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Construção Civil e Serviços 
puxam novas vagas e Pinda fecha   
 julho com 133 novos empregos

O ramo da construção civil 
e de serviços puxaram a alta na 
geração de empregos em Pinda-
monhangaba durante o último 
mês de julho. Segundo levanta-
mento do Ministério do Traba-
lho e Emprego, através do Caged 
(Cadastro Geral do Emprego), 
divulgado nesta segunda-feira 
(29), o Município abriu 133 novas 
vagas no mercado de trabalho. 
Segundo os dados, Pinda efetuou 
1.072 contratações e 939 demis-
sões, aquecendo a economia com 
133 novas oportunidades. 

PÁG. 3

Apenas neste ano, Pindamonhangaba abriu 761 novos empregos; nos últimos 12 meses, o número de novos postos de trabalho é de 1.603

SAÚDE
Prefeitura inaugura novo prédio 
do Ambulatório de Saúde Mental

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Saúde, realizou a inauguração da nova 
sede do Ambulatório de Saúde Mental na sexta-feira (26). A unidade, que funcionava na rua Dr. Gregório 
Costa, agora passa a ser no CEM (Centro de Especialidades Médicas), rua Dr. Frederico Machado, em 
área mais ampla e adequada para atendimento de qualidade à população. 

O novo prédio conta com acessibilidade, ampla recepção, consultórios e outras dependências, todas 
pensadas em oferecer um local agradável e confortável aos usuários. PÁG. 3

Gerdau é a primeira indústria de aço 
do mundo a receber a Certificação B

Instalada em Pinda, a Ger-
dau Summit tornou-se destaque 
nacional ao se tornar a primeira 
indústria do aço com Certificação 
B (Sistema B) no mundo. A Sum-
mit é a uma joint venture com as 
empresas Sumitomo Corporation 

e The Japan Steel Works (JSW), e 
agora passa integrar o movimento 
internacional de empresas que 
atendem aos altos padrões de res-
ponsabilidade social e ambiental, 
governança e transparência.

PÁG. 3

PÁG. 4

‘Feira da Fraternidade’ acontece na 
sede da Apae de 1º a 4 de setembro

PÁG. 6

Banda Bellator será uma das atrações da “Feira da Fraternidade”
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‘Domingo 
no Bosque’ 
é sucesso
Evento contou com 
diversas atrações, tendo 
como destaque a entrega 
do ‘Prêmio Mestre da 
Cultura Viva 2022’

Empresa atende 
aos padrões como 
responsabilidade 
sociambiental e 
transparência
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Defesa civil atende diversos 
chamados de incêndio no município

Defesa Civil de Pindamo-
nhangaba combateu dois incên-
dios em vegetação rasteira nes-
te domingo (28). Após receber 
os chamados, foi feito contato 
com os Bombeiros para solicitar 
apoio, eles já estavam em uma 
ocorrência de busca e salvamen-
to de uma vítima de afogamento 
no rio Paraíba. 

A equipe de DC que contava 
com três agentes de Plantão e o 
coordenador foi dividida. Na pri-
meira ocorrência, causada por 
um balão que encostou na fiação 
de alta tensão e gerou o incêndio 
que queimou boa parte de três 
propriedades rurais na estrada 
do Pinhão do Una, os agentes de 
DC com apoio de um trator para 
aceiro emergencial e funcioná-
rios das fazendas conseguiram 
controlar após horas de combate. 

Na segunda ocorrência, dire-
tor, um agente e quatro voluntá-
rios da brigada do Centro, mais 
o apoio da GCM com a base mó-
vel no transporte, combateram 
um incêndio dentro do Parque 
da Cidade, local com moradias 
e galpões. Situação controlada 
após algumas horas de combate 
e mais um dia de trabalho. 

No sábado à noite, também no 
Parque da Cidade, já havia aten-
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Proerd: informação, prevenção e reflexão

Em uma ponta: jovens, crianças e pais. Na outra: 
educadores e policiais. Entre essas duas pontas: 

o desafio de educar cidadãos conscientes e capazes de 
fazerem escolhas inteligentes. Essa é a base do Proerd 
– Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 
Violência. 

A iniciativa foi criada no Brasil, em 1992, seguindo um 
modelo de ação que teve origem em 1983, nos Estados 
Unidos – segundo dados do Ministério da Educação –; 
sendo desenvolvido em cerca de 60 países.  

Desde a sua criação, o programa tem por objetivo 
principal e lema “Manter nossas crianças longe das 
drogas”. 

Direcionado aos estudantes do quinto ano do ensino 
fundamental das redes pública e privada, o Proerd leva aos 
alunos, de forma lúdica e até descontraída, um assunto 
tão sério como o uso de drogas e de substâncias nocivas à 
saúde física e mental.  

Para coroar o aprendizado dos estudantes, a Polícia 
Militar de Pindamonhangaba realizou na última sexta 
feira-feira, dia 26 de agosto, a formatura dos alunos que 
participaram do Proerd no primeiro trimestre deste ano. 

No programa, as atividades são ministradas 
por policiais militares voluntários – capacitados 
pedagogicamente –, em parceria com pais, professores, 
estudantes e a comunidade escolar.

Em Pindamonhangaba, a solenidade também celebrou 
os 25 anos do projeto no município.

Sendo a escola um agente de transformação de uma 
sociedade, que esses estudantes, bem como toda a 
comunidade escolar, possam ter informação adequada, 
que gerem reflexões – contribuindo para tomadas de 
decisões cada vez mais conscientes!  

Tive a sorte de ter na infân-
cia uma contadora de história 
sem igual, minha avó, a quem 
devo o encantamento que até 
hoje cultivo pelas lendas e fá-
bulas da cultura caipira. À luz 
de lampião e ao redor do seu 
fogão a lenha, ficávamos aten-
tos e medrosos ouvindo as 
histórias que ela nos contava 
de saci-pererê, mula-sem-ca-
beça, curupira e tantos outros 
personagens do folclore brasi-
leiro.

Meus filhos e muito bra-
sileirinhos tiveram outra avó 
para lhes contar essas histó-
rias - Dona Benta -, num dos 
mais conceituados programas 
da televisão brasileira, inspi-
rado na célebre obra infantil 
de Monteiro Lobato: “Sítio do 
Picapau Amarelo”. 

O escritor taubateano foi 
quem publicou, em 1918, a 
primeira obra resultante de 
extensa pesquisa sobre o saci 
- “O Saci Pererê: Resultado de 
um inquérito” e, em 1921, lan-

çou “O Saci”, destinado ao pú-
blico infantojuvenil.

Na concepção lobatiana, 
esse trêfego personagem é 
um moleque pretinho, de uma 
perna só, pito aceso na boca e 
gorro vermelho na cabeça, que 
faz mais molecagens do que 
maldades, monta e dispara ca-
valos à noite, embaraça-lhes a 
crina...

Um século depois das pes-
quisas de Lobato, se fizermos 
uma enquete, desvelaremos 
incontáveis histórias e cren-
dices sobre o saci. Na verdade, 
cada um de nós tem uma his-
tória distinta para contar so-
bre essa figura mitológica que, 
de geração em geração, se per-
petuou no imaginário popular.

Pois a professora, cantora e 
psicoterapeuta corporal Rute 
Eliana dos Santos, desde que 
‘ensacizou’ pela figura des-
se menino arteiro, tem como 
uma de suas bandeiras contar 
às novas gerações a sua con-
cepção de saci e que muito 

difere da que nos foi contada 
por nossos avós e pelo próprio 
Lobato! O saci de Rute Eliana é 
um moleque arteiro que vem 
no assobio do vento com uma 
mensagem de preservação e 
de cuidado com o planeta em 
que vivemos. 

Para levar essa mensagem 
de emergência ambiental – 
imprescindível às crianças e 
aos jovens do nosso tempo –, 
Rute Eliana não mede esfor-
ços: participa de ‘saciatas’ na 
vizinha São Luiz do Paraitinga, 
visita escolas e dialoga com 
professores e alunos, ministra 
palestras em instituições cul-
turais, compõe músicas para 
blocos de carnaval e festas re-
gionais. 

O saci que mora no ima-
ginário de Rute Eliana, como 
todo menino, faz suas artes, 
mas, como todo menino cons-
ciente, tem pressa de preser-
var o planeta. Afinal, a Terra é a 
nossa casa comum, e, mais do 
que nunca, devemos difundir 

Nossa Terra
Nossa Gente

Juraci de Faria Condé

Juraci de faria 
Condé é escritora, 

poetisa e membro da 
APL - Academia Pin-

damonhangabense 
de Letras

RUTE ELIANA E A ARTE DE ‘ENSACIZAR”

a consciência do quão genero-
sa a Terra é e do quanto preci-
samos protegê-la!

Esse trabalho incansável de 
Rute Eliana foi inspirado na 
cultura luizense e, de modo 
especial, num de seus grandes 
artistas, o músico Luiz Henri-
que Moradei, seu companheiro 
de vida, de viola e de ‘saciatas’ 
por Pindamonhangaba e pelo 
Vale do Paraíba afora.

Dupla imbatível nos concur-
sos de marchinhas, de música 
raiz e carnavalescas, Rute Elia-
na e Luiz Henrique Moradei 
compõem e cantam canções 
que têm disseminado a men-
sagem de proteção ambiental 
do saci que os ‘ensacizou’. Den-
tre as canções de autoria deles, 
elejo “A arte do saci é preser-
var”, pois, desde que eu ouvi 
essa marchinha, nunca mais 
deixei de cantá-la: 

Saci é moleque arteiro
Mora no bambuzeiro
Sua casa é ao luar
Ele vem no rodamoinho
No assovio passarinho a cantar
No carnaval ele vem ensacizar 
(Bis)
Quando ele assobia ele vem 
avisar (Bis)
Que da natureza não se pode 
descuidar (Bis)
A arte do saci é preservar (Bis)

Como bem referendou 
a folclorista valeparaiba-
na Ruth Guimarães, “o saci 
tem a função folclórica de 
deixar a vida mais encan-
tatória, porque a vida tem 
que ser encantada”. É exa-
tamente isso que Rute Elia-
na tem feito por nossa terra 
e nossa gente: encantado 
crianças e jovenscom a sua 
singular arte de ‘ensacizar’ 
as novas gerações para cul-
tivarem esse guardião da 
Natureza e da cultura po-
pular brasileira!
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Pinda promove curso gratuito para 
criação de posts para redes sociais

Pindamonhangaba, por 
meio de parceria entre Sebrae, 
Prefeitura, Acip e Sincomércio, 
receberá o curso gratuito de 
criação de posts para as redes 
sociais.

Curso, promovido pelo Se-
brae, ensina gestão de vendas 
e finanças e prepara o aluno 
para desenvolver soluções 
gráficas e de textos para a cria-
ção de posts em redes sociais.

A metodologia é alinhada 
para que o criador possa criar 
e produzir imagens, vídeos e 
textos adequando-os às carac-
terísticas das plataformas es-
colhidas.

O curso tem 28 horas de du-

dido junto com os bombeiros 
incêndio em uma área de des-
cartes. Ainda no sábado à noite, 
foi atendida uma ocorrência na 
área do Ribeirão Grande, próxi-
mo à Cachoeira da Macumba, de 
incêndio provocado por velas, 
com obstrução da estrada devido 
à queda de bambuzal. 

Segundo o diretor da Defesa 
Civil Michel Cassiano, a ação hu-
mana irregular de soltar balões e 
jogar ‘bita’ de cigarros, acender 
vela em meio à vegetação, soma-

da ao clima desta época do ano 
com a vegetação seca devido à 
falta de chuva, são os principais 
fatores destas ocorrências de 
incêndios no município. “Neste 
final de semana tivemos o exem-
plo disto, mas felizmente nos-
sa Defesa Civil está preparada e 
com ajuda dos nossos voluntá-
rios, tivemos êxito em controlar 
estes incêndios. Solicitamos a 
conscientização de toda a popu-
lação para evitar estes maus há-
bitos”, destacou o diretor da DC.

ração e será realizado das 14 às 
18 horas, nos dias 5, 6, 12, 13, 19 e 
20 de setembro, online, ao vivo, 
pela plataforma Teams.

As vagas são para pessoas 

com 18 anos ou mais e as ins-
crições podem ser feitas gra-
tuitamente pelo link https://
inscricao.sebraesp.com.br/pro-
duto/turma/21975383.

Divulgação
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Construção Civil e Serviços puxam 
novas vagas e Pinda fecha julho 
com 133 novos empregos

O ramo da construção ci-
vil e de serviços puxaram a 
alta na geração de empre-
gos em Pindamonhangaba 
durante o último mês de ju-
lho. Segundo levantamen-
to do Ministério do Traba-
lho e Emprego, através do 
Caged (Cadastro Geral do 
Emprego), divulgado nes-
ta segunda-feira (29), Pin-
damonhangaba abriu 133 
novas vagas no mercado de 
trabalho.

Segundo os dados, a ci-
dade efetuou 1.072 contra-
tações e 939 demissões, 
aquecendo a economia com 
133 novas oportunidades. O 
ramo de serviços foi o líder 
na geração de emprego com 
80 vagas novas, seguido do 
setor da construção civil 
com 57 vagas e do agrone-
gócio com 6 vagas. O setor 

comercial foi o destaque 
negativo com redução de 6 
vagas e o ramo da indústria 
também fechou no negativo 
com 4 empregos a menos.

Considerando a variação 
média, forma mais justa 
de medir a geração de em-
pregos, pois demonstra a 
evolução do total de cartei-
ras assinadas em relação 
ao mês anterior, Pindamo-
nhangaba aparece bem co-
locada na região à frente de 
municípios de maior por-
te. Pinda fechou junho com 
34.095 carteiras assinadas, 
passando para 34.228 em 
julho, evoluindo 0,39%.

Somente neste ano Pin-
damonhangaba abriu 761 
novos empregos e nos últi-
mos 12 meses o número de 
novos postos de trabalho é 
de 1.603.

Prefeitura inaugura novo 
prédio do ambulatório de 
Saúde mental

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Saúde, realizou a inauguração 
da nova sede do Ambulatório de 
Saúde Mental na sexta-feira (26). 
A unidade, que funcionava na rua 
Dr. Gregório Costa, agora passa a 
ser no CEM (Centro de Especiali-
dades Médicas), rua Dr. Frederico 
Machado, em área mais ampla e 
adequada para atendimento de 
qualidade à população. 

O novo prédio conta com aces-
sibilidade, ampla recepção, con-
sultórios e outras dependências, 
todas pensadas em oferecer um 
local agradável e confortável aos 
usuários.

O vereador José Carlos Gomes 
– Cal – disse que é fundamental o 
olhar especial para as pessoas que 
precisam de atendimento psico-
lógico.

A secretária de Saúde, Ana 
Claudia Macedo, ressaltou investi-
mentos em infraestrutura e a che-
gada de mais profissionais do se-
tor. “Temos trabalhado muito para 
atender a crescente demanda por 
serviços psicológicos em todas as 
nossas frentes. É um momento 
que passamos, pós-pandemia, de 
uma quantidade maior de pesso-
as que precisam de atendimento 
e estamos fazendo o possível para 
suprir essa demanda elevada”.

Ela frisou que “o Ambulatório 
de Saúde Mental compõe a rede 
de atenção à saúde mental do mu-
nicípio e é voltado ao atendimento 
de adultos com transtornos men-
tais severos e persistentes”.

O prefeito  Isael Domingues 
disse que o objetivo do serviço “é 
oferecer atendimento à popula-
ção, realizar o acompanhamento 
clínico e a reinserção social dos 

usuários pelo acesso ao trabalho, 
lazer, exercício dos direitos civis e 
fortalecimento dos laços familia-
res e comunitários”.

O prefeito  Isael elogiou a es-
quipe da Secretaria de Saúde pelo 
trabalho que realizam no muni-
cípio. “Investir na saúde é investir 
nas pessoas, é dar qualidade de 
vida, dar atenção, dar amparo, evi-
tar problemas, prolongar a vida. 
Não sabemos o dia de amanhã. 
Todos estamos sujeitos a termos 
problemas de saúde. Todos sem 
distinção. Com saúde mental é 
da mesma forma. Além de ter 
trabalhado na saúde pública, de 
ser servidor de carreira, conheço 
também a gestão da saúde. Fui se-
cretário de Saúde por seis meses e 
conheço bem como é o trabalho, a 
pressão, e o cuidado e carinho que 
deve ser dado ao paciente. E você 
fazem isso muito bem feito. Meus 
parabéns a vocês”.

Ele destacou a atenção espe-
cial ao paciente que precisa de 
tratamento psicológico. “Só quem 
já passou por um problema men-
tal, ou com um parente próximo, 
sente os sintomas e sabe como 
isso é. Como é uma situação an-
gustiante, dolorosa, que afeta a to-
das as pessoas que estão em volta. 
Por isso precisamos e vamos, cada 
vez mais, expandirmos nossos 
serviços, para darmos acolhimen-
to, dignidade e humanizar esse 
atendimento”, finalizou.

O evento contou com mem-
bros da Secretaria de Saúde, além 
dos vereadores Felipe Guimarães, 
Rogério Ramos e Regininha.

Após a inauguração, o novo 
Ambulatório de Saúde Mental ini-
ciou suas atividades nessa segun-
da-feira (29).
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Instalada em Pindamonhan-
gaba, a Gerdau Summit tornou-
se destaque nacional ao se tor-
nar a primeira indústria do aço 
com Certificação B (Sistema B) 
no mundo. Voltada ao forneci-
mento de peças para a geração 
de energia eólica, a Summit é a 
uma joint venture com as em-
presas Sumitomo Corporation 
e The Japan Steel Works (JSW), 
e agora passa integrar o movi-
mento internacional de empre-
sas que atendem aos altos pa-
drões de responsabilidade social 
e ambiental, governança e trans-
parência.

Para a empresa, a conquista 
reforça o envolvimento e esfor-
ços de seus colaboradores, for-
necedores e clientes, e reafirma 
o compromisso da Gerdau com 
a sustentabilidade e a busca por 
ser parte das soluções aos desa-
fios da sociedade, promovendo 
um impacto muito positivo para 
a comunidade de Pindamonhan-
gaba, onde a empresa está pre-
sente há mais de 40 anos.

A certificação reflete o com-
promisso da Gerdau junto ao 
programa B Movement Builders 
e sua ambição de certificar to-
das as suas operações nos nove 
países em que está presente nas 
Américas até 2025. Como parte 
da sua agenda de sustentabili-
dade, a certificação reconhece 
que a companhia segue boas 
práticas de sustentabilidade e 
que conecta, de forma efetiva, o 
negócio com o seu propósito de 
empoderar pessoas que cons-
troem o futuro, deixando um le-
gado na sociedade.

“A certificação da Gerdau 

Summit como Empresa B rea-
firma um compromisso de 121 
anos da Gerdau com sua jornada 
de sustentabilidade e sua busca 
em ser parte das soluções aos 
desafios e dilemas da sociedade, 
promovendo um impacto positi-
vo nas regiões em que está pre-
sente”, afirma Gustavo Werneck, 
diretor-presidente (CEO) da Ger-
dau e presidente do Conselho de 
Administração da Gerdau Sum-
mit. 

Com essa ação, a Gerdau 
Summit agora se une a um mo-
vimento internacional de 5.371 
empresas com propósitos que 
atendem aos altos padrões de 
responsabilidade social e am-
biental e transparência da cer-
tificação como Empresa B. A 
certificação como Empresa B é 
rigorosa, dada por uma organi-
zação internacional Indepen-
dente, sem fins lucrativos – o B 
Lab, representado no Brasil pelo 
Sistema B -, que consegue veri-
ficar de forma tangível e men-
surável como a Gerdau Summit 
tem trabalhado na construção 
de um ambiente de negócios 
ainda mais sustentável, diverso 
e inclusivo. 

“Na Gerdau Summit, estamos 
sempre buscando nos superar 
todos os dias, como reflexo de 
uma cultura ágil e inovadora. 
As práticas de sustentabilidade, 
nas dimensões social, ambien-
tal e governança, estão no centro 
das nossas tomadas de decisão”, 
afirma Michele Robert, CEO da 
Gerdau Summit.

Para o prefeito Isael Domin-
gues a notícia da certificação da 
Gerdau é muito positiva e esti-

mula outras empresas à prática 
de boas ações sustentáveis be-
neficiando o município. “Não é 
fácil passar por esse processo 
de avaliação, por isso parabeni-
zamos o Gerdau pela conquista, 
que só nos enche de orgulho e 
motiva a sociedade para a busca 
de padrões de responsabilida-
de social e ambiental. Diversas 
ações de sucesso da nossa ges-
tão têm o apoio e a participação 
do grupo Gerdau”, afirmou Isael.

Principais aspetos da Gerdau 
Summit para Certificação

– A Gerdau Summit obteve 
96,6 pontos na Avaliação de Im-
pacto B, sendo que um mínimo 
de 80 pontos é necessário para 
“receber a certificação”.

– Para se certificar como uma 
Empresa B, as organizações de-
vem atender a altos padrões em 
cinco áreas de impacto: Gover-
nança, Colaboradores, Comuni-
dade, Meio Ambiente e Clientes.

– Michele Robert tornou-se a 
primeira mulher a liderar uma 
operação de negócio na Gerdau 
ao assumir como CEO da Gerdau 
Summit em novembro de 2020.

– A Gerdau Summit utiliza 
75% de sucata metálica pro-
veniente da reciclagem em 
seu processo produtivo, o 
que impulsiona a economia 
circular, a logística reversa e 
reduz a extração de recursos 
naturais.

– Mais de 90% da água é recir-
culada nos processos produtivos.

– A empresa oferece produ-
tos inovadores que auxiliam no 
desenvolvimento da indústria 
eólica.

“Mais uma vez fecha-
mos com dados positivos, 
enquanto algumas cidades 
ainda apresentam maior 
desemprego. No geral, Pin-
damonhangaba acompa-
nha a evolução crescente 
do Brasil e do Estado de São 
Paulo e com a nossa política 
de atração de novos investi-

mentos torcemos para que 
o desemprego continue em 
queda”, afirmou o secretário 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Roderley Miotto.

Para o prefeito Isael Do-
mingues, o setor de serviços 
vem se destacando em vir-
tude da abertura de peque-
nos negócios que fomen-

tam a economia. “Esse mês 
tivemos ainda a agradável 
surpresa do ramo da cons-
trução civil que deve apre-
sentar maior aquecimento 
com a aprovação de mais 
projetos e a implantação 
de novos loteamentos, que 
vêm batendo recorde”, des-
tacou o prefeito Isael.

gerdau é a primeira indústria de aço 
do mundo a receber a Certificação b
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Discurso em versos feito 
por mim em agradeci-

mento ao prêmio Mestre 
da Cultura Viva – Mestre da 
Trova, durante entrega da 
placa no Domingo no Bos-
que de 28 de agosto de 2022. 

Domingo no Bosque é sucesso

Pindamonhangaba participa de Conferência Internacional de Diversidade

Evento contou com diversas atrações, tendo como destaque 
a entrega do “Prêmio Mestre da Cultura Viva 2022”

O Bosque da Princesa rece-
beu, no domingo (28), o evento 
“Domingo no Bosque”. A atração 
é uma realização da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Cultura e Turis-
mo, e reuniu uma série de ativi-
dades gratuitas para a população 
no mesmo espaço. 

Diretor Fábio Vieira, diretora Cidinha Pedroso e secretário adj. de 
Cultura e Turismo Ricardo Flores representando Pinda no evento

iscurso em versos feito 

Aos Mestres da 
Cultura, com 
muito carinho

Parabéns também aos ou-
tros quatro vencedores em 
outras modalidades: Paulete 
Corrêa de Souza Pereira; 
Márcia de Fátima Miranda; 
Adão Silvério e Izaura Cor-
rêa Soares da Silva.

Neste domingo especial
manifesto gratidão
à equipe sensacional
por esta premiação

Na vida eu muito estudei    
Português, Literatura,         
porém, nunca imaginei         
ser um Mestre da Cultura

Se sou mestre, nada sou,  
mas busco seguir,  ir fundo 
no ensino que nos legou        
Jesus, o Mestre do mundo

“Palma” à equipe da Cultura   
trabalhado em toda parte,   
valorizando em fartura      
todos que produzem arte

Na música, artesanato,    
dando um tratamento vip 
também as letras, teatro,      
lá estão Alcemir e equipe

No arquivo municipal            
que a nossa história engalana,                                   
se encontra alegre, cordial,              
a nossa “grande” Juliana

Rebeca, já está provado                    
do cargo estar à altura,
por tudo que é realizado
pelo Setor de Cultura!

Paula e Dilma... sempre ordeiras!

Grato a Deus pela ventura
de tê-laspor companheiras
nos tempos da Prefeitura

Zilda, Marília e Evandro...
Também preciso exaltar,
trabalho dez realizando:
Suelen, Denise, Oscar

Ricardo Flores, à frente       
do Turismo em nossa Pinda,     
com Fábio constrói, valente,   
uma cidade mais linda

Cultura e Turismo... dois
setores que trazem glória
à nossa Princesa, pois
tem beleza e muita história

E claro, lembrar é bom   
de quem, com especial jeito,    
a tudo isso dá o tom:  
- Isael, nosso Prefeito

Minha voz de emoção treme
na gratidão especial
Ao WALTER, que foi o LEME
no meu barco cultural

(Ele me deu o empurrãozinho 
inicial na carreira de jornalista, 
poeta e trovador)

Sou poeta e jornalista,
que é fotógrafo, escritor,
e ama Pindamonhangaba;
amor à primeira vista
por Pinda, esse eterno amor,
amor que nunca se acaba!

 
Pindamonhangaba, 
28/08/2022
João Paulo Ouverney

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba participou, na quinta-feira 
(25), da 6ª Conferência Internacio-
nal da Diversidade, no Centro Cultu-
ral São Paulo, na capital paulista. A 
cidade foi representada pelo secre-
tário adjunto de Cultura e Turismo, 
Ricardo Flores, diretor de Turismo, 
Fabio Vieira e diretora de Direitos 
Humanos, Cidinha Pedroso. 

O evento é considerado o 
maior encontro econômico bra-
sileiro sobre o tema, com deba-
tes, palestras e ações da Câmara 
do Comércio e Turismo LGBT do 
Brasil, sobre os mais importantes 
temas do setor. A conferência foi 
realizada dias 24, 25 e 26 de agos-
to, sendo cada dia voltado a um 
dos eixos específicos: mercado 

empresarial, turismo e cultura, 
respectivamente.

Entre os temas debatidos no 
dia 25, “A Embratur e a retoma-
da da promoção internacional”, 
“a importância do seguimento 
LGBT para o mercado de turismo”, 
“Como se comunicar com o públi-
co LGBTQIA+”, entre outros. 

“É muito importante nos atua-
lizarmos e nos prepararmos para 
recebermos esse público, consi-
derado um dos maiores e mais 
exponentes do turismo atual-
mente”, disse o diretor de Turis-
mo, Fábio Vieira. 

“A oportunidade de Pindamo-
nhangaba participar de um even-
to deste porte e de discussões tão 
atuais nos prepara ainda mais 

para o desenvolvimento turísti-
co de nossa cidade. Estivemos ao 
lado de grandes nomes do turis-
mo nacional, representantes da 
Embratur, da TurisRio, da Secre-
taria de Turismo e Viagens do Es-
tado de São Paulo e outros, o que 
nos engrandece muito profissio-
nalmente e refl ete na qualidade 
do serviço oferecido”, analisou o 
secretário adjunto Ricardo Flores. 

Para a diretora de Direitos Hu-
manos da Prefeitura, Cidinha Pe-
droso, “estar em um evento voltado 
para o público da diversidade, nos 
coloca para pensar em políticas 
cada vez mais eficazes e inclusivas, 
que faz com que Pinda esteja na 
vanguarda no processo de cons-
trução de nova sociedade”.

Paulete Correa de Souza 
Pereira - Mestre Artesã

D. Paulete, nascida em 1939, iniciou 
seu gosto pelo artesanato em casa, com sua 
mãe Geralda Ribeiro. Em 2020 passou a ser 
professora de Patchwork, das mais diversas 
técnicas. Participou de Feiras de artesanato 
em Pindamonhangaba, Francisco Beltrão-PR 
e Pato Branco-PR e também do Revelando Sã 
Paulo. Lecionou também cestaria em jornal, 
em diversos bairros da cidade. Entre os anos de 
2008 e 2018 morou no Paraná, onde fez parte 
da Associação dos Artesãos de Pato Branco. 
Foi delegada na 3ª Conferência Nacional de 
Economia Solidária em Brasília e desde seu 
retorno à Pindamonhangaba participa do Arte-
Encanto, projeto do Fundo Social de Solidarie-
dade do município, onde durante a pandemia, 
confeccionou máscaras te tecido. Em 2020, 
com a ajuda de suas fi lhas, foi selecionada no 
Edital Linguagens Artísticas, do Departamento 
de Cultura da Prefeitura, com o Projeto Reta-
lhos de Anjos, um documentário que contou a 
história dos seus vestidos plissados de anjo. 
(https://youtu.be/FS2WG-7G6sc) 
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Yoga, arteterapia para autis-
tas, dança circular, contação de 
histórias, intervenções circenses 
e show musical fizeram parte da 
programação, realizada entre 9 e 
17 horas. 

 “O ‘Domingo no Bosque’ se-
guiu a mesma linha do ‘Domingo 
no Parque’, que já realizamos no 

Parque da Cidade, com o intuito 
de reunir diversas atrações para 
a população, como uma opção de 
lazer para as famílias. Desta for-
ma, teremos o evento no Parque 
da Cidade no segundo domingo 
de cada mês e o evento no Bos-
que da Princesa, no quarto do-
mingo de cada mês”, explicou o 
secretário adjunto de Cultura e 
Turismo, Ricardo Flores. 

“Prêmio Mestre Cultura Viva”

Dentro da programação, foi 
realizada a entrega do “Prêmio 
Mestre Cultura Viva”, para aque-
les que se destacaram na cultu-
ra tradicional de nossa cidade. 
Neste ano, foram premiados os 
seguintes fazedores de arte e 
cultura: Paulete Correa de Souza 
Pereira - Mestre Artesã; Márcia 
de Fátima Miranda – Mestre Ar-
tista Plástica; Adão José Santos 
(Adão Silvério) - Mestre Artista 
Plástico; Izaura Corrêa Soares da 
Silva – Mestre Artesã; e João Pau-
lo Ouverney – Mestre da Trova. 

O secretário de Cultura e Tu-
rismo da Prefeitura, Alcemir 
Palma, lembra da importân-
cia de valorização do artista da 
cultura tradicional. “Pindamo-
nhangaba é um dos poucos mu-
nicípios que realizam o Prêmio 
Mestre Cultura Viva, que come-
çou em 2019. É um reconheci-
mento da importância daqueles 
que com seus saberes e fazeres 
ajudaram e ajudam a construir a 
nossa cultura. Foi um momento 
especial, pois na edição de 2020 
e 2021 a entrega foi de forma 
restrita por conta da pandemia”, 
destacou. 

“Mestres Cultura Viva 2022” recebem prêmios

Prática de yoga também estava entre as atividades oferecidas

CONHEÇA OS MESTRES DA CULTURA VIVA 2022
Márcia de Fátima Miranda – 

Mestre Artista Plástica

D. Márcia, nascida em 1.960, é desenhista 
autodidata. Desde sua infância demonstrou in-
teresse para seguir o caminho das artes. Aos 
08 anos, com o incentivo de seus Professores, 
participou de concursos de desenho, tendo ga-
nhado seu primeiro prêmio, medalha de Honra 
ao Mérito em ocasião de data comemorativa 
“Sabiá laranjeira”, ave símbolo. Com o apoio 
de seus pais, continuou os estudos, não dei-
xando de lado seu sonho de ser “Desenhista” 
ou “Artista plástica”. Aos 14 anos, no ensino 
fundamental, conheceu seu Mestre e grande 
incentivador, que a acompanha até hoje, Vitor 
Cesarino Braga, professor de desenho artís-
tico, quando então, passou a fazer cartazes 
ilustrativos, painéis em datas comemorativas, 
ganhando com isso aprimoramento dos traços, 
conhecimento de materiais (tintas, texturas) de 
percepção de espaço e perspectiva, bem como 
técnicas de desenho e pintura. Fez alguns cur-
sos de pintura em gesso, pintura à óleo sobre 
tela (todos informais/livres). Trabalhou com a 
confecção de painéis decorativos pintados à 

mão (temas carnavalescos) durante 4 anos, 
nas festividades do Carnaval da cidade de San-
ta Branca, onde participou ativamente da Casa 
do Artesão, com pintura em tecido, em gesso, 
cerâmica, arranjos fl orais. Em 2003, mudou-
se para Pindamonhangaba e logo se cadastrou 
junto ao Departamento de Cultura de Pinda-
monhangaba, para atuar como artista plástica 
(pintura à óleo sobre tela) tendo participado de 
vários eventos. 

Adão José Santos 
(Adão Silvério) - Mestre 

Artista Plástico

Adão José Santos, conhecido no meio 
artístico como Adão Silvério, pseudônimo 
que adotou por volta de 1962 devido a sua 
família que vem toda de Silvério, nasceu em 
1942 em Redenção da Serra e mora em Pin-
damonhangaba desde 2018. Iniciou na pintura 
em 1965 tendo desde sua infância interesse 
pelo desenho, incentivado por Mestre Justino. 
Pintor primitivista autodidata, pinta com seu 
estilo Naif, característico do homem interiora-
no, com festas e danças folclóricas, monjolos, 

rodas d’água, engenhos e tradições. Participa 
de exposições desde 1965, período em que lhe 
foram concedidos vários prêmios.

Suas obras foram expostas em diversos 
Salões de Artes, já teve calendários publicados 
com sua arte na Basf, participou de concursos 
de Design, em 1987 publicou o livro chamado 
“Os 14 Pintores do Vale”, que teve outras publi-
cações em 1988 e 1991. Em 2006 participou 
da Bienal de Arte Naif. Lecionou aulas de Pintu-
ra Naif para adultos e crianças e também aulas 
de artes plásticas com enfoque em confecção 
de fi guras de argila.

Izaura Corrêa Soares da Silva – 
Mestre Artesã

D. Izaura, nascida em 1945, é artesã 
e fi lha do artista Alarico Corrêa Leite. Dona 
Izaura se espelhou principalmente no seu pai 
Sr. Alarico Correa Leite e seus irmãos que 
faziam esculturas em madeira, pintura em 
argila, pintura a óleo em tela, em seu sobri-
nho Marcelo Denny que era escultor, poeta, 
ator...  A principal inspiração da sua vida foi 
a sua família, tendo a arte sempre presente; 
seja quando ajudava o pai nos trabalhos com 
papietagem e papel machê, nos artesanatos 
ou na arte de ensinar.

Artesã de biscuit e pintura em tecido há 
mais de 20 anos, atualmente seu trabalho está 
direcionado ao mundo infantil, com pinturas em 
fraldas e confecções de acessórios para bebês. 
Participa de ações da prefeitura de Pindamo-
nhangaba, desde 2005 ministrando aulas de 
biscuit e em exposições. 

Trabalhou com arte no papel vegetal, arte de 
pintura a óleo, crochês e biscuit. Ingressou no es-
tado no 1981 como Professora de Alfabetização e 
desde de sua aposentadoria no ano de 2003, se 
aprofundou na arte, pois tinha mais tempo para se 
dedicar ao que mais amava nesta vida.

João Paulo Ouverney – 
 Mestre da Trova

Ouverney, nascido em 1951, compõem e 
ensina a modalidade poética Trova. É poeta, 
jornalista e escritor, divulgando a história de 
Pindamonhangaba em prosas e versos, pai-
xão adquirida em 1992, quando começou a 
participar de concursos municipais, regionais, 
estaduais e nacionais, tendo como referência 
o Mestre da Cultura Viva, Walter Leme, o Dr. 
José Valdez Moura, o Sr. Izo Goldman e a D. Eli-
sabete Cruz. Foi fundador e vice-presidente da 
UNT – União Brasileira de Trovadores, seção 
de Pindamonhangaba, por mais de 20 anos.
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Pindamonhangaba conquista vice-
campeonato da natação nos ‘Jogos 
Regionais’ com 17 medalhas de ouro

‘Rua de Lazer’ entretém mais 
de 200 pessoas no Ouro Verde

Com 17 provas vencidas no 
fim de semana e vários pódios 
entre a segunda e terceira colo-
cação, Pindamonhangaba con-
quistou o vice-campeonato ge-
ral no masculino e feminino da 
natação nos “Jogos Regionais” no 
último fim de semana.

Disputando as provas em 
casa, na piscina do CE João do 
Pulo, os atletas de Pindamo-
nhangaba obtiveram resultados 
expressivos nas provas masculi-
na e feminina. O treinador Lucas 
Genuíno e a auxiliar Adreanne 
Abreu disseram que os atletas 
conseguiram desenvolver na 
piscina o que vem sendo treina-
do e, por isso, os resultados fo-
ram alcançados.

O diretor de Esportes, Dante 
Guerrero, lembrou que a cidade 
contou com 22 atletas na compe-
tição. “Todos extremamente fo-
cados nos resultados e isso pro-
porcionou várias vitórias dentro 
das muitas categorias e estilos 
disputados, alguns com tempo 
muito significativo, estabelecen-
do as melhoras marcas da com-
petição. No geral, o resultado é 
excelente, sobretudo porque es-
tamos em fase de reformulação 
e reestruturando as categorias 
de base”, avaliou.

O secretário de Esporte, 
Everton Chinaqui, elogiou o de-
sempenho dos nadadores de 
Pindamonhangaba. “Estão de 
parabéns pelos resultados indi-
viduais e coletivos. Agradeço a 
dedicação dos atletas e dos pro-
fessores e profissionais em geral 
envolvidos nas competições de 

natação e de outras modalida-
des. Estamos em segundo lugar 
na classificação geral, mesmo 
tendo um orçamento não tão 
elevado.

Na classificação geral dos “Jo-
gos Regionais”, Pindamonhan-
gaba, com 120 pontos, segue na 
cola de São José dos Campos, que 
acumula 132 pontos.

Este ano, os “Jogos Regionais” 
são disputados num novo for-
mato. Diferentemente do mode-
lo anterior, de concentrar com-
petições em uma única cidade 

durante algumas semanas, em 
2022 os jogos acontecem com 
muitas cidades sediando várias 
provas durante os finais de se-
mana.

Polícia Militar realiza formatura do Proerd
A Polícia Militar de Pindamonhangaba realizou na úl-

tima sexta feira-feira, dia 26 de agosto, a formatura dos 
alunos que participaram do Proerd (Programa Educacio-
nal de Resistência às Drogas e à Violência).

A solenidade ocorreu no Centro Educacional João de 
Campos - ‘Pai João’, na Vila São Benedito; formando, ofi-
cialmente, a turma do 1º Trimestre de 2022 do progra-
ma promovido em Pindamonhangaba para os alunos dos 
5º anos, em parceria com a Rede Municipal de Ensino.

Ministrado por policiais voluntários, o Proerd aconte-
ce uma vez por semana, durante três meses, em escolas 
do município. 

Entre as autoridades presentes estiveram a Capitão 
PM Lucimeire Jerônimo, comandante da 2ª Companhia 
de Polícia Militar da 5° BPM-I ‘General Salgado’; o 
subprefeito de Moreira César Nilson Luis de Paula San-
tos; e a secretária de Educação Luciana Ferreira, além de 

pais e responsáveis pelos alunos.  
“Trabalhar de modo preventivo sobre os diversos 

assuntos, entre eles, a prevenção às drogas, é uma ação 
a ser desenvolvida em parceria pela família, escola e par-
ceiros. O Proerd é um dos maiores parceiros no trabalho 
de prevenção sobre o tema. Atende a todos os estudantes 
dos quintos anos da rede municipal de ensino”, destacou 
a secretária de Educação, Luciana Ferreira. 

A solenidade também celebrou os 25 anos do projeto 
em Pindamonhangaba.

“Tenho muito orgulho de prestigiar as formaturas do 
Proerd! Há mais de 20 anos este projeto ensina nossas 
crianças a se manterem longe dos vícios prejudiciais à 
saúde. É uma honra ter a oportunidade de, mais uma vez, 
estar em um evento tão importante e significativo para 
todos nós”, disse o subprefeito de Moreira César, Nilson 
Luis. 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secreta-
ria de Esportes e Lazer, realizou 
projeto “Rua de Lazer”, no último 
sábado (27), na quadra de espor-
tes do Ouro Verde. O evento reu-
niu cerca de 200 pessoas, entre 
crianças e adolescentes.

O “Rua de Lazer” teve mini 
vôlei, mini futebol, tênis de mesa, 
confecção de balangandã, brin-
quedoteca, gincanas, jogos além 
de outras atrações às crianças e 
adolescentes.

A diretora de Lazer, Marilda 
de Oliveira, disse que a iniciativa 
tem sido “muito importante para 
a comunidade, pois proporciona 
diversão de qualidade”.

Segundo ela, “foram muitas 
opções de diversão às crianças 
e famílias, com entretenimento, 
atividades recreativas, esporti-
vas e artísticas. Nossos profes-
sores e monitores participaram 
das gincanas e brincadeiras, 
orientando o público e promo-
vendo muitas opções de diver-
são”.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS 
DE LICITAÇÃO

 *** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO PRESENCIAL 113/2022 
(PMP 3386/2022) 
A autoridade superior, retifi cou, em 
24/08/2022, o despacho anterior, 
publicado em 16/08/2022, e  homo-
logou e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de gêneros 
alimentícios para o corpo de bombei-
ros”, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 
07, 08, 09, 10, 11, no valor correto de 
R$ 15.517,52. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGIS-
TRO DE PREÇO 127/2022 (PMP 
7463/2022) 
A autoridade superior, com base 
na análise das amostras feita pelo 
Departamento de Meio Ambiente, 
homologou, em 25/08/2022, e ad-
judicou a licitação supra, que cuida 
de “aquisição de grama esmeralda 
para manutenção de praças e áreas 
verdes para atender o Departamento 
de Meio Ambiente conforme a soli-
citação da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, pelo período de 12 
meses”, em favor da empresa José 
Alberto Dias da Costa Junior, o item 
01,. No valor unitário de R$ 9,13. 

PREGÃO ELETRÔNICO 129/2022 
(PMP 7341/2022) 
A autoridade superior, com base na 
manifestação da Sra Pregoeira, ne-
gou provimento à manifestação de 
intenção de recurso feita pela empre-
sa Art Integra Ltda ME, e homologou, 
em 26/08/2022, e adjudicou a licita-
ção supra, que cuida de “aquisição 
de equipamento de som”, em favor 
das empresas: Irmãos Bohrer Eletro 
Eletrônicos Ltda, os itens 02, 04, 
05, no valor total de R$ 19.785,00; 
e João Marcos Esteves Pereira, os 
itens 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
no valor total de R$ 27.437,00. Item 
01 fracassado. 

PREGÃO ELETRÔNICO 146/2022 
(PMP 8713/2022) 

A autoridade superior, com base na 
manifestação da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, negou provimento 
aos recursos interpostos pelas em-
presas AS2 Comércio Importação 
e Exportação Ltda, e AGL Medical 
Equipamentos Hospitalares Ltda, e 
homologou, em 26/08/2022, e ad-
judicou a licitação supra, que cuida 
de “aquisição de equipamentos para 
atender o Setor de Fisioterapia”, 
em favor das empresas: VL Fuzeti 
Comercial, o item 01, no valor total 
de R$ 6.300,00; AGL Medical Equi-
pamentos Hospitalares Ltda, o item 
02, no valor total de R$ 2.591,18; 
Londrishop Importação e Exportação 
de Produtos Medico Hospitalares 
Eireli, o item 03, no valor total de 
R$ 7.650,00; Fisiomedica Produtos 
Equipamentos Eireli EPP, o item 04, 
no valor total de 3.660,00; Silvio Vigi-
do, os itens 05, 08, 09, no valor total 
de R$ 69.395,00; e Vitasons Centro 
de Apoio Auditivo, os itens 06, 07, no 
valor total de R$ 39.600,00. 

*** ADITAMENTOS ***

PREGÃO PRESENCIAL 088/2021 
(PMP 4299/2021) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2022, de 
14/07/2022, ao contrato 169/2021, 
que cuida de “contratação de empre-
sa especializada para execução de 
serviços de dedetização pelo perío-
do de dozes meses, a fi m de atender 
a Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba”, para prorrogação até 
14/07/2023; supressão do item 08, 
correspondente a 3,03% do valor do 
contrato, ou seja, R$ 200,00; acrés-
cimo de 21,21%, correspondente a 
R$ 2,748,17; e reajuste de 12,27% 
conforme variação do IPC FIPE, pas-
sando o valor do contrato para R$ 
17.632,19; assinando pela contra-
tante: Sr Nilson Luis de Paula San-
tos; Sra Maria Eduarda Abreu San 
Martin, Sra Tahis Batista do Carmo; 
Sr Everton Chinaqui de Souza Lima; 
Sr Fabrício Augusto Pereira; Sr Feli-
pe Francisco César Costa; Sr Marce-
lo Ribeiro Martuscelli; e Sr Roderley 
Miotto Rodrigues; e pela contratada, 
empresa Carlos Roberto Machado 
ME, o Sr Carlos Roberto Machado.

CHAMAMENTO PÚBLICO 12/2022
HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

Atendendo ao previsto no item 8 “Da análise das propostas e classifi cação das propostas”, do Edital 
de Chamamento Público nº 12/2022, em conformidade com o cronograma previsto, vimos por meio 
deste Homologar a Classifi cação Final da Proposta do Plano de Trabalho protocolado para análise 
da Comissão de Seleção, fi cando assim convocado a celebrar parceria nos seguintes termos: 

Classifi cação Entidade Total de 
Pontos Tipo de Serviço Nº de vagas

1º
Instituto Casa 
Girassol 
Processo 
nº 6.414/2022

70
Atendimento Educacional 
à crianças de zero a três 
anos e onze meses, em 
período parcial e integral. 

149 vagas- DURVALI-
NO DOS SANTOS”-
CEAP-Campinas

Informamos que nenhuma entidade interpelou recurso.
Por fi m, CONVIDAMOS a entidade supramencionada a celebrar a parceria com a Secretaria Munici-
pal de Educação para execução dos serviços educacionais, conforme tabela acima. 

Pindamonhangaba, 30 de agosto de 2022. 
Comissão de Seleção.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 755, DE 23 DE AGOSTO DE 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de 
Administração, no uso da competência conferida pelo art. 5º 
do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, e considerando 
o parecer da Comissão Sindicante, RESOLVE sobrestar 
o Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2019, 
constituído através da Portaria Interna  nº 10.716, de 09 
de abril de 2019, pelo período de 23 de agosto de 2022 
a 21 de setembro de 2022, nos termos do memorando 
35.479/2022.

Esta portaria entra em vigor nesta data. 

Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2022.

 Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de 
Administração em 23 de agosto de 2022.

SMA/tlm/Memo 35479.2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 6.233, DE 23 DE AGOSTO DE 2022.

Dispõe a abertura de crédito adicional especial.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei Municipal nº 6.580, de 23 de agosto de 2022,

D E C R E T A:

Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do art. 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor 
de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para adequações necessárias no exercício, a saber:

09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
09.20   Departamento Administrativo e Financeiro
2070    Merenda com Qualidade e Foco na Segurança Alimentar e Nutricional /QSE
12 306 0010.95   3.3.90.30 – Material de Consumo (Infantil)                           R$    1.500.000,00
12 306 0010.95   3.3.90.30 – Material de Consumo (Fundamental)                  R$    1.500.000,00  

Art. 2º O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO da se-
guinte dotação:

09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
09.40   Departamento de Ação Educativa e Desenvolvimento Pedagógico
2034    Manutenção do Ambiente Escolar de Educação Infantil - Creche
12 365 0010.95   3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (924)       R$    3.000.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2022.
Dr. Isael Domingues -  Prefeito Municipal

Carlos José Ribeiro - Secretário Adjunto respondendo pela Secretaria de Finanças e Orçamento
Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 23 de agosto de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves -  Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 6.234, DE 23 DE AGOSTO DE 2022.

Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais) e dá outras providências. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei Municipal nº 6.581, de 23 de agosto de 2022,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica ABERTO um Crédito Adicional Especial ao Orçamento do Município (Lei Municipal nº 
6.507, de 22 de dezembro de 2021), no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em favor 
do Órgão 01.09 Secretaria Municipal de Educação, destinado Aquisição de mobiliários para creches 
e escolas da Rede Municipal, a fim de atender à programação constante do Anexo I desta Lei.

Art. 2° Para cobertura do crédito de que trata o art. 1° desta Lei será utilizado recurso proveniente 
da tendência do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhão 
reais), nos termos do inc. II, do § 1º do art. 43 da Lei Federal n° 4.320/1964, no seguinte código 
de receita:

CATEGORIA RECEITAS FT VALOR
1. Receitas Correntes
1.7 Transferência Corrente
1.7.5 Transferência de Outras Instituições Públicas

1.7.5.1.50.0.1
Transferências de Recursos do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB - Principal

2 4.000.000,00

TOTAL DA TENDÊNCIA DE EXCESSO  4.000.000,00 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2022. 

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Carlos José Ribeiro
Secretário Adjunto respondendo  pela Secretaria de Finanças e Orçamento

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 23 de agosto de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

    Anexo I
Créditos Especiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 6.235, DE 28 DE AGOSTO DE 2022. 

Decreta a Requisição Administrativa dos bens, 
insumos e serviços da Empresa Nefrovale Ser-
viços de Nefrologia Ltda, visando a preservação 
e continuidade das atividades de terapia renal 
substitutiva executadas no âmbito do Município 
de Pindamonhangaba e dá outras providências. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos do art. 5º, XXV e art. 196 da 
Constituição Federal, combinado com os arts. 
7º, inc. II, e art. 15, inc. XIII, ambos da Lei Fede-
ral nº 8.080/1990; e 
Considerando que a saúde é direito de todos 
e dever do Poder Público, competindo ao Mu-
nicípio garantir esse direito mediante acesso 
universal e igualitário às ações e serviços ati-
nentes, em todos os níveis, bem como, atendi-
mento integral ao indivíduo, abrangendo a pro-
moção, preservação e recuperação da saúde; 
Considerando que cabe ao Estado, por inter-
médio de um de seus entes federativos, intervir, 
sempre que necessário, visando garantir tal 
assistência; 
Considerando que a empresa Nefrova-
le Serviços de Nefrologia Ltda, CNPJ/MF, 
04.537.582/0001-09, prestadora de serviços 
médicos especializados em nefrologia, hemodi-
álise, diálise peritoneal intermitente, diálise pe-
ritoneal ambulatorial continua (CAPD) dialíticos, 
objeto e contrato fi rmado com a Santa Casa de 
Misericórdia, comunicou a rescisão unilateral 
do contrato e que não teria cumprido com as 
ações necessárias à transição das atividades, 
tampouco acatado as recomendações expedi-
das pelo Ministério Público quando da realiza-
ção de audiência no último dia 12/08/2022 (vide 
processo SEI 29.0001.0158864.2022-08).
Considerando que a transição dos serviços de 
terapia renal substitutiva executado no âmbito 
do Município de Pindamonhangaba tem como 
principal objetivo a interlocução e garantia de 
continuidade das atividades de nefrologia pres-
tados majoritariamente aos pacientes do SUS;
Considerando que a interrupção ou suspensão 
temporária dos serviços pode comprometer se-
veramente a assistência aos pacientes de diá-
lise tratados em Pindamonhangaba (Município 
de referência na Região); 
Considerando a manifestação da Secretaria 
Municipal de Saúde, inserta no Memorando 
36.120/2022;
Considerando que a situação acima exposta 
impõe que o Município interfi ra naquela em-
presa/entidade objetivando sanar os problemas 
verifi cados e garantir a continuidade dos rele-
vantes serviços de saúde; 
Considerando a função social da propriedade 
prescrita no art. 5º, XXIII e XXV, da Constituição 
Federal e a possibilidade especial de requisição 
da propriedade particular, sobretudo nos casos 
de ameaça ou solução de continuidade de ser-
viços essenciais; e 
Considerando que a requisição administrativa 
é instrumento jurídico destinado a proteção de 

interesse público em situação de risco iminen

te, sendo necessária a instituição de Interven-
tor, com poderes especiais de administração, 
organização e gerenciamento dos serviços; 
DECRETA: 
Art. 1° Fica decretada a requisição dos bens, 
estoques de insumo, equipamentos, medica-
mentos, e serviços da empresa Nefrovale Ser-
viços de Nefrologia Ltda, necessários a presta-
ção de atividades de Nefrologia na Santa Casa 
de Misericórdia de Pindamonhangaba. 
Art. 2° A requisição se fará por tempo deter-
minado, vigendo de 29/08/2022 a 29/09/2022, 
podendo ser prorrogada em caso de justifi cada 
necessidade. 
Art. 3° A requisição promovida pelo Poder Públi-
co Municipal de Pindamonhangaba terá como 
objetivo garantir:
I. a continuidade dos serviços de saúde pres-
tados;
II. a preservação do atendimento aos pacientes 
do SUS primando pela efi ciência na prestação 
dos serviços de saúde; e
III. a aplicação de medidas de ordem técnica, 
administrativa, jurídica e fi nanceira para o efeti-
vo cumprimento deste ato requisitório; Art.
4° Fica nomeado como Interventora a Sr. Ana 
Cláudia Macedo dos Santos, brasileira, casada, 
Secretária Municipal de Saúde, CPF/MF sob o 
nº 294.802.578-82, endereço na Av. Nossa Sra. 
do Bonsucesso, 1400 - Alto do Cardoso, Pinda-
monhangaba - SP, 12420-010. 
Art. 5° No exercício de suas atribuições, além 
das ações típicas da requisição administrativa, 
caberá à Interventora a prática dos atos neces-
sários à concretização dos objetos da requisi-
ção, como exemplos:
I. requisitar suporte de repartições públicas mu-
nicipais e os solicitar a repartições públicas de 
outras esferas de Governo indispensáveis ao 
cumprimento de sua missão;
II. providenciar inventário de bens e equipa-
mentos, além dos respectivos laudos da situa-
ção atual e das condições;
III. intermediar a transição dos serviços presta-
dos pela empresa Nefrovale Serviços de Nefro-
logia Ltda. e a sucessora contratual;
Art. 6° As atribuições da Interventora poderão 
ser delegadas a auxiliares ou prepostos, me-
diante autorização do Chefe do Executivo. Art.
7° Os atos requisitórios e interventivos serão 
formalizados por meio de portarias. 
Art. 8º As despesas decorrentes da execução 
do presente Decreto correrão por conta de do-
tações orçamentárias próprias, suplementadas 
se necessário. 
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário, produzindo seus efeitos a partir 
de 29 de agosto de 2022. 

Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Ana Cláudia Macedo dos Santos
Secretária de Saúde

Registrada e Publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos, em 28 de agosto de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.543, DE 03 DE MAIO DE 2022.

D   enomina de LUIZ CARLOS ROSA a Rua 
Projetada 01, do Loteamento Eduardo Lou-
renço. (Projeto de Lei n° 30/2022, de autoria do 
Vereador José Carlos Gomes — Cal). 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprova e ele sanciona e promulga 
a seguinte Lei:

A Câmara de Vereadores de Pindamonhanga-
ba, no uso de suas atribuições legais, aprova 
a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica denominada de LUIZ CARLOS 
ROSA a Rua Projetada 01, do Loteamento 
Eduardo Lourenço. 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Pindamonhangaba, 03 de maio de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal 

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Obras e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 03 de maio de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL  DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.566 , DE 12 DE JULHO DE 2022.
   
Denomina a quadra poliesportiva, na Av. dos 
Cedros, do Bairro Goiabal de JOSÉ LUIZ 
SANTOS. 
(Projeto de Lei n° 45/2022, de autoria do Verea-
dor José Carlos Gomes - Cal) 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprova e ele sanciona e promulga 
a seguinte Lei:

Art. 1° Fica denominada de JOSÉ LUIZ SAN-

TOS a quadra poliesportiva, na Av. dos Cedros, 
do Bairro Goiabal.

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

Pindamonhangaba, 30 de junho de 2022.
Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal 

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Obras e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 30 de junho de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PINDAMONHANGABA

LEI Nº 6.580 , DE 23 DE AGOSTO DE 2022.

Dispõe a abertura de crédito adicional especial.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aprovou e ele san-
ciona a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do art. 42 da Lei 
4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para 
adequações necessárias no exercício, a saber:

09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
09.20   Departamento Administrativo e Financeiro
2070    Merenda com Qualidade e Foco na Segurança Alimentar e Nutricional /QSE
12 306 0010.95   3.3.90.30 – Material de Consumo (Infantil)                           R$    1.500.000,00
12 306 0010.95   3.3.90.30 – Material de Consumo (Fundamental)                  R$    1.500.000,00  

Art. 2º O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a ANULAÇÃO da se-
guinte dotação:

09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
09.40   Departamento de Ação Educativa e Desenvolvimento Pedagógico
2034    Manutenção do Ambiente Escolar de Educação Infantil - Creche
12 365 0010.95   3.3.90.39 – Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica (924)       R$    3.000.000,00

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2022.

Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Carlos José Ribeiro - Secretário Adjunto respondendo pela Secretaria de Finanças e Orçamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 23 de agosto de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos 

SNJ/app/Projeto de Lei nº 138/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.583, DE 24 DE AGOSTO DE 2022.

Dispõe sobre o reenquadramento e a alteração da referência do emprego de Médico do Trabalho.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara de Vereadores aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º O salário do emprego de Médico do Trabalho, do quadro de servidores da Prefeitura, é reen-
quadrado nos termos do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de setembro 
de 2022.

Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2022.

Dr. Isael Domingues                           
Prefeito Municipal                        

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de 
Negócios Jurídicos em 24 de agosto de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

SNJ/app/Projeto de Lei nº 147/2022

Anexo Único
Lei nº 6.583, de 23 de agosto de 2022.

Reenquadra - Reajuste de salários - Relação de Vagas - setembro de 2022 Empregos Providos 
por Concurso Público – Médico do Trabalho

Ref. Anterior Cargos / Empregos Ref. Atual Salário Vagas Providos

129 Médico do Trabalho 144 9.918,89 04 01

 

Reajuste de Salários - setembro de 2022 - Cargos e Empregos Providos por Concurso Público 
(Salário + Quinquênio)

Cargos / 
Empregos Ref. A B C D E F G

Médico do 
Trabalho 144 9.918,89 10.414,83 10.935,57 11.482,35 12.056,47 12.659,28 13.292,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.581, DE 23 DE AGOSTO DE 2022.

Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais) e dá outras providências. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
faz saber que a Câmara Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aprovou e ele san-
ciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao Orçamento do Município 
(Lei Municipal nº 6.507, de 22 de dezembro de 2021), no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões 
de reais) em favor do Órgão 01.09 Secretaria Municipal de Educação, destinado Aquisição de mo-
biliários para creches e escolas da Rede Municipal, a fim de atender à programação constante do 
Anexo I desta Lei.

Art. 2° Para cobertura do crédito de que trata o art. 1° desta Lei será utilizado recurso proveniente 
da tendência do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões 
de reais), nos termos do inc. II, do § 1º do art. 43 da Lei Federal n° 4.320/1964, no seguinte código 
de receita:

CATEGORIA RECEITAS FT VALOR
1. Receitas Correntes
1.7 Transferência Corrente
1.7.5 Transferência de Outras Instituições Públicas

1.7.5.1.50.0.1
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valo-
rização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 
- Principal

2 4.000.000,00

TOTAL DA TENDÊN-
CIA DE EXCESSO

         
4.000.000,00 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2022. 

Dr. Isael Domingues  - Prefeito Municipal                                        
Carlos José Ribeiro -    Secretário Adjunto respondendo  pela Secretaria de Finanças e Orçamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 23 de agosto de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos 

SNJ/app/Projeto de Lei nº 139/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA -   ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.848, DE 28 DE AGOSTO DE 2022. 
Institui a Comissão Executiva de Suporte Técnico à Re-
quisição Administrativa prevista no Decreto Municipal nº 
6.235, de 28 de agosto de 2022. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamo-
nhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos 
do art. 5º, XXV e art. 196 da Constituição Federal, combi-
nado com os arts. 7º, inc. II, e art. 15, inc. XIII, ambos da 
Lei Federal nº 8.080/1990; e
Considerando a necessidade de dar seguimento ao pro-
cesso requisitório dos bens, insumo e serviços da Nefro-
vale Serviços de Nefrologia Ltda, visando a preservação 
e continuidade das atividade de terapia renal substitutiva 
prestadas o âmbito do Município de Pindamonhangaba; e 
Considerando a necessidade de conferir maior suporte 
técnico à interventora nomeada por meio do Decreto Mu-
nicipal nº 6.235, de 28 de agosto de 2022; 
RESOLVE : 
Art. 1° Fica criada a Comissão Executiva de Requisição 
e Intervenção, presidida pela Interventora, composta por 
outros 4 (quatro) membros, com a fi nalidade de prestar o 
apoio técnico necessário ao processo de requisição admi-
nistrativa disciplinado no Decreto nº 6.235, de 28 de agos-
to de 2022. Parágrafo único. A Interventora poderá delegar 

competências aos membros da comissão executiva, ex-
cetuadas aquelas relativas à movimentação de recursos 
fi nanceiros, contas bancárias e assunção de obrigações/
compromissos referentes ao patrimônio sob intervenção, 
as quais são de sua competência privativa. 
Art. 2° A Comissão Executiva de Intervenção é composta 
pelos seguintes membros: 
I - Presidente: Ana Claudia Macedo dos Santos – Secre-
tária de Saúde; 
II - Membros: 
a) Gislaine Cristina da Silva Costa – Diretora de Urgência 
e Emergência 
b) Marlla Christine dos Reis Donola – Gestora de Unidade 
c) Lilian Leme de Jesus Bassanello – Diretora de Atenção 
Especializada
d) Carolina Florença Marcondes de Souza – Gestora de 
Unidade 
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios 
Jurídicos, em 28 de agosto de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

 geral

Apae de Pindamonhangaba 
realiza, de 1º a 4 de setembro, a 
“45ª edição da Feira da Fraterni-
dade”, em sua sede. O evento está 
sendo preparado com muita de-
dicação por parte dos voluntários, 
tendo o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da 
Secretaria de Cultura e Turismo, 
Departamento de Turismo “Novo 
Turismo”, Departamento de Co-

‘Feira da Fraternidade’ acontece na sede da 
Apae de 1º a 4 de setembro

municação e do Fundo Social de 
Solidariedade. 

A presidente da Apae, Andréa 
Campos Sales Martins e o pre-
sidente da festa, Ricardo Flores, 
estão à frente da equipe de vo-
luntários e têm a perspectiva de 
um evento de grande sucesso. A 
grande novidade deste ano é o re-
torno do almoço no último dia da 
festa. O cardápio será o churrasco 

(arroz, farofa, vinagrete, carne e 
lingüiça), que será vendido ante-
cipadamente a R$20, tanto para 
prato feito para consumo na festa 
quanto marmitex, e R$25 no dia 
do evento. Serão vendidas apenas 
150 refeições, por isso, os interes-
sados em ajudar a Apae e a sabo-
rear um delicioso churrasco de-
verão correr para garantir o seu.  

“Estamos trabalhando para fa-

zer uma festa ainda mais bonita 
que a do ano passado, com toda 
a estrutura para que, mesmo que 
tenhamos um tempo chuvoso, o 
público possa vir com toda a segu-
rança e conforto”, pontuou o pre-
sidente da feira, Ricardo Flores. 
“Temos o apoio total do prefeito 
Isael Domingues e da presidente 
do Fundo Social de Solidariedade, 
Dra Claudia Domingues, para aju-
dar essa instituição que realiza 
um trabalho tão importante para 
a sociedade”, completou. 

“Nossa expectativa para essa 
festa é que seja um grande suces-
so. Ano passado tivemos um pú-
blico expressivo e novos parcei-
ros. A feira é importante porque 
agrega para as pessoas conhece-
rem o nosso trabalho e verem o 
que realmente fazemos. Convi-
damos a todos a prestigiar nossa 
feira da fraternidade”, convidou a 
presidente da Apae, Andréa Cam-
pos Sales Martins.  

A sede da Apae fica na 
rua José Oliveira, 55,

no bairro Crispim. 

A entrada para a festa 
será gratuita. 

Programação:
1º/09 – Quinta-feira

19h – Banda Íris
21h – Banda La Dama

2/09 – Sexta-feira
19h – Rafael Cavalheiro
21h – Banda Bellator

3/09 – Sábado
19h – Tarantinos
21h – Bruno & Hiago e Banda

4/09 – Domingo
12h – Quarteto Caipira
14h – Banda Ana Teberga
16h – Sunday Travels
18h – Banda Radiola
20h – Banda Electrical

CENTRO ESPÍRITA ‘BEZERRA DE 
MENEZES’

Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, 
Bairro Centro, CEP. 12.410-010

CNPJ 50.455.179/0001-40
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A Dire-
toria do CENTRO ESPÍRITA “BEZER-
RA DE MENEZES”, convoca todos os 
associados para a Assembleia Geral 
à realizar-se no dia 21 de setembro 
de 2022 às 20h30, na sede social 
da Instituição situada à Rua Capitão 
Vitorio Basso, nº 75, centro em Pinda-
monhangaba, SP, em primeira convo-
cação com a presença de 1/3 (um ter-
ço) dos associados ou às 20h35, em 
segunda convocação, com qualquer 
número de associados presentes na 
sede da instituição. Pauta: Eleição da 
Nova Diretoria e Conselho Fiscal, que 
dirigirá os destinos da Entidade no bi-
ênio Outubro/2022 à Outubro/2024.

Pindamonhangaba, 26 de agosto 
de 2022.
Benedita Aparecida de Souza Ribeiro

Presidente
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Semana municipal de Práticas 
integrativas e Complementares 
termina com evento na praça

A Secretaria de Saúde Pinda-
monhangaba continua a vaci-
nação para diversos públicos na 
terça-feira (30). Confira locais e 
horários.

1ª dose: Crianças de 3 e 4 
anos, com comorbidades, doen-
ças cardiovasculares e com defi-
ciência 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 / SINO-

VAC / BUTANTAN (a partir de 6 
anos)

Das 8 às 11 horas no estacio-
namento do Shibata Centro

Das 13 às 16 horas na sala de 
vacina do Ciaf (Saúde da Mulher)

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

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 (Saú-
de da Mulher).

PFIZER / BIONTECH (Confor-

me agendado na carteirinha)
Das 8 às 11 horas: Estaciona-

mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

Das 8h às 11h e das 13h às 16h: 
USF Cidade Nova. 

2ª dose: PFIZER Pediátrica
Crianças de 05 a 11 anos (Con-

forme 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 Adi-
cional

(População de 18 a 27 anos, 
com alto grau de Imunossupres-
são 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).

28 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 Imunossupres-
são e que tenham tomado a 3ª 
dose 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).

5ª dose/ terceira dose adicio-
nal

Pessoas acima de 28 anos, 
com alto grau de imunossupres-
são (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 
encerramento que retornem ou-
tro dia. Pedimos a compreensão.

- Todos precisam levar um 
documento de identificação (RG 
ou CPF), comprovante de ende-
reço e o termo de vacinação pre-
enchido (disponibilizado no site 

da Prefeitura). Originais e cópias.
- Quem perdeu a carteirinha 

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

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 - Doen-
ças 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 - Pes-
soas com deficiência perma-
nente 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 hiperten-
siva, síndromes coronarianas, 
valvopatias, miocardiopatias e 
pericardiopatias, doenças da 
aorta, grandes vasos e fístulas 
arteriovenosas, arritmias car-
díacas, cardiopatias congênitas, 
próteses e implantes cardíacos, 
talassemia, síndrome de Down, 
diabetes mellitus, pneumopatias 
crônicas graves, hipertensão ar-
terial resistente e de artéria es-
tágio 3, hipertensão estágios 1 e 
2 com lesão e órgão alvo, doença 
cerebrovascular, doença renal 
crônica, imunossuprimidos (in-
cluindo pacientes oncológicos), 
anemia falciforme, obesida-
de mórbida, cirrose hepática e 
HIV.  

Grau de imunossupressão de 
adultos

Indivíduos que possuam: 
I - Imunodeficiência primária 
grave; II - Quimioterapia para 
câncer; III - Transplantados de 
órgão sólido ou de células tronco 
hematopoiéticas (TCTH) em uso 
de drogas imunossupressoras; 
IV - Pessoas vivendo com HIV/Aids 
com CD4 < 200 cel/mm3; V - Uso de 
corticóides em doses ≥20 mg/dia 
de prednisona, ou equivalente, por 
≥14 dias; VI - Uso de drogas modi-
ficadoras da resposta imune*; VII 
- Pacientes em terapia renal subs-
titutiva (hemodiálise); VIII - Pacien-
tes com doenças imunomediadas 
inflamatórias crônicas (reumatoló-
gicas, auto inflamatórias, doenças 
intestinais inflamatórias);

Drogas modificadores de res-
posta imune consideradas para fim 
de elegibilidade a dose adicional da 
vacina para pessoas imunossupri-
midas (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.

Covid-19: Vacinação continua nesta terça-feira (30)

A Semana Municipal de Práticas Integrativas e Complementares de Pinda-
monhangaba foi encerrada no sábado (27), com algumas atrações na praça 
Monsenhor Marcondes. A iniciativa da Prefeitura de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Saúde e do Cpic, teve como objetivo celebrar o tema 
e levar o conhecimento para mais próximo da população. No evento houve 
distribuição de mudas de plantas medicinais, aromáticas e frutíferas, orien-
tação quanto ao uso das plantas pela equipe de voluntários da ONG Nova 
Essência, a presença da equipe do Cpic (Centro de Práticas Integrativas e 
Complementares), Yoga, Reiki, Auriculoterapia, Quick massagens, entre ou-
tras práticas.

Divulgação

Pinda abre mais 60 vagas 
para cursos da Carreta do 
‘Via Rápida emprego’

Pindamonhangaba foi 
contemplada com mais 60 
vagas pelo programa “Via Rá-
pida Emprego”, em parceria 
com o Centro Paula Souza. 
São 20 vagas para curso de 
barman, 20 para garçom/gar-
çonete e 20 para camareiro 
(a).

Cada curso terá 80 ho-
ras de duração, sendo cinco 
horas por dia e serão cursos 
presenciais, dentro da carre-
ta, que estará no estaciona-
mento da Prefeitura.

As inscrições estão aber-
tas pelo link https://www.
cursosviarapida.sp.gov.br/
c u r s o s / 70 53 / Ca rg a _ Cu r -
sos. As aulas vão começar 
no dia 28 de setembro e os 

alunos devem ter no míni-
mo 16 anos.

O diretor de Emprego e 
Renda da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, Marcelo Ca-
margo, disse “que os cursos 
oportunidades para as pesso-
as aprenderem uma profissão 
ou se aperfeiçoarem na área”. 
Ele destacou que “os cursos 
são totalmente gratuitos e os 
alunos que concluírem, com, 
no mínimo, 75% de frequên-
cia, receberão bolsa auxílio 
no valor de R$ 210. São novos 
cursos e novas possibilidades 
de aumentar os conhecimen-
tos da área e de se preparar 
para o mercado de trabalho 
– cada vez mais competitivo”, 
finalizou.

Divulgação
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Um Anúncio do Passado
Publicava-se no jornal Folha do Norte 

(extinto) nos anos vintes

Lembranças LiteráriasFábulas 
de todo dia

Estrada
torcicolante e pedregosa,
de largura premente, insuficiente,
por barrancas margeada
a uma escalada hostis.
Um caminheiro, em marcha cadenciosa,
despreocupadamente
vai modulando uma toada
e antegozando o lar doce e feliz.

Súbito ao longe ecoa
um mugido feroz, ameaçador
de um touro enraivecido
a saltar e a correr:
e o mugido reboa,
e torna-se um bramido
que faz tressuar o caminhante,
e se aproxima e cresce,
e quase o pobre desfalece.
Já se vendo, às cornadas, pelo ar;
hesitante,
não sabe o que fazer,
ou se retroceder
ou se avançar...

Mas, eis que de repente, 
(desfecho surpreendente!)
já refeito do susto,
ele reprime a custo
uma risada
e, retomando a marcha cadenciada,
passa à frente,
indiferente ao monstro que surgira
na volta do caminho...
Sabem o que ele vira?
Um pobre e inofensivo bezerrinho...

Assim também, na literária estrada,
quantas vezes, humilde caminhante, 
a gente escuta ao longe uma trovoada
e adivinha um cornúpeto gigante
que, mais que chaminé, vomita fumo
e mais alarde faz que um sino.
Mas, em resumo,
dissipada a fumaça.
Visto de perto,
o figurão esperto
não passa,
não passa de um vitelo pequenino...

Lauro Silva, 
Tribuna do Norte, 9/4/1933

Portal do Animal

A morte 
misteriosa do 
fazendeiro de 
Guaranésia
Fato ocorrido em município do estado 
de Minas Gerais foi divulgado nas 
páginas do jornal Tribuna do Norte na 
primeira metade do século XX

Esta saiu na edição de 
16 de janeiro de 1927 
do jornal Tribuna do 

Norte. Intitulada “Um tre-
mendo acontecimento em 
Guaranésia (Minas)”, refe-
re-se a um fato ocorrido em 
Minas Gerais. Atestava o 
então redator da Tribuna na 
época, que a fonte de onde 
vinha esta notícia era digna 
de credibilidade. “Pessoa 
com toda honorabilidade 
conta-nos o seguinte fato, 
passado em Guaranésia, 
Diocese de Guaxupé, Estado 
de Minas Gerais”.

Segundo a matéria da 
TN, era vigário de Guarané-
sia um padre muito zeloso 
com a igreja e com os seus 
fiéis. Em suas pregações, 
sempre alertava os cristãos 
contra os excessos da moda. 
Agindo dessa forma já teria 
conseguido “...que todas as 
senhoras e senhoritas do 
lugar se apresentassem na 

igreja segundo as regras da 
modéstia  cristã”.

Prosseguindo o caso, ou 
seria o causo, aconteceu 
certo dia de comparecer 
aos atos religiosos lidera-
dos pelo atencioso padre, 
a filha de um importante 
fazendeiro do lugar. Infe-
lizmente, o vestido que ela 
usava era considerado imo-
desto para se frequentar 
uma sessão religiosa.

Como já se era de espe-
rar, foi advertida pelo seu 
vigário. Com bons modos, o 
padre explicou que não era 
conveniente a sua presen-
ça em uma igreja em tais 
trajes.

A vingança do pai

Ao saber da atitude do 
padre o pai da moça se re-
voltou: “Chamou-o fazen-
deiro seus capangas para 
responder à afronta do pa-

dre; a desoras mandou cha-
mar a este dizendo que esta-
va ele à morte e desejava se 
confessar”.

O sacerdote, lembrando-
se do recente episódio en-
volvendo a filha do afama-
do fazendeiro, desconfiou... 
“estava certo que se tratava 
de uma cilada, mas para lá 
se foi, decidido a morrer; e 
quiçá, morrer cumprindo o 
seu dever”.

Na fazenda, esperava-o 
na janela, o fazendeiro. E 
logo que o viu apontar na 
porteira tratou de correr 
para a cama, a qual tinha 
embaixo capangas  arma-
dos, e se meteu em cober-
tas.

O castigo do Pai

Dizem que o religioso foi 
recebido com naturalida-
de, “conduzido ao quarto 
do ‘enfermo’, e lá deixado 

só, para a ‘confissão’”. Foi 
então que o padre, inician-
do seu trabalho, chamou 
o “acamado” dono da casa 
pelo nome... Nada! Tomou-
lhe o pulso e não havia pul-
sação. Apalpou-o, o seu 
corpo estava gelado... como 
cadáver! 

Saindo do quarto, o pa-
dre teria dito à esposa do 
fazendeiro: “Cheguei tarde, 

minha senhora, nosso ami-
go está morto!”

O acontecimento fatal é 
assim concluído pela Tribu-
na ,“...entre prantos e excla-
mações de arrependimento, 
ali mesmo se atiram aos pés 
do sacerdote a viúva, a filha, 
os capangas e fazem confis-
são do maldito plano urdi-
do. Deus é terrível em seus 
castigos”.

Reprodução de obra de Jean Baptiste Greuze  

“Deus é terrível em seus 
castigos...” (mera ilustração 
– do quadro (óleo sobre tela) 
de Jean Baptiste Greuze




