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CARREIRA MILITAR

Defesa Civil entrega certificados dos 
treinamentos de Brigada 2021 e 2022

A Defesa Civil de Pindamo-
nhangaba, órgão ligado à Secre-
taria de Segurança Pública da 
Prefeitura, realizou a cerimônia 
de entrega dos certificados dos 
treinamentos de brigada 2021 e 
2022, na última terça-feira (30), 
no auditório da Prefeitura. 

Além dos formandos, diversas 
autoridades estiveram presentes, 
inclusive representantes de ou-
tras cidades, como Arapeí, Potim 
e Bananal. As brigadas voluntá-
rias são de grande importância 
para o combate a ocorrências de 
incêndio em mata e vegetação 
rasteira, dando apoio fundamen-
tal à Defesa Civil da cidade. 

PÁG. 3

No final da cerimônia, foram entregues os certificados aos integrantes da equipe, num total de 53, somando as duas turmas

Grupo Escoteiro Itapeva faz visita à fazenda Nova Gokula
Cerca de 50 membros do 

Grupo Escoteiro Itapeva 
SP 97º fizeram uma visita 
à Fazendo Nova Gokula no 

sábado (27). A visita reu-
niu pessoas das categorias 
lobinhos, escoteiros e sê-
niores e foi uma imersão de 

conhecimentos e vivências 
com atividades na natureza 
juntamente com moradores 
da Nova Gokula.
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Divulgação

Divulgação

Pinda recebe doação 
de cadeira de rodas e 
intercambistas do Rotary

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba recebeu a doação de 
quatro cadeiras de rodas para 
atendimento às pessoas com 
deficiência ou baixa mobilidade 
que frequentam o Parque da Ci-
dade e o Bosque da Princesa.

Os equipamentos foram en-
tregues por representantes do 

Rotary da cidade, no dia 30 de 
agosto, dentre eles o presiden-
te Inácio Satim e pelo vice Silvio 
Roberto Teixeira. 

O prefeito Isael Domingues 
agradeceu a iniciativa e destacou 
a participação do Rotary em cau-
sas sociais.

PÁG. 2

Na ocasião, foram apresentados os intercambistas do México e 
da Dinamarca, que ficarão hospedados em Pindamonhangaba

Divulgação

Prefeitura de Pinda vai auxiliar na 
divulgação de provas para carreira 
militar e serviço militar temporário

A Prefeitura de Pindamonhangaba está estimulando jovens e adultos da cidade a ingressarem na carreira nas Forças Armadas ou em 
atividades do serviço militar temporário – que dura 12 meses e pode ser prorrogado, em alguns casos, para até 96 meses.

Esta semana, a convite da Secretaria da Mulher, Família e Direitos Humanos, diversos militares se reuniram com o prefeito de Pinda-
monhangaba, Isael Domingues, para falar sobre atividades da área. Na pauta estava auxílio do município na divulgação de campanhas sobre 
provas de concurso e processos seletivo para carreira militar. 

Divulgação
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A “45ª Feira da Fraternidade 
da Apae” de Pinda começa nesta 
quinta-feira (1o), às 19 horas, e 
vai até domingo (4), em sua sede 
- rua José Oliveira, 55, Crispim, 
com entrada gratuita. A estrutura 
para a festa está quase 
pronta.

‘FEIRA DA APAE’ 
COMEÇA NESTA 
QUINTA-FEIRA
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22: BINGO!!!
Nas férias do ano passado, num 

finzinho de tarde, meu veículo se re-
belou. Há muito suplicava reparos. 
Caixa de câmbio emperrada. Pneus 
mais carecas do que eu. Faróis com 
cataratas. Motor queimando óleo. 
Freios sai-da-frente-pelo-amor-de-
Deus. E por aí vai.

Minha sucatinha arriou num vi-
larejo esquecido na montanha. Per-
guntei a moradores onde conseguiria 
um mecânico.

— Aqui só tem bicicreta, cavalo e 
carroça, moço. A gente num carece 
de mecâno. 

— Talvez eu encontre um na cida-
de vizinha. Fica longe?

— Fica não. De cavalo, dois dia. De 
a pé, uns par grandão de dia.

Para piorar a situação, naquele 
fim de mundo não havia sinal de ce-
lular. O jeito era procurar um lugar 
para passar a noite. 

— O moço pode ficá na minha 
paioça — ofereceu o de bigodinho.

— Pode não — retrucou o ruivo en-
ferrujado — Sua tapera tem purga pra 
mais de metro.

— Só se ele ficá na casa do padre.
Levaram-me ao sacerdote.  
— Seja bem-vindo, meu filho. Será 

um prazer acolhê-lo na casa paro-
quial. Entre, vou mostrar o seu quarto.

Era um espaço modesto, chei-
rando a mofo. Cama com colchão de 
palha. Lençol remendado. Pequena 
cômoda. Quadro da Sagrada Família 
na cabeceira da cama. Era o que de 
melhor havia.

—O banheiro é ali, com chuveiro. 
Fique à vontade. Preciso celebrar a 
missa. Vai ter bingo depois. Venha jo-
gar conosco. 

Tão logo ele saiu, banhei-me. Em 
seguida, caminhei pelas ruelas até 
encontrar as barraquinhas. Comia 
um bolinho caipira quando a missa 
terminou. Em pouco tempo as pes-
soas se reuniram em mesinhas para 
jogarem bingo. Duas mulheres pas-
savam de mesa em mesa vendendo 
cartelas. Como não tinha nada pra 
fazer, resolvi participar.

— Alguém tá sem cartela? Não? 
Então vamos começar. Valendo o 
prêmio surpresa oferecido pela viúva 
Genoveva. 

O padre girou várias vezes o globo, 
tirou a primeira pedra e disse:

— Letra B. Um atrás do outro.
Nunca joguei bingo. O que o padre 

queria dizer com aquilo? Vendo-me 
pensativo, a vizinha de mesa me acu-
diu: É 11. Você tem. Ponha um grão de 
milho no 11.

— Letra N. Idade de Cristo.

— 33. Você também tem. 
— Letra B. Começou o jogo.
Depois de várias pedras, o velhi-

nho boca murcha gritou: Bingo! Fo-
ram conferir a cartela. Comeu barri-
ga. 

O bingo continuou. Faltava-me 
apenas uma dezena quando o padre 
cantou:

— Letra I. Dois patinhos na lagoa.
Para minha frustração, o velhi-

nho bingou, novamente. Dessa 
vez, sem erro. Então, Genoveva 
levou a ele, a caixinha decorada 
com laço azul. Emocionado, des-
fez o embrulho sob olhares curio-
sos.

— Sou muito sortudo! Que pre-
mião eu ganhei! 

— Mostre pra gente.
— Ganhei uma... Dentadura — dis-

se experimentando o prêmio.
— Era do meu finado marido. Tem 

dois dentes quebrados, mas tá semi-
nova.

Pensei: por uma dezena quase 
ganhei a dentadura. Saí de fininho. 
Imagine se entre os outros prêmios 
houvesse cueca furada, escova de 
dente esgarçada, meias chulezentas, 
pentes piolhentos...

Internet Maurício Cavalheiro ocupa a cadeira nº 30 da 
APL - Academia Pindamonhangabense de LetraProseando

Baseado no romance de 
Sally Thorne “ The Hating 

Game” (ou Jogo do Amor) é a 
história de Lucy, uma jovem 

que quer alavancar sua carrei-
ra, mas sem ter que sacrificar 

sua ética para conseguir. Por 
conta disso, ela acaba se enol-
vendo em uma rivalidade com 

seu colega de trabalho, Joshua, 
seu arqui-inimigo. Mas tudo 

acaba se complicando quando 
os dois percebem que estão 
se apaixonando, até porque, 
quem não iria se apaixonar 

por Joshua?
JAQUELINE BARRETO 

 ESTAGIARIA

Divulgação

Pindamonhangaba celebra 100 
anos de Rômulo Campos D’Arace

COLABOROU COM O TEXTO: 
Jaqueline Barreto

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de Cul-
tura e Turismo, e a Academia Pinda-
monhangabense de Letras realizam 
Exposição “100 anos de Rômulo 
Campos D’Arace (1922 - 2022)”.

O evento acontece no período 
de 2 a 30 de setembro, das 8 às 17 
horas, na Biblioteca Pública Muni-
cipal “Vereador Rômulo Campos 
D´Arace (localizada no Bosque da 
Princesa). Prestigie!

Quem foi Rômulo Campos 
D’Arace?

Rômulo Campos D’Arace foi 

Exposição “100 anos de Rômulo Campos D’Arace (1922 - 2022)” coroa atividades celebrativas

Pinda recebe doação de cadeira de 
rodas e intercambistas do Rotary

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba recebeu a doação de 
quatro cadeiras de rodas para 
atendimento às pessoas com 
deficiência ou baixa mobilidade 
que frequentam o Parque da Ci-
dade e o Bosque da Princesa.

“Nos reunimos com mem-
bros do Rotary para debatermos 
parcerias entre a cidade e a ins-
tituição. Dentre várias questões 
abordadas, solicitados a doação 
de cadeiras de rodas e pedimos 
a ajuda deles. Eles atenderam a 
solicitação e hoje estamos com 
os produtos para serem des-
tinados ao Parque da Cidade e 
Bosque da Princesa”, explicou o 
secretário de Mulher, Família e 
Direitos Humanos, João Carlos 
Salgado.

Os equipamentos foram en-
tregues por representantes do 
Rotary da cidade, no  dia 30 de 
agosto, dentre eles o presiden-
te Inácio Satim e pelo vice Silvio 
Roberto Teixeira. 

O prefeito Isael Domingues 
agradeceu a iniciativa e desta-
cou a participação do Rotary em 
causas sociais. “Uma instituição 
com princípios e valores que 
respeitam o ser humano e que 
agregam muito para a socieda-
de. O Rotary sempre está envol-
vido em questões voltadas ao de-
senvolvimento humano e social 
e, com este gesto, reforça mais 
uma vez seus objetivos perante 
o mundo. Meus agradecimentos 
a todos os rotaryanos de Pinda-
monhangaba”.

Na ocasião, foram apresenta-
dos os intercambistas do México 
e da Dinamarca, que ficarão hos-
pedados em Pindamonhangaba. 

O secretário de Mulher, Famí-
lia e Direitos Humanos, João Car-
los Salgado, e a diretora de Direi-
tos Humanos, Cidinha Pedroso, 
também acompanharam a apre-
sentação dos jovens ao prefeito 
pelo oficial de intercâmbio, Hélio 
Freitas.

Prefeito Isael deu boas-vin-
das aos estudantes e ressaltou a 
importância da realização de in-
tercâmbio. “Esses jovens ficarão 
um ano em Pindamonhangaba 
e poderão aproveitar bastante 
nossa cidade, nossa história e 
nossa cultura. Da mesma forma, 
os jovens de Pinda que fazem in-
tercâmbio pelo Rotary também 

desfrutam da troca de experiên-
cias e podem conhecer mais so-
bre costumes e cultura de outras 
nações e outros povos. Essa troca 
de experiências, esse intercâm-
bio cultural é fundamental, não 
somente para aprimorar os co-
nhecimentos linguísticos, mas 
para absorverem ao máximo o 
que cada cultura, que cada cida-
de pode oferecer. Tenho certeza 
que vão adorar Pindamonhan-
gaba, nossas tradições, nossa 
gente e nossa cultura – levan-
do nosso nome e nossa história 
para o México e Dinamarca”.

O encontro foi acompanhado 
pelos pais intercambistas Va-
nessa Fernandes (Andres - Méxi-
co), Helder Guimarães (Karolai-
ne - Dinamarca), e Mauro (Álvaro 
– México).

O centenário de Rômulo 
Campos D’Arace

Aviador. Escritor. Fotógrafo. Jornalista. 
Poeta. Político. Radialista  

Com expressiva atuação cultural em 
Pindamonhangaba, Rômulo Campos D’Arace 
completaria 100 anos no próximo dia 6 de 
setembro.

Nascido nessa data, em 1922, em 
Paraisópolis, Minas Gerais, Rômulo veio para 
Pindamonhangaba, com dois anos de idade, 
junto com os pais. 

Conta nos a história que ele teve relevante 
participação na história da ‘Princesa do 
Norte’, sendo sócio número 1 da União 
Brasileira de Aviadores Civis do Aeroclube 
de Pindamonhangaba. Além de radialista 
na Rádio Difusora de Pindamonhangaba, foi 
fundador do Jornal 7 Dias –, em parceria com 
o amigo Nelson Pesciotta.

Rômulo também foi diretor deste secular 
veículo de Comunicação: Jornal Tribuna 
do Norte; e vereador pelo Partido Social 
Progressista.

Em celebração ao centenário de 
seu nascimento, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da Secretaria 
de Cultura e Turismo, e a Academia 
Pindamonhangabense de Letras realizam 
um sarau de abertura da exposição “100 anos 
de Rômulo Campos D’Arace (1922 - 2022)”.

O evento acontece nesta quinta-feira, 
dia 1º de setembro de 2022, às 19 horas, 
na Biblioteca Pública Municipal “Vereador 
Rômulo Campos D´Arace, localizada no 
Bosque da Princesa. Já a exposição estará 
aberta à visitação pública entre os dias 2 e 30 
de setembro de 2022, no mesmo local. 

poeta, escritor, jornalista, radia-
lista, fotógrafo, aviador e polí-
tico. Nasceu aos 6 de setembro 
de 1922, em Paraisópolis - MG 
e, desde os dois anos de idade, 
mudou-se com os pais para Pin-
damonhangaba. Rômulo teve 
expressiva atuação cultural em 
Pindamonhangaba, tendo rele-
vante participação na história da 
Princesa do Norte: sócio número 
1 da União Brasileira de Aviado-
res Civis do Aeroclube de Pinda-
monhangaba (1946); radialista do 
Jornal Radiofônico Difusora, pro-
grama diário na Rádio Difusora 
de Pindamonhangaba; fundador 

do Jornal 7 Dias, em parceria com o 
amigo Nelson Pesciotta (1947); além 
de diretor do Jornal Tribuna do Nor-
te (1955); e vereador pelo Partido So-
cial Progressista (1952-1955).
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Defesa Civil entrega certificados dos 
treinamentos de Brigada 2021 e 2022

A Defesa Civil de Pindamo-
nhangaba, órgão ligado à Secre-
taria de Segurança Pública da 
Prefeitura, realizou a cerimônia 
de entrega dos certifi cados dos 
treinamentos de brigada 2021 e 
2022, na última terça-feira (30), 
no auditório da Prefeitura. 

Além dos formandos, diver-
sas autoridades estiveram pre-
sentes, inclusive representantes 
de outras cidades, como Ara-
peí, Potim e Bananal. As briga-
das voluntárias são de grande 
importância para o combate 
a ocorrências de incêndio em 
mata e vegetação rasteira, dan-
do apoio fundamental à Defesa 
Civil de Pindamonhangaba. 

O evento foi aberto com a 
exibição de um vídeo apresen-
tando e homenageando a equipe 
da Defesa Civil e Defesa Animal 
de Pindamonhangaba. Na sequ-
ência, o diretor da Defesa Civil 
de Pinda, Michel Cassiano, e 
os vereadores Renato Cebola, 
Regininha e Rogério Ramos en-
tregaram moções de congratula-
ções à equipe da cidade. 

A mesa de autoridades foi 
formada pelo prefeito de Pin-
damonhangaba, Isael Domin-
gues; vice-prefeito e secre-
tário de Governo e Serviços 
Públicos, Ricardo Piorino; se-
cretário de Segurança Públi-
ca, Fabrício Pereira; coman-
dante do 3º Subgrupamento 
de Bombeiros, Cap. Raphael 
Brito; e vereador Renato Ce-
bola, representando a Câmara 
Municipal. 

Após a palavra das auto-
ridades, foram entregues os 
certificados, num total de 53, 
somando as duas turmas. 

“Quero parabenizar a todos 
vocês, em nome do diretor Mi-
chel quero estender a toda a 
Defesa Civil e a todos que são 
voluntários, que se doam com 
o coração, que não ganham 
um centavo, mas que podem 
ter certeza, vão ganhar um ga-
lardão no céu. E aqueles que 
ainda não são voluntários, que 
se inspirem para fazer a dife-
rença na vida das pessoas. Mais 
uma vez, parabéns”, declarou o 
prefeito Isael Domingues.

Palestra sobre hipnose e segredos da mente 
agrada centenas de pessoas no shopping

O professor Rodrigo Monteiro 
ministrou a palestra “Segredos 
da Mente” no sábado (27), na sala 
4 do cinema do Shopping Pátio 
Pinda.

O evento, que abordou auto-
conhecimento e hipnose, contou 
com apoio do shopping e da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de Espor-
tes e também do Fundo Social de 
Solidariedade. Para assistir, bas-
tava trocar um quilo de alimento 
por um ingresso. 

Rodrigo Monteiro explicou que 
a sessão “trabalhou com enten-
dimento da mente, desconstru-
ção, emoções, liberdade, pessoas 
se ‘reencontrando’, muita hipnose 
em forma de entretenimento, 
com pessoas ‘gaguejando’, ‘pren-
dendo as mãos’, ‘esquecendo 
nomes’, dentre outros”.

Ele completou afirmando 
que foi “uma oportunidade, uma 
iniciativa para as pessoas se 
autoconhecerem, se divertirem e 
também ajudar os mais neces-
sitados, com a arrecadação de 
alimentos para o Fundo Social 
entregar aos mais vulneráveis”.

O secretário adjunto de Go-
verno, Alexandre Pió, disse que 
a palestra “foi incrível em todos 
os aspectos. O Rodrigo condu-
ziu muito bem todo o processo. 
Abordou temas relevantes e de-
safiadores da mente humana de 
modo leve, descontraído, deixan-
do o público à vontade. Chamou 
muito atenção a questão da 
hipnose, com os exercícios e com 
as técnicas aplicadas”.

O secretário de Esportes, Ever-
ton Chinaqui, também elogiou a 
palestra. “Ficamos muito felizes 

em apoiar a iniciativa. Sabemos 
do potencial do Rodrigo Mon-
teiro, por estarmos envolvidos 
em questões esportivas, e agora 
reforçamos a visão que tínhamos 
dele, com todo esse potencial 
para desbravar questões comple-
xas da mente humana”.

O comerciante José Otávio 
de Souza também assistiu ao 
evento e ficou encantado. “Hou-
ve momentos que parecia que 
eu estava em um filme. Situa-
ções inusitadas, como as mãos 
‘juntarem’, pessoas olhando para 
outras e vendo quem não estava 
ali. Foi fantástico”.

Em virtude do sucesso, com 
todos os ingressos esgotados, 
mais de 100 quilos de alimentos 
arrecadados, o professor Rodrigo 
afirmou que, em breve, será reali-
zada uma nova sessão.

Divulgação
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Prefeitura vai auxiliar na divulgação de provas 
para carreira militar e serviço militar temporário

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está estimulando 
jovens e adultos da cidade a 
ingressarem na carreira nas 
Forças Armadas ou em ativi-
dades do serviço militar tem-
porário – que dura 12 meses 
e pode ser prorrogado, em 
alguns casos, para até 96 
meses.

Esta semana, a convite da 
Secretaria da Mulher, Famí-
lia e Direitos Humanos, di-
versos militares se reuniram 
com o prefeito de Pindamo-
nhangaba, Isael Domingues, 
para falar sobre atividades 
da área.

Na pauta estava auxílio do 
município na divulgação de 
campanhas sobre provas de 
concurso e processos seletivo 
para carreira militar. O capi-
tão Elisson representou o co-
ronel Pedrosa na reunião, que 
ainda contou com a aspirante 
Cíntia, o subtenente Almir, 3° 
Sargento Anacleto, 3° Sar-
gento J. Vidal, 3° Sargento 
Ariel e 3° Sargento Tyfani. 

O prefeito afi rmou que a 
Prefeitura vai dar todo o su-
porte no auxílio da divulga-

ção das vagas para ingresso 
no serviço militar.

Ele ainda ressaltou que 
Pindamonhangaba possui 
três guarnições do Exército, 
e a região ainda conta com 
batalhões, entre Exército e 
Aeronautica, em outras cida-
des, como Taubaté, Guaratin-
guetá, Lorena, São José dos 
Campos, Caçapava e Jacareí. 
“Se trata de uma ótima porta 
de entrada para obtenção de 
emprego. São locais onde a 
pessoa aprende muito, cresce 
como ser humano, como pro-
fi ssional, tem remuneração, 
tem benefícios”, pontuou o 
prefeito.

O secretário da Mulher, 
Família e Direitos Humanos, 
João Carlos Salgado, lembrou 
que “diferentemente do que 
muita gente pensa, o serviço 
militar abrange vagas tam-
bém para mulheres. Duran-
te anos foi criada uma ideia 
equivocada de que mulher não 
poderia entrar para o Exérci-
to, por exemplo. É um concei-
to antigo e errado. As vagas 
são para homens e mulheres 
e a Prefeitura vai estimular a 

todos a fazer inscrições para 
as provas”, explicou. 

Isael lembrou aos milita-
res que ele mesmo já perten-
ceu ao Exército. “Fui médico 
do Exército por dois anos e 
foi uma das atividades que 
mais gostei de fazer em mi-
nha vida. É uma função que 
ensina muito, ensina valo-
res, ensina profi ssão, disci-
plina, planejamento. É um 
ótimo caminho a ser trilha-
do pelas pessoas. Ficaremos 

muito gratos e orgulhosos 
se os homens e as mulheres 
de Pindamonhangaba se 
inscreverem no processo e 
forem aprovados.”, comple-
tou.

Os militares explicaram 
sobre as atividades, os re-
quisitos e se prontifi caram a 
informar à Prefeitura sobre 
as vagas em aberto, tanto 
para nível médio como su-
perior em várias áreas de 
atuação.

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

Secretaria Municipal de Segurança Pública
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

E MOBILIDADE
Ata da 32.ª Sessão Ordinária de 2022, da 
Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções da Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba/SP, realizada em 25.08.2022.
Às quinze horas do dia vinte e cinco de agos-
to de dois mil e vinte dois, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
reuniu-se a Junta Administrativa de Recur-
sos de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Trigésima Se-
gunda Sessão Ordinária do corrente ano, sob 
a Presidência do Sr Josias da Conceição e 
presença dos senhores, Adelson Cavalcante 
de Souza Filho, membro titular, Tarcizio José 
Moreira dos Santos Junior, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a 
ata da 31.ª Sessão Extraordinária, realiza-
da em 18.08.2022. Na ORDEM DO DIA, 
foram apreciados os seguintes recursos: I 
– RELATOR: Sr Josias da Conceição INDE-
FERIDO, por votação unânime: 010/2021 
TRANSPORTADORA MMB LTDA, 013/2021 
ALTO TIETE COMERCIO DE RESIDUOS E 
SERVC, 016/2021 ELIANE CRISTINA AL-
VES, 019/2021 DOMINGOS RODRIGUES 
DA SILVA e 022/2021 FILOMENA REGINA 
BARBOSA. II – EXPEDIENTE: Ofício 008/22-
JARI encaminhado ao Diretor Municipal de 
Trânsito encaminhando as Atas da JARI para 
publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados en-
cerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo 
Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.

Pindamonhangaba, 25 de agosto de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

Secretaria Municipal de Segurança Pública

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
E MOBILIDADE

Ata da 31.ª Sessão Extraordinária de 2022, 
da Junta Administrativa de Recursos de In-
frações da Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba/SP, realizada em 18.08.2022.

Às nove horas do dia dezoito de agosto de dois 
mil e vinte dois, nesta Cidade de Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a 
Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhanga-
ba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Trigésima Primeira Sessão Extra-
ordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Josias da Conceição e presença dos 
senhores, Adelson Cavalcante de Souza Filho, 
membro titular, Tarcizio José Moreira dos San-
tos Junior membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a 
ata da 31.ª Sessão Ordinária, realizada em 
16.08.2022. Na ORDEM DO DIA, foram apre-
ciados os seguintes recursos: I–RELATOR: Sr. 
Josias da Conceição INDEFERIDO, por vota-
ção unânime:001/2021 MASQUETI TRANS-
PORTES LTDA, 004/2021 PATRICK CORREA 
DOS SANTOS e 007/2021 JOSE ADAL-
BERTO DE QUEIROZ. II – RELATOR: Sr. 
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDE-
FERIDO, por votação unânime: 011/2021 
MANOEL FERNANDO DE FREITAS.
Nada mais havendo a tratar, foram dados en-
cerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo 
Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.

Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

Secretaria Municipal de Segurança Pública
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

E MOBILIDADE
Ata da 31.ª Sessão Ordinária de 2022, da 
Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções da Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba/SP, realizada em 16.08.2022.

Às nove horas do dia dezesseis de agosto de 
dois mil e vinte dois, nesta Cidade de Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se 
a Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções da Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua 
sede, realizar a Trigésima Primeira Sessão 
Ordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Josias da Conceição e presença dos 
senhores, Adelson Cavalcante de Souza Filho, 
membro titular, Tarcizio José Moreira dos San-
tos Junior, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata 
da 30.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
12.08.2022. Na ORDEM DO DIA, foram apre-
ciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho IN-
DEFERIDO, por votação unânime: 223/2020 
CESARI SALOTTI JUNIOR, 226/2020 J A -
GUAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 
e 241/2020 ELISANGELA KELI PEREIRA 
MOTA DE SOUZA. II– RELATOR: Sr Tarcizio 
José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, 
por votação unânime: 206/2020 ALEXANDRA 
APARECIDA DA SILVA NICOLETTI, 218/2020 
CESARI SALOTTI JUNIOR e 224/2020 CE-
SARI SALOTTI JUNIOR. III – EXPEDIENTE: 
Ofício 007/22-JARI encaminhado ao Diretor 
Municipal de Trânsito encaminhando as Atas 
da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados en-
cerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo 
Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.

Pindamonhangaba, 16 de agosto de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

Secretaria Municipal de Segurança Pública
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

E MOBILIDADE

Ata da 30.ª Sessão Extraordinária de 2022, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 12.08.2022.

Às nove horas do dia doze de agosto de dois mil e vinte dois, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Mu-
nicipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima Sessão 
Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Josias da Conceição e presença dos senho-
res, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular, Tarcizio José Moreira dos Santos Junior 
membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 30.ª Sessão Ordinária, realizada em 11.08.2022. Na 
ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Josias da Conceição 
INDEFERIDO, por votação unânime: 219/2020 CESARI SALOTTI JUNIOR e 222/2020 CESARI SA-
LOTTI JUNIOR. II– RELATOR: Sr Tarcizio José Moreira dos Santos Junior  INDEFERIDO, por vota-
ção unânime: 182/2020 LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COM S/A e 194/2020 
EVANDRO BARBOSA DE FRANCA. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do 
ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Ales-
sandra B. de Mattos, Secretária.

Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

Secretaria Municipal de Segurança Pública

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
E MOBILIDADE

Ata da 30.ª Sessão Ordinária de 2022, da 
Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções da Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba/SP, realizada em 11.08.2022.

Às nove horas do dia onze de agosto de dois 
mil e vinte dois, nesta Cidade de Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se 
a Junta Administrativa de Recursos de In-
frações da Prefeitura Municipal de Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Trigésima Sessão 
Ordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Josias da Conceição e presença dos 
senhores, Adelson Cavalcante de Souza Fi-
lho, membro titular, Tarcizio José Moreira dos 
Santos Junior, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a 
ata da 29.ª Sessão Extraordinária, realizada 
em 05.08.2022. Na ORDEM DO DIA, foram 
apreciados os seguintes recursos: I– RELA-
TOR: Sr Tarcizio José Moreira dos Santos 
Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 
170/2020 CLAUDIA APARECIDA DE JESUS, 
176/2020 WALDEMIR DA COSTA FER-
RAZ e 188/2020 CAJ TRANSP COM E TER-
RAPLENAGEM LTDA. II – EXPEDIENTE: 
Ofício 006/21-JARI encaminhado ao Diretor 
Municipal de Trânsito encaminhando as Atas 
da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados en-
cerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo 
Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

Secretaria Municipal de Segurança Pública
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

E MOBILIDADE

Ata da 29.ª Sessão Extraordinária de 2022, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.08.2022.

Às nove horas do dia cinco de agosto de dois mil e vinte dois, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Mu-
nicipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima Nona 
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Josias da Conceição e presença dos 
senhores, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Vanderson Luiz da Costa, membro 
suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 29.ª Sessão Ordinária, realizada em 04.08.2022. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Josias da Conceição 
INDEFERIDO, por votação unânime: 216/2020 CESARI SALOTTI JUNIOR. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do 
ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Ales-
sandra B. de Mattos, Secretária.

Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2022. 
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

Secretaria Municipal de Segurança Pública
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

E MOBILIDADE

Ata da 29.ª Sessão Ordinária de 2022, da 
Junta Administrativa de Recursos de Infra-
ções da Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba/SP, realizada em 04.08.2022.

Às nove horas do dia quatro de agosto de 
dois mil e vinte dois, nesta Cidade de Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-
se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, para, em 
sua sede, realizar a Vigésima Nona Sessão 
Ordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Josias da Conceição e presença dos 
senhores, Adelson Cavalcante de Souza Fi-
lho, membro titular e Vanderson Luiz da Cos-
ta, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata 
da 28.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
22.07.2022. Na ORDEM DO DIA, foram apre-
ciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr Josias da Conceição INDEFERIDO, por 
votação unânime: 207/2020 FRANCIS LANE 
FERREIRA DE JUSTI, 210/2020 LUIS MAR-
TINHO JORDAO EIRELI, 213/2020 ROGE-
RIO GONçALVES PEREIRA, 225/2020 PAU-
LINE ANDRADE GONCALVES e 240/2020 
MATHEUS VITOR TAVARES. II – RELATOR: 
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho DE-
FERIDO, por votação unânime: 196/2020 
MACROPO TRANSPORTES LTDA, 
217/2020 FLEETZIL LOCACOES E SERVI-
COS LTDA e 5908/2021 DORALICE FINATI 
ALVELAN. INDEFERIDO, por votação unâni-
me: 193/2020 CLAUDIONOR ROBERTO DE 
MORAES,  202/2020 VICTOR HUGO 
PEREIRA RIBEIRO, 205/2020 BRUNO JOSE 
LUSTOZA SANTOS GONçALVE, 211/2020 
JOEL DE OLIVEIRA SALVADOR, 214/2020 
CESARI SALOTTI JUNIOR e 220/2020 CE-
SARI SALOTTI JUNIOR. III – RELATOR:  Sr. 
Vanderson Luiz da Costa DEFERIDO, por vo-
tação unânime: 209/2020 LUIS MARTINHO 
JORDAO. INDEFERIDO, por votação unâ-
nime: 215/2020 CESARI SALOTTI JUNIOR, 
221/2020 CESARI SALOTTI JUNIOR, 
227/2020 ELIBERTO FERNANDES MA-
CIEL e 239/2020 MARIA AUXILIADORA DA 
SILVA SANTOS. IV – EXPEDIENTE: Ofício 
005/22-JARI encaminhado ao Diretor Muni-
cipal de Trânsito encaminhando as Atas da 
JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados en-
cerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo 
Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.

Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

Secretaria Municipal de Segurança Pública
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

E MOBILIDADE

Ata da 28.ª Sessão Extraordinária de 2022, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 22.07.2022.

Às nove horas do dia vinte e dois de julho de dois mil e vinte dois, nesta Cidade de Pindamonhanga-
ba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima 
Oitava Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Josias da Conceição e 
presença dos senhores, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Vanderson Luiz da 
Costa, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 28.ª Sessão Ordinária, realizada em 21.07.2022. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Josias da Concei-
ção INDEFERIDO, por votação unânime: 171/2020 MANOELA VAZ VIEIRA. II – RELATOR:  Sr. 
Vanderson Luiz da Costa DEFERIDO, por votação unânime: 197/2020 MACROPO TRANSPOR-
TES LTDA e INDEFERIDO, por votação unânime: 203/2020 ERICSON DA SILVA TEIXEIRA.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do 
ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Ales-
sandra B. de Mattos, Secretária.

Pindamonhangaba, 22 de julho de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

Secretaria Municipal de Segurança Pública
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

E MOBILIDADE
Ata da 28.ª Sessão Ordinária de 2022, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefei-
tura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 21.07.2022.
Às nove horas do dia vinte um de julho de dois mil e vinte dois, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima 
Oitava Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Josias da Conceição e presença 
dos senhores, Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Vanderson Luiz da Costa, 
membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 27.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
15.07.2022. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I–RELATOR: Sr Josias 
da Conceição INDEFERIDO, por votação unânime: 192/2020 SERGIO NOGUEIRA SAN CONSTR 
TERRAPL LTDA, 195/2020 EDSON RODRIGUES DE CAMARGO, 198/2020 PAULO VINICIUS 
TAVARES DE OLIVEIRA, 201/2020 IVAN OLIVEIRA SANTOS e 204/2020 ALBERTO CAR-
DOSO DE OLIVEIRA. II – RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho DEFERIDO, por 
votação unânime: 184/2020 CAJ TRANS COM E TERRAPLANAGENS LTDA, INDEFERIDO, 
por votação unânime: 166/2020 FELIPE SANTANA LUIZ e 175/2020 JOSE HENRIQUE 
DOS SANTOS PINTO. III – RELATOR:  Sr. Vanderson Luiz da Costa DEFERIDO, por votação unâ-
nime: 185/2020 CAJ TRANSPORTE COM E TERRAPLENAGEM LTDA. IV – EXPEDIENTE: Ofício 
004/22-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para 
publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se do 
ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Ales-sandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 21 de julho de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS 
DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 157/2022 (PMP 9813/2022) 
Para “aquisição de lanches e produtos perecíveis”, com recebimento das propostas até dia 
19/09/2022 às 14h e início dos lances às 14h30. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 168/2022 (PMP 10624/2022) 
Para “contratação de empresa especializada em confecção de letras caixa em PVC, letras 
caixa em aço galvanizado, placas em aço inox, placas em PS, placas em ACM, placas 
em ACM com estruturas, adesivos, lonas, banner, faixa de lona, placa de acrílico, troféu e 
cartão de prata com e sem instalação, conforme descrição, em atendimento as campanhas 
publicitárias entre outros eventos realizados e/ou apoiados pela Prefeitura dentro do perí-
metro da Cidade de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, com recebimento das 
propostas até dia 19/09/2022 às 08h e início dos lances às 08h30. 

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

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 118/2022 (PMP 6647/2022)
A autoridade superior, com base na análise dos documentos técnicos feita pela Secretaria 
Municipal de Saúde, homologou, em 29/08/2022, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de medicamentos Rename e Remume para atender aos usuários do SUS atra-
vés da Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba”, em favor das empresas, os itens (item-
vl unit em R$): Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda: 09-1,703; Cirúrgica São José 
Ltda: 33-2,10; 56-18,06; Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda: 01-0,0477; 46-2,085; Crista-
lia Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda: 23-2,30; 34-2,87; 42-3,67; 43-10,20; 53-15,30; 
57-32,06; Inovamed Hospitalar Ltda: 27-3,00; 54-14,65; 60-6,61; Nova Oeste Distribuidora 
de Medicamentos Ltda: 35-3,51; 36-6,40; 38-2,84; 49-0,62; Pontamed Farmacêutica Ltda: 
02-0,028; 07-6,104; 37-2,03; 52-18,34; 55-21,50; 58-8,10; Portal Ltda: 12-3,27; 41-145,40; 
Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda: 26-3,00; 30-2,8001; 32-2,91; 50-1,90; 59-0,09; Itens 
fracassados: 03, 06, 08, 10, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 31, 39, 40, 44, 48, 51; Itens desertos: 
04, 05, 11, 16, 17, 19, 20, 24, 28, 29, 45, 47. 

PREGÃO ELETRÔNICO 140/2022 (PMP 8509/2022) 
A autoridade superior homologou, em 30/08/2022, e adjudicou a licitação supra, que cuida 
de “aquisição de materiais de construção, a fim de atender a diversos Centros Comunitários 
do Município”, em favor das empresas: Aline Nicácio ME, os itens 11, 13, 41, 54, 59, 62, no 
valor total de R$ 14.074,56; HSX Comércio e Serviços Eireli, os itens 04, 05, 06, 07, 10, 14, 
25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 
58, 63, no valor total de R4 110.864,35; Lili Materiais Construção Ltda, o item 09, no valor 
total de R$ 656,30; Maria Aparecida de Oliveira Bortolin, os itens 03, 15, 16, no valor total 
de R$ 139.230,00; Rellek Tek Comercial Ltda, os itens 08, 31, no valor total de R$ 4.271,20; 
Unimáquinas Ferramentas e Equipamentos Eireli, os itens 01, 02, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 40, 47, 61, no valor total de R4 50.730,20. Itens fracassados: 29, 35, 44, 49, 60. 

* LICITAÇÃO DESERTA / FRACASSADA *

PREGÃO PRESENCIAL 097/2022 (PMP 5177/2022) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, declarou, em 29/08/2022, fracas-
sada a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na realização 
de avaliação oftalmológica com caráter resolutivo, pelo período de 06 meses, para atender 
emenda parlamentar”. 

PREGÃO ELETRÔNICO 156/2022 (PMP 9442/2022) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, declarou, em 29/08/2022, fra-
cassada a licitação supra, que cuida de “aquisição de veículo tipo SUV (veículo utilitário 
esportivo) para transporte de passageiros e atender as necessidades do Departamento de 
Meio Ambiente, conforme a solicitação da Secretaria de Meio Ambiente”.

O fomento do comércio em 
Pindamonhangaba será aqueci-
do nos próximos dias 9 e 10 de 
setembro, quando a Acip - As-
sociação Comercial e Industrial 
do município realizará o “I Pinda 
Fest Show” para atrair os consu-
midores locais e da região e im-
pulsionar a venda no comércio 
da cidade.

Idealizado a partir de uma reu-
nião entre a entidade e a Prefeitu-
ra Municipal, o evento conta com 
apoio da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico.

Durante os dois dias, sex-
ta-feira e sábado, os estabele-
cimentos comerciais da cidade 
promoverão um festival de pre-
ços baixos com ofertas signifi-
cativas de produtos e serviços. 
Considerado uma espécie de 
“Black Friday” municipal, o “Pin-
da Fest Show” será uma oportu-
nidade de bons negócios para o 
consumidor e de movimentar a 
economia da cidade.

Com apoio do Departamento 
de Comunicação da Prefeitura, 
que vem promovendo a divul-
gação junto à comunidade, o 
evento contará também com a 
participação da Secretaria de 
Cultura e Turismo que propor-
cionará Tendas Musicais com 
DJs nas praças Monsenhor Mar-
condes e do Quartel, criando 
um clima descontraído e fes-
tivo na região central para que 
a população aproveite as com-
pras. A Orquestra Sinfônica de 

acip promove “i Pinda Fest Show” nos 
próximos dias 9 e 10 de setembro

Campos do Jordão também será 
uma grande atração do “I Pinda 
Fest Show”.

“Para que esse evento seja um 
sucesso total, é muito impor-
tante que o comércio participe, 
oferecendo redução nas suas 
margens em alguns produtos 
ou promovendo alguns itens, in-
vestindo em um atendimento de 
excelência e explicando o intuito 
da campanha aos seus colabora-

dores. Compre em Pinda, quan-
do a cidade cresce, todo mundo 
cresce junto”, afirmou o presi-
dente da Acip, Mauro Almeida.

Segundo ele, os estabeleci-
mentos devem utilizar suas redes 
sociais para divulgação, fixar em 
suas fachadas o material gráfico 
representando a campanha e se 
conectando no aplicativo AciPin-
da para que dessa forma, as lojas 
que estiverem participando se-

jam facilmente identificadas.
Mais de 200 lojas estão ins-

critas na campanha, compro-
metidas em reduzir suas mar-
gens de lucros. Essas lojas estão 
cadastradas no aplicativo Aci-
Pinda que pode ser baixado pela 
playstore ou QR code espalha-
dos por todo o comércio ou na 
sede da Acip, através do telefone 
3644-7100. 

“O objetivo é fortalecer a eco-

nomia local, incentivando a po-
pulação a realizar suas compras 
na cidade, fazendo o dinheiro 
circular aqui. Isso gera mais em-
prego e renda para nossa econo-
mia. Esperamos que essa marca 
possa vingar e que esse festival 
de preços baixos aconteça todos 
os anos com nosso apoio”, afir-
mou o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico em exercício, 
José Antônio Ferreira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.850, DE 31 DE AGOSTO DE 2022.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pinda-
monhangaba, no uso de suas atribuições legais, e com 
fundamento na Lei Municipal nº 3.773, de 07 de feve-
reiro de 2001, alterada pela Lei Municipal 5.867 de 16 
de dezembro de 2015, 

R E S O L V E:
   
Art. 1º Nomear para constituírem o Conselho de Ali-
mentação Escolar - CAE, quadriênio 2022/2026, os 
senhores a seguir indicados:

I - Representantes do Poder Público
– Titular: Soraia Silva de Paula Gonçalves 
– Suplente: José Francisco do Amaral Machado 

II - Representantes dos  Trabalhadores da Educação 
e de Discentes
– Titular:  Luiz Antonio Rodrigues
– Suplente:  Rodrigo Tarcha Amaral de Souza 

– Titular: Elisabete Martins Muniz Barreira 
– Suplente:  Kate Itacy dos Santos 

III - Representantes dos Pais de Alunos
– Titular: Juliana Aparecida Pacheco 
– Suplente: Simone Maria Marques 

- Titular:  Stella Ajala Katayama Monteiro
- Suplente:  Evalda de Andrade Silva Costa

IV - Representantes das Organizações da Sociedade 
Civil
– Titular: José Arlindo Florêncio 
– Suplente: Delosmar Aparecido Rodrigues dos San-
tos Alves 

– Titular: Alexandre Silva da Silva 
– Suplente: Vania de Oliveira Lima 

Art. 2º O mandato dos membros conselheiros será de 4 
(quatro) anos a partir de 31/08/2022.
 
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 31 de 
agosto de 2022.

Pindamonhangaba, 31 de agosto de 2022.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Luciana de Oliveira Ferreira
Secretaria de Educação 

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios 
Jurídicos em 31 de agosto de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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A Secretaria de Saúde Pin-
damonhangaba mantém a vaci-
nação para diversos públicos na 
quinta-feira (01). 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: Estacio-
namento Shibata Centro. Cisas 
(Moreira César).

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.

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

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
USF Cidade Nova e Cisas (Morei-
ra César).

Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: 
USF Nova Esperança.

2ª dose:
Infantil, adolescente e adulto

2ª dose: CORONAVAC / SINOVAC 
/ 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 Cisas (Morei-
ra César).

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

Das 13 às 16 horas: CIAF (Saú-
de da Mulher).

Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: 
USF Nova Esperança.

PFIZER / BIONTECH (Conforme 
agendado na carteirinha)
Das 8 às 11 horas: Estaciona-

mento Shibata Centro.
Das 8h às 11h e das 13h às 16h: 

USF Cidade Nova e Cisas (Morei-
ra César).

Covid-19: Pinda mantém vacinação na 
quinta-feira (1º)

2ª dose: PFIZER Pediátrica
Crianças de 05 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 Cisas (Morei-
ra César).

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

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

Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: 
USF Nova Esperança.

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.

Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: 
USF Nova Esperança.

4ª Dose / Segunda dose 
Adicional (População de 

18 a 27 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: 
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.

Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: 
USF Nova Esperança.

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.

Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: 
USF Nova Esperança.

Trabalhadores da saúde (que 
tenham tomado a 3ª dose/dose 

adicional há 4 meses)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 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.

Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: 
USF Nova Esperança.

(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 e Cisas (Morei-
ra César).

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

Das 13 às 16 horas: CIAF (Saú-
de da Mulher).

Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: 
USF Nova Esperança.

5ª dose/ terceira dose adicional
Pessoas acima de 28 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.

Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: 
USF Nova Esperança.

Atenção
- A Secretaria de Saúde infor-

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

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

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

Crianças de 3 e 4 anos - grupo 
de comorbidades

Diabetes mellitus - Pneumo-
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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 hiperten-
siva, síndromes coronarianas, 

valvopatias, miocardiopatias e 
pericardiopatias, doenças da aor-
ta, grandes vasos e fístulas arte-
riovenosas, arritmias cardíacas, 
cardiopatias congênitas, próteses 
e implantes cardíacos, talasse-
mia, síndrome de Down, diabetes 
mellitus, pneumopatias crôni-
cas graves, hipertensão arterial 
resistente e de artéria estágio 3, 
hipertensão estágios 1 e 2 com 
lesão e órgão alvo, doença cere-
brovascular, doença renal crôni-
ca, imunossuprimidos (incluindo 
pacientes oncológicos), anemia 
falciforme, obesidade mórbida, 
cirrose hepática e HIV.  

grau de imunossupressão de 
adultos

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

Drogas modificadores de res-
posta imune consideradas para 
fim de elegibilidade a dose adi-
cional da vacina para pessoas 
imunossuprimidas (checar no 
informe técnico).

Dados sujeitos a alterações, em 
caso de dúvida ligue: (12) 3648-
1912 (Sala de Vacina do Ciaf).

O telefone da ouvidoria da 
saúde é: (12) 3550-0605.

A Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Secretaria de Edu-
cação, realizou no dia 16 de agosto, 
no ‘CMEI Esmeralda Silva Ramos’, 
a segunda edição do evento ‘Quem 
cuida de mim’. A primeira edição foi 
realizada em maio, mês em que se 
comemora o dia das mães, e agora, 
mês em que se comemora o dia dos 
pais, a segunda edição. 

O intuito do evento é valorizar 
os pais, mães, família e pessoas que 
representam esse papel na vida das 
crianças. 

Essa segunda edição foi come-
morada com uma gincana organiza-
da pela equipe escolar e contou com 
a participação de um ou mais mem-
bros das famílias, que brincaram 
junto com a criança. A escola José 
Gonçalves colaborou com a celebra-
ção, emprestando o espaço (quadra) 
para melhor acomodação do evento.

“Desde que me tornei pai sempre 
fui presente na vida de minhas filhas, 
pois acho isso essencial na vida de 

uma criança. Sempre que chegava o 
dia dos pais eu ficava triste, pois nun-
ca tive o prazer de comemorar esse 
dia com elas na escola. A impressão 
que tinha é que os pais não tinham 
a mesma importância na vida delas 
como as mães”, disse Eder Fernando 
Claro, pai da aluna Evellyn Matos.

“Esse ano foi diferente, tive o pra-
zer em participar de uma gincana 
bacana com minha princesa Evellyn, 
no CMEI Esmeralda. Digo de coração 
aberto que foi um dia muito especial 
para mim, pois faz nove anos que 
sou pai e nunca tinha participado 
de nada com elas. Tenho certeza que 
esse dia será lembrado para sempre 
por mim e pela minha filha, pois a 
única coisa que deixamos nessa vida 
são lembranças, e se um dia eu não 
estiver mais presente em vida ao 
lado dela sei que irá se lembrar dos 
momentos bons que vivemos juntos. 
Obrigado por me proporcionar uma 
comemoração na escola, ao lado da 
minha filha” completou Eder.

Prefeitura de Pinda realiza segunda 
edição do ‘Quem cuida de mim’



Tribuna do Norte6

em pauta
Pindamonhangaba, 1O dE SETEmbRo dE 2022

Grupo Escoteiro 
Itapeva faz visita à 
fazenda Nova Gokula

Cerca de 50 membros 
do Grupo Escoteiro Itapeva 
SP 97º fizeram uma visita 
à Fazenda Nova Gokula no 
sábado (27). A visita reu-
niu pessoas das categorias 
lobinhos, escoteiros e sê-
niores e foi uma imersão de 
conhecimentos e vivências 
com atividades na natureza 
juntamente com moradores 
da Nova Gokula.

Os lobinhos das alcateias 
Flor Vermelha e Lobo Gris 
fizeram uma caminhada 
guiada pelo Bandhu (Bruno), 
morador da fazenda, que ex-
plicou sobre a fauna, a flora, 
a importância da preserva-

ção dos recursos hídricos, 
defesa animal e luta em prol 
do meio ambiente.

Os lobinhos também 
conheceram características 
da cultura dos moradores da 
fazendo e receberam ensina-
mentos no templo. As instru-
ções foram passadas pelo 
Rama Putra (Robson).

O grupo ainda observou 
espécies de animais, como 
lagartos, santuário de aves, 
maritacas, borboletas, den-
tre outros. Ao fim, a maior 
parte dos visitantes ainda 
entrou no rio e se banhou 
nas águas cristalinas que 
descem a montanha.

Visita  dos escoteiros à 
Nova Gokula foi repleta de 
atividades e descobertas

‘Feira da Apae’ começa 
nesta quinta-feira

A “45ª Feira da Fraternidade 
da Apae” de Pindamonhangaba 
começa nesta quinta-feira (1), 
às 19 horas, e vai até domingo 
(4), em sua sede - rua José Oli-
veira, 55, Crispim, com entrada 
gratuita. 

A estrutura para a festa está 
praticamente pronta. Dezenas 
de voluntários estão trabalhan-
do nos ajustes finais do evento, 
que tem o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Cultura e Turis-
mo, Departamento de Turismo 
“Novo Turismo”, Departamento 
de Comunicação e do Fundo So-
cial de Solidariedade. 

A presidente da Apae, Andréa 
Campos Sales Martins, e o pre-
sidente da festa, Ricardo Flores, 
esperam um grande sucesso no 
evento, que contará com apre-
sentações musicais, diversas 
opções para comida e bebida e 
outras atrações.

Na abertura, nesta quinta-
feira (1), as atrações musicais se-
rão Banda Íris e Banda La Dama.

01/09 – Quinta-feira
19h – Banda Íris
21h – Banda La Dama

02/09 – Sexta-feira
19h – Rafael Cavalheiro
21h – Banda Bellator

03/09 – Sábado
19h – Tarantinos
21h – Bruno & Hiago e Banda

04/09 – Domingo
12h – Quarteto Caipira
14h – Banda Ana Teberga
16h – Sunday Travels
18h – Banda Radiola
20h – Banda Electrical

A feira promete uma ampla programação musical capaz de satisfazer todos os gostos

Todos os dias haverá apresen-
tações musicais e uma das novi-
dades para este ano é o retorno 
do almoço no último dia da fes-
ta. O cardápio será o churrasco 
(arroz, farofa, vinagrete, carne e 
linguiça), 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 deve-
rão correr para garantir o seu. 

Além disso, todos os dias ha-
verá várias barracas com muitas 
opções de alimentação e de be-
bidas, além de estande do Novo 
Turismo, divulgando as atrações 
da cidade, e do Fundo Social de 
Solidariedade, com produtos ar-
tesanais feitos por membros do 
ArteEncanto, bem como pontos 
de vendas de produtos de arte-
sãos ligados à Apae. 

“Estamos trabalhando para 
fazer uma festa ainda mais bo-
nita que a do ano passado, com 

toda a estrutura coberta, para 
que o público possa vir com 
toda a segurança e confor-
to”, pontuou o presidente da 
feira, Ricardo Flores. “Temos 
o apoio total do prefeito Dr. 
Isael Domingues e da pri-
meira-dama e presidente do 
Fundo Social de Solidarieda-
de, Dra. Claudia Domingues, 
para ajudar essa instituição 
que realiza um trabalho tão 
importante para a sociedade”, 
completou. 

“Nossa expectativa para 
essa festa é que seja um gran-
de sucesso. Ano passado tive-
mos um público expressivo e 
novos parceiros. A feira é im-
portante porque agrega para 
as pessoas conhecerem o 
nosso trabalho e verem o que 
realmente fazemos. Convida-
mos a todos a prestigiar nossa 
feira da fraternidade”, convi-
dou a presidente da Apae, An-
dréa Campos Sales Martins.

Com apoio da Prefeitura e de 
voluntários, a “Feira da Apae” tem 
atraído grande público todos os anos

Programação:

Passeio aconteceu no último sábado (27)

Durante a caminhada, os lobinhos receberam 
informações sobre a preservação do meio ambiente
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