covid-19, incluindo a 5ª dose,
gripe e sarampo no sábado

Divulgação

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba vai
promover o “Dia D” de Vacinação contra Covid-19, incluindo
a 5ª dose (Para pessoas com 50
anos ou mais e alto grau de imunossupressão), gripe e sarampo
neste sábado (11).
Como existe alteração de públicos nas vacinas, a população
deve ficar atenta aos locais de
aplicação.
Sobre a vacinação contra Covid-19, por exemplo, não existe
terceira dose para crianças. A
terceira dose é aplicada em pessoas a partir de 12 anos, após 4
meses da segunda dose. A quarta dose para a população a partir
dos 50 anos e para os trabalhadores da saúde. A quinta dose
será aplicada em pessoas com
50 anos ou mais com alto grau
de imunossupressão.

UBS Bem ViVer, PSF Cidade NoVa e CiSaS (moreira CéSar), daS 8 àS 13 horaS
Covid-19: atualização vacinal (1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª doses)
Sarampo: crianças de seis meses a menores de cindo anos e pessoas que trabalham em
estabelecimentos de saúde.
Gripe: crianças de seis meses a menores de cinco anos, idosos, pessoas que trabalham
em estabelecimentos de saúde, gestantes e puérperas, professores, pessoas com deficiência,
comorbidades (confira quadro anexo), Trabalhadores de transporte coletivo, rodoviários
(Passageiros urbanos e de longo curso), trabalhadores portuários, forças de segurança e
salvamento; forças armadas e funcionário do sistema prisional.
eStaCioNameNto ShiBata CeNtro, daS 8 àS 13 horaS
Covid-19: atualização Vacinal (1ª, 2ª, 3ª , 4ª e 5ª doses)
Gripe: idosos, pessoas que trabalham em estabelecimentos de saúde, gestantes e puérperas,
professores, pessoas com deficiência, comorbidades (confira quadro anexo), Trabalhadores
de transporte coletivo, rodoviários (Passageiros urbanos e de longo curso), trabalhadores
portuários, forças de segurança e salvamento; forças armadas e funcionário do sistema
prisional.
Sala de VaCiNaS do CiaF/Saúde da mUlher, daS 8 àS 13 horaS
Sarampo: crianças de seis meses a menores de cindo anos e pessoas que trabalham em
estabelecimentos de saúde.
Gripe: crianças de seis meses a menores de cindo anos.

Divulgação

Covid-19: Pinda mantém
vacinação para todos os públicos
nesta sexta-feira (10)
A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba mantém vacinação de 5ª dose contra a Covid-19
para pessoas com 50 anos ou
mais com alto grau de imunossupressão; demais públicos seguem
normalmente nessa sexta-feira
(10). Confira locais e horários.

Secretaria de
Cultura e Turismo de
Pinda participa de
encontro de Turismo
em Caieiras
Representando a Secretaria de Cultura e Turismo da
Prefeitura de Pindamonhangaba, o secretário adjunto,
Ricardo Flores e o diretor de Turismo, Fabio de Oliveira
Vieira, estiveram na cidade de Caieiras participando do
evento “Turismo Regional para o Desenvolvimento Econômico e Cultural”.
Na atividade, houve um encontro com o Sr. Jarbas Favoretto, conselheiro de Turismo do Estado de São Paulo,
e parabenizações à trajetória dessa figura importante
dentro do segmento no Estado de São Paulo.
A Secretaria de Cultura e Turismo de Pindamonhangaba agradece ao prefeito de Caieiras, Gilmar Soares
Vicente, conhecido como “Lagoinha”, e ao secretário de
Ação Cultural e Turismo, Wesley Gonçalves, pela receptividade.
“Foi um encontro magnífico que possibilitou muito
aprendizado e perspectiva de melhorar cada vez mais o
turismo em Pindamonhangaba”, pontuou Ricardo Flores.

1ª dose: Crianças de 5 anos
(população geral)
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro e Cisas
(Moreira César).
1ª dose: a partir de 6 anos
(população geral)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas:
USF Nova Esperança, USF Cidade
Nova e Estacionamento Shibata
Centro e Cisas (Moreira César).
2ª dose:
Infantil, adolescente e adulto
2ª dose: CORONAVAC / SINOVAC
/ buTanTan (a partir de 6 anos)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas:
USF Cidade Nova, Estacionamento Shibata Centro, Cisas (Moreira
César) e USF Nova Esperança.
aSTRaZeneCa (Conforme
agendado na carteirinha)
Das 8 às 11 horas: USF Nova
Esperança, USF Cidade Nova, Cisas (Moreira César) e Estacionamento Shibata Centro.
PFiZeR / bionTeCh (Conforme
agendado na carteirinha )
Das 08 às 11 horas: USF Nova
Esperança, USF Cidade Nova, Cisas (Moreira César) e Estacionamento Shibata Centro.

Divulgação

2ª dose: PFiZeR Pediátrica
Crianças de 05 a 11 anos
(Conforme agendado na
carteirinha)
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shibata Centro e Cisas
(Moreira César).
3ª dose (dose adicional)
Pessoas com 12 ou mais esquema
vacinal completo há 4 meses
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Nova Esperança, USF
Cidade Nova e Estacionamento
Shibata Centro E Cisas (Moreira
César).

4ª dose / Segunda dose adicional/ (População de 18 a 49
anos, com alto grau de imunossupressão e que tenham tomado a 3ª dose há 4 meses)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas:
USF Nova Esperança, USF Cidade
Nova e Estacionamento Shibata
Centro e Cisas (Moreira César).
50 anos ou mais que tenham
tomado a 3ª dose há 4 meses
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF Cidade Nova e Estacionamento Shibata Centro E Cisas
(Moreira César).
Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas:
USF Nova Esperança.
Trabalhadores da saúde (que
tenham tomado a 3ª dose/dose
adicional há 4 meses)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas:
USF Cidade Nova e Estacionamento Shibata Centro, Cisas (Moreira
César) e USF Nova Esperança.
5ª dose/ terceira dose adicional
Pessoas acima de 50 anos, com
alto grau de imunossupressão
(que tenham tomado a
4ª dose há 4 meses)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas:
USF Cidade Nova e Estacionamento Shibata Centro, Cisas (Moreira
César) e USF Nova Esperança.
Atenção
- A Secretaria de Saúde informa que os frascos de vacina são
multidoses e possuem validade
de 6 até 8 horas após abertos.
Assim, para evitar desperdício,
pode ser solicitado àqueles que
chegarem próximo ao horário de
encerramento que retornem outro dia. Pedimos a compreensão.
- Todos precisam levar um
documento de identificação (RG
ou CPF), comprovante de endereço e o termo de vacinação preenchido (disponibilizado no site
da Prefeitura). Originais e cópias.
- Quem perdeu a carteirinha
de vacinação da Covid-19, favor
procurar o posto que irá tomar a
próxima dose e pedir a segunda
via. É necessário levar um documento com foto e preferencialmente informar o dia que tomou
a primeira dose.

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

grau de imunossupressão de
adultos
Indivíduos que possuam:
I - Imunodeficiência primária
grave; II - Quimioterapia para
câncer; III - Transplantados
de órgão sólido ou de células
tronco hematopoiéticas (TCTH)
em uso de drogas imunossupressoras; IV - Pessoas vivendo
com HIV/Aids com CD4 < 200
cel/mm3; V - Uso de corticóides
em doses ≥20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por ≥14
dias; VI - Uso de drogas modificadoras da resposta imune*;
VII - Pacientes em terapia renal
substitutiva (hemodiálise); VIII
- Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais
inflamatórias);
Drogas modificadores de resposta imune consideradas para
fim de elegibilidade a dose adicional da vacina para pessoas
imunossuprimidas (checar no
informe técnico).
Dados sujeitos a alterações,
em caso de dúvida ligue: (12)
3648-1912 (Sala de Vacina do
Ciaf).
O telefone da ouvidoria da
saúde é: (12) 3550-0605.
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Prefeitura reajusta programas sociais
que atendem mais de 500 famílias
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba tem uma boa notícia aos beneficiários dos programas municipais
Renda Mínima e Pead. Executado
pela Secretaria de Assistência Social
do município, os programas sociais
foram reajustados com base em decreto assinado pelo prefeito Isael Domingues no último dia 30 de maio.
Ao todo, os dois programas beneficiam mais de 500 famílias em
situação de desemprego ou vulnerabilidade social. O reajuste, previsto na Lei Orçamentária de 2022, foi
de 10,34%.
PEAD
O Programa Emergencial de Auxílio ao Desempregado – Pead – oportuniza uma bolsa trabalho para 230

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.779, DE 08 DE JUNHO DE 2022.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
e nos termos da Lei nº 6.197, de 20 de dezembro de 2018, RESOLVE NOMEAR Matheus dos
Santos Machado para o cargo de provimento em comissão de Assessor, a partir de 02 de junho
de 2022.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de junho de 2022.
Pindamonhangaba, 08 de junho de 2022.
Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Marcelo Ribeiro Martuscelli - Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 08 de junho de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PORTARIA GERAL Nº 5.778, DE 08 DE JUNHO DE 2022.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
RESOLVE EXONERAR Talita Aparecida da Silva do cargo de provimento em comissão de Assessor, a partir de 02 de junho de 2022.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de junho de
2022.
Pindamonhangaba, 08 de junho de 2022.
Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Marcelo Ribeiro Martuscelli - Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 08 de junho de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

1º Quadrimestre de 2022

LRF, art. 48

Último processamento: 24/05/2022 12:31:25

Quadro Comparativo com os Limites da LRF

Valor

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal

100,0000
100,0000

6.671.980,78
42.073.332,04
39.969.665,44

0,9515
6,0000
5,7000

Despesas Totais com Pessoal
Limite Máximo (art. 20 LRF)
Limite Prudencial 95% (par. ún. art. 22 LRF)
Excesso a Regularizar

FABIANO ROSA DO AMARAL

CRISTIANE DE OLIVEIRA SANTOS

JOSE CARLOS GOMES

CONTADOR

RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO

Presidente

%

701.222.200,62
701.222.200,62

CPF: 830.390.668-20

LEI Nº 6.552, DE 08 DE JUNHO DE 2022.
Institui e inclui no Calendário Oﬁcial de
Festas e Eventos do Município o DIA
MUNICIPAL DE COMBATE AO TRABALHO
INFANTIL.
(Projeto de Lei n° 84/2022, de autoria do
Vereador José Carlos Gomes - Cal)
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 Fica instituído e incluído no Calendário Oﬁcial de Festas e Eventos do
Município o DIA MUNICIPAL DE COMBATE
AO TRABALHO INFANTIL, a ser celebrado,
anualmente, no dia 12 de junho.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de junho de 2022.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal
Ana Paula de Almeida Miranda
Secretária de Assistência Social
Roderley Miotto Rodrigues
Secretário de Desenvolvimento Econômico
Registrada e publicada na Secretaria de
Negócios Jurídicos em 08 de junho de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

CÂMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

III. Projeto de Decreto Legislativo n° 07/2022, da Comissão de Finanças e Orçamento, que
“Dispõe sobre as contas da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba relativas ao Exercício de
2019”.
IV. Projeto de Decreto Legislativo n° 08/2022, do Vereador Marco Mayor, que “Dispõe sobre Sessão Solene comemorativa ao Dia das Assembleias de Deus no Município de Pindamonhangaba”.
Pindamonhangaba, 08 de junho de 2022.
Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio.

DECRETO LEGISLATIVO N.º 05, DE 07 DE JUNHO DE 2022.
Concede o Título de CIDADÃO PINDAMONHANGABENSE.
VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, promulga o seguinte
Decreto Legislativo:
Art. 1° Fica concedido o Título de CIDADÃO PINDAMONHANGABENSE ao Sr. ANTONIO ALVES
DE MORAES JUNIOR, pelos serviços prestados à comunidade pindamonhangabense a frente do
Lar São Vicente de Paulo por 20 anos, garantindo a qualidade de vida de centenas de idosos
Art. 2° A entrega do diploma correspondente à honraria de que trata o artigo anterior, será entregue ao homenageado em data a ser agendada pelo autor da homenagem.

Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 07 de junho de 2022.

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
TEL/FAX: (12) 3644.5600

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Legislativo

1º Quadrimestre de 2022

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" (Poder Legislativo)
Evolução da Despesa Liquidada nos Últimos 12 Meses
06/2021

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 83/2022, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial”.

Art. 3° As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo correrão por conta de
dotações próprias do orçamento vigente.

AVRelatório
. NOSSA SENde
HOR
A DO BOM
SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
Gestão
Fiscal
TEL/FAX: (12) 3644.5600

05/2021

ORDEM DO DIA
20ª Sessão Ordinária do ano de 2022, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 13 de junho de 2022, segunda-feira, às 14h.

II. Projeto de Decreto Legislativo n° 06/2022, do Vereador Professor Felipe Guimarães, que “Institui o Projeto Esportista do Ano, no âmbito do Município de Pindamonhangaba”.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório de Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo

Despesas com Pessoal

acompanhadas pelas unidades de
CRAS do município. O valor do programa passará de R$ 79,39 para R$
87,60, a partir de julho.
Anualmente a Prefeitura de Pindamonhangaba investe mais de R$ 4
milhões nos dos programas municipais, sendo R$ 3,8 milhões no PEAD e
R$ 300 mil no Renda Mínima.
“O prefeito Isael sempre pede
um olhar carinhoso para as famílias
que mais necessitam do apoio público. Dentro do cronograma financeiro da nossa gestão para 2022,
planejamos esse reajuste que irá
ajudar essas famílias atendidas pelos programas sociais municipais”,
afirmou a secretária, Ana Paula Miranda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CRC: 1SP268781/SP

munícipes em situação de desemprego e o valor da bolsa passará de
R$ 735,74 para R$ 811,85, já dentro
desse mês de junho. O participante
do programa tem a possibilidade de
executar tarefas de serviços gerais e
atendimento em diversos setores da
administração municipal.
Além da bolsa, o beneficiário recebe também o vale-transporte, cesta básica e cursos de profissionalização e capacitação para reinserção no
mercado de trabalho.
Renda Mínima
O Programa de Garantia de Renda Mínima – Pgrm – é uma transferência de renda ofertada pela
Prefeitura para 300 famílias em
situação de vulnerabilidade social,

07/2021

08/2021

09/2021

10/2021

11/2021

12/2021

01/2022

02/2022

03/2022

04/2022

Total
(últimos 12 meses)

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Presidente
Projeto de Decreto Legislativo n.º 09/2022, de autoria do Vereador Herivelto dos Santos Moraes
– Herivelto Vela.
Publicado no Departamento Legislativo.

DESPESAS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ativo

272.323,19

334.704,67

275.866,40

289.028,78

259.958,08

263.407,26

396.738,73

359.185,38

253.011,48

293.964,11

308.698,42

429.567,38

3.736.453,88

Contratação Temporária
Terceirização de Mão de Obra (art.18, par. 1º da LRF)
Remuneração de Agentes Políticos

105.664,13

105.664,13

105.664,13

105.664,13

105.664,13

105.664,13

108.065,59

105.664,13

105.664,13

105.664,13

105.664,13

105.664,13

1.270.371,02

Encargos Sociais

91.081,48

96.823,07

93.675,47

96.607,13

91.882,29

93.282,70

155.188,11

94.094,55

99.739,24

96.461,69

100.783,31

114.422,02

1.224.041,06

Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários

99.862,07

99.862,07

99.862,07

149.793,13

99.862,07

99.862,07

149.793,08

99.862,07

99.862,07

99.862,07

99.862,07

166.270,34

1.364.615,18

Outras Despesas e Obrigações (Variáveis)
Despesas de Exercícios Anteriores

LEI N.º 6.548, DE 30 DE MAIO DE 2022.

Sentenças Judiciais
Indenizações e Restituições Trabalhistas
568.930,87

637.053,94

575.068,07

641.093,17

557.366,57

562.216,16

809.785,51

658.806,13

558.276,92

595.952,00

615.007,93

815.923,87

7.595.481,14

DESPESAS NÃO COMPUTADAS
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores
Despesa com Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Vinculados
SUBTOTAL (II)
TOTAL LÍQUIDO (I-II)

99.862,07

99.862,07

99.862,07

149.793,13

99.862,07

99.862,07

149.793,08

99.862,07

5.834,00

5.834,00

5.834,00

7.239,73

923.500,36

99.862,07

99.862,07

99.862,07

149.793,13

99.862,07

99.862,07

149.793,08

99.862,07

5.834,00

5.834,00

5.834,00

7.239,73

923.500,36

469.068,80

537.191,87

475.206,00

491.300,04

457.504,50

462.354,09

659.992,43

558.944,06

552.442,92

590.118,00

609.173,93

808.684,14

6.671.980,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

Conselho de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA
______________________________________________________
CONVOCAÇÃO
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 do CONDEMA

Ficam os Senhores Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho de Defesa do Meio Ambiente do Município
de Pindamonhangaba – CONDEMA, convocados a comparecer e toda a população convidada a participar da
“6ª Reunião Ordinária de 2022”, a ser realizada em data e local abaixo, para interação e discussão da pauta a
seguir:
01 – Aprovação da Ata anterior;
02 – Andamentos e conclusões do CONDEMA – Gestão 2020/2022;
03 – Pauta da 7ª Reunião Ordinária do CONDEMA ano 2022 – Gestão 2022/2024: (1) eleição da Diretoria
Executiva para a Gestão 2022/2024; (2) calendário das reuniões 2022; (3) definição dos Membros da
CT-EA e CT-ALA; (4) entrega da documentação CONDEMA Gestão 2022/2024 (arquivos físicos /
eletrônicos e acesso / senhas do email e Sistema 1 doc) a Gestão 2022/2024 do CONDEMA;
04 – Análise e deliberação: Conselho Municipal da Cidade – ConCid / CONDEMA como Representante da
Sociedade Civil (Titular e Suplente);
05 – Análise e deliberação: prorrogação dos trabalhos da CT-ALA;
06 – Análise e deliberação: Coleta Seletiva Municipal: retorno do MP / PJ Meio Ambiente e Prefeitura Municipal
Pindamonhangaba;
07 – Análise e deliberação: Ponderação da DMMA sobre a Deliberação 003/2022 (Compensação Ambiental)
08 – Informes.

CÂMARA PINDA | ELAINE

O CONDEMA, realizará a Sessão Ordinária, conforme dados abaixo:
Data: 24/06/2022 (sexta-feira)
Horário: Primeira chamada: 14:00h / Segunda chamada: 14:15h
Local: Aplicativo gratuito Zoom
Endereço: https://us04web.zoom.us/j/6060214670?pwd=K01sd1J1dXNISUhVclZGRHJmMndUQT09
ID da reunião: 606 021 4670
CÂMARA PINDA | ELAINE
Senha de acesso: 6RJMs9
Pindamonhangaba, 08 de junho de 2022.

Alexsander R. Carvalho
Presidente CONDEMA Pindamonhangaba

Pindamonhangaba, 30 de maio de 2022.

*** 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 048/2022 (PMP 1079/2022) – reabertura
Para “aquisição de aparelhos de eletrocardiógrafos para as Unidades de Saúde”, com recebimento das propostas até dia 28/06/2022, às 14h e início dos lances às 14h30.
PREGÃO ELETRÔNICO 073/2022 (PMP 3140/2022) – reabertura
Para “contratação de empresa de prestação de serviço para instalação de gás encanado no
Mercado Municipal”, com recebimento das propostas até dia 27/06/2022, 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.
Página 1 de 1

Resolução CMAS N° 83, de 8 de JUNHO de 2022.
DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO do plano de aplicação de emenda parlamentar 2022.
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei
Municipal nº 6.043, de 19 de Julho de 2017;
Considerando a apresentação técnica realizada pelo Órgão Gestor na 6ª Reunião
Ordinária deste Conselho, ocorrida em 08 de junho de 2022;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica aprovado o plano de aplicação da Emenda Parlamentar, para o custeio de serviços
da Proteção Social Básica, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme quadro abaixo:
Número
353800620220004

Tipo
Emenda

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara manteve e, nos termos do Parágrafo único do artigo 45 da
Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Estabelece que bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos adotem medidas para
auxiliar as mulheres que se sintam em situação de risco, nas dependências desses estabelecimentos, no âmbito de Pindamonhangaba.
Parágrafo único. Fica instituída a política de inserção de placas informativas quanto a agressão,
suspeita ou ameaça contra a mulher.
Art. 2° O auxílio à mulher será prestado pelo estabelecimento mediante a oferta de acompanhamento até o carro, outro meio de transporte ou comunicação à polícia.
§ 1° Serão utilizados cartazes ﬁxados nos banheiros femininos ou em qualquer ambiente do local
informando a disponibilidade do estabelecimento para o auxílio à mulher que se sinta em situação
de risco.
§ 2° Outros mecanismos que viabilizem a efetiva comunicação entre a mulher e o estabelecimento podem ser utilizados.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GND

Valor Indicado

Programa

3-Custeio

R$
100.000,00

Estruturação da Rede de
Serviços do SUAS

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de junho de 2022.
André Luís da Silva Souza
Presidente
– Gestão 2020/2022
Páginado
1 deCMAS
1
COMUNICADO
A empresa BENTO AUGUSTO DA CUNHA SANTOS, inscrita no CEI sob o nº 51.244.25672/8-5,
com sede à ESTRADA DO GOIABAL, SN solicita o comparecimento do(a) funcionário ADRIANO
SEVERINO RIBEIRO, CTPS nº 0041755, Série 00253 SP, para prestar esclarecimentos sobre
sua ausência que ocorre desde 09/05/2022 no prazo de 72 horas. O seu não comparecimento
caracterizará abandono de emprego, conforme artigo 482, alínea “i” da CLT.

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
PRESIDENTE
fls. 175

fls. 175

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo
1000706-28.2019.8.26.0445
e o código D38A07B.
HELIO
APARECIDO FERREIRA
DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo

SUBTOTAL (I)

Estabelece que bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos adotem medidas de auxílio à
mulher que se sinta em situação de risco.
(Substitutivo ao Projeto de Lei n° 268/2021, de autoria da Vereadora Regina Célia Daniel Santos
- Regininha)

Pindamonhangaba, 10 e 11 de junho de 2022
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Parque da Cidade recebe Feira do
Produtor Rural neste sábado
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Cultura e
Turismo, promove no sábado (11),
a Feira do Produtor Rural.
A feira possui intuito de trazer incentivos para os
produtores rurais da cidade e mostrar o trabalho de
agricultura feito por essas pessoas.
Ocorrerá exposição de alimentos, venda de hortifruti,
som mecânico e artesanato, além de atrações que visam
mostrar a qualidade dos produtos feitos pelos pequenos
produtores rurais.
A Feira do Produtor Rural acontece todo segundo
sábado do mês e possui parceria com Coordenadoria de
Assistência Técnica Integral (CATI) e com o Sindicato Rural
de Pindamonhangaba.
O evento começa às 16h e vai até as 20h,
no Parque da Cidade.
Segundo o secretário adjunto de Meio Ambiente, Paulo
Ricardo Nicolas Imparato, “a feira visa fomentar
o comércio de itens de hortifruti dos produtores
rurais do município, bem como o desenvolvimento de
suas atividades, além de mostrar aos munícipes de
Pindamonhangaba a importância do pequeno produtor
rural, que produz alimentos diversos e de qualidade”.
Divulgação

Biblioteca de Moreira
recebe alunos para oficina
de História em Quadrinhos
A biblioteca pública municipal Profª Maria Bertha César recebe, toda quarta-feira, alunos
do 5º ano da Escola Municipal
Prof. Mario de Assis César para
participarem da Oficina de História em Quadrinhos, ministrada
pelo artista plástico e professor,
Denir Dias.
A oficina acontece toda quarta, das 14 às 16 horas.
A turminha, acompanhada
pela professora Caroline Bonifácio, tem aproveitado da oficina
com muito entusiasmo, e além
de descobrir a biblioteca, in-

cluem em seu passeio o empréstimo de livros e a leitura.
Segundo Dias, a proposta da
Oficina de História em Quadrinhos é apresentar essa linguagem poética, através da criação
dos elementos que a constitui,
seja pela texto ou pela imagem.
“Em especial nessa oficina estamos explorando técnicas de desenho (criação de personagens,
anatomia) e algumas técnicas de
pintura (aquarela, pintura de oxidação). O objetivo é que possamos
criar esse repertório visual para
conseguir estruturar uma história

unindo texto e imagem, a partir
das vivências dos participantes”.
Ainda de acordo com o artista plástico, a oficina tem dado
muito certo por conta do apoio
da gestora da escola, em acolher
a ideia de inscrever os alunos na
oficina, além de toda atenção e
da gestora da biblioteca.
Todas as bibliotecas pública
municipais oferecem oficinas.
Aos interessados em participar
das oficinas e em saber mais detalhes devem entrar em contato
pelo telefone 3645-1701 ou pelo
Instagram @bibliotecas_pinda.

errata: Semana de Conscientização contra o Trabalho
Infantil percorre municípios do Vale do Paraíba
Na última edição divulgamos
que o evento sobre conscientização contra o Trabalho Infantil
era promovido pelo Senac; mas
na verdade, trata-se de uma
iniciativa do Tribunal Regional
do Trabalho da 15ª Região, por
intermédio do Juizado Especial da Infância e Adolescência
(Jeia) de São José dos Campos,

coordenado pelo juiz do trabalho Adhemar Prisco da Cunha
Neto, que está promovendo até
10 de junho a “Semana Regional
de Conscientização – Ações Estratégicas para a Erradicação do
Trabalho Infantil”.
O evento ocorre em cinco cidades do Vale do Paraíba: Jacareí,
Guaratinguetá, Pindamonhan-

gaba, São José dos Campos e
Taubaté, e conta com exposição
itinerante.
Dia 8 de junho, o evento ocorreu em Pindamonhangaba, no
auditório do Senac.
Na ocasião, houve várias
ações, dentre elas um depoimento da estudante Michele
Apolinário.

Alunos da
art Toledo
visitam Parque
Municipal do
Trabiju
O Centro de Educação Fundamental e Infantil Art Toledo, realiza do dia 8 ao dia 15 de junho (8,9,10,
13, 14 e 15) aulas de campo com os
alunos do Ensino Fundamental 2
(6° 7°, 8° e 9° anos) no Parque Natural Municipal do Trabiju.
A visita tem por finalidade
incentivar os alunos a preservarem o ecossistema e desenvolver
a consciência ecológica, possibilitando a realização de pesquisas
científicas, bem como o conhecimento de um espaço rico que
temos em nossa cidade.
A primeira turma que visitou o
Parque (sétimos anos) pode desfrutar de momentos de aprendizagem significativa junto à equipe do Trabiju; e os professores
dos diferentes componentes curriculares darão continuidade aos
conceitos adquiridos na visita.

A equipe agradeceu “pela excelente recepção e organização”
Parque Natural Municipal do
Trabiju.
Sobre o Parque
O Parque Natural Municipal
do Trabiju – Lei nº 4900, de 27
de janeiro de 2009 – é uma Unidade de Conservação em Pindamonhangaba com uma das
áreas mais preservadas de Mata
Atlântica do Estado de São Paulo, possuindo grande diversidade de animais e plantas. Administração do Parque é feita pela
secretaria Municipal de Meio
Ambiente: Maria Eduarda San
Martin; Rafael; Cíntia Ramos;
Claudionor da Silva e Eleine
Santos Romão.
Os agendamentos para visitação devem ser feitos por meio da
plataforma do 1DOC da Prefeitura.
Divulgação
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Tudo de bom
Bênçãos inﬁnitas
Na vida da professora Érika Flauzino,
que celebrou mais um aniversário nessa
quinta-feira, dia 9 de junho. Seus pais,
seu esposo Carlos Manoel, seu filho João
Victor e toda a sua família e amigos
desejam muita luz, alegria e saúde.

Neste sábado, dia 11 de junho,
o Carlos José Laurindo Lemes
(subprefeitura) comemora mais um
ano de vida. Ele recebe os parabéns
da sua esposa, dos seus ﬁlhos e de
todos os seus amigos e familiares.

PINDAMONHANGABA, 10 E 11 DE JUNHO DE 2022

Fotos: Arquivo pessoal

Alegria, alegria
Tudo de bom para a professora Ana Cláudia Teixeira
que completa mais um ano de vida nesta sexta-feira (10). Seu esposo Fábio, seus ﬁlhos, noras, netos,
amigos e toda a sua família desejam muita luz, alegria,
sabedoria e paz.

Novo ciclo

Muita luz

Tudo de lindo

Quem inicia um novo ciclo de
vida no próximo domingo dia 12 de
junho é o Cláudio Godoy (secretaria
de Finanças). Toda a sua família e
amigos, especialmente a equipe da
secretaria Municipal de Finanças
o parabenizam desejando saúde,
alegria e muita paz.

Na vida da empresária Elaine Cristina. Ela iniciará um novo ciclo de
vida no próximo dia 13. Seus ﬁlhos
Maria Antônia e José Gabriel, toda a
sua família, amigos e clientes a parabenizam desejando saúde, sucesso e
muita paz em seu viver.

Na vida da Vânia Miguel (secretaria de
Assistência Social). Ela completa mais um
ano de vida nesta sexta-feira, dia 10 de
junho, e recebe o carinho e os parabéns do
esposo, da ﬁlha, dos familiares e amigos.

Paz e prosperidade
Parabéns

A ﬁsioterapeuta Valéria Valério
comemorou mais um ano de vida no
último domingo, dia 5 de junho. Seu
esposo Irineu Júnior, que também é
ﬁsioterapeuta, deseja muitas bênçãos
e alegria em sua vida.

Chuvas de bênçãos
Na vida da Eloísa Helena, conhecida
como “Nenê do Tabaú”. Ela celebra mais
um ano de vida nesta sexta-feira, dia 10
de junho, e recebe os parabéns dos ﬁlhos, do marido, dos netos e dos amigos.
Felicidades, dona Nenê!

Na vida do empresário Wanderley Ribeiro,
que celebrará mais um ano de vida na próxima segunda-feira, dia 13 de junho. Sua esposa
Flávia, seus ﬁlhos, familiares, amigos e clientes
desejam saúde, bênçãos, paz e prosperidade.

PINDAMONHANGABA, 10 e 11 DE JUNHO DE 2022
Chuvas com trovoadas | Máx. 24 - Mín. 16 - Chuvas 80%

Sexta-feira e Sábado
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A ‘Tribuna do Norte’ e seu fundador
Altair Fernandes – Jornalista e Historiador
Um jornal de Pindamonhangaba faz
aniversário no dia 11 de junho!
É a nossa ‘Tribuna do Norte’.
Faz 140 anos! Mas a ‘Tribuna’ é velhinha só na idade. Ela acompanha a modernidade do progresso. Está ligada na divulgação das benfeitorias que serão ou estão
sendo realizadas na cidade. Está atenta a
todo fato ou feito interessante que mereça sair no jornal: seu bairro, seu vizinho,
sua escola, seus professores, você... Enfim, está de olho em tudo que acontece
em nossa cidade!
A Tribuna nasceu no dia 11 de junho
de 1882. Seu fundador, o Dr. João Marcondes de Moura Romeiro, nasceu no
dia 26 de maio de 1842. Era o quarto
dos 11 filhos de dona Ana Francisca e do
membro da Guarda de Honra de Dom
Pedro I, o sargento-mor José Romeiro
de Oliveira.
João Romeiro desempenhava muitas
atividades. Era considerado muito bom no

desempenho de todas elas. Foi advogado,
deputado, vereador, juiz de direito, jornalista e poeta.
Um dia, João Romeiro sentiu a necessidade de ter um jornal onde não apenas
ele, mas também outros pudessem expor
ideias, comentar acontecimentos. Assim
nasceu a sua “Tribuna”...
“Tribuna” porque tribuna lembra
aquele local onde ficam as pessoas que
fazem discursos, falam ao povo. Aí, como
naquele tempo consideravam Pindamonhangaba como cidade que se localizava
no“caminho do norte”, caminho que os
bandeirantes faziam quando partiam da
capital de São Paulo para Minas Gerais, o
nome ficou sendo “Tribuna... do Norte”!
O jornal foi fundado num tempo em
que no Brasil havia rei e rainha. Escravos
nas fazendas, cuidando da casa dos fazendeiros, cuidando das plantações ou do
gado. Foi nesse tempo que João Romeiro
começou a usar a sua Tribuna para divulgar suas ideias. A principal delas era a libertação dos escravos!

Nessa luta, além da Tribuna e dos amigos que também queriam a liberdade dos
escravos, João Romeiro teve ao seu lado a
Câmara, pois tinha sido eleito vereador.
O fim da escravidão em Pindamonhangaba chegou no dia 25 de fevereiro
de 1888. Setenta e oito dias antes de 13 de
maio de 1888, data em que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea.
A missão seguinte da “Tribuna do Norte” e de seu fundador foi apoiar a Proclamação da República. João Romeiro via com
simpatia a forma de governo proposta pelos republicanos, isto é, era favorável ao
fim da monarquia no Brasil. Sendo vereador presidente da Câmara deste munícipio
quando o Marechal Deodoro proclamou
a República, ele reuniu os vereadores e o
povo e aprovou uma mensagem de solidariedade ao novo governo do Brasil.
João Marcondes de Moura Romeiro
morreu aos 73 anos, no dia 8 de julho de
1915. Das importantes participações dele
e da “Tribuna do Norte” na história da Pátria, foram estas as de maior destaque.
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EDUCAÇÃO EM FOCO

Luciana Ferreira – Secretária Municipal de Educação

Educação: processo
de (re) construções e
vinculação com a vida
Conversar sobre educação é reportar-se às formas de estabelecimento de
vínculos, por ser a escola um espaço de
relações. Observe que não basta apresentar um assunto para que o outro demonstre disposição para apreendê-lo.
Necessário se faz a vontade de querer
saborear o que lhe é apresentado.
Rubem Alves disse ser fácil levar a
égua até o ribeirão. Difícil é convencê
-la a beber a água se ela não tiver sede.
Assim acontece com a gente. Para ensinar e aprender é preciso desejar. Ter
um espaço seguro, em que o acolhimento aconteça pelo olhar, pelo toque
das palavras capazes de nos abraçar,
pela PRESENÇA genuína do outro confere sentido às partilhas de saberes.
Olhando para o passado recente da
pandemia da Covid-19, em que a presença física foi substituída repentinamente por atividades impressas, desafiando a todos a navegar em um mar
de incertezas, evidenciou-se o quanto
as relações com o outro (professores e
colegas) são importantes.
Os desafios vividos destacaram que
‘ensinar e aprender’ é um processo artesanal. Estratégias diferentes foram
buscadas para atender o estudante em

sua singularidade. Mais do que nunca,
o conceito de comunidade educativa
se fez conhecer na prática. Profissionais da educação e famílias ainda mais
juntos para garantir o bem-estar físico
e emocional dos estudantes, como o
direito à educação de todos.
Sentimentos, emoções e horizontes
vislumbrados não ficaram à margem
das práticas escolares no período do ensino remoto emergencial e na retomada
gradual às aulas presenciais. Diante dos
acontecimentos, a escola se afirmou
como um espaço de vida, da certeza de
que o professor não será substituído,
pois ele é o elo entre o saber e o querer.
Durante a crise instalada, foi possível descobrir forças e o desabrochar de
ações advindas do coletivo. Inúmeras
práticas realizadas e com visibilidade
nas redes sociais e nos territórios educativos, reforçando o sentimento de pertencimento e de que a educação é MOVIMENTO, é um PROCESSO DINÂMICO.
A experiência advinda da pandemia
da Covid-19 evidenciou o quanto a vida
é frágil, portanto, PRECIOSA. Por essa
razão é recomendável vivê-la a qualquer tempo de forma responsável, ética e empática.

indamonhangaba está em festa!
A Tribuna do Norte celebra 140
Anos! É o jornal mais antigo que
ainda se publica no interior paulista;
o 2º mais antigo do Estado de São
Paulo; o 5º do Brasil; e o 6º da América Latina!
Em 11 de junho de 1882, quando
o jornalista e advogado Dr. João
Marcondes Moura Romeiro redigiu o primeiro número da Tribuna
do Norte, sob a direção do Sr. João
Fernandes de Moura Rangel, não se
poderia imaginar que o periódico
pindamonhangabense, por 14 décadas ininterruptas, até os dias de hoje,
seria impresso e divulgado na sua
Princesa do Norte!
Desde a fundação da Tribuna do
Norte, um seleto grupo de homens
e mulheres presidiu com afinco o
jornal, diagramou seus exemplares, publicou notícias, reportagens,
anúncios, entrevistas, crônicas,
poesias, enfim, registrou em suas
páginas o dia a dia e a história de
Pindamonhangaba!
Para celebrarmos esse feito histórico, criamos um periódico mensal
destinado às crianças: a TRIBUNINHA! Mais do que nos dirigirmos às
novas gerações por meio de notícias
e informações sobre EDUCAÇÃO,
HISTÓRIA DE PINDAMONHANGABA,
MEIO AMBIENTE,SAÚDE, LIVROS,
FILMES, SÉRIES e GAMES, dentre outros temas superlegais, pretendemos
publicar desenhos, poemas e textos
dos nossos leitores mirins!
Neste mundo tecnológico em que
estamos inseridos e conectados pela
internet - redes sociais, podcasts e
outros -, a TRIBUNINHA terá, além
da versão impressa, a versão digital.
A versão impressa estará disponível em todas as escolas e nos mais diversos órgãos públicos e particulares
do município; já a sua versão digital,
pretendemos levá-la às lousas digitais das escolas da Rede Municipal de
Pindamonhangaba, a fim de conectarmos gestores, professores e alunos
com o nosso informativo, bem como
divulgarmos os belíssimos trabalhos
desenvolvidos por elesentre as diversas unidades escolares.

Para encerrar nosso papo, recordemos
também o João Romeiro poeta. Foi ele o
autor da letra de um hino que você sempre canta em sua escola. A música desse
hino tem como autor outro ilustre pindamonhangabense, o maestro João Gomes
de Araujo. Começa assim...
Salve! Ó terra querida!
paraíso terreal,
onde tudo tem mais vida!
Salve! Ó terra natal!...

Juraci de Faria Condé - Educadora e poeta

Pessoas especiais colaboraram
para que o Número 1 da Edição 1 da
TRIBUNINHA chegasse aos nossos
leitores mirins: Altair Fernandes
– jornalista da Tribuna do Norte e
responsável pela coluna “Histórias
da Cidade Princesa”; a direção e a
equipe de diagramadores do Jornal
Tribuna do Norte; Luciana Ferreira
– Secretária Municipal de Educação e quem assina “Educação em
Foco; Fabiano Vanone - secretário
Adjunto de Educação e idealizador do projeto; Elaine Prolungatti – Diretora do Departamento de
Ação Educativa e Desenvolvimento
Pedagógico, quem redigirá “Notícias da Educação”; Maria Eduarda
San Martin – Secretária de Meio
Ambiente, escreverá sobre a Natureza; Mauro Celso Barbosa – Gestor
de Bibliotecas, responsável pelas
colunas “Livro da Hora” e a agenda cultural “Em Cena”; Francisco
Machado –artista plástico e cartunista, quem assinará as colunas
“Tirinhas, Caça-palavras & Cruzadinhas”; Dr. José Valdez de Castro
Moura – médico pediatra e poeta,
responsável pela coluna “Doutor
Saúde”; Eva Andrade – educadora e
escritora, que trará “Filmes, Séries
e Games” e, por fim, Juraci de Faria
Condé – educadora e poeta, responsável pelas colunas “Gente da
Gente” e “Cantinho da Poesia”.
Nos próximos números da TRIBUNINHA, teremos uma participação mais expressiva das crianças
em duas colunas criadas especialmente para divulgarmos a produção artística e literária do nosso
público mirim: “Minha Escola, Meus
Professores” e “Pindamonhangaba
que eu amo”.
Que a TRIBUNINHA conquiste o coração dos nossos leitores e
que ela, ao longo de suas próximas
edições, prossiga com o segredo de
sucesso da sua matriz, a TRIBUNA
DO NORTE: adequar-se às novas
tecnologias sem perder a identidade
histórica, cultural e social evidenciada em Pindamonhangaba, no Vale
do Paraíba, no Estado de São Paulo
e no Brasil.
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notícias da educação
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elaine Prolungatti
Diretora do Departamento de Ação Educativa e Desenvolvimento Pedagógico
As escolas e creches da Rede
Municipal de Ensino de Pindamonhangaba estão repletas de ações
incríveis para engajar as crianças
no retorno às aulas presenciais
no corrente ano letivo, após longo
período de aulas remotas. Compartilhamos aqui algumas ações
das escolas e CMEIS:
• As Escolas Municipais:
Augusto César Ribeiro, Lauro
Vicente, Abdias, dentre outras,
realizam lançamento de foguete como culminância do Projeto
de Astronomia;
• CMEIS e Escolas Municipais realizam projetos de
literatura infantil utilizando
Monteiro Lobato como tema
gerador, potencializando as
produções artísticas e o repertório de músicas e histórias

que marcam a infância. O CMEI
Professora Ruth Doris e a EM
Professora Odete realizaram
atividades dinâmicas e criativas em torno do tema.
• Diante da preocupação
com as produções escritas e
procedimentos de leitura das
crianças, as escolas mobilizaram ações para o desenvolvimento das habilidades
e das competências leitora e
escritora. Nesta perspectiva, a
EM João Cesário desenvolve um
projeto de leitura – o “JC News”
– em que os alunos são responsáveis por todos os passos
para a publicação de um jornal
com informações e notícias do
bairro onde estão inseridos.
Para enriquecer, as crianças
são incentivadas a planejar entrevistas, produzindo podcasts

para serem inseridos no jornal
através de QRcode.
• A EM Maria Aparecida Camargo desenvolveu o informativo ‘Conecta Ribeirão’, criado
com o intuito de divulgar as
atividades escolares, curiosidades, eventos e história da
escola e do bairro. As crianças participaram ativamente
de todas as ações, inclusive,
da escolha do nome do informativo, que será veiculado
bimestralmente contando com
a participação de toda comunidade escolar.
O engajamento dos estudantes nas atividades escolares
é uma grande preocupação de
todos, por esse motivo, muitos
projetos que almejam o desenvolvimento das competências
socioemocionais estão em andamento, como por exemplo,
o curso ministrado aos professores em parceria com a USP Universidade de São Paulo.
As EM Professor João Kolenda Lemos e EM Professora
Ruth Azevedo Romeiro apostaram em aulas de xadrez para
motivar os estudantes no engajamento com os estudos e no
desenvolvimento de potencialidades, favorecendo o avanço
no aprendizado.
Os diretores das unidades
escolares, engajados e empenhados na organização administrativa e pedagógica das escolas e creches, participaram
de orientações técnicas com o
intuito de alinhar as ações na
Rede Municipal no que tange
à avaliação do desenvolvimento infantil, Projetos Didáticos,
Recomposição da Aprendizagem, Agrupamento Produtivo,
Modalidades Organizativas e
Hipóteses de escrita. A ação
de alinhamento com os diretores conta com organização da
Equipe Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e
com a parceria das professoras
especialistas do NAP - Núcleo
de Apoio Psicopedagógico.

O livro “Eu não gosto de princesas” é de autoria de Victor Narezi

LIVRO DA HORA

Eu não gosto de princesas
Era uma vez, em um reino nada distante daqui, uma sala
de aula onde os meninos brincavam com coisas de meninos, e as meninas com coisas de meninas, mas o Iago não.
Elas gostavam de princesas, e eles dos heróis. E o Iago? Eles
jogavam bola, e elas brincavam de bonecas, mas o Iago não.
Entre tantas brincadeiras e confusões, tinha as histórias
mágicas da professora Vanessa. Qual história ela vai contar? Que corações em apuros ela vai salvar? Plá-plá-plá...
Atenção, está é uma história pra lermos com o coração!
O ambiente da escola, os grupinhos, o olhar treinado dos
professores, as brincadeiras, tudo colabora para a fluência
da leitura de “EU NÃO GOSTO DE PRINCESAS”. Por suas
páginas, o autor - Victor Narezi -, algumas vezes nos faz
silenciar como Iago; outras vezes, engasgar; outras, nos
reconhecer nos professores Vanessa e Gu. Afinal, o livro fala
de sensibilidades e diferenças. E qual é uma das poucas
certezas que temos nessa vida senão AS DIFERENÇAS?
Só lendo o livro para você descobrir!
Ah, esqueci de avisar: “Eu não gosto de princesas” está
disponível para empréstimo nas Bibliotecas Públicas Municipais de Pindamonhangaba!
mauro Celso barbosa
Gestor de Bibliotecas
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CANTINHO DA POESIA
Crianças, corram aqui!
Atenção, ninguém pisca:
tem um beija-florà vista!
Severino barbosa

A saíra sonha e também silencia.
O que ela não entende
É essa pressa do homem.
Tarcísio bregalda

esses poemas foram publicados no livro“PaSSaRinhoS, PaSSaRinhoS = LiTTLe biRdS, LiTTLe biRdS”:
Kátia Tavares; Severino barbosa; Tarcísio bregalda; fotografias de josé nélio miranda. Tradução de Renata Tufano. Cachoeira Paulista: editora Passarinho, 2022.

Céus de outono.
Um suiriri
mansamente continua
sua travessia.
Kátia Tavares

Crianças, corram aqui!
Vamosfazer uns versinhos
para um passarinho?
juraci Faria
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FILMES, SÉRIES & GAMES

VAMOS EXPERIMENTAR A ARTE

Eva Damodara
Escritora, Mãe de Haridas, Sanjaya e Satrajit, Diretora de escola
municipal, membro da APL
Reprodução

Divertidamente
“Divertidamente” é um daqueles filmes inteligentes para a família, sobretudo quando prezamos tanto pelas famosas habilidades
socioemocionais! Ele mostra como podemos aprender a reconhecer
as nossas emoções e a lidar com elas. Para assistir com os pequenos.
Uma boa roda de conversa, após o filme, é altamente recomendada.
Reprodução

Minercraft!
Quando o assunto é indicar um game para a criançada, difícil
é não lembrarmos do Minecraft! O jogo pode ser uma excelente
ferramenta educativa, pois apresenta desafios que lidam com a
criatividade e a inovação! O legal é a família jogar num mesmo
mundo e desfrutar de momentos descontraídos e altamente construtivos.

Já pensou em ser
um super-herói? Um
vilão? Um fantasma...
uma árvore falante
ou uma bruxa engraçada? No teatro você
pode!

Mas desenhar
aquele sonho mágico
que você teve, isso
você já fez, né? Então,
registrar aquela frase maravilhosa que
do nada brotou no
seu pensamento, isso
tenho certeza que
você não deixou passar batido.
Que tal experimentar expressar-se.
Nascemos artistas.
Mesmo parados nosso corpo dança, mesmo silenciado nossos
pensamentos criam.
Vamos nos render
às artes. Há sempre
uma oficina cultural
perto de você.

Extraído do livro “Os bichos do
Trabiju” de Francisco Machado

Cruzadinhas
1. Devemos mantê-la sempre
bem fechada
2. Usados para decorar a casa,
não devemos deixar que acumulem água
3. Nome do mosquito transmissor da dengue

6. Muito útil em veículos automotores, mas, quando descartado de forma inadequada, pode
se tornar um criadouro do mosquito da dengue
7. É importante colocá-la em
vasos de plantas para que não
ocorra o acúmulo de água

4. Em cima de nosso telhado,
devemos sempre mantê-la limpa, pois na época da chuva, ela
pode acumular água, contribuindo para o desenvolvimento
do mosquito

8. É uma das fases do mosquito
da dengue

5. A dengue é uma doença causada por um... ?

10. É nela que o mosquito se desenvolve

9. Objeto importante, no qual jogamos todas as coisas que não
utilizaremos mais

3

4

Tribuninha

educação

Pindamonhangaba, 10 e 11 de junho de 2022

DOUTOR SAÚDE
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Covid 19: a palavra
é prevenção!
O coronavírus é um vírus
que causa a doença chamada
COVID-19, que passa rápido de
pessoa a pessoa e provoca sintomas respiratórios, como um
resfriado: febre,tosse,dor na
garganta,cansaço no corpo e
falta de ar.Essa doença é muito
perigosa,pois só no Brasil mais

de 660 mil pessoas perderam
a vida. É como se duas vezes
a população de Taubaté tivesse morrido de uma doença.
Não existe um medicamento
que mate esse vírus. Somente
as VACINAS são eficazes! Elas
AJUDAM o nosso sistema de
defesa, também denominado

SISTEMA IMUNOLÓGICOa nos
defender dessa infecção, evitando que as pessoas tenham
a forma grave ou fatal da covid-19.
Estamos em uma guerra, e
só temos duas armas; AS VACINAS, como foi dito e a PREVENÇÃO.

Reprodução

Vejamos
maneiras bem
práticas de
nos prevenir:
1. Usar máscara ao sair
de casa.
2. Cobrir a boca e o nariz
ao tossir ou espirrar com
um lenço de papel ou
com o braço. Nunca com
as mãos!

Dessa maneira, amadas crianças:

3. Limpar e desinfetar
objetos e superfícies tocados com frequência.
4. Lavar as mãos com
água, sabonete ou sabão.

Muito amor, fé e carinho,
vai ficando preparada
a prevenção é o caminho
pra ajudar nessa jornada!

Evitar beijo e abraço
mostra nossa educação,
é somente mais um passo
na questão da prevenção!

5. Usar álcool em gel.

Da higiene cuidando,
lavando bem cada mão
álcool gel sempre passando,
e muita água e sabão.

Veja a dica importante,
que pede sua atenção:
ao sair a cada instante,
MÁSCARA é a proteção!

7. Evitar lugares com
muita gente e lugares
fechados.

Ambientes ventilados,
eles vão lhes ajudar,
tudo limpo, higienizado,
e cuidado ao espirrar!

Não vamos esmorecer,
vamos juntos batalhar!
E, com prevenção, vencer,
Você pode acreditar!

dr. josé Valdez de Castro moura
Médico pediatra, escritor, poeta

6. Evitar tocar nos
olhos,nariz e boca com
as mãos não lavadas.

8. Procurar o Posto de
Saúde ou seu médico se
tiver os sintomas.
9. Evitar contato próximo
com pessoas doentes
cujos exames deram
positivo e elas estão com
sintomas de um leve
resfriado.

GENTE DA GENTE

manuela, Zuma e Levi
A primeira vez em que nos
encontramos, era inverno. A

menina vinha de mãos dadas
com o pai, de uniforme escolar,

mochila nas costas, gorrinho de
raposinha na cabeça e, numa
Reprodução

MEIO AMBIENTE

Aimirim
Do tupi guarani, AIMIRIM significa FORMIGUINHA, uma reverência aos povos indígenas, originários desta terra e que sempre
nos inspiram a buscar a reconexão com a natureza. Exemplo
de que é possível viver de forma
respeitosa e equilibrada frente à
“grande mãe”. Homenagem também a esses pequenos seres humanos que recebem a honrosa
missão de agirem como formiguinhas, mesmo pequeninas, são
mais fortes unidas etrabalhando
em sincronia para proteção da
vida e da casa que as abriga.
Esta coluna não será somente uma coluna, ela vem carregada de todas as minhas adoráveis lembranças da ESCOLA,
ambiente delicioso onde tanto
aprendi. Trará ainda o amor pelo
meio ambiente, por cada ser
deste imenso planeta Terra, ao
qual chamamos de casa, além da
reflexão de como podemos colaborar nessa grande espiral que
nos une. Importante sabermos
que ser um exemplo para o próximo e para o mundo será sempre nosso grande trunfo para um
futuro melhor.
Muito escutamos que a Amazônia, enorme floresta de árvores frondosas, era o pulmão do
mundo e eu lhes convido a refletir: qual seria o pulmão de Pindamonhangaba?
Já observaram em volta de vocês o que existe de oportunidade
para colaborarmos com o meio
ambiente? O que temos perto de
onde vivemos? O que devemos
observar? O que podemos fazer a

respeito? De quem é a responsabilidade? O que pode ser diferente na nossa rua, no nosso bairro,
na nossa casa e na nossa escola?
Sou uma pessoa que gosta e cuida do meio ambiente? O que eu
posso ensinar a alguém sobre
meio ambiente? Será que sou eu
um exemplo?
São muitas perguntas, mas
para respondê-las, antes devemos fechar os olhos por um minuto e sonharmos com o lugar
mais bonito em que já estivemos
ou que gostaríamos de conhecer
um dia. Neste lugar de paz, tente observar o cheiro, os sons, as
cores, e as sensações que ele lhe
traz. Não vale a pena termos lugares assim para preservar?
Árvores que forneçam oxigênio, sombra e frutos; água limpa para saciar a sede e regar as
plantas; menos lixo e mais reciclagem; tratamento de esgoto;
menos poluição; cultivo de hortas e alimentos saudáveis; proteção aos animais; tudo isso só
será possível com o olhar e carinho de cada um de nós com o
nosso planeta.
A melhor maneira de preservar o nosso meio ambiente é assegurar a participação de todos
os cidadãos e entendermos que
cuidar do meio ambiente é dever de todos nós. Vamos todos
fazer a nossa parte e ensinar aos
familiares e amigos tudo o que
aprendemos.

das mãos, segurando bem firme,
a guia de sua cachorra - uma
bordercollie preta, com as patas,
o peito e o focinho branquinhos.
Eles vinham pela rua a passos
tranquilos, conversando e rindo,
feito o solzinho das seis e meia
da manhã.
Meus poodles, muito interessados naquela belezura de
quatro patas, atravessaram a
calçada rapidinho. Zuma, espevitada como todo filhote, fez a
maior estripulia! Proseamos um
pouquinho, elogiei a mascote da
menina, o charme de seu gorrinhoe o fato dela ir para escola
na companhia de seu bichinho
de estimação e de seu pai - o
Agente de Correios Levi.
Desde esse dia, nossos
encontros eram uma festa só!
Nossos cachorros se adoram
e, nós, sempre trocamos um
dedinho de prosa. Manuela
estuda na escola “Caveirinha” (é
como as crianças apelidaram a
Escola Municipal “Gilda Piorini
Molica”, próxima ao Cemitério
Municipal, no Bairro São Judas
Tadeu) e, por tudo o que temos
conversado, vê-se que Manuela
adora a professora, os colegas,
as brincadeira se tudo o que
aprende na escola.
Levi, todos os dias, antes de ir
para o trabalho, se dispõe a ca-

minhar uns dez quarteirões a pé,
para conduzir a filha à segunda
casa do saber. Sempre que os
vejo, penso nos laços de amor e
de amizade que Levi e Manuela terão fortalecido ao longo
dessas manhãs à caminho da
escola... Laços indestrutíveis!
Essas manhãs com Manuela, Zuma e Levi me levaram
a pensar que a infância é um
território sagrado! Tempo de
brincarmos com as crianças,
de aconchegar-lhes no colo, de
ensinar-lhes a andar e a falar,
de contar-lhes histórias, de ouvir
as histórias‘sem pé nem cabeça’
que elas inventam a todo momento, de ensinar-lhes a andar
de bicicleta e a jogar futebol, a
impor-lhes limites, a ajudá-los a
escolher os amigos e o animalzinho de estimação, a levá-los à
escola e aos espaços de diversão, entre tantas outras atribuições que cabem a nós, pais e
educadores...
Cuidar de nossos filhos, de
nossa família, das crianças de
nossa rua, de nosso bairro, de
nossa cidade é o maior patrimônio que podemos deixar ao
mundo.Só assim, teremos um
mundo melhor e mais feliz!
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