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Fundo Social de Solidariedade realiza 
doação de roupas no bairro Padre Rodolfo

O Fundo Social de Solidariedade de Pindamo-
nhangaba realizou, na manhã de quinta-feira (30), 
uma doação de roupas para as pessoas do bairro 
Padre Rodolfo. A doação realizada no centro co-
munitário foi um sucesso e contou com a presença 
de muitas pessoas que necessitam dos produtos. 

Foram doadas roupas masculinas e femi-
ninas, roupas de frio, cobertores e sapatos. 
No local, também havia a equipe da Saúde, 
realizando aferição de pressão no público e 
um barbeiro voluntário cortando o cabelo da 
população. PÁG. 4

Ações educativas do 
Projeto Casa Verde são 
realizadas no mês do 
Meio Ambiente

No dia 5 de junho foi come-
morado o Dia Mundial do Meio 
Ambiente e, durante todo o mês, 
foram realizadas diversas ações 
pela equipe de professores do 
Projeto Ambiental da Casa Ver-
de, que marcaram este período 
de conscientização.

Dentre essas ações entrega 
de mudas em diversos pontos 
da cidade junto à Secretaria de 
Meio Ambiente e meditação pelo 
Planeta no Parque da Cidade e no 
Bosque da Princesa em parceria 
com as instrutoras do CPIC.

PÁG. 4

Grupo Simec vai dobrar produção e gerar 
mais 450 empregos diretos em Pinda

O Grupo Simec realizou dia 
30 de junho o lançamento da pe-
dra fundamental do projeto de 
expansão da usina siderúrgica 
GV do Brasil em Pindamonhan-
gaba.

A expansão que prevê um 
investimento de USD$ 300 mi-
lhões, que deve dobrar a produ-
ção de 625 mil toneladas para 
um 1,25 milhão de tonelada/ano 
e gerar mais 450 empregos dire-
tos após a conclusão da obra, que 
deve gerar 1.200 empregos indi-
retos durante a ampliação.

O CEO do grupo, Jaime Mon-
cada, agradeceu a todos que vem 
contribuindo com a empresa 
desde sua chegada a Pindamo-
nhangaba em 2011 e início da 
produção em 2015.

PÁG. 3

Lançamento da pedra fundamental: prefeito afirmou que a expansão do grupo consolida um grande momento para o município
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PÁG. 9

Campeã brasileira 
de ciclismo é 
recebida por 
prefeito e vice 
no gabinete
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Construindo
Cidadania

Roberto Ravagnani

Roberto Ravagnani 
é palestrante, jornalista, 

radialista e consultor. 
Voluntário como palhaço 

hospitalar há 17 anos, 
fundador da ONG Canto 

Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para 
América Latina e sócio da empresa de 

consultoria Comunidea.
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Fica muito mais fácil estar atento às novas demandas do mercado e as mudanças sociais quando se está 
a par dos acontecimentos e transformações, além de saber em quais cursos e áreas investir para crescer na 
carreira e se tornar um profissional requisitado.

Segundo informações divulgadas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa média de desemprego 
no Brasil foi de 13,2% em 2021. Isso indica que a média anual de desempregados ficou em 13,9 milhões de 
pessoas.

Quando existe uma taxa de desemprego elevada, como é o caso atual, o número de pessoas em busca de 
emprego também aumenta, fazendo com que a concorrência no mercado de trabalho seja muito grande.

Por isso é tão importante se atualizar na área, apostar em especializações e turbinar o currículo. Afinal, 
destacar-se no mercado significa conseguir novas oportunidades de emprego mesmo diante de um cenário 
pouco favorável.  

Entre as profissões em alta estão enfermeiros especializados, criadores de conteúdo digital e profissio-
nais de tecnologia, segundo relatório divulgado pelo Linkedin.

A melhor forma de aproveitar as oportunidades que aparecem no mercado é investindo na qualificação 
profissional e continuar adquirindo conhecimentos constantemente para se atualizar nas necessidades.

Adelson Cavalcante
Jornalista Mtb 56.011/sp

Presidente da AJOP

O pós-pandemia aumentoua 
busca pela transição de carreira de 
forma acelerada, principalmente 
entre as mulheres.

Na atualidade, pensar em tran-
sição de carreira é quebrar a ideia 
de que a nossa jornada profissio-
nal e nossa vida devem evoluir de 
forma linear e crescente, até que a 
idade avançada nos faça desacele-
rar.

Dizemos que a carreira é o sen-
tido que damos as experiências 
acumuladas ao longo da nossa 
vivência profissional, nos conec-
tando a momentos diversos entre 
uma função e outra.

O conceito de carreira possui 
uma dimensão subjetiva, indicando 
que, geralmente, o sentido que cada 
pessoa dá a sua ocupação profissio-
nal está relacionado com o seu perí-
odo de vida naquele momento.

Assim vem se aprovando na 
sociedade contemporânea, as 
mudanças aceleradas a instabili-
dade do mercado como um todo e, 
até mesmo, as alternâncias rela-
cionadas aos valores que infl uen-
ciam cada indivíduo, permitindo 
infinitas variações aos padrões 
criados na segunda metade do sé-
culo passado.

Como Jornalista e Terapeuta 
engajada em projetos com mu-
lheres, tenho percebido que após 
a pandemia a necessidade dessa 
transição de carreira, se deu em 
todas as camadas sociais, pelo 
descompasso entre a atual carrei-
ra e os movimentos do mercado.

A exigência do mercado do sé-
culo XXI vem trazendo uma nova 
consciência para o profissional 
daimportância doAUTOCONHE-
CIMENTO que está associadaa 
AUSÊNCIA DE PROPÓSITO.

Tenho participado de algumas 
reuniões de networking pelo Vale 
do Paraíba, São Paulo, Rio de Janei-
ro e percebi que, as pessoas estão 
perdidas com o direcionamento da 
sua empresa ou buscando oportu-
nidades para empreender, e outras 
para fazer essa transição de carrei-
ra dentro das empresas como CLT.

Enfim, já vivi isso e foi nesse 
momento que percebi a neces-
sidade de se reconectar comigo 
mesma, de definir o que me des-
motivava na ocupação que exercia 
naquele momento, para que en-
tão pudesse buscar possibilidades 
que por algum tempo foram dei-
xadas de lado.

Percebi que a mediação entre 

os desejos da pessoa e as possibi-
lidades na realidade em se inserir 
nessa nova carreira, é o caminho 
para que a pessoa não fique refém 
dos movimentos do mercado e da 
empresa em que trabalha ou que 
vai abrir.

Autoconhecimento e plane-
jamento te ajudará a traçar uma 
mudança de rota para uma car-
reira de sucesso, independente do 
momento em que a pessoa vive 
hoje.

Muitos empreendedores hoje 
estão se perguntando, se devem 
investir em sua empresa ou mu-
dar de negócio, e com isso ficam 
perdidos nessa decisão.

A sua empresa com certe-
za sempre vai precisar de novos 
equipamentos, investimentos etc.

Mas seja você empreendedor 
ou CLT, na verdade o que você pre-
cisa é se conhecer e aprender a co-
nhecer quem você contrata para 
sua empresa.

E para você que é CLT, você 
também precisa descobrir o seu 
propósito de vida e alinhar com 
a sua vocação e sonhos, só assim 
também terá êxito na nova carrei-
ra ou entenderá que o problema 
não está na empresa ou cargo que 
ocupa nela, e sim na sua ausência 
de autoconhecimento e ausência 
de propósito.

Procure um mentor de transi-
ção de carreira, que com certeza te 
ajudará nesse momento.

Mas alguém que não tenha só te-
oria e sim, alguém que além das fer-
ramentas tenha feito essa transição.

Um mentor que além de usar 
as ferramentas de autoconheci-
mento para que possa entender se 
suas habilidades hard, que talvez 
nesse momento não estão conec-
tadas com as habilidades soft, que 
ative em você o desejo de apren-
der, inovar.

Acompanhar a tecnologia, in-
dependente da sua idade, crenças, 
profissão ou projetos.

Investir em cursos de autoco-
nhecimento, de inovação seja você 
Empreendedor ou CLT.

Pense bem quanto tempo mais 
você terá para começar tudo do 
zero.

“O Autoconhecimentote cha-
ma para auto responsabilidade”
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Todo tempo fazemos escolhas, 
as mais simples, às mais comple-
xas. Vou com esta ou outra ca-
misa? Vou levantar ou continuar 
dormindo? Se cursamos uma ou 
outra formação? Se falamos com 
um ou outro amigo? Sempre te-
mos escolhas para fazer.

Com o trabalho voluntário é 
assim tambem, sempre tem uma 
escolha, fazer ou não fazer? 

Na maioria das vezes, o não 
prevalece, por uma série de fato-
res, todos relevantes certamen-

te, mas que são supervinientes à 
possibilidade de trabalho volun-
tário.

Contando com a possibilidade 
de ter escolhido o trabalho volun-
tário, ainda temos outras esco-
lhas: que tipo de causa, qual orga-
nização, qual tempo vou dedicar, 
em que tipo de trabalho. Percebe 
quantas escolhas?

Depois de algumas delas, ain-
da continuamos com mais esco-
lhas por fazer, por que tem dia 
que vai dar preguiça, vai estar 

chovendo, vai estar muito calor, 
alguem te convidou para uma fes-
ta, algum amigo te convidou para 
um evento, mais escolhas. Vou  
ceder a estes convites ou vou ao 
trabalho voluntário?

Mais uma vez decidimos pelo 
trabalho voluntário, agora são ou-
tras escolhas, postar ou não pos-
tar que estou fazendo trabalho 
voluntário?

Esta sempre é um decisão di-
ficil, pois o contexto voce sabe e 
quem irá olhar o post muitas ve-

zes faz a interperetação dele na-
quele instante, que pode ser boa 
ou má.

Está postando para se mostrar 
ou está postando para incentivar 
outros a fazerem o mesmo que 
voce?

Esta escolha é fácil, estou pos-
tando e não interessa o que os 
outros acham. Mentira, lá no fun-
do interessa, senão não teriamos 
esrte pequeno confl ito interno.

Mas se aceita uma dica, pos-
te e deixe claro por que voce está 
fazendo isto, escreva como se 
sente e convide seus amigos viri-
tuais para fazerem o mesmo, con-
vide-os para sentirem o que está 
sentindo e o melhor incentive-os a 
descrever  seus sentimentos após 
experimentar o trabalho voluntário. 
Pronto, está feito da melhor forma 
para que ninguem tenha duvidas o 
do porque que voce está postando.

É tudo uma questão de escolhas

Internet

É preciso um pouco mais de empatia

Respiramos e já chegamos na segunda 
metade do ano. E que ano!!!

O que mais costumamos ouvir é: “2022 tem 
sido complicado para a economia”; “O ano segue  
desafiador para educadores e para alunos”; 
“Gigantescos problemas financeiros e sociais 
assolam os lares dos brasileiros este ano”... Enfim, 
para todo os lados que olhamos, desafios...

Contudo, é preciso ser otimista! 
Em todas as áreas da vida humana (e das 

vidas que dependem de nós seres humanos) 
faze-se necessário exercitar a fé. A Esperança. 
E, sobretudo, a empatia  — capacidade de 
sentirmos o que uma outra pessoa sente quando 
estamos na mesma situação vivenciada por ela. 
Isto é, procurar experimentar de forma objetiva 
e racional o que sente o outro, a fim de tentar 
compreender sentimentos e emoções alheios 
(Dicionário Online). 

Depois de mais de dois anos convivendo com 
as dificuldades de uma pandemia (Covid-19), 
reerguer-se — financeiramente e emocionalmente  
— não tem sido uma tarefa fácil. Mas devemos 
tentar. 

Se tudo é aprendizado, que possamos aprender 
com nossos erros. Sempre observando as falhas 
alheias na tentativa de sermos cada vez mais 
assertivos; e não na condição de quem “aponta o 
dedo” em críticas contumazes.

“Por mais mãos estendidas e menos dedos 
apontados”, diz o provérbio. Acrescentamos: por 
mais prática e menos teoria...

No universo virtual, centenas e centenas de 
textos; vídeos, podcast que sugerem refl exões 
sobre a prática da empatia. O cuidado com o 
outro. O acolhimento.

E nós, sabemos acolher? Perdoar? Contribuir 
positivamente? Transformar?

Que possamos continuar sendo seres humanos  
— dotados de humanidade e de acolhimento ao 
outro, constantemente! 
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Albergue Municipal inicia atividades no Alto do Cardoso
O Albergue Municipal iniciou 

o acolhimento aos moradores 
em situação de rua, ampliando e 
substituindo o trabalho que era 
realizado desde março de 2020 na 
Quadra Coberta. O local, inclusive já 
está sendo desativado. 

A equipe técnica composta por 
assistente social e psicólogo, recebe os 
moradores até às 23h30 para triagem 
de segunda a segunda, neste período 
de inverno. Caso o munícipe saiba de 
alguém em situação de rua que precisa 
de abrigo, pode entrar em contato 
com o Albergue no 3550-0512 ou com 
o plantão da Abordagem Social pelo 
WhatsApp 93500-3054.

O equipamento fica na rua Papa 
João XXIII, 433, Alto Cardoso e tem 
capacidade inicial para atender 20 
pessoas entre homens e mulheres, que 
estejam dentro dos critérios e perfil do 

regulamento do serviço.
Dentre os serviços oferecidos pela 

Secretaria de Assistência Social da 
Prefeitura no local estão a triagem pela 
equipe técnica, atendimento social 
e psicológico, bem como todos os 
encaminhamentos necessários à rede 
sócio-assistencial do município.

Além da equipe técnica, o Albergue 
tem apoio administrativo, guardas, 
controladores de acesso 24 horas, 
ajudantes de serviços gerais, dentre 
outros.

Um dos destaques é o Espaço 
Pet, criado para acolher também os 
animais de estimação dos moradores 
de rua. A iniciativa é uma parceria 
com o Fundo Social de Solidariedade, 
por meio do Projeto Reinvente, que 
produziu casinhas para os animais. No 
local ainda há fornecimento de ração e 
atenção aos animais.

Grupo Simec vai dobrar produção e gerar 
mais 450 empregos diretos em Pinda

Durante fase de ampliação, 
grupo deve gerar cerca de 1.200 
empregos indiretos

O Grupo Simec realizou dia 
30 de junho o lançamento da pe-
dra fundamental do projeto de 
expansão da usina siderúrgica 
GV do Brasil em Pindamonhan-
gaba.

A expansão que prevê um 
investimento de USD$ 300 mi-
lhões, que deve dobrar a produ-
ção de 625 mil toneladas para 
um 1,25 milhão de tonelada/ano 
e gerar mais 450 empregos dire-
tos após a conclusão da obra, que 
deve gerar 1.200 empregos indi-
retos durante a ampliação.

O CEO do grupo, Jaime Mon-
cada, agradeceu a todos que vem 
contribuindo com a empresa 
desde sua chegada a Pindamo-
nhangaba em 2011 e início da 
produção em 2015.

“Quero elogiou a todos que 
têm trabalhado no desenvol-
vimento das nossas atividades 
produtivas e comerciais. Agra-
deço ao empenho de cada fun-
cionário, colaborador, cliente, 
fornecedor e toda nossa a cadeia 
produtiva envolvida no nosso 
processo”.

O responsável pela planta 
de Pindamonhangaba, Enrique 
Flores, agradeceu a todos os pre-
sentes e frisou compromisso do 
grupo em “trabalhar em respei-
to às leis e à comunidade local, 
mostrando um papel eficiente e 
consolidado do grupo Simec em 
todo o território nacional”.

O secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Roderley 
Miotto, enalteceu o compromis-
so da empresa no projeto de ex-
pansão. “Temos conversado com 
a direção do grupo e fornecido 
suporte para essa grande ação. 
Um grande investimento, que 
traz inúmeros benefícios para 
Pindamonhangaba, principal-

mente na geração de emprego e 
renda, bem como contribuição 
para o desenvolvimento do par-
que industrial do município”.

O prefeito, Isael Domingues, 
afirmou que a expansão do gru-
po consolida um grande mo-
mento para Pindamonhanga-
ba. “A cidade está a todo vapor. 
Temos trabalhado forte para o 
crescimento e temos um olhar 
especial para a questão indus-
trial e comercial, porque são pi-
lares para a geração de emprego, 
para o desenvolvimento econô-
mico do município. Essa expan-
são vem para ajudar a consolidar 
nossa posição no ranking de ge-
ração de empregos e de expor-
tação. Sempre estamos muito 
bem ranqueados em geração de 
emprego pelo Caged, bem como 
destaque em exportação, figu-
rando sempre entre as três pri-
meiras cidades da região”.

O prefeito ressaltou a impor-
tância da atuação do Poder Pú-
blico junto ao setor industrial, 
propiciando leis e projetos que 
facilitem a atração de investi-
mentos. “Temos que agir como 
facilitadores para chegada de 
novas empresas e expansão das 
indústrias da nossa cidade. Deve-
mos proporcionar um ambiente 
atrativo, de fácil acesso, que bus-
que a solução dos problemas e 
com isso tenhamos uma situação 
favorável aos investidores, traba-
lhadores e também para o muni-
cípio”, completou Isael.

O evento contou com a pre-
sença de diretores da empresa, 
empresários de diversos setores, 
bem como o vice-prefeito Ricar-
do Piorino, e dos vereadores José 
Carlos Gomes – Cal (presidente 
da Câmara), Norbertinho, Re-
gininha, Herivelto Vela, Julinho 
Car, Rogério Ramos, Renato Ce-
bola, Magrão, Felipe Guimarães e 
Gilson Nagrin.
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Ações educativas do ‘Projeto Casa Verde’ 
são realizadas no mês do Meio Ambiente

Fundo Social de Solidariedade realiza 
doação de roupas no bairro Padre Rodolfo

O Fundo Social de Solidarie-
dade de Pindamonhangaba rea-
lizou, na manhã de quinta-feira 
(30), uma doação de roupas para 
as pessoas do bairro Padre Ro-
dolfo. A doação realizada no cen-
tro comunitário foi um sucesso e 
contou com a presença de mui-
tas pessoas que necessitam dos 
produtos. 

Foram doadas roupas mascu-
linas e femininas, roupas de frio, 
cobertores e sapatos. No local, 

também havia a equipe da Saú-
de, realizando aferição de pres-
são no público e um barbeiro 
voluntário cortando o cabelo da 
população.

Pela Campanha do Agasalho, 
o Fundo Social de Solidarieda-
de recebe doações de roupas e 
cobertores todos os dias. Desta 
vez, o órgão optou por levar as 
roupas até os bairros para serem 
doadas, e não pela entrega na 
sede do FSS.

“Nessa época de frio, a doação 
de roupa é muito importante, 
pois tem muita gente precisando. 
É uma ajuda bastante necessária. 
Gostei do que vi aqui e a doação 
está ajudando bastante gente”, dis-
se a moradora do bairro, Lucilene. 

“Nós começamos a campa-
nha de doação de agasalho. Toda 
sexta-feira nós passamos nos lu-
gares e coletamos os itens. Creio 
que não podemos ficar aguar-
dando, esperando pelo fim da 

campanha, assim resolvemos 
vir até o bairro, trazer parte das 
roupas, comunicar a população 
e entregar os produtos aqui no 
centro comunitário. Isso é mui-
to importante, essa ação é efi-
ciente. A Prefeitura, a gestão do 
prefeito Isael, sempre agindo e 
apoiando, incentivando a cam-
panha e a equipe do Fundo Social 
de parabéns. Os colaboradores 
não medem esforços para que 
as roupas cheguem até quem 

realmente precisa”, disse a pre-
sidente do Fundo Social, Cláudia 
Domingues. 

“Graças a Deus foi um suces-
so enorme aqui e será em outros 
locais também. Reforçamos o 
pedido para que as pessoas con-
tinuem doando roupas, agasa-
lhos e cobertores, pois têm gente 
que precisa. Agradeço a todos 
pelo carinho que enxergam essa 
ação” completou Cláudia Domin-
gues.

No dia 5 de junho foi come-
morado o “Dia Mundial do Meio 
Ambiente” e, durante todo o 
mês, foram realizadas diversas 
ações pela equipe de professores 
do “Projeto Ambiental da Casa 
Verde”, que marcaram este perí-
odo de conscientização.

Dentre essas ações entrega 
de mudas em diversos pontos 
da cidade junto à Secretaria de 
Meio Ambiente e meditação pelo 
Planeta no Parque da Cidade e no 
Bosque da Princesa em parceria 
com as instrutoras do Cpic.

Outras ações foram: a visita 
dos alunos do curso Ecologistas 
do Futuro, da Casa Verde, ao PEV 
e ao Centro de Reciclagem de 
Moreira César; Blitz para cons-

cientização e campanha para 
coleta de óleo usado na Vila São 
Benedito; e Blitz realizada pelos 
ecologistas da unidade Lessa, 
pelas ruas do bairro, entregan-
do folders e conversando com os 
munícipes, sobre o descarte cor-
reto de resíduos.

Também foram realizadas 
mensagens dos ecologistas da 
unidade do Lessa para os alunos 
da Escola Félix Adib sobre a im-
portância de preservar o meio 
ambiente, foi feita a primeira vi-
sita com os alunos da Rede Mu-
nicipal ao Parque Natural Muni-
cipal do Trabiju, além de palestra 
sobre Resíduos e os 5 R’s com o 
Economista e Ambientalista Ar-
thur Galhano nas escolas muni-

cipais Félix Adib e Padre Zezinho.
Foi realizada, ainda, a finali-

zação do Projeto Resíduos Sólidos: 
Responsabilidade Compartilhada – 
Caminhos da Logística Reversa, que 
contou com a participação de cerca 
de 800 alunos da rede municipal. 

A equipe de professores e a 
gestora regional Luciana Simo-
netti, participaram do IX Semi-
nário de Educação Ambiental do 
Vale do Paraíba, no município de 
Potim, fechando com chave de 
ouro a programação ambiental. 

“Queremos expressar nossa 
gratidão a todos os envolvidos. 
Tudo o que foi realizado foi re-
sultado de esforços conjuntos”, 
disse a secretária de Educação, 
Luciana Ferreira.
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Divulgação

Divulgação

Divulgação

Biblioteca de Moreira César 
realiza várias ações

A semana começou movimentada na biblioteca pública mu-
nicipal Maria Bertha César em Moreira César. Na segunda-fei-
ra (27) foi exibido um filme e depois houve um bate-papo com 
as crianças sobre aspectos técnicos e aprendizados.

Na terça-feira (28), foi realizada a mediação de leitura para 
as crianças. Na quarta-feira (29) foi realizado encerramento 
de ciclo da oficina de história em quadrinhos e apresentação de 
música do Projeto Guri. 

Foram os agitos que garantiram que pelo menos 400 pes-
soas redescobrissem essa biblioteca que conta com um acervo 
aproximado de 25 mil livros.

“Dados mostram que o país vive um momento de redução 
no número de leitores, por outro lado nós estamos caminhando 
no sentido contrário, incentivando a redescoberta das bibliote-
cas públicas em Pindamonhangaba. Podemos dizer que, na pós 
modernidade, sim, biblioteca também é lugar de música, filme e 
arte, e casar tudo isso com a leitura é sempre uma boa pedida”, 
disse o gestor de bibliotecas, Mauro Celso Barbosa.

Divulgação

Na ocasião também teve um profissional de barbearia, 
voluntário, realizando cortes de cabelo

Doações foram muito bem recebidas pela população
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Troca de alimentos por ingresso 
para shows do aniversário de 
Pinda começa na terça-feira (5)

A troca de alimento por in-
gressos para os shows do ani-
versário 317 anos de emancipa-
ção político-administrativa de 
Pindamonhangaba começa na 
terça-feira (5), no Fundo Social 
de Solidariedade, a partir das 8 
horas.

Cada ingresso será trocado 
por um quilo de alimento não 
perecível (exceto sal). E cada pes-
soa poderá trocar até 10 alimen-
tos por ingresso.

Caso a cota de ingresso não 
seja trocada até a data do show, 
haverá troca na portaria do 
evento, no dia de cada apresen-
tação, no Parque da Cidade.

Os itens arrecadados serão 
doados pelo Fundo Social de So-
lidariedade às famílias em situa-
ção de vulnerabilidade social.

Programação de shows

Entre os dias 7 e 10 de julho, o 
Parque da Cidade vai receber di-
versas atrações culturais e musi-
cais.

Dia 7, às 19 horas haverá qua-
drilha de bonecos; às 10h, Banda 
Radiola; às 21 horas, DJ Serginho; 
e às 22 horas, Inimigos da HP. No 
dia 8, às 20 horas, show Bruno 
Iago e Banda; às 22 horas, Mau-
rício & Mauri. Dia 9, às 20 horas 
terá Banda O Certo; às 21 horas, 
DJ Jota P; às 22 horas, Projota. Dia 
10, às 20 horas, Banda Electricall, 
às 21 horas, DJ Yago; e às 22 ho-
ras, Detonautas.

Estrutura

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou esta semana, 
no Parque da Cidade, a monta-
gem da estrutura para as festivi-
dades do aniversário de 317 anos.

Sobre a montagem das es-
truturas, o secretário Adjunto de 
Cultura e Turismo, Ricardo Flo-
res, explicou que este ano terá um 
formato diferente do que ocorria 
antes da pandemia. “Um novo 
layout, novos espaços, com utili-
zação de telão de LED e captação 
e transmissão de imagens em 

A Prefeitura já iniciou a montagem da estrutura para as 
festividades do aniversário de Pindamonhangaba

‘Festival Gastronômico’ tem bolinho caipira 
e quirerinha com costelinha de porco

O “II Festival Gastronômico 
de Inverno Piracuama e Ribei-
rão Grande” tem novas atrações 
neste fim de semana. 

No sábado (2), a atração che-
ga ao Recanto das Águas (estra-
da Jesus Antônio de Miranda, 
19.099, Ribeirão Grande), das 10 
às 18 horas, com muita música, 
atrações, comidas variadas e o 
prato especial, bolinho caipira.

No domingo (3), o evento 
acontece das 18 às 23 horas, com 
diversas comidas, especialmen-
te a quirerinha com costelinha 
de porco e música ao vivo no Bar 
da Rô (estrada Jesus Antônio de 
Miranda, Km 5,7).

Em todos os finais de semana 
de junho e julho ocorrerão atra-
ções musicais, feiras e exposi-
ções.

O foco gastronômico conta 
com pratos especialmente ela-
borados pelos restaurantes par-
ticipantes, que são o carro-chefe 
de cada estabelecimento.

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 Comuni-
cação da Prefeitura e Comtur – 
Conselho Municipal de Turismo.

tempo real, nova disposição das 
barracas e áreas de lazer, intro-
dução de um grande espaço KIDS 
– com brinquedos infláveis para 
as crianças e outras novidades”.

O evento ainda contará com 
espaço para Feira do Arte Encan-
to, do Fundo Social de Solidarie-
dade, e área para o Novo Turis-
mo, que estará com parceiros 
ajudando a promover a turismo 
da cidade.

Sobre as atrações, Ricardo 
Flores disse que elas foram pen-
sadas para agradar a todos os 
públicos. “Estamos organizando 
uma grande festa para comemo-
ração do aniversário de Pinda-
monhangaba e optamos por um 
mix de artistas de Pinda, da re-
gião e alguns nomes famosos no 
cenário nacional. Eles foram se-
lecionados para que tivéssemos 
atrações para agradar a todos os 
públicos. Assim teremos música 
eletrônica, pagode, samba, ser-
tanejo, pop rock, rap. Será uma 
festa para todos os gostos”.

Ele destacou que a área de 
alimentação será explorada pe-
las instituições assistenciais de 
Pindamonhangaba, haverá ain-
da espaço para food trucks e am-
bulantes.

Outro ponto destacado foi a 
segurança para o evento. “Além 
da questão do entretenimento 
para população e social para as 
instituições, o prefeito Dr. Isael 
sempre prioriza a segurança do 
público. Este ano teremos esqui-
pes da Guarda Civil Metropolita, 
apoio da Polícia Militar e ainda 
controlares de acessos contrata-
do. Com isso teremos uma festa 
ainda mais segura”.

Sobre estacionamento para o 
evento, será no valor de R$ 20,00. 
Os valores arrecadados, abaten-
do os custos, serão revertidos 
para as instituições assistências 
do município.

O evento possui apoio da Pre-
feitura, e de acordo com a Secre-
taria de Cultura e Turismo, retor-
nando os eventos na cidade após o 
período mais crítico da pandemia, 
iniciativas como essa são bem-
vindas para fomento do turismo.

O secretário adjunto de Cul-
tura e Turismo, Ricardo Flores, 
disse que há opções para todos 
os públicos. “São restaurantes 
e bares com grande variedade 
gastronômica, podendo agradar 
públicos com gosto diferente. 

Embora o restaurante apresen-
te um prato como o seu princi-
pal para o festival, a cozinha do 
local continua servindo suas 
demais refeições e porções nor-
malmente. Com isso, quem vai a 
um dos locais do festival pode se 
deliciar com um vasto cardápio, 
além de ouvir música de quali-

dade e se divertir com a família 
e amigos”.

Para conferir a programação 
completa do II Festival Gastro-
nômico de Inverno Piracuama e 
Ribeirão Grande, acesse https://
pindamonhangaba.sp.gov.br/
ii-festival-gastronomico-de-in-
verno.

Divulgação

Em clima junino
A Escola Municipal Augusto César Ribeiro realizou, esta 

semana, seu “Arraiá Junino” em grande estilo. Não faltaram: 
quadrilhas, danças, música, trajes típicos e muita alegria!

Divulgação

O “II Festival Gastronômico de Inverno ” une comidas variadas a apresentações musicais, entre outras atrações

Divulgação
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ORDEM DO DIA

23ª Sessão Ordinária do ano de 2022, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 04 de julho de 2022, segunda-feira, às 14 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Substitutivo ao Projeto de Lei n° 38/2022, do Vereador Marco Mayor, que “Dispõe sobre a 
instalação de câmeras de monitoramento, alarmes e outros dispositivos de segurança nas escolas 
e creches públicas de Pindamonhangaba”.

II. Projeto de Lei n° 51/2022, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2023 e dá outras providências”.

III. Projeto de Decreto Legislativo n° 05/2022, do Vereador Francisco Norberto S. R. de Moraes – 
Norbertinho, que “Concede a MEDALHA PERCY NEWTON DE LACERDA CÉSAR”.

 Pindamonhangaba, 29 de junho de 2022.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Obs.: Art. 256 do Regimento Interno: As sessões nas quais se discutem
as Leis Orçamentárias terão a Ordem do Dia preferencialmente reservada a essas matérias

e o Expediente ficará reduzido a trinta minutos, contados do final da votação da Ata.

DECRETO LEGISLATIVO N.º 06, DE 14 
DE JUNHO DE 2022.

Institui o Projeto Esportista do 
Ano, no âmbito do Município de 
Pindamonhangaba.

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 instituído o Projeto Esportista do Ano, no 
âmbito do Município de Pindamonhangaba.

Art. 2° O Projeto Esportista do Ano tem por finalidade 
premiar atletas destaques de cada ano, em todas as 
modalidades existentes no Município.

Art. 3° Poderão receber a honraria os atletas referência 
nas categorias masculino, feminino, infantil, adulto, sênior 
e veteranos.

Art. 4° Será entregue pela Câmara Municipal de 
Pindamonhangaba, a título de premiação, diploma de 
honra ao mérito de reconhecimento pela valorização e 
comprometimento com o esporte.

Parágrafo único. Os premiados não poderão receber o 
título Esportista do Ano por dois anos consecutivos.

Art. 5° As premiações serão entregues em sessão solene a 
ser realizada no mês de novembro de cada ano.

Art. 6° A escolha dos esportistas será definida através de 
indicação de cada Vereador desta Casa de Leis.

Parágrafo único. Cada Vereador poderá indicar 01 (um) 
atleta nas categorias masculino, feminino, infantil, adulto, 
sênior ou veterano para o recebimento da honraria.

Art. 7° As despesas decorrentes da execução deste 
Projeto de Decreto Legislativo correrão por conta da Câmara 
Municipal de Vereadores de Pindamonhangaba.

Art. 8° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação.

Pindamonhangaba, 14 de junho de 2022.
  

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
                           Presidente 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 06/2022, de autoria do Vereador Professor 
Felipe Guimarães.
Publicado no Departamento Legislativo.

DECRETO LEGISLATIVO N.º 07, DE 14 
DE JUNHO DE 2022.
Dispõe sobre as contas da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba 
relativas ao Exercício de 2019.

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° Ficam aprovadas as contas da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, relativas ao Exercício 
de 2019, acompanhando o parecer favorável exarado 
pelo Tribunal de Contas de São Paulo – Processo TC-
004978.989.19-2, com exceção feita aos atos pendentes de 
apreciação por aquele Tribunal.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data 
de sua publicação.

Pindamonhangaba, 14 de junho de 2022.

  
Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL

                       Presidente 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 07/2022, de autoria da Comissão de Finanças 
e Orçamento.
Publicado no Departamento Legislativo.

DECRETO LEGISLATIVO N.º 08, DE 14 
DE JUNHO DE 2022.
Dispõe sobre Sessão Solene come-
morativa ao Dia das Assembleias 
de Deus no Município de Pindamo-
nhangaba.

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° A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
realizará anualmente uma Sessão Solene comemorativa ao 
Dia das Assembleias de Deus a ser comemorado no dia 18 de 
junho.

Parágrafo único. Nesta oportunidade o requerente 
indicará 12 (doze) membros líderes que se destacaram no 
exercício de suas atividades de liderança e participação 
relevante à igreja e sociedade.

Art. 2° Os homenageados receberão um Diploma de 
Honra ao Mérito.

Art. 3° As despesas decorrentes com a execução 
deste Decreto Legislativo correrão por conta de dotação 
orçamentária vigente.

Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação.

Pindamonhangaba, 14 de junho de 2022.

  
Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL

                            Presidente 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 08/2022, de autoria do Vereador Marco Mayor.
Publicado no Departamento Legislativo

RESOLUÇÃO N.º 03, DE 28 DE 
JUNHO DE 2022.

Cria a GALERIA LILÁS na 
Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba.

VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL, Presidente 
da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, 
faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu 
promulgo a seguinte RESOLUÇÃO: 

Art. 1° Fica criada na Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba a GALERIA LILÁS, que consiste em 
espaço reservado para mural de fotos de Vereadores 
de todas as legislaturas, com o objetivo de resgatar a 
história das mulheres parlamentares no Legislativo de 
Pindamonhangaba.

Art. 2° A GALERIA LILÁS ficará localizada no hall de 
entrada da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, 
com as fotos das Vereadoras dispostas lado a lado, em 
ordem cronológica de posse, constando abaixo de cada 
uma a identificação e o período de atuação.

Art. 3° As despesas decorrentes da execução 
financeira desta Resolução correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente 
da Câmara Municipal.

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Pindamonhangaba, 28 de junho de 2022.

  
Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL

                          Presidente 

Projeto de Resolução n.º 02/2022, de autoria do Vereador José Carlos Gomes – 
Cal e da Vereadora Regina Célia Daniel Santos – Regininha.
Publicada no Departamento Legislativo.

Com 4 projetos na Ordem do Dia, 
os parlamentares de Pindamonhan-
gaba realizaram nesta segunda-fei-
ra, dia 27 de junho, no Palácio Legis-
lativo “Dr. Geraldo José Rodrigues 
Alckmin”, a 22ª sessão ordinária. 
Após discussões e debates, todos os 
projetos acabaram sendo aprovados 
pelo plenário da Casa. Por motivo de 
saúde, o vice-presidente da Casa, 
vereador Francisco Norberto Silva 
Rocha de Moraes - Norbertinho não 
participou da sessão ordinária.

Praça no 
Loteamento Cidade Nova
A abertura dos trabalhos da Or-

dem do Dia aconteceu com a análi-
se do Projeto de Lei n° 42/2022, do 
vereador Marco Mayor (PSDB), que 
“Denomina de PRAÇA JOAQUIM 
CARDOSO DE ARAÚJO a praça loca-
lizada entre a Av. Princesa do Norte, 
Rua Ubatuba e Rua Bom Sucesso, no 
Loteamento Cidade Nova – Bairro 
Ipiranga”. A aprovação ocorreu por 
10 votos favoráreis.

Biografia 
Joaquim Cardoso de Araújo nas-

ceu em Brasília de Minas, em 21 de 
abril de 1942. A origem da família 
foi simples, mas foi sua base para se 
tornar um homem de caráter. Filho 
de Ramiro Cardoso de Araújo e Maria 
Pereira de Souza, Joaquim se mudou 
para o Vale do Paraíba e formou sua 
própria família com Terezinha Men-
des de Araújo. Escolheu a cidade de 
Pindamonhangaba foi morar bairro 
Cidade Nova. Seu argumento esta-
va baseado na ideia de que o bairro 
tem ruas padronizadas, estava em 
constante crescimento e onde fazia 
amigos a cada dia. Joaquim Cardoso 
de Araújo tinha um perfil de cuidar 
de pessoas, orientar e tratar as cau-
sas sociais por um caminho do bem. 
Com sua filosofia de vida se prestava 
a trabalhar com as pessoas a ideia de 
honestidade, padrão de bom caráter 
na maneira de viver a vida. Seus fei-
tos não foram palpáveis, porém tra-
balhou para formar pessoas de bem 
na comunidade onde vivia. Faleceu 
em 26 de agosto de 2014, deixando 
saudades entre amigos e familiares.

Alterações de Leis
Logo em seguida, os vereadores 

aprovaram - por unanimidade - o 
segundo item da pauta: o Projeto de 
Lei n° 89/2022, do Poder Executivo, 
que “Altera dispositivos das Leis n° 
2.626, de 19 de dezembro de 1991; n° 

Vereadores de Pindamonhangaba apoiam 
crescimento da cidade e aprovam projeto
com alteração na Estrutura da Prefeitura

e criação de novas Secretarias
Projeto de Resolução, de autoria da vereadora Regina Célia Daniel Santos - Regininha, também foi aprovado na

22ª Sessão Ordinária e cria a “Galeria Lilas” com o resgate da história das mulheres parlamentares no Legislativo Municipal
4.492, de 03 de outubro de 2006; n° 
4.682, de 12 de setembro de 2007; n° 
4.966, de 23 de setembro de 2009; n° 
6.043 de 19 de julho de 2017; n° 6.381, 
de 06 de novembro de 2020 e dá ou-
tras providências”. A aprovação do 
documento oficial permitirá ao Exe-
cutivo alterar a legislação mencio-
nada no que diz respeito ao  Conse-
lho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente  - CMDCA; Conse-
lho Municipal do Idoso; Conselho 
Municipal da Pessoa com Deficiên-
cia; Conselho Municipal da Cultura; 
Conselho Municipal de Assistência 
Social - CMAS e Fundo Municipal de 
Turismo - FUMTUR.

De acordo com o Executivo, “as 
alterações propostas visam ade-
quar a composição dos Conselhos 
Municipais, reformulando o quadro 
participativo de membros do Poder 
Público Municipal, substituindo-se a 

designação de secretarias, em razão 
da alteração na estrutura adminis-
trativa e, notadamente, a Secretaria 
de Negócios Jurídicos, por se tratar 
de órgão meramente consultivo (e 
não deliberativo) do Poder Executi-
vo”. 

Estrutura Organizacional
da Prefeitura
No terceiro item da pauta de vo-

tação na Ordem do Dia, os vereado-
res confirmaram a aprovação - por 
8 votos favoráveis e 1 contrário - do 
Projeto de Lei n° 96/2022, do Poder 
Executivo, que “Altera dispositivos 
da Lei Ordinária n° 6.194, de 20 de 
dezembro de 2018, que dispõe so-
bre a Estrutura Organizacional da 
Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba e dá outras providências 
e altera dispositivos da Lei Ordinária 
n° 6.197, de 20 de dezembro de 2018, 
que dispõe sobre a estruturação dos 

cargos de secre-
tários munici-
pais, dos cargos 
de provimento 
em comissão, 
das funções de 
confiança e das 
funções gratifi-
cadas da Prefei-
tura Municipal 

de Pindamonhangaba e dá outras 
providências”.

O documento aprovado pelo ple-
nário irá possibilitar ao município a 
criação das Secretarias de Tecnolo-
gia, Inovação e Projetos e a da Mu-
lher, Família e Direitos Humanos. O 
Executivo explica que “e readequa-
ção da estrutura da Administração 
Municipal adaptando as secretarias 
e suas divisões à realidade, de acor-
do com as necessidades que se apre-
sentam, se faz necessária em razão 
da nova dinâmica de trabalho a ser 
adotada pela atual gestão”. Segundo 
mensagem do Executivo ao Presi-
dente da Câmara, do ponto de vista 
financeiro-orçamentário, a criação, 
remanejamento e redistribuição dos 
cargos estão dentro da estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro 
e “a Prefeitura continuará a operar 
abaixo do limite prudencial prescri-
to na Lei de Responsabilidade Fiscal 
- LC 101/2000”.

Galeria Lilás
No último item da Ordem do Dia, 

o plenário da Casa deliberou aprovar 
por unanimidade, o Projeto de Reso-
lução n° 02/2022, do vereador José 
Carlos Gomes – Cal (Republicanos) 
e da vereadora Regina Célia Daniel 
Santos – Regininha (PL), que “Cria a 

GALERIA LILÁS na Câmara de Vere-
adores de Pindamonhangaba”.

A aprovação e criação desta “Ga-
leria Lilás” consiste na construção 
de um espaço reservado para mu-
ral de fotos de vereadoras de todas 
as legislaturas, com o objetivo de 
resgatar a história das mulheres 
parlamentares no Legislativo de 
Pindamonhangaba. De acordo com 
o Projeto, a GALERIA LILÁS ficará lo-
calizada no hall de entrada da Câma-
ra de Vereadores de Pindamonhan-
gaba, com as fotos das vereadoras 
dispostas lado a lado, em ordem cro-
nológica de posse, constando abaixo 
de cada uma, a identificação e o pe-
ríodo de atuação.

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2022

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba 
informa que se acha aberto Pregão Presencial 
nº 06/2022, com encerramento dia 19/07/2022, 
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 Pindamonhangaba – SP. Com objetivo de 
contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviços de controladoria de 
acesso no prédio da Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, por um período de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado, 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 
disponível pelo portal www.pindamonhangaba.
sp.leg.br, sem ônus.
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A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba mantém vacina-
ção de 5ª dose contra a Covid-19 
para pessoas com 40 anos ou 
mais com alto grau de imunos-
supressão nessa sexta-feira (1º); 
4ª dose será aplicada em pesso-
as com 40 anos ou mais. 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).

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

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
USF Cidade Nova, USF Nova Es-
perança, Estacionamento Shiba-
ta 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, USF Nova Es-
perança, Estacionamento Shiba-
ta Centro e Cisas (Moreira César).

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

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

PFiZeR / bionTeCh (Conforme 
agendado na carteirinha )
Das 8 às 11 horas: USF Nova 

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

2ª dose: PFiZeR Pediátrica
Crianças de 5 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 horas: 
USF Cidade Nova, USF Nova Espe-
rança e Estacionamento Shibata 
Centro e Cisas (Moreira César).

4ª dose / Segunda dose 
Adicional/

(População de 18 a 39 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 ho-
ras: USF Cidade Nova, USF Nova 
Esperança e Estacionamento 
Shibata Centro e Cisas (Moreira 
César).

40 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, USF 
Nova Esperança e Cisas (Moreira 
César).

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, USF Nova Espe-
rança e Estacionamento Shibata 
Centro e Cisas (Moreira César).

5ª dose/ terceira dose adicional
Pessoas acima de 40 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, USF Nova Es-
perança, Estacionamento Shiba-
ta Centro e Cisas (Moreira César).

Covid-19: Pinda mantém vacinação para todos 
os públicos nesta sexta (1º). 
Confira locais e horários

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.

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 
outro dia. Pedimos a compreen-
são.

- Todos precisam levar um 
documento de identificação (RG 
ou CPF), comprovante de en-
dereço 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 do-
cumento com foto e preferen-
cialmente informar o dia que 
tomou a primeira dose.

Comorbidades e deficiências 
infantis

Insuficiência cardíaca, cor-pul-
monale e hipertensão pulmonar, 
cardiopatia hipertensiva, síndro-
mes coronarianas, valvopatias, 
miocardiopatias e pericardiopa-
tias, doenças da aorta, grandes 
vasos e fístulas arteriovenosas, 
arritmias cardíacas, cardiopatias 
congênitas, próteses e implantes 
cardíacos, talassemia, síndrome de 
Down, diabetes mellitus, pneumo-
patias crônicas graves, hiperten-
são arterial resistente e de artéria 
estágio 3, hipertensão estágios 1 e 
2 com lesão e órgão alvo, doença 
cerebrovascular, doença renal crô-
nica, imunossuprimidos (incluin-
do pacientes oncológicos), anemia 
falciforme, obesidade mórbida, 
cirrose hepática e HIV.  

grau de imunossupressão de 
adultos

Indivíduos que possuam: 

Divulgação

O boletim da Vigilância Epi-
demiológica de Pindamonhan-
gaba contabilizou, do dia 28 
(terça-feira) ao dia 30 (quin-
ta-feira), 1 óbito (Socorro). A 
Prefeitura lamenta a morte e 
se solidariza com os familiares. 
O boletim contabiliza ainda 373 
novos casos notificados e 373 re-
cuperados. No total, 39.230 mo-
radores de Pindamonhangaba 
testaram positivo para Covid-19.  

As UTIs públicas estão com 
40% de ocupação e as UTIs pri-
vadas estão com ocupação de 
25%. As enfermarias estão com 
28% de ocupação, somados lei-
tos públicos e privados.

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
391.952 (números atualiza-
dos até as 13h de 30 de junho), 
146.644 primeiras doses, 135.452 
segundas doses, 4.581 doses úni-
cas e 105.275 doses adicionais. 

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

O boletim semanal que circu-
lava toda segunda-feira passará 
a ser publicado toda quinta-feira 
a partir de hoje. 

1 óbito
Socorro.

373 casos novos notificados
Alto Cardoso, Andrade, Ara-

retama, Azeredo, Bela Vista, Bem 
Viver, Boa Vista, Bonsucesso, 
Borba, Bosque, Campinas, Cam-
po Belo,Campos Maia, Carangola, 
Castolira, Centro, César Park, Ci-
dade Jardim, Cidade Nova, Colo-
nial Village, Crispim, Cruz Peque-
na, Feital, Flamboyant, Galega, 
Goiabal, Jardim Carlota, Jardim 
Cristina, Jardim Eloyna, Jardim 

Mariana, Jardim Princesa, Jardim 
Regina, Jardim Rosely, Laerte As-
sunção, Lago Azul, Lessa, Liber-
dade, Mantiqueira, Marçon, Maria 
Áurea, Maricá, Mombaça, Moreira 
César, Morumbi, Ouro Verde, Pa-
dre Rodolfo, Parque das Nações, 
Parque das Palmeiras, Parque São 
Domingos, Pasin, Ribeirão Gran-
de, Santa Cecília, Santa Luzia, 
Santana, São Benedito, Shangrilá, 
Socorro, Terra dos Ipês, Triângulo, 
Vale das Acácias, Vila Borghese, 
Vila Rica, Vila São Benedito, Vila 
São José, Vila São Paulo, Vila Suíça, 
Vista Alegre e Vitória Vale.

373 recuperados
Água Preta, Alto Cardoso, 

Andrade, Araretama, Azeredo, 
Bela Vista, Bem Viver, Boa Vista, 
Bonsucesso, Bosque, Campinas, 
Campo Belo, Campos Maia, Cas-
tolira, Centro, Cidade Jardim, 
Cidade Nova, Colonial Village, 
Crispim, Cruz Pequena, Feital, 
Galega, Goiabal, Graminha, Jar-
dim Boa Vista, Jardim Cristina, 
Jardim Eloyna, Jardim Imperial, 
Jardim Princesa, Jardim Prin-
cesa, Jardim Regina, Jardim 
Rezende, Jardim Rosely, Laerte 
Assunção, Lago Azul, Lessa, Li-

berdade, Mandú, Mantiqueira, 
Maria Áurea, Maricá, Moema 
Ville, Mombaça, Moreira César, 
Morumbi, Ouro Verde, Padre 
Rodolfo, Parque das Nações, 
Parque das Palmeiras, Parque 
São Domingos, Pasin, Real Vil-
le, Reserva dos Lagos, Ribeirão 
Grande, Santa Cecília. Santa 
Luzia, Santana, São Benedito, 
Shangrilá, Socorro, Taipas, Ter-
ra dos Ipês, Triângulo, Vale das 
Acácias, Vila Borghese, Vila Rica, 
Vila São Benedito, Vila São José, 
Vila São Paulo, Vila Verde, Vista 
Alegre e Vitória Vale.

Cidade registra 1 óbito, 
373 casos novos notificados e 
373 recuperados de Covid-19
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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 Suces-
so, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

TOMADA DE PREÇOS 006/2022 (PMP 
2688/2022) - reabertura 
Para “contratação de empresa especializada 
para substituição de uma travessia e ajustes na 
calha do Ribeirão do Araretama, com forneci-
mento de material e mão de obra”, com recebi-
mento dos envelopes até dia 19/07/2022 às 14h 
e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO ELETRÔNICO 090/2022 (PMP 
4706/2022) – reabertura 
Para “contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de cobertura secu-
ritária, para 02 veículos oficiais pertencentes à 
frota da Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te, por um período de 12 meses”, com rece-
bimento das propostas até dia 13/07/2022 às 
08h e início dos lances às 08h30. 

Todos os editais estarão disponíveis no site 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também 

https://bnc.org.br/ para pregões eletrônicos). 
Maiores informações no endereço acima das 
8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO ELETRÔNICO 073/2022 (PMP 
3140/2022) 
A autoridade superior, com base na análise 
técnica do atestado de capacidade técnica 
apresentado, realizado pela equipe da Secre-
taria Gestora, homologou, em 30/06/2022, e 
adjudicou a licitação supra, que cuida de “con-
tratação de empresa de prestação de serviço 
para instalação de gás encanado no Mercado 
Municipal”, em favor da empresa J Gás Insta-
lação e Manutenção Ltda, o item 01, no valor 
total de R$ 128.700,00. 

PREGÃO PRESENCIAL 106/2022 (PMP 
5720/2022) 
A autoridade superior, com base na análise 
técnica da documentação exigida no termo 
de referência, homologou, em 29/06/2022, e 
adjudicou a licitação supra, que cuida de “aqui-
sição de refeições (almoço e janta) diárias 
ininterruptas para o Corpo de Bombeiros de 
Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses, 
incluindo sábados, domingos e feriados”, em 
favor da empresa Nilo de Siqueira Alves Junior 
ME, o item 01, no valor total de R$ 114.890,40.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007740-57.2008.8.26.0445. 
O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr. Wellington Urbano 
Marinho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a HIRAM DE SOUZA CARVALHO, RG 16764455, réu ausente, incerto, 
desconhecido, eventual interessado, bem como sua cônjuge e/ou sucessores, que lhe foi proposta uma ação de Monitória 
por parte de CENTRO EDUCACIONAL PROPEDÊUTICO SC LTDA, alegando em síntese: visando o recebimento de 
crédito proveniente de acordo inadimplido, no valor de R$5.166,55 (cinco mil, cento e sessenta e seis reais e cinquenta e 
cinco centavos), corrigido até 31/07/2008. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após 
o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 19 de maio de 2022. 

 

CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente no uso de suas atribuições conforme Artigo 19º do Estatuto Social convoca 
os 27 sócios cooperados da COOPERAPINDA – Cooperativa de Transportes de Cargas de Pinda-
monhangaba, SP para comparecerem na data do dia 11 de julho de 2022 à ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, que fará realizar em sua sede social na Avenida Independência nº 1339 – sala 
01– Cidade Nova – CEP: 12414240 – Pindamonhangaba – SP, na Capital do Estado de São Paulo 
em primeira convocação ás 9:00 (nove) horas, com 2/3 (dois terços) dos seus sócios cooperados; 
em 2ª convocação às 10:00 (dez) horas, com metade mais um dos seus cooperados, ou em terceira 
convocação às 11:00 (onze) horas com o mínimo de 10 cooperados. Em que serão deliberados os 
assuntos da Assembleia Geral extraordinária, para tratar da seguinte ordem do dia: 
1.  Eleição dos cargos vagos do conselho de Administração;
2.  Eleição para os cargos vagos do conselho fiscal;
3.  Valor de pró-labore da diretoria (remuneração). 
Pindamonhangaba, SP, 31 de junho de 2022.

DIRETOR PRESIDENTE 
 DIRCEU PASTORELLI CARLOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer, cadastrada no CNPJ: nº 
07.076.249/0001-20, representada pela Sra. Presidente Analia dos Santos Ferreira, CONVOCAM 
os Associados, Fundadores, Voluntários, Contribuintes, Conselho Fiscal e Membros da diretoria, 
para Assembleia Geral Extraordinária. A realizar-se no dia 04 Julho de dois mil e vinte e dois, às 
quinze horas, na Av. Dr. Antonio Pinheiro Júnior, nº 449, Jardim Cristina, nesta cidade. A tratar de 
venda de veículo. 
Pindamonhangaba, 01 de julho de 2022.

Analia dos Santos Ferreira- Presidente

 

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO FECHADO VILLAGE SPLENDORE 
Rua Alcides Ramos Nogueira, 1370 – Socorro – Pindamonhangaba – SP                                                                                                                                    

Contato: (12) 3643-6345 (12) 98892-6166 / E-mail: villagesplendore.adm@gmail.com 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
 
O Presidente da Associação de Proprietários de Lotes do Loteamento Fechado Village 
Splendore, em conformidade com as disposições estatutárias, vem por meio deste edital, 
convocar os senhores associados proprietários para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no salão de festas do residencial, situado à rua Monza, nº 20, 
Village Splendore, CEP 12423-821 – Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de julho de 2022, às 
19:00 horas, em primeira convocação com a presença da metade, mais um, dos 
associados do loteamento; e às 19:30 horas, em segunda convocação, com qualquer 
número presente, para discutir e deliberar o que segue: 

 
1. Deliberar e votar sobre propostas de taxa extra para implantação de melhorias 

necessárias ao controle de acesso e segurança; 

2. Deliberar sobre procedimentos da Associação para possibilidade de protesto 

em Cartório de boletos vencidos a mais de 60 dias; 

3. Assuntos Gerais de interesse da Associação. 

 

O Edital na íntegra foi enviado aos associados por e-mail e está disponível para 

consulta e/ou ser retirado no escritório de administração da Associação. 

 

 

Pindamonhangaba, 30 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

Alexandre Leiva da Silva 
Diretor Presidente da Associação 

 

Observações: 

 É lícito aos senhores proprietários se fazerem representar na Assembleia ora convocada por 
procuradores, munidos com procuração específica; 

 As ausências dos senhores proprietários não desobrigam de aceitarem como tácita concordância aos 
assuntos que forem tratados e deliberados; 

 Conforme Artigo 16 do Estatuto Social os associados inadimplentes estão impedidos de votar. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Associação de Proprietários de Lotes do Loteamento Fechado Village Splendore, 
em conformidade com as disposições estatutárias, vem por meio deste edital, convocar os senhores 
associados proprietários para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no 
salão de festas do residencial, situado à rua Monza, nº 20, Village Splendore, CEP 12423-821 – 
Pindamonhangaba-SP, no dia 13 de julho de 2022, às 19:00 horas, em primeira convocação com 
a presença da metade, mais um, dos associados do loteamento; e às 19:30 horas, em segunda 
convocação, com qualquer número presente, para discutir e deliberar o que segue:

1. Deliberar e votar sobre propostas de taxa extra para implantação de melhorias necessárias ao 
controle de acesso e segurança;
2. Deliberar sobre procedimentos da Associação para possibilidade de protesto em Cartório de 
boletos vencidos a mais de 60 dias;
3. Assuntos Gerais de interesse da Associação.

O Edital na íntegra foi enviado aos associados por e-mail e está disponível para consulta e/ou ser 
retirado no escritório de administração da Associação.

Pindamonhangaba, 30 de junho de 2022.

Alexandre Leiva da Silva
Diretor Presidente da Associação

Observações:
* É lícito aos senhores proprietários se fazerem representar na Assembleia ora convocada por
procuradores, munidos com procuração específica;
* As ausências dos senhores proprietários não desobrigam de aceitarem como tácita concordân-
cia aos assuntos que forem tratados e deliberados;
* Conforme Artigo 16 do Estatuto Social os associados inadimplentes estão impedidos de votar.

O galpão do Cerâmica recebe, neste sábado (2), o projeto Mulheres 
Negras em Foco, aprovado pelo Edital 06/2021 – Linguagens Artísticas, 

do Fundo Municipal de Apoio às Políticas Culturais / Lei Aldir Blanc, 
organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de 

Pindamonhangaba. A iniciativa tem apoio do 
Conselho Municipal de Cultura. 

O evento começa às 11 horas e será repleta de ações artísticas, como 
exposição Faces da Resistência, exibição do documentário

 “Estar na minha pele” e oficina de estêncil. 
A ação tem entrada gratuita e é aberta a todos os interessados. 

O galpão do Cerâmica fica localizado na comunidade
 do Cerâmica, bairro Mandu.

Galpão do Cerâmica 
recebe Projeto Mulheres 

Negras em Foco

Divulgação

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

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

Chega 
de boleto 
em papel.
Agora 
é tudo 

ONLINE!

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

O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Judicial, do Foro de Pindamonhangaba/SP, 

na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a Benedito Donizete Moreira e sua mulher, se casado for, 

eventuais herdeiros e/ou sucessores, que nos autos do processo nº 1002278-

19.2019.8.26.0445 que neste juízo tramita, processo de Divisão e 

Demarcação de área, com o objetivo de que seja providenciado pelos Réus, o 

que necessário se fizer para o desmembramento do Lote de terreno nº 08 da 

Quadra R do Loteamento Cidade Nova, do município de Pindamonhangaba, 

possibilitando aos Autores o Registro da competente Escritura de Venda e 

Compra lavrada em 19/02/1990. Estando o Réu em lugar incerto e não 

sabido, não sendo possível citá-lo (a) pessoalmente, foi deferido a citação 

pelo presente edital, para comparecerem em juízo, para promover sua defesa 

e ser notificado dos ulteriores termos do processo, no prazo de 15 (quinze) 

dias) a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de 

todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de 

costume. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, 

aos 12 de junho de 2022. 
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Divulgação

Divulgação

Divulgação

O prefeito Isael Domingues 
recebeu, nessa quinta-feira (30), 
pela manhã, Ana Paula Polegat-
ch, ciclista da equipe de Pinda-
monhangaba campeã brasileira 
de contrarrelógio na categoria 
Elite. O título foi conquistado no 
Campeonato Brasileiro de Ci-
clismo de Estrada, realizado en-
tre os dias 22 e 26 de junho, em 
Palmas, capital do Tocantins. A 
atleta fez questão de vir ao gabi-
nete do prefeito, para entregar a 
medalha a ele.

Além do prefeito, estiveram 
presentes no evento, o vice-pre-
feito e secretário de Governo e 
Serviços Públicos, Ricardo Pio-
rino, os vereadores Renato Ce-
bola e Julinho Car, o secretário 
de Esporte e lazer, Everton Chi-
naqui, o técnico da equipe de 
Pindamonhangaba, Benedito 
Tadeu Azevedo (Kid), entre ou-
tras pessoas.

O prefeito agradeceu a atleta 
e desejou sucesso nas próximas 
competições. Ana Paula já con-

quistou 14 vezes o título de cam-
peã brasileira, sendo 4 vezes na 
categoria Elite.

“É sempre uma alegria pres-
tigiar o ciclismo, que voltou pra 
Pinda com tudo nas competi-
ções. Parabéns a Polegatch pelo 
título e pela superação mais uma 
vez. A equipe toda está de para-
béns pelo belíssimo trabalho em 
conjunto que vem fazendo na 
temporada de 2022”, disse o se-
cretário de Esporte e Lazer, Ever-
ton Chinaqui.

Prefeito  e vice 
recebem campeã 

brasileira de ciclismo 
em seu gabinete

Pindamonhangaba sedia a 
fase estadual dos Jogos da Me-
lhor Idade de 8 a 13 de julho. Mais 
de 180 cidades paulistas estarão 
representadas e as disputas de-
finirão os melhores do Estado de 
São Paulo em cada uma das 14 
modalidades integrantes. 

A cerimônia de abertura do 
evento será no sábado, dia 9 de 
julho, às 13 horas, no ginásio da 
Ferroviária, com entrada franca 
e presença de autoridades. Na 
ocasião, as delegações farão seus 
desfiles, haverá cerimonial, jura-
mento do atleta e acendimento 

jogos da melhor idade terá fase final 
em Pindamonhangaba

Equipe de coreografia de Pindamonhangaba se prepara para a competição

da pira olímpica. Na sequência, 
será realizada a competição de 
coreografia, com a participação 
de 16 equipes finalistas. 

No próprio sábado, já come-
çam as competições de tênis e 
voleibol adaptado. Domingo (10) 
inicia a competição de bocha, bu-
raco, damas, dança de salão, do-
minó, malha, tênis de mesa, truco 
e xadrez. O atletismo será no dia 
11 e a natação, no dia 12 de julho. 

De acordo com o secretário 
de Esportes e Lazer e presidente 
do Comitê Organizador, Everton 
Chinaqui, toda a administração 

da gestão Isael Domingues está 
focada na preparação dos jogos, 
principalmente a equipe da Se-
melp. “Agradeço a dedicação de 
todos que estão envolvidos para 
que possamos recepcionar bem 
os atletas participantes desta 
competição. Somente com o en-
volvimento de todos podemos 
garantir o sucesso dos Jomi em 
nossa cidade”. 

O prefeito Isael Domingues 
destacou que, pelo volume ele-
vado de integrantes dos Jomi em 
nossa cidade – cerca de 3.500 
pessoas – o evento ajudará no 
fomento da economia e promo-
ção do turismo. “É um evento 
muito bom sob o aspecto econô-
mico para o município, além de 
propiciar avanços na área social 
e esportiva”, afirmou. “Pinda-

monhangaba tem alcançado um 
desenvolvimento grande em to-
das as áreas, agora, nessa fase de 
retomada dos eventos. Além do 
Jomi, teremos o início das festivi-
dades de aniversário de 317 anos 
de nossa cidade e o ‘Festival de 
Inverno’ que já está ocorrendo, 
proporcionando diversas opções 
de lazer para nossos munícipes e 
visitantes”.

Comitê organizador durante os preparativos para 
receber os Jomi
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Museu recebe alunos do Colégio Objetivo

O Museu Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina recebeu, na 
quarta-feira (29), a visita de alunos do 
4º ano do Colégio Objetivo. 

Os alunos das professoras Aline e 
Ana, respectivamente turmas manhã 
e tarde, foram recebidos pelo diretor 
de Turismo, Fabio Vieira, que também 

é guia de turismo, e pelo secretário 
adjunto de Cultura e Turismo da 
Prefeitura, Ricardo Flores. Também 
participaram da visita a estagiária 
Lídia e a coordenadora pedagógica 
Denise Granitz.

Durante a visita, o grupo pode 
conhecer o grande acervo 

do museu e saber um pouco 
mais sobre a história de 
Pindamonhangaba.  

As escolas que desejarem 
conhecer o Museu devem entrar em 
contato com a Secretaria de Cultura 
e Turismo e agendar sua visita. 
Telefone 3642-1080.

PindaCast traz entrevista 
sobre turismo, com 
Ricardo Flores

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba apresenta, nesta sex-
ta-feira (1), mais um episódio do 
PindaCast, o podcast da Prefei-
tura, que é mais uma ferramenta 
de comunicação com a popula-
ção. O entrevistado desta sema-
na é o secretário adjunto de Cul-
tura e Turismo, Ricardo Flores, 
que vai falar sobre o Novo Turis-
mo, o aniversário da cidade, City 
Tour e Festival Gastronômico. 
Tudo de uma maneira descon-
traída, trazendo algumas histó-
rias e curiosidades.

O primeiro programa falou 
sobre as redes sociais da Prefei-
tura e o segundo sobre a Defesa 

Civil. No terceiro foi sobre Cida-
des Inteligentes, o quarto sobre 
Vigilância Sanitária, o quinto 
sobre Cultura, o sexto sobre Es-
tação Cidadania, o sétimo sobre 
atividades esportivas de lazer e o 
oitavo sobre educação.

O intuito do PindaCast é apre-
sentar entrevistas com as pesso-
as da gestão municipal que estão 
por trás dos serviços oferecidos, 
tirando as dúvidas e mostrando 
o lado humano de todas as ativi-
dades, de forma leve e simples. A 
produção e apresentação do Pin-
daCast são feitas pela equipe do 
Departamento de Comunicação 
da Prefeitura.

O PindaCast está disponível 
gratuitamente no Spotify, no ca-
nal Youtube da Prefeitura de Pin-
damonhangaba e no Google Po-
dcast, com atualizações todas as 
sextas-feiras, a partir das 8 horas.

Além do PindaCast, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
possui os seguintes canais de 
Comunicação com a população: 
página oficial no Facebook Pre-
feitura de Pindamonhangaba, no 
instagram como @pref_pinda, 
no TikTok como prefpinda, Flickr 
como Prefeiturapinda, além do 
perfil no LinKedIN como Prefei-
tura de Pindamonhangaba, e os 
apps E-ouve e 1 DOC.

Divulgação

Divulgação

Candidatos já podem 
consultar local da prova 
do ‘Vestibulinho’ 

Os inscritos para o processo 
seletivo das Etcs (Escolas Téc-
nicas Estaduais) podem verifi-
car o local onde farão a prova, 
desde às 15 horas de hoje (30), 
no site www.vestibulinhoetec.
com.br. O Vestibulinho será 
realizado no domingo (3). Em 
todo o Estado, são 440 locais 
sendo preparados para rece-
ber os mais de 96 mil candida-
tos. O gabarito será divulgado 
no dia 7 de julho.

Além de conferir o local do 
exame, quem vai concorrer a 
uma das vagas deve ficar aten-
to às seguintes informações:

Os portões dos locais de 
prova serão abertos às 12h30 
e fechados às 13h30. Após o fe-
chamento do portão, não será 
permitida a entrada de ne-
nhum candidato;

O candidato deverá perma-
necer na sala de prova até, no 
mínimo, as 15h30. Após esse 
horário será possível deixar o 
local e levar consigo o caderno 
de questões;

É preciso levar uma caneta 
esferográfica de tinta preta ou 
azul, lápis preto nº 2, borracha 
e régua;

É imprescindível levar um 
documento de identidade ori-
ginal com foto, em boas condi-
ções de visibilidade para con-
ferência dos dados;

É proibido usar calculadora, 

computador, telefone celular 
e outros aparelhos eletrôni-
cos durante a prova. Todos os 
equipamentos devem perma-
necer desligados nas depen-
dências do prédio;

Não é permitido o uso de 
chapéu, boné, lenço, gorro, 
óculos escuros, corretivo lí-
quido/fita ou quaisquer outros 
materiais, incluindo papéis, 
estranhos à prova;

É proibido portar armas de 
qualquer espécie, mesmo com 
documento de porte. O parti-
cipante que possuir autoriza-
ção para porte de arma de fogo 
deverá deixar a arma junto à 
Coordenação do local de apli-
cação, antes do início da prova;

É proibida a permanência 
de pessoas estranhas e acom-
panhantes de candidatos den-
tro do prédio e nos pátios dos 
locais de prova.

Vale ressaltar que o des-
cumprimento das normas que 
regem o Vestibulinho das Ete-
cs implica em sanções legais e 
desclassifica o candidato.

Mais informações podem 
ser conferidas na Portaria do 
Vestibulinho e no Manual do 
Candidato, disponíveis na in-
ternet. O cronograma comple-
to do Vestibulinho das Etecs 
para o segundo semestre de 
2022 pode ser consultado aqui.

Informação estará disponível no site do processo seletivo 
das Etecs; prova começa às 13h30 de domingo (3), de 
forma presencial, em 440 escolas do Estado
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cotidiano

Três cursos da Fatec Pinda 
ainda têm vagas para 
próximo semestre

Na unidade de Pinda-
monhangaba, há disponi-
bilidade para três cursos 
que ainda não fecharam 
turma, são esses Processos 
de Soldagem, Projetos Me-
cânicos e Gestão de Negó-
cios e Inovação.

Para concorrer a uma 
das vagas, o candidato 
deve ter concluído ou estar 
cursando o Ensino Médio 
ou equivalente, desde que 
no ato da matrícula com-
prove a conclusão do cur-
so.

Anualmente, a Fatec 

oferece vagas para cur-
sos ligados à manutenção 
de equipamentos, como 
Manutenção Industrial, 
Mecânica - Processos de 
Soldagem e Processos Me-
talúrgicos; duas vezes ao 
ano.

A Fatec Pinda fica na ro-
dovia Vereador Abel Fabrí-
cio Dias, 4010 Água Preta 
- Pindamonhangaba/SP 
12445-010, Brasil.

Para mais informações 
acesse: https://www.fate-
cpindamonhangaba.edu.
br/

As inscrições para o vestibular da Fatec, 
Faculdade Técnica, foram prorrogadas 
até dia 7 de julho de 2022

Divulgação

Domingo tem ‘Chorinho no Bosque da Princesa’
Todo primeiro 

domingo do mês, 
de julho de 2022 
até janeiro de 2023, 
será realizada uma 
apresentação musical 
no Bosque da Princesa 
com o tema “Chorinho 
no Bosque”. A primeira 
apresentação ocorre 
nesse domingo (03).

A primeira 
apresentação será 
a Banda Só Para 
Recordar. O show 
ocorre das 14h30 às 
16h30, é gratuito, 
quem quiser assistir é 
só ir até o Bosque no 
horário. 

As outras datas de 

apresentação são: 03 
de julho, 07 de agosto, 
04 de setembro, 02 
de outubro, 06 de 
novembro, 04 de 
dezembro e 08 de 
janeiro.

De acordo com o 
secretário de Cultura 
e Turismo, Alcemir 
Palma, o objetivo 
é proporcionar 
atividades culturais 
ao público, oferecendo 
ainda mais 
diversão e lazer aos 
frequentadores do 
Bosque da Princesa, 
que poderão apreciar 
música de qualidade e 
de graça.

analgésicos e anti-inflamatórios 
têm efeitos distintos no organismo; 
automedicação representa risco à saúde
Coordenador do curso de Farmácia da Anhanguera aponta as principais 
diferenças entre os medicamentos e recomenda cuidados

O clima frio pode acarre-
tar problemas típicos da esta-
ção, como das vias orais (dor de 
garganta) e respiratórios, o que 
estimula o hábito da automedi-
cação -- pesquisa divulgada no 
ano passado pelo Conselho Fe-
deral de Farmácia (CFF) indicou 
que 77% dos brasileiros usam 
medicamentos sem prescrição 
médica. Anti-inflamatórios e 
analgésicos são as escolhas mais 
populares da temporada para o 
alívio de sintomas, porém, espe-
cialistas alertam para diferenças 
e cuidados ao tomar esses dois 
tipos de substâncias.

Como explica o coordenador 
do curso de Farmácia da Facul-
dade Anhanguera, professor Re-
ginaldo Tavares Franquez, essas 
drogas têm funções diferentes 
no organismo. Enquanto o anal-
gésico age com foco em diminuir 
ou eliminar a dor de forma rápi-
da, o anti-inflamatório combate 
as inflamações e, consequen-
temente, atua no controle das 
dores. “Um elimina a sensação, 
sem grandes alterações de cons-
ciência, por exemplo, já o outro 
elimina os fatores que provocam 
essas sensações”, explica o do-
cente.

O principal uso de analgési-
cos acontece no tratamento de 
incômodos físicos, relacionados 
aos músculos, cabeça, dentes, 
cólicas, ou provenientes de gri-
pe ou resfriados. O medicamen-
to também é utilizado para lidar 
com a recuperação pós-cirúrgi-
ca ou lesões. “Eles circulam pela 
corrente sanguínea em busca 
da origem da dor e bloqueiam os 
sinais emitidos ao cérebro”, ex-
plica. “Assim, o sistema nervoso 
não consegue identificar a exis-
tência de células lesionadas no 
corpo”, completa.

Segundo o acadêmico, os ti-
pos mais procurados nas dro-
garias são produzidos à base de 
ácido acetilsalicílico, dipirona e 

Medicamentos para dores e inflamações têm 
reações diferentes no organismo

paracetamol. Seu uso constan-
te é perigoso para a saúde, pois 
pode mascarar problemas mais 
sérios, além de gerar efeitos co-
laterais e provocar dependência 
química. “O excesso não pode se 
tornar um hábito. O consumo 
pontual não representa grandes 
riscos, mas utilizá-los por mais 
de 15 dias em um mês é um si-
nal preocupante, sendo preciso 
buscar ajuda de um especialista”, 
afirma o professor.

No caso dos anti-inflamató-
rios, há dois grupos disponíveis 
nas farmácias: os não esteroi-
des, que combatem as inflama-
ções com ação antipirética (para 
abaixar a febre) e analgésica; e os 
esteroides, como os corticoides, 
que inibem a produção de subs-
tâncias envolvidas no processo 
inflamatório. “O objetivo é agir 
onde há uma reação exagerada 

do sistema imunológico a uma 
agressão. Há situações em que 
somente esse medicamento tem 
eficiência e seu uso deve ser re-
comendado por prescrição mé-
dica”, pontua.

Em grande quantidade, a dro-
ga pode ser tóxica para os rins e 
fígado. O uso prolongado pode 
causar úlceras, osteoporose, as-
sim como a retenção de líqui-
dos, que pode aumentar a pro-
babilidade de novas infecções. 
“A administração combinada de 
analgésicos e anti-inflamatórios 
pode acontecer, uma vez que 
suas funções são diferentes no 
corpo, porém, é preciso aten-
ção para evitar sobrecarga no 
organismo”, considera. “Nes-
se caso, a decisão deve sem-
pre partir de um especialista e 
nunca por meio da automedi-
cação”, finaliza.

Divulgação

Divulgação
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Fotos: Arquivo pessoal

Saúde e prosperidade  
Na vida do André Luiz Nunes, o Andrezão. Ele celebrou mais um ano de vida no último 

dia 27; e comemorou ao lado da esposa Andréa e dos seus filhos. Toda a sua família e ami-
gos desejam um novo ano cheio de saúde, de alegria, de prosperidade e de paz.

Alegria, alegria 
O Igor Gabriel Leite comemorou mais 

um aniversário no dia 23 de junho. Toda 
a sua família e os seus amigos desejam 
felicidades, saúde e bênçãos. 

Rios de bênçãos 
Na vida da Thaís Batista do Carmo 

(secretaria de Assistência Social), que inicia 
um novo ciclo de vida no próximo dia 4. 
Toda a sua família, em especial seu filho 
Henrique desejam muitas bênçãos, saúde e 
serenidade. 

Muita luz 
Para quem é pura luz: Valéria Car-

valho. Ela deu mais uma volta em torno 
do sol, nesse dia 29 de junho, e rece-
beu o carinho do esposo Ricardo, dos 
filhos, dos netos e de todos os amigos e 
familiares. 

Parabéns!
Para a empresária Juliana Santos (Buffet 

Cozinha Mineira)! Que seu novo ciclo venha 
repleto de saúde, de alegria e de muita paz. 
Este é o desejo do seu esposo, do seu filho e de 
todos os seus amigos e clientes. 

Tudo de lindo 
Para a Dani Flores, que celebrou mais 

uma primavera no dia 25 de junho. Sua 
filha Eduarda, seu esposo Ricardo Flores 
e todos os amigos e familiares desejam 
muita luz, alegria e paz em sua vida.

Novo ciclo
A lindíssima Yasmin Pereira iniciou 

mais um ciclo de vida no último dia 12. 
Ela celebrou a data ao lado dos pais, 
irmãos, familiares e amigos. Todos de-
sejam muita saúde, alegria e sabedoria!

Um novo ciclo 
contagiante... 

Como é sua vida! Familiares, amigos 
e alunos da professora de balé Esther 
Follmann desejam à ela nesta data em 
que ela inicia um novo ciclo de vida: 1º de 
julho. Felicidades, Esther! 

Tudo de bom  

Para ketlyn Cristina que celebrou mais 
um ano de vida no dia 27 de junho. Ela 
comemorou seu dia ao lado dos seus 
amigos. Muita luz e paz é o desejo de 
todos os seus familiares e amigos, em 
especial da sua amiga Fernanda. 

Alegria e sabedoria 

É o que todos os amigos de Benedito 
José Coelho, o ‘Pintado’, desejam para ele; 
que celebra mais um ano de vida neste 
dia 1º. Já são 77 anos de muita vitalidade! 
O grande esportista da cidade recebe os 
cumprimentos de familiares e amigos.

Felicidades ao trio!
‘
Tia Cris’; Vitória e Marina... “Vocês são como o Sol trazendo luz e calor às nossas vidas !!! Uma alegria!!! Desejamos um feliz 

aniversário! Carinhosamente, professora Catarina e amigos do 4º ano B”.

Em família

Assim a super mamãe e avó Eloísa Helena Rufato, a Izinha, celebrou mais um ano 
de vida no dia 26 de junho. Seu esposo, suas filhas, seus netos, familiares e amigos 
desejam muita saúde, alegria, sabedoria e paz em sua vida. 




