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Bairro das Campinas 
recebe inauguração do 
Centro Comunitário no 
próximo dia 31 de agosto

Com um investimento total de R$ 967 mil, o Centro Comunitário Geraldo Carlos da Silva, localizado no bairro das Campinas, possui uma área construída de 368m²

Após a retomada das obras 
no último mês de maio, o bairro 
das Campinasreceberá na pró-
xima quarta-feira, dia 31, o pri-
meiro Centro Comunitário de 
fato construído pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba. O even-

to de inauguração está confir-
mado para as 18 horas e conta-
rá com a presença do prefeito 
Isael Domingues, vice-prefeito 
Ricardo Piorino, vereadores e 
moradores do bairro. O novo 
equipamento público destinado 

à população recebeu a denomi-
nação de Geraldo Carlos da Sil-
va, líder comunitário e religioso, 
através de aprovação de projeto 
de autoria do vereador Rogério 
Ramos.

PÁG. 3

Fundo Social abre vagas para 
cursos em Moreira César

O Fundo Social de Solida-
riedade, em parceria com a 
Novelis e com o Sesi, abre ins-
crições para cursos profissio-
nalizantes em Moreira César. 
Os interessados devem fazer 
as inscrições na Vila dos Afe-
tos (avenida Senador Teotônio 
Vilela, Vale das Acácias, de se-

gunda a sexta-feira, das 8 às 11 
horas e das 14 às 16 horas). Os 
cursos de Empreendedorismo 
e Design de Sobrancelha serão 
realizados na Vila dos Afetos;  
e o Gourmet será realizado na 
Unidade Móvel, na praça do Ci-
sas.  Mais informações pelo te-
lefone 3643-2223.

Segurança de Pinda é reforçada 
com drone e novas motocicletas

Uma parceria entre a Prefeitura e Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba está proporcionando mais investimentos para a 
segurança pública do município. Através de emendas impositivas 
de vereadores, a Prefeitura, através da Secretaria de Segurança 
Pública, está adquirindo um drone e motocicletas para ajudar no 

combate à criminalidade. Criado na Alemanha, durante a Segunda 
Guerra Mundial, o drone é um veículo aéreo não tripulado e o mode-
lo adquirido pela prefeitura apresenta tecnologia diferenciada para 
incursões policiais que poderão ser realizadas em ações integradas 
junto à Polícia Militar. PÁG. 9

Prefeitura prossegue com licitação do 
transporte público e prevê inovações 
tecnológicas e ampliação de atendimento 
para o próximo contrato

Novo contrato irá ampliar 
linhas e trazer novos recursos 
tecnológicos para os usuários; 
empresa terá 6 meses após assi-

natura do contrato para implan-
tar as alterações e a expectativa é 
melhorar o atendimento

PÁG. 3

Novo contrato deve trazer diversas melhorias para o usuário

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Residencial Ouro Verde recebe 
“Rua de Lazer” neste sábado (27) à tarde

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secreta-
ria de Esportes e Lazer, vai pro-
mover o projeto “Rua de Lazer”, 

no dia 27 de agosto (sábado), das 
14 às 17h30, na quadra de espor-
tes da praça do Ouro Verde.

PÁG. 9

PÁG. 4

O projeto é aberto ao público e terá diversas atividades

Divulgação



A ética e a moral têm uma 
grande infl uência na cidadania, 
pois dizem respeito à conduta do 
ser humano. Um país com fortes 
bases éticas e morais apresenta 
uma forte cidadania.

A ética e cidadania estão di-
retamente relacionadas com as 
atitudes dos indivíduos e a forma 
como estes interagem uns com 
os outros na sociedade.

Um dos pressupostos da ci-
dadania é a nacionalidade, pois 
desta forma ele pode cumprir os 
seus direitos políticos. No Brasil 
os direitos políticos são orques-
trados pela Constituição Federal. 
O conceito de cidadania tem se 
tornado mais amplo com o pas-
sar do tempo, porque está sem-
pre em construção, já que cada 
vez mais a cidadania diz respei-

to a um conjunto de parâmetros 
sociais.

E Civismo?
Civismo é aquilo que cada um 

de nós deve ao Estado ou ao povo 
soberano do qual fazemos par-
te. O civismo está entre os mais 
importantes deveres do cidadão. 
Significa não apenas se subme-
ter à lei, mas ainda zelar pela sua 
elaboração, pela sua aplicação, 
pela sua proteção. Todo cidadão 
deve lutar democraticamente 
para transformá-la caso a julgue 
má ou injusta. É o que se chama 
de civismo.

E o Civismo patriótico?
Esse conceito de civismo está 

diretamente ligado ao amor pela 
pátria.

Patriotas são as pessoas que 
se esforçam para serem úteis à 

sua pátria, agindo em defesa não 
dos seus próprios interesses, 
mas sim do coletivo. São aqueles 
que se posicionam, por palavras 
e por atos, em defesa do bem co-
mum.

Devemos assumir um com-
promisso, como cidadãos e cida-
dãs de uma nação livre e sobera-
na, não só com nossos símbolos 
pátrios, mas pelo patrimônio na-
tural e cultural que o nosso país 
possui.

Afinal, pregar hostilidades, 
segregação e violência entre pa-
triotas é um caso exemplar de 
antipatriotismo.

Adelson Cavalcante
Jornalista Mtb 56.011sp

Presidente da AJOP
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Patriotismo

Levantei os dados referentes aos 
1.522 candidatos a deputado federal por 
São Paulo, registrados no site do Tribu-
nal Superior Eleitoral até o dia 23/08.

Ponderando sobre as novas regras 
eleitorais, o potencial de votos dos par-
tidos políticos participantes, o poten-
cial de votos de cada candidato, seus 
dados financeiros, o grau de instrução 
de cada um e a sua penetração nas 
redes sociais, fiz uma análise visando 
vislumbrar os resultados das eleições 
de 02 de outubro. Concluí que, das 32 
siglas participantes, somente 12 parti-
dos e 3 federações partidárias elegerão 
deputados federais.

O PL, que entrou na disputa com 
71 candidatos, possui em torno de 20 
candidatos com potencial de voto para 
se elegerem. Alguns ainda não foram 
testados nas urnas, como é o caso de 
Frederick Wassef e de Mario Frias. O 
partido provavelmente elegerá 15 de-
putados. Os nomes que considero mais 
prováveis são: Eduardo Bolsonaro, Ti-
ririca, Pastor Marco Feliciano, Policial 
Katia Sastre, Capitão Augusto, Marcio 
Alvino, Capitão Derrite, Luiz Phillipe de 
O Bragança, Paulo Freire da Costa, Ro-
sana Valle, Jeff erson Campos, Coronel 

Tadeu, Miguel Lombardi, Missionário 
José Olímpio e Carla Zambelli.

A federação PT/PCdoB/PV, deve al-
cançar um número de 12 eleitos, todos 
do PT. Provavelmente: Jilmar Tatto, Rui 
Falcão, Carlos Zarattini, Nilton Tatto, 
Pedro Tourinho, Luiz Marinho, Alexan-
dre Padilha, Arlindo Chinaglia, Thiago 
dos Reis, Paulo Teixeira, José Americo e 
Iara Bernardi. Nomes como Vicentinho 
e Orlando Silva (PCdoB), ainda bons de 
votos, nas últimas eleições apresenta-
ram votação em queda.

A Federação PSOL/REDE, que tem 
Guilherme Boulos e Marina Silva entre 
os seus 60 candidatos, deverá ter, como 
limitante ao seu intento de eleger uma 
grande bancada, um pequeno número 
de candidatos com potencial de votos 
compatível à regra 80/20, que disci-
plina os cálculos das sobras. Acredito 
que consiga eleger 5 ou 6 deputados: 
Guilherme Boulos, Marina Silva, Sâmia 
Bomfim, Luiza Erundina e Ivan Valente. 
Uma possível sexta vaga seria preen-
chida por Sônia Guajajara, Erika Hilton 
ou João Paulo Rillo. Sônia ainda não foi 
testada de forma direta nas urnas, Eri-
ka Hilton precisará de um incremento 
de mais ou menos 50% de votos em re-

lação à sua última eleição e João Paulo 
Rillo não tem alcançado as suas melho-
res votações.

A Federação PSDB/CIDADANIA 
possui 11 candidatos com alto poten-
cial de votação. Diferentemente do PL 
e da Federação Brasil da Esperança, o 
partido não deverá ser beneficiado pe-
los votos de legenda. Minhas análises 
apontam para 7 eleitos. Pressuponho 
a eleição de José Serra, Joice Hassel-
mann, Ricardo Tripoli, Paulo Alexandre 
Barbosa, Carlos Sampaio, Arnaldo Jar-
dim e Alex Manente. 

  O REPUBLICANOS deve ficar com 
outras 6 vagas, com possibilidade de 
serem ocupadas por Celso Russoman-
no, Marcos Pereira, Ricardo Izar, Vini-
cius Carvalho, Roberto Alves e Milton 
Vieira. Há ainda a expectativa de Dou-
glas Garcia ou Renata Banhara ocupar 
uma das vagas.

O UNIÃO, com 9 candidatos com 
grande potencial de votos, deve ficar 
com 4 vagas. Preenchidas por Kim Ka-
taguiri, Alexandre Leite, Reinaldo Alguz 
e David Soares. Os candidatos Felipe 
Becari ou Eli Corrêa Filho também têm 
chances de ocupar uma delas. O parti-
do conta também com Rosângela Moro, 
uma incógnita em virtude das ameaças 
de impugnação de sua candidatura.

O MDB provavelmente ficará com 
outras 4 vagas, preenchidas por Baleia 
Rossi, Enrico Misasi, Delegado Palum-
bo e Alberto Mourão.

O PODEMOS, acredito, venha a ocu-
par 4 vagas com os nomes de Daniel 
José, Renata Abreu, HeniOziCukier e 
Bruno Ganem.

O PSB tem a possibilidade de con-
quistar 3 vagas, com Tabata Amaral, 
Jonas Donizette, Augusto de Arruda 
Botelho ou Rodrigo Agostinho.

O PSD tem potencial para ocupar 3 
cadeiras, com Marco Bertaiolli, Cezinha 
de Madureira e Flavinho.

O PP pode ficar com 2 vagas, a se-
rem ocupadas pelo Coronel Telhada e 
Fausto Pinato ou Delegado Bruno Lima.

Outros quatro partidos têm pos-
sibilidade de conquistar uma 1 vaga 
cada. O PATRIOTA, com André do Viva, 
o SOLIDARIEDADE, com Paulinho da 
Força, o PSC, com Gilberto Nascimen-
to e o NOVO,com Fernando Holiday 
ou Adriana Ventura. Caso uma dessas 
três siglas não consiga eleger nin-
guém, o PL leva mais uma vaga, que 
provavelmente será ocupada por Luiz 
Carlos Motta.

Encontro com as princesas 
no Shopping Pátio Pinda 
conquista crianças e adultos

O “Chá das Princesas”, 
encontro que proporciona 
uma experiência digna da 
realeza, está no fim de sua 
temporada no Shopping Pá-
tio Pinda. No último fim de 
semana da atração, as prin-
cesas Ariel, Anna e Jasmine 
estarão presentes no sába-
do (27); e Rapunzel, Elsa e 
Bela serão as princesas con-
vidadas para as sessões do 
domingo (28).

Quem não conferiu a 
magia dos contos de fada de 
perto ainda pode aproveitar. 

Os ingressos são divididos 
entre as três sessões reali-
zadas por dia: às 14h, às 16h e 
às 18h. A ação acontece pró-
ximo à loja Renner, em um 
espaço totalmente decora-
do onde os convidados irão 
desfrutar de um momento 
exclusivo com as princesas 
e a tão esperada coroação, 
que será realizada individu-
almente pelas próprias per-
sonagens.

A sessão tem duração 
de uma hora e é destinada 
para crianças a partir dos 

quatro anos de idade. Os 
convites para participar do 
evento são individuais e po-
derão ser adquiridos pelo 
site www.chadasprincesa-
soficial.com.br, no valor de 
R$ 40. Crianças menores de 
quatro anos também podem 
participar da atração, desde 
que estejam acompanhadas 
por um responsável – que 
também deverá adquirir o 
ingresso no mesmo valor. As 
vagas por sessão são limita-
das a 30 participantes, entre 
crianças e acompanhantes.

Divulgação

Corporação Musical Euterpe 
e seus quase 200 anos 

Lá se vão 197 anos do início da história da 
corporação musical mais antiga do Brasil 

em atividade e a quarta da América: a Corporação 
Musical Euterpe de Pindamonhangaba – que 
celebrou aniversário no dia 22 de agosto.

A apresentação comemorativa aos quase 
dois séculos de existência ocorrerá na próxima 
segunda-feira, dia 29 de agosto, no Teatro Galpão, 
em noite de gala aberta ao público.

O repertório – selecionado especialmente pela 
Euterpe –, mescla ritmos e estilos musicais. O 
evento terá a participação especial do Coral Julia 
San Martin, dupla Bruno & Hiago e o cantor Éber 
Sala, com regência do maestro Marcos Souza. 

Após mais de 190 anos, a corporação continua 
despertando o interesse das novas gerações para 
a prática da música de qualidade e esse poder de 
rejuvenescimento é o segredo de sua longevidade.

A fundação da Euterpe – banda de música que 
se mantém acesa, nobre, fascinante e jovem até os 
dias atuais – é atribuída ao Maestro João Batista 
de Oliveira, conhecido por ‘João Pimenta’, no dia 22 
de agosto de 1825.

Passou por vários momentos de reestruturação, 
com Joaquim Gomes de Araújo (avô do maestro 
João Gomes de Araújo) em 1848. Mais tarde, 
Américo José de Farias, e depois João Antonio 
Romão também tiveram presenças significativas 
na história da Euterpe (do grego, deusa da 
música). 

A banda foi declarada de utilidade pública em 
1958, pelo então Governador Jânio Quadros, e 
incluída como acervo histórico do município em 
1990 (lei orgânica municipal). 

Vida longa a essa corporação 
centenária e necessária ao cenário musical 
pindamonhangabense, da região e do País! 
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Prefeitura de Pinda prossegue com licitação do transporte público e prevê 
inovações tecnológicas e ampliação de atendimento para o próximo contrato

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está prosseguindo 
com os trabalhos que visam im-
plantar a nova política de con-
cessão para operação do serviço 
público de transporte de passa-
geiros no município. No último 
dia 22 de agosto, o Departamen-
to de Licitações e Compras reali-
zou a sessão de abertura de en-
velopes da Concorrência Pública 
nº 03/19.

Durante o encontro, apenas a 
empresa Viva Transporte Cole-
tivo apresentou documentação 
que agora seguirá para análise 
e parecer da documentação téc-
nica por parte da Secretaria de 
Segurança Pública e para aná-
lise do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis, que 
será realizada pela Secretaria de 
Finanças e Orçamento.

Inovação e ampliação 
dos serviços
O processo para definição do 

novo modelo de transporte pú-
blico para o município teve iní-
cio em 2018, no início da nova 
gestão, quando foi realizada a 
audiência pública no auditó-
rio da Faculdade Anhanguera. 
Com o novo modelo, a Prefeitura 
pretende implantar inovações 
tecnológicas para beneficiar os 
usuários do transporte público e 
ampliar o atendimento com no-
vos serviços.

Com o novo contrato, a área 
de atendimento foi ampliada 
para dar melhores condições de 
deslocamento. Após a assinatu-

Novo contrato irá ampliar linhas e trazer novos recursos tecnológicos para os usuários; empresa terá seis meses 
após assinatura do contrato para implantar as alterações e a expectativa é melhorar o atendimento

ra do contrato a empresa terá 06 
meses para as adaptações ne-
cessárias para atendimento das 
demandas de modificações para 
o novo sistema. 

Mudanças que serão
 implantadas com o 
novo contrato
- Implantação da nova linha 

Vale das Acácias - Centro, que 
passará pelo bairro do Feital

- Ampliação da linha Cidade 
Nova que será estendida da re-
gião central até o bairro Bem Vi-
ver/Araretama

- Ampliação da linha Moreira/
Vale das Acácias até o Araretama 
em diversos horários

¬- Implantação de inovações 
tecnológicas como GPS e aplica-
tivos

- Implantação de nova frota 
de ônibus e sistema de monito-
ramento

- Implantação de sistema de 

transporte por demanda com ta-
rifas e rotas flexíveis

Os estudos das novas linhas 
foram feitos com o intuito de 
atender toda população em sis-
tema de integração com laço de 
recobrimento na área central de 
até 2 km, que permitirá atendi-
mento ao usuário dentro dessa 
área pelo sistema, sendo que ne-
nhuma caminhada de transposi-
ção ou integração seja maior do 
que 300 metros.

Histórico
A última licitação para o 

transporte público realizada pelo 
município aconteceu em 2004, 
desde então, nenhuma adminis-
tração realizou novo processo, 
mesmo o Tribunal de Contas do 
Estado tendo julgado o contra-
to irregular em 2010. A gestão 
2013/2016 realizou a prorrogação 
do contrato em 2014 e 2015 sem 
realizar o processo licitatório. 

Desde 2017, a nova adminis-
tração municipal vem trabalhan-
do para realizar outra concor-
rência. “Realizamos audiências 
públicas para ouvir a população 
e contratamos uma empresa es-
pecializada que desenvolveu es-
tudos para construção do novo 
termo de referência para a lici-
tação”, explicou o secretário de 
Segurança, Fabrício Pereira.

Em 2019, o processo foi para-
lisado para avaliação do Tribunal 
de Contas do Estado e em 2020, 
devido às dificuldades enfrenta-
das pela pandemia da Covid-19, 
houve uma diminuição do núme-
ro de passageiros em todo país, 
sendo necessário a adequação de 
todo sistema de transporte.

Em 2021, o município atuali-
zou a legislação sobre transporte 
público para ter condições de re-
alizar a nova concorrência, dan-
do condições para a elaboração 

de um novo termo de referência 
e lançamento da concorrência 
pública para exploração dos ser-
viços no município por 15 anos. 

“Toda população sabe do em-
penho que nossa gestão tem em 
realizar uma nova licitação e 
um novo plano para melhorar o 
transporte público. Esse ano lan-
çamos a concorrência que vem 
sendo realizada e esperamos 
concluir até dezembro, buscan-
do qualidade dos serviços”, res-
saltou o prefeito Isael Domin-
gues.

Em Pindamonhangaba, o va-
lor atual da passagem é de R$ 
4,40 e a tarifa está sem rea-
juste de valor há quase 4 anos. 
A expectativa é o transporte 
público possa atender com o 
novo sistema cerca de 450 mil 
usuários, incluindo passagei-
ros pagantes e os que utilizam 
a gratuidade.

Divulgação Divulgação

Bairro das Campinas 
recebe inauguração do 
Centro Comunitário no 
próximo dia 31 de agosto

Após a retomada das obras 
no último mês de maio, o bairro 
das Campinas receberá na pró-
xima quarta-feira, dia 31, o pri-
meiro Centro Comunitário de 
fato construído pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba. O evento 
de inauguração está confirma-
do para as 18h e contará com a 
presença do prefeito Isael Do-
mingues, vice-prefeito Ricardo 
Piorino, vereadores e moradores 
do bairro.

O novo equipamento público 
destinado à população recebeu a 
denominação de Geraldo Carlos 
da Silva, líder comunitário e re-
ligioso, através de aprovação de 
projeto de autoria do vereador 
Rogério Ramos.

As obras do Centro Comuni-
tário do bairro tiveram início em 
agosto de 2020, porém em 2021, 
em virtude de decisão unilateral 
da empresa contratada, a obra 
foi interrompida e no final do 
ano de 2021 a prefeitura abriu 
nova licitação para finalizar a 
construção.

O novo equipamento público 
tem área construída de 368m² 
contemplando um grande salão 
com palco, vestiários feminino e 
masculino, copa, arquivo, sala de 
apoio e administração. Na pri-
meira fase da construção foram 
investidos R$ 675 mil e agora na 
fase II a Prefeitura investiu R$ 
292 mil, totalizando um investi-
mento de R$ 967 mil.

A finalização dos serviços foi 
executada pela empresa Habil-
tech Engenharia dentro do prazo 
previsto para setembro, com a 
realização dos serviços de insta-
lações sanitárias, elétricas e pin-
tura, paisagismo, pavimentação 
externa e obtenção do AVCB jun-
to ao Corpo de Bombeiros.

“Consideramos este equipa-
mento como o primeiro Centro 
Comunitário de Pindamonhanga-
ba, tendo a devida e correta apli-
cação do recurso financeiro para 
este tipo de obra. Um projeto dife-
renciado, amplo e que oferecerá a 
estrutura adequada para a realiza-
ção das atividades comunitárias”, 
explicou a secretária de Obras e 
Planejamento Marcela Franco.

em dulce Pedrosa 
realiza ‘Circuito 
do Folclore’

A Escola Municipal Dulce Pedrosa Ro-
meiro Guimarães realizou, nesta semana, 
o circuito do Folclore, em comemoração ao 
Dia do Folclore – 22 de agosto. 

Trata-se de uma série de atividades de-
senvolvidas com os alunos da unidade, de 
maneira lúdica, para conscientizar e come-
morar a data. Uma das atividades desenvol-
vidas foi a contação de lendas, levando até 
as crianças temas como “A cidade encanta-
da”, “Estrelas”, “Fogo”, “Boitatá”, entre outros. 

Também foram propostas brincadeiras 
folclóricas, como jogos, dança das cadeiras 
e adivinhas. As atividades se desenvolveram 
nas salas de aula e no pátio, proporcionan-
do aos alunos um contato com esse imenso 
e diversificado mundo do folclore.

Divulgação

Espaço público destinado à população recebeu a denominação de Geraldo Carlos da Silva, líder 
comunitário e religioso



Tribuna do Norte4

em pauta
PINDAMONHANGABA, 26 DE AGOSTO DE 2022

Cepatas promove 
‘Café Comunitário’ 
no sábado de manhã

Fundo Social abre 
vagas para cursos 
em Moreira César

EMPREENDEDORISMO: 2 turmas
Carga horária: 12h cada turma (3 dias de 4 horas )  
Vagas: 20 vagas por turma 
Idade para participação: 16 anos completos  
Turma 1: 29 a 31 de agosto 
Turma 2: 14, 21 e 28 de outubro 

DESIGN DE SOBRANCELHA: 2 turmas 
Carga horária: 20h cada turma (5 dias de 4 horas) 
Vagas: 20 vagas por turma 
Idade para participação: 16 anos 
Turma 1: 12 a 16 de setembro 
Turma 2: 19 a 23 de setembro 

CURSO GOURMET UNIDADE MÓVEL: 10 turmas 
(são 10 cursos diferentes) e cada curso é uma receita). 

Carga horária: 4 horas/curso (os cursos acontecem no período da 
tarde, das 13h às 17h, devido ao pré-preparo das receitas, exceto 
chocolates, que será no período da manhã, das 8h às 12h).

Datas: 
20/09 Pães caseiros 
21/09 Doces e Sobremesas 
22/09 Bolo de Pote 
23/09 Marmita Fit
27/09 Especial de Verão 
28/09 Brigadeiro Gourmet 
29/09 Aproveitamento Integral de Alimentos 
30/09 Caldos e Sopas 
03/10 Especial de Natal 
04/10 Chocolates - 8h às 12h

O Cepatas (Centro de Prote-
ção e Atendimento aos Animais) 
realiza no sábado (27), das 9 às 
13 horas, um café comunitário 
aberto à população. A ideia é 
criar uma oportunidade para que 
as pessoas conheçam o traba-
lho que é desenvolvido no local, 
saibam sobre posse responsável 
e conheçam os animais.

O café é aberto ao público. 
Basta levar um prato de comida 
ou uma bebida. No local haverá 
exposição e adoção de cães e 
gatos. Acesse o portal do Cepatas 
e confira: http://pindamonhanga-
ba.sp.gov.br/ceptas/me-adote.   

“O café é uma oportunida-
de para população conhecer 
o trabalho que é realizado no 
Cepatas e ainda pode adotar um 
dos nossos ‘Cepatudos’. Ficare-
mos felizes em ter a população 
participando do café, tanto para 
interação pessoal, quanto para 
apresentarmos o local, falarmos 
do trabalho que é desenvolvido 
aqui e também sobre a possibili-
dade de adoção”, disse a res-
ponsável pelo CEPATAS, Andréa 
Louzada.

O Cepatas fica na estrada mu-
nicipal do Maçaim, s/n, ao lado 
do Escoteiros Itapeva.

O FSS (Fundo Social de Soli-
dariedade), em parceria com a 
Novelis e com o Sesi, abriu ins-
crições para cursos profissio-
nalizantes em Moreira César. Os 
interessados devem fazer as ins-

crições na Vila dos Afetos (av. Se-
nador Teotônio Vilela, Vale das 
Acácias, de segunda a sexta-fei-
ra, das 8 às 11 horas e das 14 às 16 
horas). Os cursos de empreende-
dorismo e design de sobrancelha 

serão realizados na Vila dos Afe-
tos e o curso gourmet será reali-
zado na Unidade Móvel, na praça 
do Cisas.

Mais informações pelo telefo-
ne 3643-2223.  

A sede do Cepatas fica na estrada municipal do Maçaim

No local haverá exposição e adoção de cães e de gatos

Entre os cursos oferecidos na Unidade Móvel está 
o de Gourmet, com massas como pão caseiro

CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM MOREIRA CÉSAR

O projeto “Reinvente” do 
FSS (Fundo Social de Solida-
riedade) vai abrir novas tur-
mas para o mês de setembro. 
Os interessados devem fazer 

inscrições diretamente nos lo-
cais dos cursos.

Para se cadastrar, a pessoa 
deve ter 16 anos e ir até o dia o 
local de cada curso. A quanti-

dade de vagas varia de acordo 
com a capacidade de absorção 
de cada curso.

Mais informações pelo tele-
fone 3643-2223.  

Projeto ‘Reinvente’, do 
Fundo Social, abre vagas 
para cursos em setembro

CULINÁRIA INÍCIO 1/09
Local: Salão São Lourenço - Mombaça 
Horário: Segunda a sexta 8h às 13h

BARBEIRO INÍCIO 1/09
Local 1: Salão da Igreja Santa  Clara - Vila São Paulo 
Segunda e terça: 8h às 13h / Quarta: 8h às 10h30 
 
LOCAL 2: CENTRO COMUNITÁRIO CAMPOS MAIA 
Segunda-feira: 14h às 16h30 / Terça e quarta: 14h às 19h

DECORAÇÃO COM BALÕES INÍCIO: 1/09
Local1: Centro Comunitário CDHU 
Segunda, Terça e Quarta: das 8h às 12h 

Local 2: Salão da Igreja Santa Clara - Vila São Paulo 
Segunda, Terça e Quarta: 14h às 17h / Quinta: 14h às 17h30

MANICURE INÍCIO: 5/09
Local: Centro Comunitário Cidade Jardim 
Segunda e Terça: 13h às 18h

DESIGNER DE UNHAS INÍCIO 6/09
Local: Salão da Paróquia Nossa Senhora das Graças - Jardim Imperial  
Terça, Quarta e Quinta: 8h às 12h / Sexta: 8h às 11h

PADARIA INÍCIO: 1/09
Local: Centro Comunitário Parque das Palmeiras 
Quarta e Quinta: 7h30 às 12h30 / Sexta: 13h10 às 15h40 
Quarta e Quinta: 13h às 18h / Sexta: 15h40 às 18h10

CONFEITARIA INÍCIO 1/09
Local: Centro Comunitário Parque das Palmeiras 
Segunda e Terça: 7h30 às 12h30 / Sexta: 7h30 às 10h
Segunda e Terça: 13h às 18h / Sexta: 10h às 12h30

MAQUIAGEM INÍCIO 1/09
Local 1:  Centro Comunitário Vila Rica 
Manhã: De Segunda a Quinta-feira 8h às 12h / Sexta-feira: 8h 
às 10h45 

LOCAL 2: CENTRO COMUNITÁRIO VILA PRADO 
Tarde: De Segunda a Quarta-feira 13h às 18h / Quinta-feira: 
13h às 16h45
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9h – Yoga, com Daya Shakti
10h – Arteterapia voltada para 
autistas, com Instituto Daya Shakti
10h – Entrega do Prêmio 
Mestre Cultura Viva 
10h30 – Dança Circular – 
Focalizadora Bebel Moraes 
13h – Show com Lia de Oliveira e Banda
15h – Contação de História 
“Chapeuzinho Amarelo”, com Bruno Soares
15h30 – Intervenções Circenses com a Cia 
Alegria e Energia

Corporação Musical Euterpe comemora 197 anos com apresentação gratuita

Projeto ‘Novo Turismo na Escola’ 
recebe alunos do Objetivo

João Paulo Ouverney
Mestre da Trova

Adão J. Santos (Adão Silvério)
Mestre Artista Plástico

Paulete Correa de S. Pereira
Mestre Artesã

Márcia de Fátima Miranda 
Mestre Artista Plástica

Izaura Corrêa Soares da Silva 
Mestre Artesã

‘Prêmio Mestre da Cultura Viva’ 
será entregue neste domingo

O ‘Prêmio Mestre da Cultu-
ra 2022’ será entregue para os 
contemplados deste ano, no 
domingo (28), durante o evento 
Domingo no Bosque, no Bosque 
da Princesa. A solenidade está 
marcada para as 10 horas, e será 
realizada próximo ao coreto. 

O Prêmio é voltado àqueles 
que se destacaram na cultura 
tradicional de nossa cidade du-

rante o ano, indicados pela co-
munidade. Neste ano, serão pre-
miados os seguintes fazedores 
de arte e cultura:  O secretário 
de Cultura e Turismo da Prefei-
tura, Alcemir Palma, lembra da 
importância de valorização do 
artista da cultura tradicional. 
“Pindamonhangaba é um dos 
poucos municípios que realizam 
o ‘Prêmio Mestre Cultura Viva’, 

que começou em 2019. É um re-
conhecimento da importância 
daqueles que com seus saberes 
e fazeres ajudaram e ajudam a 
construir a nossa cultura. Será 
um momento especial pois na 
edição de 2020 e 2021 a entrega 
foi de forma restrita por conta da 
pandemia”, destacou. 

Domingo no Bosque - A atraç 
ão é uma realização da Prefei-

tura de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Cultura 
e Turismo, e vai reunir uma sé-
rie de atividades gratuitas para 
a população no mesmo espaço. 
Yoga, arteterapia para autistas, 
dança circular, contação de his-
tórias, intervenções circenses 
e show musical fazem parte da 
programação, que começa às 9 
horas e segue até as 15h30. 

PROGRAMAÇÃO
Domingo no Bosque

28 de Agosto

A Corporação Musical Euterpe co-
memora seu aniversário de 197 anos, 
completados em 22 de agosto, com 
uma apresentação de gala aberta ao 
público. O evento será realizado nesta 
segunda-feira, dia 29 de agosto, às 20 
horas, no Teatro Galpão. 

A apresentação comemorativa con-
tará com um repertório especialmente 
selecionado pela Euterpe, mesclando 
ritmos e estilos musicais. O evento terá 
a participação especial do Coral Julia 
San Martin, dupla Bruno & Hiago e o 
cantor Éber Sala, com regência do ma-
estro Marcos Souza. 

História - A corporação musical 
que é a mais antiga do Brasil em ativi-
dade e a quarta da América, continua 
despertando o interesse das novas 
gerações para a prática da música de 

qualidade e esse poder de rejuvenesci-
mento é o segredo de sua longevidade.

É atribuída ao Maestro João Batista 
de Oliveira, conhecido por João Pimen-
ta, no dia 22 de agosto de 1825, a fun-
dação da Euterpe, banda de música que 
se mantém acesa, nobre, fascinante e 
jovem.

Passou por vários momentos de re-
estruturação, com Joaquim Gomes de 
Araújo (avô do maestro João Gomes de 
Araújo) em 1848. Mais tarde, Américo 
José de Farias, e depois João Antonio 
Romão também tiveram presenças sig-
nificativas na história da Euterpe (do 
grego, deusa da música). Foi declarada 
de utilidade pública em 1958, pelo en-
tão Governador Jânio Quadros, e inclu-
ída como acervo histórico do município 
em 1990 (lei orgânica municipal)

O Projeto ‘Novo Turismo na 
Escola’, desenvolvido pela Se-
cretaria de Cultura e Turismo da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, por meio do Departamento 
de Turismo “Novo Turismo”, re-
cebeu, nesta terça-feira (23), os 
alunos do segundo ano do Obje-
tivo para um Mini City Tour.

Por meio desta proposta, os 
alunos fizeram um trajeto pe-
los principais locais turísticos e 
históricos do centro da cidade: 
Praça Monsenhor Marcondes, 
Igreja São José, Palacete Tira-
dentes, Igreja Matriz, Palacete 
10 de Julho e Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina. Eles foram orienta-
dos pelo diretor de Turismo, Fá-
bio Vieira. 

“Os lugares da nossa cidade 
têm marcas do tempo, objetos 
que contam histórias, pessoas 
que deixaram ensinamentos e 
aprendizado para o futuro. Nos-
sas turmas do 2° ano tiveram um 
dia incrível no City Tour pelos 
patrimônios de Pindamonhan-
gaba”, afirmaram os responsá-
veis pelo colégio, em suas redes 
sociais.

“Com este projeto, levamos 
também para as escolas um pou-

co mais sobre a rica história de 
Pindamonhangaba, iniciando a 
difusão do conhecimento já com 
as crianças”, explicou o secretá-
rio adjunto de Cultura e Turismo, 
Ricardo Flores. 

As escolas interessadas em 
participar do projeto podem 
entrar em contato diretamente 
com o Departamento de Turis-
mo, que tem sua sede no Palace-
te 10 de Julho.

‘Mini City Tour’ 
percorreu 
diversos pontos 
turísticos 
da cidade
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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 - telefone: (12) 3644-2279 - e-mail: luizcarlos@pindamonhangaba.sp.leg.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021 - telefone: (12) 3644-2275 - e-mail: robsonmonteiro@pindamonhangaba.sp.leg.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - CEP 12421-681 - Pindamonhangaba/SP
Telefone: (12) 3644-2250 - www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPE D I E NTE

Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

ORDEM DO DIA

29ª Sessão Ordinária do ano de 
2022, a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo José 

Rodrigues Alckmin”, no próximo 
dia 29 de agosto de 2022, 

segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 113/2022, do Vereador 
Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, 
“Denomina de Rua das Amendoeiras a Rua 
localizada na quadra 32, do Loteamento 
Residencial Village Paineiras, localizado no 
bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e 
dá outras providências”.

II. Projeto de Lei n° 127/2022, do Vereador 
Francisco Norberto S. R. de Moraes – 
Norbertinho, que “Dispõe sobre a implantação 
de medidas de informação e proteção à 
gestante e à parturiente contra a violência 
obstétrica no município de Pindamonhangaba”.

III. Projeto de Lei n° 144/2022, do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre a abertura de 
crédito adicional especial”.

IV. Projeto de Lei n° 145/2022, do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre a abertura de 
crédito adicional especial”.

        Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2022.

Vereador JOSÉ CARLOS
GOMES - CAL

Presidente

Pronunciamentos Pessoais:
conforme inscrição dos Senhores 

Vereadores no livro próprio.
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Extrato de Contrato - 2022

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES 

DE PINDAMONHANGABA.

CONTRATADO:  LCL CONSULTORIA EMPRE-

SARIAL E TREINAMENTOS LTDA.

CNPJ: 44.280.514/0001-13.

CONTRATO Nº 14/2022 – Processo de 

Compra nº 36/2022 – Inexigibilidade de 

Licitação nº 11/2022. Lei Federal 14.133/2021, 

artigo 74, inciso III, “c”, e, subsidiariamente 

pelo Código Civil Brasileiro.

OBJETO: Prestação de serviço técnico 

especializado de desenvolvimento e 

assessoria para implementação de 

programa/projeto de adequação à Lei Geral 

de Proteção de Dados (LGPD).  

Valor total: R$ 48.000,00 (quarenta e oito 

mil reais) durante seu período de vigência.

Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.

Com total prioridade para 
a saúde e para os investimen-
tos na educação, a 28ª Sessão 
Ordinária de 2022 da Câmara 
de Pindamonhangaba foi re-
alizada na noite desta segun-
da-feira, dia 22 de agosto e 
reuniu todos os parlamenta-
res no plenário “Dr. Francis-
co Romano de Oliveira”. Além 
da leitura do expediente e da 
aprovação dos requerimen-
tos e indicações, os vereado-
res analisaram e discutiram 
4 projetos que estavam lista-
dos na Ordem do Dia e outras 
duas inclusões feitas após os 
trâmites regimentais e le-
gais. Todos foram aprovados.

Conscientização
da Hemofilia
A discussão do Projeto de 

Câmara de Pindamonhangaba prioriza saúde 
e confirma aprovação do ‘Dia Municipal de 

Conscientização da Hemofilia’
Outros projetos aprovados trataram da abertura de crédito adicional especial para o Poder Executivo, de reenquadramento de 

cargos da Prefeitura e da inclusão do evento “Tudo Nosso Festival” no calendário de festas de Pindamonhangaba
Lei n° 117/2022, do vereador 
Júlio César Carneiro de Sou-
za – Julinho Car (PODEMOS), 
que “Institui o Dia Municipal 
de Conscientização da He-
mofilia, a ser comemorado 
no dia 17 de abril de cada ano” 
abriu os trabalhos da noite. O 
documento teve a aprovação 
confirmada pelo plenário.

Desta forma, o Dia Muni-
cipal de Conscientização da 
Hemofilia, será comemorado 
no dia 17 de abril de cada ano 
e passa a integrar o calendá-
rio oficial de eventos de Pin-
damonhangaba/SP. 

Segundo o vereador-au-
tor, “a finalidade deste Pro-
jeto de Lei é alertar sobre as 
causas e como fazer o trata-
mento da doença que consis-
te, basicamente, na reposi-
ção do fator anti-hemofílico, 
cujo paciente recebe a molé-
cula do fator VIII, e com he-
mofilia B, a molécula do fator 
IX”. O parlamentar acrescen-
tou que “os hemocentros dis-
tribuem gratuitamente essa 
medicação que é fornecida 
pelo Ministério da Saúde e 
quanto mais precoce for o 
início do tratamento, meno-
res serão as sequelas deixa-
das pelos sangramentos”.

Tudo Nosso Festival
Na sequência, a Casa Le-

gislativa apreciou - e aprovou 
por unanimidade - o Projeto 
de Lei n° 124/2022, do vere-
ador Carlos Moura 
- Magrão (PL), que 
“Fica instituído e in-
cluído no calendário 
de datas e eventos de 
Pindamonhangaba, 
a semana em prol da 
cultura urbana, com 
o evento TUDO NOS-
SO FESTIVAL que 
tem como propósito 

difundir e promover a arte 
e cultura da nossa cidade, a 
ser comemorado e realizado 
anualmente no mês de maio”.

A aprovação determina 
em seu artigo 2° que “todos 
os eventos realizados nos 
termos desta Lei deverão pri-
mar pela ética, moral e bons 
costumes, sendo vedado 
quaisquer atividades contrá-
rias a Legislação, a Pátria e a 
Ordem” . O vereador Magrão 
esclarece que “são os objetos 
desta Semana, difundir as 
artes e culturas de rua, com 
apresentações, oficina de 
grafite, grafite ao vivo, oficina 
de skate, exposição de carros 
e motos customizados, expo-
sição artística, shows cultu-
rais, shows musicais, balão 
navegável, tattoo kids (tatu-
agem lavável para crianças) 
e danças. Na justificativa, o 
autor afirmou que “além de 
difundir a arte e a cultura, 
provocando o entendimento 
artístico e cultural do teles-
pectador, o evento também 
gera recursos, pois surgem 
oportunidades para o comér-
cio local, com geração de em-
prego para a população local 
e renda para o município”.

Créditos 
Adicionais
O terceiro e quarto itens da 

pauta de votação foram pro-
jetos de créditos adicionais 
do Poder Executivo e os dois 

foram aprovados por 10votos 
favoráveis. O primeiro foi o 
Projeto de Lei n° 138/2022, do 
Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédi-
to adicional especial”. Com a 
aprovação, o Executivo Mu-
nicipal foi autorizado a abrir, 
por Decreto, nos termos do 
art. 42 da Lei 4320/64, um 
crédito adicional especial 
no valor de R$ 3.000.000,00 

(três milhões de reais) para 
adequações necessárias no 
exercício, na Secretaria Mu-
nicipal de Educação, para 
reforço orçamentário às do-
tações da “Merenda Escolar”, 
visando à continuidade no 
atendimento de merenda aos 
alunos da Rede Municipal de 
Educação.

O outro documento ana-
lisado foi o Projeto de Lei n° 
139/2022, do Poder Executi-

vo, que “Dispõe so-
bre autorização para 
abertura de Crédi-
to Adicional Espe-
cial no valor de R$ 
4.000.000,00 (quatro 
milhões de reais) e 
dá outras providên-
cias”. Neste Projeto 
de Lei, o Executivo 
também foi autori-
zado a abrir Crédito 
Adicional Especial ao 

Orçamento do Município (Lei 
Municipal n° 6.507, de 22 de 
dezembro de 2021), no valor 
de R$ 4.000.000,00 (quatro 
milhões reais) em favor da 
Secretaria Municipal de Edu-
cação, destinado Aquisição 
de mobiliários para creches 
e escolas da Rede Municipal, 
a fim de atender à programa-
ção da Prefeitura. No artigo 
2°, o projeto esclarece que 
“para cobertura do crédito de 
que trata esta Lei será utili-
zado recurso proveniente da 
tendência do EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO, no valor de 
até R$ 4.000.000,00 (quatro 
milhão reais), nos termos do 
inciso II, do parágrafo 1° do 
artigo 43 da Lei Federal n° 
4.320/1964. “A cobertura do 
crédito adicional de que tra-
ta o projeto de lei em tela no 
ato da abertura de tal crédi-
to será indicado o recurso 
de excesso de arrecadação a 
ser verificado no exercício da 
“fonte Estado” (Transferên-
cias de Recursos do Fundo 
de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação - FUN-
DEB)”, observou o Prefeito 
Municipal em mensagem 
enviada do presidente da Câ-
mara de Pindamonhangaba.

Inclusões
Durante a Ordem do Dia, 

o plenário deliberou pela in-
clusão de mais dois Projetos 
de Lei, ambos de autoria do 
Poder Executivo. Os projetos 

receberam 10 votos favorá-
veis dos vereadores no ple-
nário da Casa.

O primeiro foi o PL nº 
147/2022 que “Dispõe sobre o 
reenquadramento e a altera-
ção da referência do empre-
go de Médico do Trabalho”. 
Desta forma, o salário do 
emprego de Médico do Tra-
balho, do quadro de servi-
dores da Prefeitura, é reen-
quadrado na referência 129 e 
será no valor de R$ 9.918,89.

O segundo Projeto de Lei 
foi o de nº 146/2022, que 
“Dispõe sobre o reenqua-
dramento e a alteração da 
referência dos empregos de 
Auxiliar de Enfermagem e 
Técnico em Enfermagem”. 
Com o reenquadramento 
e a alteração da referên-
cia, o Auxiliar de Enferma-
gem passará a receber R$ 
2.409,75 (na referência 115) e 
o Técnico em Enfermagem o 
valor de R$ 3.390,77 (na refe-
rência 122).

O Chefe do Executivo es-
clareceu que “os salários 
dos empregos de Auxiliar de 
Enfermagem e de Técnico 
em Enfermagem, do quadro 
de servidores da Prefeitu-
ra foram reenquadrados de 
acordo com o piso salarial 
nacional, de acordo com a 
Lei Federal n° 7.498, de 25 
de junho de 1986, com a al-
teração pela Lei n° 14.434, de 
04/08/2022”. 

EXTRATO – PREGÃO
PRESENCIAL N° 07/2022

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba co-
munica que, no Pregão Presencial 07/2022, refe-
rente a contratação de empresa especializada para 
o fornecimento de microcomputador e notebook, 
conforme Termo de Referência, o objeto foi adjudi-
cado e homologado sem ressalvas como segue, no 
valor total de R$ 355.340,00 (trezentos e cinquenta 
e cinco mil, trezentos e quarenta reais) à A3 INFO-
TECH COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IN-
FORMÁTICA LTDA, CNPJ 31.385.684/0001-10.



Divulgação

Divulgação

A Secretaria de Saúde Pinda-
monhangaba mantém vacinação 
para diversos públicos na sexta-
feira (26). Confira locais e horários.

1ª dose: Crianças de 3 e 4 anos, 
com comorbidades, doenças 

cardiovasculares e com 
deficiência permanente grave

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

Das 13 às 16 horas: Ciaf (Sala 
de Vacina Central).

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
Cisas (Moreira César).

1ª dose: Crianças de 
5 anos ou mais

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

1ª dose: Adolescentes com 
12 anos ou mais

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

Das 13 às 16 horas: Ciaf (Sala 
de Vacina Central).

Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-
ras: USF Cidade Nova, USF Nova 
Esperança.

2ª dose:
Infantil, adolescente e adulto

2ª dose: CORONAVAC / SINOVAC 
/ BUTANTAN (a partir de 6 anos)

Indisponível no momento. 

ASTRAZENECA (Conforme 
agendado na carteirinha)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 

USF Cidade Nova e USF Nova Es-
perança.

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

Das 13 às 16 horas: Ciaf (Saúde 
da Mulher).
PFIZER / BIONTECH (Conforme 

agendado na carteirinha)
Das 08 às 11 horas: Estacio-

namento Shibata Centro e Cisas 

(Moreira César).
Das 8h às 11h e das 13h às 16h: 

USF Cidade
2ª dose: PFIZER Pediátrica

Crianças de 5 a 11 anos 
(Conforme agendado na 

carteirinha)
Das 8 às 11 horas: Estaciona-

mento Shibata Centro.
3ª dose (dose adicional)

Pessoas com 12 a 17 esquema 
vacinal completo há 4 meses

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
USF Cidade Nova e USF Nova Es-
perança.

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

Das 13 às 16 horas: Ciaf (Saúde 
da Mulher).

Pessoas com 18 anos ou mais e 
esquema vacinal completo 

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

Todas as unidades de saúde do 
município (exceto Crispim, Mari-
cá, Bonsucesso, Vale das Acácias, 
Campinas e Goiabal).

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

4ª Dose / Segunda dose 
Adicional (População de 

18 a 29 anos, com alto grau 
de Imunossupressão e que 

tenham tomado a 3º dose 
há 4 meses)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
Todas as unidades de saúde do 
município (exceto Crispim, Mari-
cá, Bonsucesso, Vale das Acácias, 
Campinas e Goiabal).

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

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

Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-

ras: Todas as unidades de saúde 
do município (exceto Crispim, 
Maricá, Bonsucesso, Campinas, 
Vale das Acácias e Goiabal).

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

ras: Todas as unidades de saúde 
do município (exceto Crispim, 
Maricá, Bonsucesso, Campinas, 
Vale das Acácias e Goiabal).

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).
(População de 12 a 17 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 Cidade Nova, USF Nova Es-
perança e Cisas (Moreira César).

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

Das 13 às 16 horas: Ciaf (Saúde 
da Mulher).
5ª dose/ terceira dose adicional
Pessoas acima de 30 anos, com 
alto grau de imunossupressão 

(que tenham tomado a 
4ª -dose há 4 meses)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-
ras: Todas as unidades de saúde 
do município (exceto Crispim, 
Maricá, Bonsucesso, Campinas, 
Vale das Acácias e Goiabal).

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

Atenção
- A Secretaria de Saúde infor-

ma que os frascos de vacina são 
multidoses e possuem validade de 
6 até 8 horas após abertos. Assim, 
para evitar desperdício, pode ser 
solicitado àqueles que chegarem 
próximo ao horário de encerra-
mento que retornem outro dia. 
Pedimos a compreensão.

- Todos precisam levar um do-
cumento de identificação (RG ou 
CPF), comprovante de endereço e 
o termo de vacinação preenchido 
(disponibilizado no site da Prefei-
tura). Originais e cópias.

- Quem perdeu a carteirinha 
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 Covid-19: Confira vacinação para crianças e demais 
públicos nesta sexta-feira (26)

de vacinação da 
Covid-19, favor 
procurar o posto 
que irá tomar a 
próxima dose e 
pedir a segunda 
via. É necessário 
levar um docu-
mento com foto 
e preferencial-
mente informar o dia que tomou a 
primeira dose.

Crianças de 3 e 4 anos - grupo 
de comorbidades

Diabetes mellitus - Pneumo-
patias crônicas graves - Hiper-
tensão Arterial Resistente (HAR) 
- Hipertensão arterial estágio 3 - 
Hipertensão arterial estágios 1 e 
2 com lesão em órgão-alvo e/ou 
comorbidade.

Crianças de 3 e 4 anos - 
Doenças cardiovasculares
Insuficiência cardíaca (IC) - 

Cor-pulmonale e Hipertensão 
pulmonar - Cardiopatia hiper-
tensiva - Síndromes coronaria-
nas - Valvopatias - Miocardiopa-
tias e Pericardiopatias - Doenças 
da Aorta, dos Grandeds Vasos e 
Fístulas arteriovenosas - Arrit-
mias cardíacas - Cardiopatias 
congênita no adulto - Próteses 
valvares e Dispositivos cardíacos 
implantados - Doenças neuro-
lógicas crônicas - Doença renal 
crônica - Imunocomprometidos 
- Hemoglobinopatias graves - 
Obesidade mórbida - Síndrome 
de Down - Cirrose hepática

Crianças de 3 e 4 anos - 
Pessoas com deficiência 

permanente grave
1 - Limitação motora que cau-

se grande dificuldade ou incapa-
cidade para andar ou subir esca-
das. 2 - Indivíduos com grande 
dificuldade ou incapacidade de 
ouvir. 3- Indivíduos com gran-
de dificuldade ou incapacidade 
de enxergar. 4- Indivíduos com 
alguma deficiência intelectual 
permanente que limite as suas 
atividades habituais, como tra-
balhar, ir à escola, brincar, etc.

Comorbidades e deficiências 
infantis

Insuficiência cardíaca, cor
-pulmonale e hipertensão pul-
monar, cardiopatia hipertensiva, 

síndromes coronarianas, valvopa-
tias, miocardiopatias e pericardio-
patias, 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: 
I - Imunodeficiência primária 
grave; II - Quimioterapia para 
câncer; III - Transplantados de 
órgão sólido ou de células tronco 
hematopoiéticas (TCTH) em uso 
de drogas imunossupressoras; 
IV - Pessoas vivendo com HIV/
Aids com CD4 < 200 cel/mm3; V - 
Uso de corticóides em doses ≥20 
mg/dia de prednisona, ou equi-
valente, por ≥14 dias; VI - Uso 
de drogas modificadoras da res-
posta imune*; VII - Pacientes em 
terapia renal substitutiva (he-
modiálise); VIII - Pacientes com 
doenças imunomediadas infl a-
matórias crônicas (reumatológi-
cas, auto infl amatórias, doenças 
intestinais infl amatórias);

Drogas modificadores de 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.O boletim da Vigilância Epi-

demiológica de Pindamonhan-
gaba contabiliza, do dia 12 (sex-
ta-feira) ao dia 18 (quinta-feira), 
3 óbitos, 69 novos casos notifi-
cados e 146 recuperados. No to-
tal, 41.652 moradores de Pinda-
monhangaba testaram positivo 
para Covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
100% dos leitos livres e as UTIs 
privadas estão com 50% de ocu-
pação. As enfermarias estão com 
4% de ocupação, somados leitos 
públicos e privados.

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

até as 12h06 de 18 de agosto), 
147.508 primeiras doses, 136.557 
segundas doses, 4.604 doses 
únicas, 90.565 primeiras doses 
adicionais e 30.525 segundas do-
ses adicionais. 

A Secretaria de Saúde alerta 
a população para que procure as 
Unidades de Saúde em caso de 
sintomas gripais (Pronto-Socor-
ro, UPA Moreira César, UPA Ara-
retama e Unidade Mista Cidade 
Nova) para testagem, tratamento 
e notificação. Em caso de realiza-
ção de autotestes, deve-se procu-
rar as mesmas unidades para de-
vida notificação, contabilização e 
monitoramento de novos casos.

Cidade registra 42 casos novos 
notificados e 119 recuperados 
de Covid-19

COLABOROU COM O TEXTO: 
Jaqueline Barreto

Sentir desconforto na co-
luna quando se senta, 

caminha ou deita pode ser um 
sinal de alerta. Na maioria das 
situações esse incomodo pode 
ocorrer devido a uma postura 
inadequada, assim podendo 
apresentar sintomas como dor 
lombar, fadiga e até mesmo le-
sões, devido à má postura.

Inclusive, uma postura in-
correta pode causar certo pre-
juízo para o funcionamento do 
nosso corpo, até mesmo o sono 
pode ser afetado e em casos 
mais graves, ela atinge a coluna 
de tal modo que apenas uma 
intervenção cirúrgica é capaz 
de solucionar o problema.

Uma má postura geralmen-
te é causada por conta de mau 
hábito adotado pela pessoa,  
principalmente as pessoas que 
passam muito tempo sentadas; 
bem como crianças e adolescen-
tes que não se preocupam com a 
posição adequada do corpo ou as 
que trabalham muito tempo em 
frente de computadores. O peso 
excessivo de mochilas e bolsas 
também está associado aos pro-
blemas posturais.

Consequências da má postura para a saúde

As principais consequências 
que você pode ter devido a uma 
postura incorreta são: dor na 
lombar, Fadiga, Lesões, Barriga 
protuberante, Dor de cabeça e 
no pescoço e Insônia.

Vale ressaltar que existem 
alguns problemas mais graves 
como: DORT (Doença Relacio-
nada ao Trabalho); hérnia de 
disco; escoliose; lordose; cifo-
se e outros desvios na coluna 
que devem ser tratados com o 
acompanhamento médico de 
ortopedistas e fisioterapeutas. 

Por isso, é importante sem-
pre se atentar à postura, quan-

do tiver sentado ou em pé. E, no 
caso de estar deitado, a postura 
indicada é a de lado; sendo pre-
ciso um travesseiro que man-
tenha a cabeça alinhada com 
a coluna. Porém, a dica para 
quem só consegue repousar 
com a barriga para cima é usar 
um travesseiro mais baixo e 
outro bem fino abaixo dos joe-
lhos para que as pernas fiquem 
ligeiramente fl exionadas. 

Para auxiliar na boa postura 
é indicada a prática de exercício 
físico; sempre com alongamen-
to. Fontes de pesquisa: PartMed 
Saúde e Terra.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

TOMADA DE PREÇO 13/2022 (PMP 10.277/2022) 
Para “contratação de empresa especializada para construção de unidade básica de saúde – resi-
dencial Mantiqueira, com fornecimento de material e mão de obra”, com recebimento dos envelopes 
até dia 21/09/2022 às 08h30h e início da sessão às 09h00. 

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. 

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO PARA A 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 3ª reunião do respectivo Conselho de Admi-
nistração, a qual terá lugar na sala de reuniões da Secretaria de Finanças e Orçamento, sito à Av. 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, nesta cidade, com início impreterivelmente às 15 horas 
do dia 29 de agosto do ano de 2022.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais do Fundo de Previdência (LC n°. 01/2004, 
art. 10);
b)  Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.

Pindamonhangaba, 25 de agosto de 2022.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

COMUNICADO
O Diretor Técnico de Departamento da Apta Regional, da Agên-
cia Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Subsecretaria da 
Agricultura e Abastecimento, da Secretaria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Paulo, faz saber que será realizada 
à alienação de 28 (Vinte e oito) animais bovinos, das 09h00m às 
11h00m, no dia  13/09/2022, através do site //leiloes.iz.sp.gov.br/
pinda/. Maiores informações: (12) 3642 3921 ou sergio.schalch@
sp.gov.br. Havendo mais de um interessado, o critério de desem-
pate será o de melhor oferta. Processo SAA-PRC-2022/12389.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES 

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

Em virtude do gozo de férias da Conselheira Tutelar titular Desirée V. M. Alves Moreira (10 de agos-
to a 08 de setembro de 2022), vimos convocar para apresentação, no prazo máximo de 02 (dois) 
dias a contar desta data, a Conselheira Tutelar Suplente:

8º Maria Aparecida Monteiro

A Conselheira Suplente acima citada deverá comparecer à Secretaria de Assistência Social, com 
endereço na Rua Laerte Machado Guimarães, 590, nesta cidade, munida de documentos pessoais 
e comprovante de residência, e procurar pela Sra. Patrícia, a fim de tratar da substituição da Con-
selheira Titular durante o período de férias.

Caso a apresentação não se oficialize no prazo citado, informamos que convocaremos o próximo 
Suplente.

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES 

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

Em virtude do gozo de férias da Conselheira Tutelar titular Maria Helena dos Santos Villa Nova (12 
de setembro a 11 de outubro de 2022), vimos convocar para apresentação, no prazo máximo de 02 
(dois) dias a contar desta data, a Conselheira Tutelar Suplente:

6º Sara Meira de Souza

A Conselheira Suplente acima citada deverá comparecer à Secretaria de Assistência Social, com 
endereço na Rua Laerte Machado Guimarães, 590, nesta cidade, munida de documentos pessoais 
e comprovante de residência, e procurar pela Sra. Patrícia, a fim de tratar da substituição da Con-
selheira Titular durante o período de férias.

Caso a apresentação não se oficialize no prazo citado, informamos que convocaremos o próximo 
Suplente.

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE PINDAMONHANGABA 
Convocação da Sétima Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Cultura 

Biênio 2021/2023
Ficam os senhores conselheiros convocados para a reunião ordinária, realizar-se-á de forma hí-
brida, on line pela plataforma Google Meet pelo link: meet.google.com/hhj-hsqt-scf no dia 30 de 
agosto de 2022 às 18h, tendo como pauta:
• Pauta:
• Lei Paulo Gustavo;
• Escolha do Prêmio André Guaraciane;
• Feira de Cultura Afro-brasileira;
• Informes.
Quem não puder comparecer justificar a ausência pelo e-mail cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br

Pindamonhangaba, 25 de agosto de 2022

Wagner Eduardo Conceição Souza
Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.572, DE 1º DE AGOSTO DE 2022.

Institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Pindamonhangaba, o 
AGOSTO LILÁS, como mês de proteção à mulher, a ser dedicado à conscientização pelo fim 
da violência contra a mulher, e dá outras providências. 
(Substitutivo ao Projeto de Lei n° 85/2022, de autoria da Vereadora Regina Célia Daniel Santos - 
Regininha)

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, faz saber que a Câmara Municipal de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga 
a seguinte Lei:

Art. 1° Fica incluído no Calendário Oficial do Município o AGOSTO LILÁS, como mês de proteção à 
mulher, a ser dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher, que será comemo-
rado anualmente, em qualquer dia da semana em que cair o dia 07 de agosto. 

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 1º de agosto de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal 

 
João Carlos Ribeiro Salgado

Secretário da Mulher, Família e Direitos Humanos
      

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 1º de agosto 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.845, DE 25 DE AGOSTO  DE 2022.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, RESOLVE RETIFICAR a Portaria Geral nº 5.690, de 24 de janeiro de 2022 e a Portaria Geral 
nº 5.815, de 27 de julho de 2022, que designaram a Sra. Maria Fernanda Vieira Garcia Munhoz 
para substituir o Secretário Adjunto de Governo, durante o período em que o mesmo encontrar-se 
em férias, para conste os períodos de substituição como de 03 a 17 de janeiro de 2022 e de 04 a 
08 de julho de 2022.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 25 de agosto de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 25 de janeiro de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.846, DE 25 DE AGOSTO 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, alterada pela Lei nº 6.563, de 1º de julho de 
2022, RESOLVE DESIGNAR os senhores a seguir indicados para a função  gratificadas, a partir 
de 08 de agosto de 2022:

- Célia Benedita de Carvalho
Gestor de Assistência Social

-  Karina Pereira Citro
Gestor de Assistência Social

- Patrícia Cristina Galvão
Gestor de Assistência Social

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de agosto de 2022.

Pindamonhangaba, 25 de agosto de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 25 de agosto de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº  5.847, DE 25 DE AGOSTO 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, alterada pela Lei nº 6.563, de 1º de julho 
de 2022, RESOLVE NOMEAR os senhores a seguir indicados para o  cargo de provimento em 
comissão:.

I – a partir de 22 de agosto de 2022
- Claudio Aparecido Leite 
  Assessor

II- a partir de 26 de agosto de 2022
- Samara Dias Silva
  Assessor

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 22 de agosto 
de 2022.

Pindamonhangaba, 25 de agosto de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 25 de agosto  de 2022.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

Como cuidar da saúde física e mental
 CoLaboRoU Com o TeXTo: 

Jaqueline barreto

A pandemia do coronavírus 
trouxe à tona a importância dos 
cuidados com a sua saúde física 
e mental. Isso porque as incerte-
zas sobre o futuro combinada ao 
isolamento social afetou de forma 
profunda o bem-estar de muitos 
brasileiros.

Manter uma alimentação 
equilibrada e a prática de exercí-
cios físicos são uma das manei-
ras muito eficazes de combater 
problemas relacionados à saúde 
física e emocional. Para isso, é im-
portante mostrar os benefícios de 
uma alimentação saudável junto 
com outras ações para a melhora 
da qualidade de vida.

Confira as dicas a seguir para 
melhorar a qualidade de vida

* Priorize consumir alimentos 
in natura e minimamente proces-
sados (sementes, legumes, ver-
duras, frutas, raízes e tubérculos). 
Não pu le as pr incipais r efeições;         

* Consuma com moderação 
alimentos processados (enlata-
dos e conservas). Evite o consumo 
de alimentos ultraprocessados, 
já que os mesmos possuem valor 
nutricional baixo, e, geralmen-
te, contém grande quantidade de 
sódio, açúcares, gorduras e con-
servantes, o que pode contribuir 
para o aumento do sobrepeso e o 
surgimento de doenças crônicas, 
como a obesidade;

* Faça exercícios que lhe agrade. 
Pode ser dança, caminhada, jogar 
bola ou até brincar com as crianças. 
O importante é se mexer!

*  Opte por consumir alimentos 
ricos em carboidratos e fibras an-
tes do treino, pois gera energia de 

forma contínua durante o exer-
cício, auxiliando na queima de 
gorduras. Ingerir alimentos com 
alto índice glicêmico, fontes de 
proteína, de origem vegetal e com 
líquidos (pão, mel, arroz, frutas, 
peito de frango e de peru, atum, 
queijos, verduras e legumes em 
geral) ajuda a repor as energias e 
a reparar a musculatura e reposi-
ção de líquidos no pós-treino;

* Para início, pratique exercí-
cios físicos que não exigem muito 

preparo físico. É muito comum fi-
carmos presos a resultados e ob-
jetivos que almejamos conquistar 
quando começamos a realizar al-
gum exercício físico. No entanto, 
devemos respeitar os limites físi-
cos e clínicos que o nosso corpo 
pode ter. Segundo a OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde), deve-
mos realizar cerca de 150 minutos 
semanais de atividade física leve 
ou moderada (aproximadamente 
20 minutos por dia) ou, pelo me-

nos, 75 minutos de atividade físi-
ca semanal de maior intensidade 
(cerca de 10 minutos de treino di-
ário). Visando ao emagrecimento, 
são indicados 300 minutos;

* A prática de exercícios, prin-
cipalmente os mais rigorosos, 
deve ser orientada por um pro-
fissional de saúde e de educação 
física. No caso de dietas, restri-
ção alimentar ou suplementação, 
deve ser avaliado por um nutri-
cionista. Atividade física e ali-

mentação saudável devem andar 
de mãos dadas;

Procure um local agradável, po-
dendo ser espaços ao ar livre, como 
parques e praças. Se servir de mo-
tivação, convide alguém para fazer 
as atividades junto. Uma boa com-
panhia sempre faz bem!

Em Pindamonhangaba tem o 
Parque da Cidade e o Bosque da 
Princesa – dois locais públicos, 
gratuitos e acessíveis – para prá-
tica de atividade física e lazer. 

Divulgação

Parque da Cidade é um dos locais públicos, gratuitos e acessíveis de Pindamonhangaba para prática de atividade física e lazer



‘Rua de Lazer’ é voltado para crianças e familiares, buscando 
proporcionar lazer e entretenimento aos fins de semana

Ouro Verde recebe ‘Rua de 
Lazer’ no sábado à tarde

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secreta-
ria de Esportes e Lazer, vai pro-
mover o projeto “Rua de Lazer”, 
no dia 27 de agosto (sábado), das 
14 às 17h30, na quadra de espor-
tes da praça do 

Ouro Verde.
O projeto é aberto ao públi-

co e terá diversas atividades, 
como confecção de balangandã, 
mini vôlei, mini futebol, tênis de 
mesa, jogos de tabuleiro, ginca-
nas, brinquedoteca, dentre ou-
tras atividades.

Segundo a diretora de Lazer, 
Marilda de Oliveira, “o proje-
to ‘Rua de Lazer’ é voltado para 
crianças e famílias e tem o intui-
to de proporcionar lazer e entre-
tenimento para população nos 
fins de semana, com atividades 
recreativas, esportivas e artísti-
cas”.

“Voltamos com o ‘Rua de La-
zer’ este ano, depois de dois anos 
sem atividade devido à pande-
mia. Sentimos que as pessoas 
estão ainda mais receptivas com 
a iniciativa”, completou Marilda.

Segurança de Pinda é reforçada 
com drone e novas motocicletas

Uma parceria entre a Pre-
feitura e Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba está 
proporcionando mais investi-
mentos para a segurança pú-
blica do município. Através de 
emendas impositivas de vere-
adores, a Prefeitura, através da 
Secretaria de Segurança Pú-
blica, está adquirindo um dro-
ne e motocicletas para ajudar 
no combate à criminalidade.

Na tarde dessa quinta-feira 
(25), a Secretaria Municipal de 
Segurança Pública apresentou 
os equipamentos. Através de 
uma emenda impositiva de R$ 
30 mil do vereador Julinho Car 
foi possível a aquisição de um 
moderno drone e outra emen-
da impositiva de R$ 50 mil da 
vereadora Regininha possi-
bilitou a aquisição de duas 
motocicletas XRE 300 Honda. 
Outra emenda de R$ 20 mil do 
vereador Gilson Nagrin está 
em andamento e possibilita-
rá a aquisição de uma terceira 
motocicleta.

Criado na Alemanha, du-
rante a Segunda Guerra Mun-
dial, o drone é um veículo 
aéreo não tripulado e o mo-
delo adquirido pela prefeitura 
apresenta tecnologia diferen-
ciada para incursões policiais 
que poderão ser realizadas em 
ações integradas junto à Polí-
cia Militar. O aparelho tem al-
to-falante e faróis que podem 
ser conectados e dão comando 
em ações policiais.

“Agradecemos todo apoio 
e orientação do prefeito Isael 
e a parceria com o Legislativo. 
Será mais um equipamento 
importante, inédito no muni-
cípio, que irá auxiliar a Defesa 
Civil e também a nossa GCM 
proporcionando um trabalho 
diferenciado. Nosso drone, 
por exemplo, tem câmera de 
visão térmica que é uma solu-
ção segura e ágil para auxiliar 
a Defesa Civil em combate a 
queimadas e detectar pessoas 

com a temperatura corporal 
em lugares escuros e ermos”, 
explicou o secretário Fabrício 
Pereira.

Outra importante conquis-
ta para a segurança pública é 
a aquisição de mais motocicle-
tas que serão utilizadas para o 
patrulhamento preventivo da 
Guarda Civil Metropolitana. 

“Nossa GCM está se equipan-
do cada vez mais com bens 
móveis e imóveis que visam 
proteger os cidadãos de bem. 
Quero parabenizar nossa Se-
cretaria de Segurança e agra-
decer aos vereadores por essa 
parceria que só beneficia nos-
sa população”, afirmou o pre-
feito Isael Domingues.

Divulgação
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Pinda apresenta solução de cidade inteligente e app 
de turismo 4.0 em evento no Parque Tecnológico
Pinda apresenta solução de cidade inteligente e app 
de turismo 4.0 em evento no Parque Tecnológico
Pinda apresenta solução de cidade inteligente e app 

Pindamonhangaba vem se 
destacando como modelo de 
cidade inteligente ao Brasil e 
será a segunda certificada no 
país como Smart City. Como 
destaque, esta semana foi 
convidada a se apresentar, no 
Parque Tecnológico do São José 
dos Campos, como a gestão mu-
nicipal está implementando as 
ações que traduzem a estratégia 
de crescimento para soluções 
de tecnologia e inovação na ci-
dade, e como os resultados es-
tão transformando a município.

Nas últimas semanas Pinda 
obteve referência de suas ações 
no site do Ministério de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, o que 
elevou o olhar da sociedade 
para o município, colocando no 
centro das atenções de outras 
cidades e investidores.

Toda equipe da Secretaria 
de Tecnologia, Inovação e Pro-
jetos de Pindamonhangaba 
participou do evento realizado 
dia 23. “Podemos constatar que 
no mesmo patamar ou além 
com soluções em relação às 

grandes cidades brasileiras”, 
avaliou o diretor de Infraes-
trutura e Telecomunicações 
de Pindamonhangaba, Bruno 
Lacorte. 

“O evento trouxe ainda re-
fl exão sobre um longo caminho 
a seguir. Pindamonhangaba 
está vencendo os obstáculos, e 
é um destaque no Vale do Para-
íba, competindo em igualdade 
com outros municípios. Hoje a 
referência é São José dos Cam-
pos, amanhã será Pindamo-
nhangaba”, reforçou Gilmar 

dos Santos, encarregado de se-
tor na tecnologia. 

O secretário de Tecnologia, 
Inovação e Projetos, Danilo 
Velloso, explicou que “a equipe 
apresentou ao Brasil formas de 
implementar soluções criati-
vas, econômicas e disruptivas. 
A contribuição ao turismo do 
país é propor uma experiência 
impactante, imersiva, venden-
do a cidade e retendo turistas 
em pontos turísticos. Apoiando 
a startup Atmosfera de Pinda 
em uma solução de turismo 4.0 

conseguimos grandes resulta-
dos para essa primeira fase”. 

Sobre os avanços tecnoló-
gicos, o prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domingues, 
comparou que “ontem tínha-
mos um departamento de TI 
que consertava computado-
res, hoje temos uma secreta-
ria com a função de colocar 
Pinda na classe mundial de 
cidades inteligentes. É a mis-
são de nosso plano de gover-
no sendo concretizada nas 
ações”, finalizou.
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sociais

Luz e sabedoria 
Na vida da linda universitária Maria Clara Sene. Ela 

celebrou mais um ano de vida no último dia 22 de agosto. 
Sua mãe Sílvia, seu pai Eraldo, toda a sua família e os seus 
amigos a parabenizam desejando muita saúde, alegria e 
sucesso em sua caminhada. 

Parabéns! 
Ao musical Enzo e ao futebolístico Luiz Fabiano! “De-

sejamos um ano novo repleto de alegrias e amor! Cari-
nhosamente, amigos do 4º ano B e professora Catarina” 
- Escola Municipal ‘Padre Mário Antônio Bonotti – Reden-
torista’

Novo ciclo
Hoje os parabéns vão para Larissa Néri, que está come-

morando mais um ano de vida nesta sexta-feira (26). Ela 
celebra a data ao lado dos seus amigos e familiares. Todos, 
em especial a sua vó (foto), desejam muitas bênçãos, saúde, 
alegria e paz.

Plenitude 
 Quem inicia mais uma volta em torno do sol, nesta 

sexta-feira (26) é a professora de yoga Ana Paula Pereira 
(Clube Meditar). Que seu novo ciclo seja repleto de boas 
energias, saúde e paz; desejam toda a sua família, alunos 
e amigos.

Chuvas de bênçãos 
 Na vida da professora Marta do Nascimento, que 

fará aniversário no próximo dia 30 de agosto. Toda a sua 
família e amigos a parabenizam, desejando um novo 
ano de muita paz, saúde e conquistas. 

Tudo de bom 
Para a palmeirense roxa e professora Ana Cláudia  que 

celebra mais um ano de vida e recebe as felicitações de seus 
familiares e amigos.

Muita luz 
Na vida da querida Terezinha Pereira, que celebrou 

mais um aniversário no dia 24 de agosto. Seu esposo 
Ademir, seus filhos Rômulo, Thales e Lucas e todos os 
seus amigos desejam muita saúde, alegria e serenidade 
em sua vida.

Vovó da Manu  
A professora Mara Leonel celebrou mais um ano de 

na vida no dia 24 de agosto. Toda a sua família e amigos 
desejam um novo ano repleto de saúde, alegria e paz, 
muita paz. 

Bênçãos infinitas  
Na vida da empresária Rosana Santos, que inicia 

mais uma primavera no próximo dia 30 de agosto. Que 
seu novo ciclo seja cheio de bênçãos, saúde, de sabedo-
ria e muita paz. É o desejo da sua filha Thamires, dos 
seus pais, do seu namorado Paulo, da sua família e de 
todos os seus amigos.


