
Prefeitura inaugura complexo de 
Saúde Mental Infantojuvenil

Pindamonhangaba re-
cebe, oficialmente, nesta 
terça-feira (13), às 10 ho-
ras, um avanço inédito nos 
serviços de saúde mental: 
o complexo de Saúde Men-
tal Infantojuvenil. O prédio, 
ao lado da Receita Federal,  
abrigará a nova sede do 
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Caps Infantil e o Ambula-
tório de Saúde Mental In-
fantojuvenil, especialmen-
te criado para este público, 
em espaço diferenciado do 
atendimento adulto, para 
atendimento de transtor-
nos leves e moderados. 
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Divulgação

Revitalizada, Praça do Quartel 
é entregue para população

A Prefeitura de Pindamonhangaba entregou as obras de revitalização da 
Praça Padre João de Faria Fialho (Praça do Quartel) no dia 6 de setembro. A 
praça recebeu diversos serviços de melhorias, em projeto idealizado pela 
Secretaria de Obras e Planejamento da Prefeitura.

Divulgação

Divulgação

PÁG. 3
Pinda fecha agosto com 
novo recorde e mais US$ 
145 milhões em exportação; 
aumento no ano chega a 125%

O Ministério da Economia, através dos estudos 
realizados pelo Comex Stat, divulgou na segun-
da-feira (5) os dados apurados sobre o volume de 
exportações das empresas brasileiras no último 
mês de agosto. 

PÁG. 7

Vôlei masculino é campeão dos ‘Jogos Regionais’; 
Pinda está em 2º na classifi cação geral

Divulgação

Nova sede abrigará Caps Infantil e o Ambulatório de Saúde Mental Infantojuvenil
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No Bicentenário da Inde-
pendência do Brasil, Pindamo-
nhangaba celebra o Centenário 
do Obelisco da Praça Monse-
nhor Marcondes, monumento 
erigido em 1922 para perpetuar 
a cooperação de pindamonhan-
gabenses da Guarda de Honra 
de D. Pedro no grande feito da 
Independência.

O Obelisco, assim como todo 
monumento, detém a sua pró-
pria história. Decorrido um sé-
culo de sua instalação, eis que 
a sua história continua sendo 
lembrada e cultivada graças ao 
meticuloso registro de seu ide-
alizador – Athayde Marcondes 
– no Manuscrito do Obelisco.

Desde 2014, o neto de Athay-
de, José Luiz Gândara Martins, 
debruçou-se sobre esse docu-
mento, realizando pesquisas 
históricas e imagéticas com o 
intuito de publicá-lo. Graças ao 
empenho do publicitário, eis 
que a obra “O Obelisco do Cen-
tenário da Independência do 
Brasil: Pindamonhangaba 1822 
– 2022” ganha uma edição co-
memorativa do Bicentenário da 

Independência (Edição do Au-
tor, 182 páginas) e, dada a sua 
relevância histórica, certamen-
te, fomentará estudos e pesqui-
sas sobre o processo histórico 
da origem, criação e execução 
do monumento.

Poucos sabem, mas a con-
cepção athaydiana da cria-
ção do Obelisco data de 1918. 
A Câmara Municipal aplaudiu 
a lembrança e resolveu votar 
uma lei especial – aprovada por 
unanimidade! –, permitindo a 
instalação do monumento: Lei 
nº 36, de 15 de abril de 1922.

Uma comissão foi consti-
tuída para angariar donativos, 
contratar o escultor e provi-
denciar, enfim, o que fosse ne-
cessário para a edificação do 
Obelisco. A lista de donativos 
contou com 264 colaboradores, 
dentre pessoas ilustres e estu-
dantes de Farmácia e de Odon-
tologia, totalizando 4.144$000 
– na moeda atual, um pouco 
mais de R$ 500.000.00.

O escultor Agostinho Odisio 
foi contratado. Ao projeto ini-
cial do Obelisco, de autoria de 

Athayde Marcondes, o exímio 
artista acrescentou a água e a 
estrela luminosa.

Esculpido em granito, o Obe-
lisco ostenta cinco metros de 
altura, em estilo clássico, com 
linhas retas, porém, majesto-
sas. No centro, à frente, des-
taca-se uma águia bronzeada, 
sustentando no bico uma coroa 
de louros, símbolo da Glória 
e da Liberdade, em atitude de 
desprender seu voo de cima do 
brasão da cidade. Na frente, vê-
se o grande brasão com tarjas, 
festões de louros e palmas cor-
tadas na pedra. No centro desse 
brasão, está grafado: “À PÁTRIA 
E AOS OFFICIAES PINDAMO-
NHANGABENSES DA GUARDA 
DE HONRA DO PRÍNCIPE D. PE-
DRO – HOMENAGEM DO POVO”. 
À direita e à esquerda do pedes-
tal, destacam-se as datas: “1822 
– 7 de setembro de 1922” e “1822 
– 22 de agosto de 1922”. No topo 
do Obelisco, destaca-se uma 
grande estrela luminosa.

Inaugurado no dia 22 de 
agosto de 1922 (efeméride de 22 
de agosto de 1822, data em que 

Nossa Terra
Nossa Gente

Juraci de Faria Condé

Juraci de faria 
Condé é escritora, 

poetisa e membro da 
APL - Academia Pin-

damonhangabense 
de Letras

O obelisco

partiram os ‘pindenses’ perten-
centes à Guarda de Honra de D. 
Pedro), as celebrações, os feste-
jos, as fotografias e as matérias 
de jornais foram registrados por 
Athayde em seu Manuscrito.

Graças ao talento de arqui-
vista do nosso historiador-mor 
e, sobretudo, ao desmedido 
amor do neto José Luiz Gândara 
Martins pela obra de seu avô e 
por Pindamonhangaba, temos 
hoje salvaguardada do esqueci-
mento essa obra de historiogra-
fia da Princesa do Norte.

Desde que vi no livro de 
Athayde e Gândara a foto da 
inauguração do Obelisco, na 
Pindamonhangaba de 1922, 
encantei-me com a Praça Mon-
senhor Marcondes comple-
tamente tomada pelo povo e, 
confesso, fiquei perplexa com 
o cenário de antigos casarões e 

vasto arvoredo que desapare-
ceu diante da imperiosa ordem 
do progresso... 

Certamente um dia históri-
co para Athayde Marcondes e 
todos os colaboradores desse 
sonho magistral! E, no primei-
ro centenário do Obelisco, ou-
tro fato histórico lhe é acresci-
do: restaurado e revitalizado, o 
monumento foi tombado como 
bem cultural de natureza mate-
rial de Pindamonhangaba, por 
meio do Decreto 6.243, de 5 de 
setembro de 2022.

“Se podes olhar, vê. Se po-
des ver, repara.”, ensina José 
Saramago. A águia do Obelisco 
transporta uma coroa de louro 
no bico! O livro “O Obelisco do 
Centenário da Independência 
do Brasil: Pindamonhangaba 
1822 – 2022 transporta a histó-
ria de nossa terra, nossa gente.

Voluntários da brigada e bombeiros 
combatem incêndio no Piracuama

Na última quinta-feira (8), 
voluntários da Brigada do Pira-
cuama e Corpo Bombeiros com-
bateram incêndio em vegetação 
rasteira ao lado da estrada da 
Anhanguera. 

Segundo Douglas, líder da Bri-
gada Piracuama, por volta das 18 
horas, ele, a voluntária Crislaine 
e mais um voluntário morador 
do bairro, iniciaram o combate 
às chamas, pois havia  possibili-
dade do fogo atingir uma vegeta-
ção mais alta que havia no local, 
tomando maiores proporções. 
Após a chegada dos Bombeiros 
para apoio, às 22h a situação es-

tava totalmente controlada.
O diretor da Defesa Civil de 

Pindamonhangaba, Michel Cas-
siano, agradece a ação voluntária 
e a determinação destes impor-
tantes moradores da região. “A 

Brigada do Piracuama é motivo 
de orgulho para o nosso municí-
pio, fico feliz de ver a dedicação 
dos voluntários e com certeza 
vamos buscar valorizar cada vez 
mais esta parceria.”

Divulgação

Com apoio do CSI, Polícia Militar identifica 
autores de tentativa de roubo e de disparo 
de arma de fogo no Campo Alegre

As câmeras de monitoramento 
de Pindamonhangaba foram fun-
damentais para a Polícia Militar 
realizar a identificação e a prisão 
de três rapazes que praticaram 
tentativa de um furto em residên-
cia e depois efetuaram disparo de 
arma de fogo contra um idoso na 
tarde do último sábado, no bairro 
Campo Alegre – segundo infor-
mações da polícia.

A ação aconteceu por volta das 
14 horas, quando a PM foi aciona-
da via Copom, para atendimento 
de ocorrência de disparo de arma 
de fogo. No local, o idoso foi en-
contrado consciente, sentado em 
um banco na varanda de sua casa, 
com sangramentos. De acordo 
com informações da PM, o idoso 
informou que foi vítima de ten-
tativa de roubo e que entrou em 
luta corporal com os rapazes, que 
efetuaram um disparo na sua di-
reção, acertando seu abdômen; e 
logo em seguida fugiram.

A PM informou que uma uni-
dade de Resgate socorreu a vítima 
até o Pronto Socorro Municipal; e 
que o idoso ficou aos cuidados 
médicos, sem risco de morte, pois 
o disparo não atingiu nenhum ór-
gão vital.

Enquanto os policiais milita-
res colhiam dados para a elabo-
ração da ocorrência, o CSI (Cen-
tro de Segurança Integrada), 
implantado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, trabalhava na 

reconstituição dos fatos através 
das imagens das câmeras de mo-
nitoramento instaladas nas pro-
ximidades em que foi registrada 
a ocorrência; nas imediações do 
supermercado Pão de Açúcar.

Com profissionalismo e ra-
pidez a policial militar CB Glauci 
realizou o levantamento de todas 
as informações, sendo constatado 
que o delito foi praticado por três 
rapazes, que utilizaram um veícu-
lo HB20, cor marrom, e com placa 
da cidade de Campinas (SP). 

Diante das informações e ca-
racterísticas levantadas, a placa 
do veículo foi cadastrada no Pro-
jeto Radar, e logo em seguida o 
Copom informou que o veículo 
acabará de passar por radares na 
cidade de Taubaté. No decorrer 
da ocorrência, que era registrada 

na Delegacia da Polícia Civil, a PM 
foi informada que uma equipe da 
Rocam de São José dos Campos 
abordou os três rapazes em São 
José dos Campos; sendo localiza-
da a arma de fogo usada no crime; 
e tendo os rapazes confessado a 
tentativa de roubo – informou a 
polícia.

“A ocorrência demonstra 
mais uma vez a importância 
da tecnologia no processo 
investigativo exaltando a in-
tegração da Secretaria Mu-
nicipal de Segurança Pública 
com a Polícia Militar e Civil. 
Estamos sendo implacáveis 
no combate à criminalidade, 
provando mais uma vez que 
em nossa cidade o crime não 
compensa”, afirmou o secre-
tário Fabrício Pereira.

Imagem CSI / Prefeitura de Pindamonhangaba

Alex Silva

De acordo com imagens, veículo foi abandonado às 14h27

Homenagens e muita cultura no 
‘Salão Online de Humor’  

Compositor. Cronista. Letrista. E médico brasileiro. 

Este foi Aldir Blanc Mendes – que deixou a 
profissão de médico para tornar-se compositor, 

sendo considerado um dos grandes letristas da 
música brasileira. Aldir nasceu no Rio de Janeiro, aos 
dois de setembro de 1946; e faleceu em maio de 2020.  

Após sua morte, foi homenageado com a Lei 
Aldir Blanc de Emergência Cultual (Lei Federal 
nº 14.017/2020) – que tem por objetivo ajudar os 
trabalhadores da área e os espaços culturais que, 
em razão das medidas de isolamento social, foram 
obrigados a suspender seus trabalhos. 

Pindamonhangaba atendeu – através dessa Lei – 
20 Projetos Culturais e 35 Espaços e Grupos Culturais. 
Entre elas, o SOH - Salão Online de Humor.

A iniciativa acontece em parceria com a Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo e tem por finalidade 
prestigiar os artistas nacionais e internacionais do 
humor gráfico no quesito caricatura, homenageando 
uma personalidade. 

Na edição deste ano, há a participação de 42 
cartunistas oriundos de três países (Brasil, Argentina e 
Portugal).

Os artistas utilizam técnicas variadas, nas 
tradicionais pinturas em acrílica, óleo, aquarela, além 
de trabalhos digitais. 

As exposições selecionadas podem ser vistas no site 
da Prefeitura e também ficarão expostas no saguão 
municipal do dia 13 ao dia 30 de setembro.  Prestigie! 
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Pinda fecha agosto com 
novo recorde e mais 
Us$ 145 milhões em 
exportação; aumento no 
ano chega a 125

	 Confira	os	cincos	melhores	
	 meses	de	Pindamonhangaba:

1º Março/2022   US$ 245 milhões
2º Junho/2022   US$ 194,1 milhões
3º Abril/2022   US$ 176,8 milhões
4º Novembro/2018  US$ 150,7 milhões
5º Agosto/2022  US$ 145,6 milhões

Relatório Anual
Segundo o relatório, Pindamonhangaba exportou US$ 

1,165 bilhão no período de janeiro a agosto deste ano. No 
comparativo com o ano passado, o volume registrou au-
mento de 125%, quando no mesmo período a cidade comer-
cializou US$ 517 milhões.

Com os novos números divulgados nesta semana, Pin-
da consolida a quarta colocação entre os municípios da 
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 
à frente de Jacareí e Taubaté. Dentre os 645 municípios 
paulistas, Pindamonhangaba assume a 9º colocação e no 
ranking nacional ocupa a 41ª posição.

Valores	Exportados	Janeiro	a	Agosto/2022	pelas	
principais	cidades	Vale	do	Paraíba	–	em	milhões	US$

Ilhabela     3,01 bilhões
São José dos Campos   1,4 bilhão
São Sebastião    1,3 bilhão
Pindamonhangaba   1,1 bilhão
Jacareí     390,9 milhões
Taubaté     354,4 milhões
Guaratinguetá    236,9 milhões

“É impressionante a movimentação das nossas empresas. 2022 está sendo um ano de 
ouro, demonstrando o crescimento da nossa produção. Queremos cada vez mais qualificar 
e dar suporte para que nossas empresas se estabeleçam com solidez no ramo das expor-
tações”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Roderley Miotto. 

A balança comercial do município vem sendo puxada pela comercialização de óleos 
brutos de petróleo ou de minerais que totalizaram US$ 415 milhões. O setor de comerciali-
zação de alumínio em chapas, tiras ou forma bruta é o outro ponto forte que totalizou US$ 
322 milhões, seguido pela área da metalurgia com o setor de produtos semimanufatura-
dos de ferro ou aço que movimentou US$ 278 milhões.

EUA e Espanha são os países com os maiores volumes de negócios comercializados 
com Pindamonhangaba, seguido de China, Argentina e República Dominicana.

O prefeito Isael Domingues comemorou a divulgação do Ministério da Economia confir-
mando o momento de forte expansão das empresas estabelecidas no município. “Agosto foi 
mais um mês muito positivo para nossas exportações pois a cada mês estamos superando 
nossos próprios recordes. A tendência é de crescimento consolidado e isso vai refletir no au-
mento de receitas e na geração de novas oportunidades no mercado de trabalho”, afirmou.

Os estudos são realizados pelo Comex Stat, sistema para consultas e extração de dados 
do comércio exterior brasileiro, e são divulgados mensalmente através do SISCOMEX e ba-
seados na declaração dos exportadores e importadores. As informações podem ser confe-
ridas através do link: http://comexstat.mdic.gov.br/pt/municipio.

O Ministério da Economia, através dos estudos realiza-
dos pelo Comex Stat, divulgou nesta segunda-feira (5) os 
dados apurados sobre o volume de exportações das empre-
sas brasileiras no último mês de agosto. Segundo o levan-
tamento, Pindamonhangaba confirma a tendência de alta 
e marcou novo recorde fechando o mês comercializando 
US$ 145,6 milhões para o exterior.

Desde que a série começou a ser medida pelo governo 
federal, em 1997, o volume comercializado no mês passado 
entrou para o ranking das cinco melhores colocações de 
Pindamonhangaba no levantamento.

Revitalizada,	Praça	do	Quartel	
é	entregue	para	população

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba entregou as obras de 
revitalização da Praça Padre João 
de Faria Fialho (Praça do Quar-
tel) no dia 6 de setembro. A pra-
ça recebeu diversos serviços de 
melhorias, em projeto idealizado 
pela Secretaria de Obras e Plane-
jamento da Prefeitura.

Dentre as benfeitorias na 
praça, a repaginação do piso, 
com instalação de piso podotá-
til e intertravado de concreto, 
execução do sistema de drena-
gem, eliminando o acúmulo de 
água das chuvas, implantação da 
nova pista de caminhada, além 
de uma Estação Vida Saudável 
(academia ao ar livre), e ponto de 
wi-fi.

A secretária de Obras e Plane-
jamento, Marcela Franco, disse 
que “a obra ainda contempla a 
remodelação das duas quadras 
esportivas, piso elevado (deck), 
que está em uso pelos bares e 
restaurantes da praça, além pai-
sagismo funcional e iluminação 
decorativa, trazendo mais segu-
rança aos munícipes”.

O secretário de Esportes, 
Everton Chinaqui, afirmou que 
as novas quadras poderão abri-
gar competições amadoras de 
esporte e ajudar na promoção de 
jogos e lazer entre moradores. 

O vice-prefeito e secretário 
de Governo, Ricardo Piorino, res-
saltou a qualidade dos produtos 
utilizados na praça e disse que 
o “local vai receber mais pesso-
as, especialmente famílias, que 
poderão aproveitar o comércio 
local de bares e restaurantes e se 
divertirem com tranquilidade”.

Ele afirmou que “a ilumina-
ção também será substituída. 
“Estas luminárias foram insta-

ladas de modo temporário. Em 
breve vamos deixar essa quadra 
mais imunizada e segura para as 
pessoas, com lâmpadas de LED 
mais potentes”. 

O prefeito,  Isael Domingues, 
destacou os trabalhos da Prefei-
tura para desenvolvimento da 
cidade. “Nosso objetivo é deixar 
a cidade cada vez melhor para 
população. Buscamos inves-
timentos, recursos e parceria. 
Essa revitalização não teve cus-
tos à Prefeitura, pois foi realizada 
por meio de uma parceria com a 
Exsa Urbanismo, conforme De-
creto Municipal que permite do-
ação pelas empresas”.

Ele frisou a necessidade “de 
deixar a cidade limpa, bonita, 
segura, iluminada e organiza-
da porque isso ajuda na atração 
de investimentos, faz com que o 
morador se sinta bem, que tenha 
qualidade de vida e que o empre-

sário acredite em Pinda, contri-
buindo para geração de emprego 
e renda”

Prefeito Isael também disse 
que “Pinda está prestes a dar um 
novo passo no desenvolvimento. 
Estamos com recordes em arre-
cadação, exportação, prestes a 
sermos certificamos como cida-
de inteligente. São indicadores 
que mostram o nosso potencial 
e ratificam nosso compromisso 
com a população”.

Ao fim, o Padre Kléber da Pa-
róquia Nossa Senhora do Bom 
Sucesso e o pastor Marino de-
ram bençãos à nova praça. Di-
versos secretários e secretários 
adjuntos municipais participa-
ram da inauguração, o vereador 
Norbertinho, que representou o 
presidente da Câmara, José Car-
los Gomes – Cal, além de Ma-
grão, Gilson Nagrin, Julinho Car, 
Rogério Ramos e Regininha.

Divulgação

Prefeitura inaugura 
complexo de saúde 
mental infantojuvenil

Pindamonhangaba re-
cebe, oficialmente, na ter-
ça-feira (13), às 10 horas, um 
avanço inédito nos serviços 
de saúde mental: o comple-
xo de Saúde Mental Infanto-
juvenil. O prédio, ao lado da 
Receita Federal, vai abrigar 
a nova sede do Caps Infan-
til e o Ambulatório de Saúde 
Mental Infantojuvenil, espe-
cialmente criado para este 
público, em espaço diferen-
ciado do atendimento adulto, 
para atendimento de trans-
tornos leves e moderados. 

O Centro de Atenção 
Psicossocial Caps Infantil 
compõe a rede de atenção à 
saúde mental do município 
e é voltado ao atendimento 
de crianças e adolescentes 
portadores de transtornos 

mentais severos e persisten-
tes. Seu objetivo é oferecer 
atendimento à população, 
realizar o acompanhamento 
clínico e a reinserção social 
dos usuários pelo acesso ao 
trabalho, lazer, exercício dos 
direitos civis e fortalecimen-
to dos laços familiares e co-
munitários.

O novo complexo Infan-
tojuvenil Integra a Rede de 
Saúde Mental ao lado do Caps 
2 (Adulto), Caps AD (Álcool e 
Droga) e o novo Ambulatório 
de Saúde Mental, recém-i-
naugurado ao lado do CEM 
– Centro de Especialidades 
Médicas (Postão).

O Caps Infantil em Pinda-
monhangaba está na aveni-
da. Albuquerque Lins, ao lado 
da Receita Federal.

Divulgação

Praça ganhou repaginação do piso; revitalização das quadras; 
implantação de nova pista de caminhada, além de uma ‘Estação 
Vida Saudável’ e um deck 
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Como parte das comemo-
rações do Bicentenário da 

Independência do Brasil, Pinda-
monhangaba realizou, no dia 7 
de Setembro, o hasteamento das 
bandeiras, no obelisco da praça 
Monsenhor Marcondes. O desfi-
le cívico-militar foi realizado no 
dia 3 de setembro, com a partici-
pação de cerca de 40 instituições 
civis e militares. 

Além do Bicentenário da In-
dependência, o evento do dia 7 
comemorou ainda o centenário 
do Obelisco da praça Monsenhor 
Marcondes, construído em ho-
menagem aos pindamonhanga-
benses que formaram a Guarda 
de Honra de Dom Pedro por oca-
sião do Grito do Ipiranga. O obe-
lisco foi tombado pelo Decreto nº 
6243, de 05 de setembro de 2022, 
por seu valor arquitetônico, his-
tórico e cultural como bem cul-
tural de natureza material. 

O hasteamento das bandeiras 
foi realizado pelo comandante 
do 2º Batalhão de Engenharia 

de Combate “Batalhão Borba 
Gato”, Coronel Henrique Vidal 

Lopez Pedrosa (pavilhão 
nacional); presidente da 

Câmara de Vereadores, José 
Carlos Gomes “Cal” (pavilhão 

estadual); e prefeito Dr. 
Isael Domingues (pavilhão 

municipal) 

A centenária Corporação 
Musical Euterpe apresentou 

o Hino Nacional e o Hino da 
Independência. Durante o 
hino, os soldados Maciel e 
Erian, do Batalhão Borba 

Gato, levaram duas coroas de 
flores ao Obelisco, marcando 

a homenagem ao 
Bicentenário 

O acadêmico da Academia 
Pindamonhangabense de Letras, 
José Luiz Gândara Martins, que 
ocupa a cadeira 13 - Titular, ten-
do como patrono seu avô Athay-
de Marcondes, fez um discurso 
explicando um pouco da história 
o Obelisco. 

Cerimônia de Hasteamento das Bandeiras 
comemora Bicentenário da Independência 
e Centenário do Obelisco em Homenagem à 
Guarda de Honra

discurso de José Luiz gândara martins durante evento  no dia 7 de setembro

Ao final, o Grupamento de Escoteiros Itapeva, por meio de seu 
diretor Clóvis San Martin, usou o espaço para a realização de 
uma cerimônia com a participação do prefeito Isael Domingues, 
e finalizou o evento com seu tradicional grito de guerra 

Exmo. Sr. Prefeito de Pindamonhangaba, Dr. Isael Do-
mingues

Exmo. Sr. Vereador José Carlos Gomes – Cal, Presidente 
da Câmara de Vereadores

Demais Autoridades
Senhoras e Senhores

Ao lado do Obelisco, “um monumento local, mas de sig-
nificância nacional”, estamos celebrando hoje o Bicente-
nário da Independência do Brasil na qual Pindamonhan-
gaba teve fundamental e significativa participação. 

O então Príncipe Regente e sua comitiva, por aqui pas-
sou nos dias 21 e 22 de agosto de 1822 a caminho de São 
Paulo onde iria apaziguar as forças políticas contrárias à 
sua Regência.

Honrando suas tradições, Pindamonhangaba disse 
Sim ao Príncipe e vários de seus filhos apresentaram-se 
para compor a sua Guarda de Honra e o acompanharam 
na missão que culminou nas colinas do Ipiranga com o 
“Grito da Independência”! O ilustre Pindamonhangabense 
Coronel Manuel Marcondes de Oliveira e Mello, foi Subco-
mandante da Guarda.

Passados 100 anos do evento político, ATHAYDE MAR-
CONDES, nosso Historiador Maior, cujo busto se encontra 
nesta praça, registra que, “em 1918 sugeriu-nos a ideia de 
erguer-se um monumento comemorativo do Centenário 

da Independência, que emancipou a nossa Pátria, e de que 
fizeram parte tantos pindenses ilustres, não poderia de 
modo algum ficar esquecido”. E assim aconteceu em 1922, 
com o enorme apoio da Câmara e da sociedade civil, foi 
inaugurado este monumento que “perpetuará a coopera-
ção que tiveram os filhos de Pindamonhangaba da Guar-
da de Honra no grande feito da Independência. Foi um dia 
inteiro de festas!

Peço a todos que voltem seus olhares para o Obelisco.... 
o monumento tem 5 m de altura, estilo clássico, linhas 
singelas, porém majestosas. No centro, à frente, destaca-
se uma águia bronzeada, sustendo no bico uma coroa de 
louros, símbolo da Glória e da Liberdade, em atitude de 
desprender seu voo de cima do brasão da cidade (que por 
ele Athayde foi idealizado e desenhado com o auxílio do 
ilustre Dr. João Pedro Cardoso). Na frente vê se o grande 
brasão com tarjas, festões de louros e palmas cortadas na 
pedra. No centro desse brasão estão gravados os seguin-
tes dizeres:   À Pátria e aos Oficiais Pindamonhangabenses 
da Guarda de Honra do Príncipe D. Pedro, Homenagem do 
Povo”. No topo destaca-se uma grande estrela luminosa!

Assim sendo há que se render preitos eternos à memó-
ria de todos os Pindamonhangabenses que tiveram par-
ticipação ativa na Guarda de Honra do então Príncipe e 
que estão enterrados na Igreja de São José da Vila Real de 
Pindamonhangaba, palco também da magna recepção e 

mais uma vez acolhida, agora aos restos mortais do então 
Imperador D. Pedro I do Brasil e D. Pedro IV de Portugal na 
ocasião do Sesquicentenário da Independência em 1972.

Reverenciemos, pois, a memória de todos eles!
Reverenciemos a robusta história desta cidade Prince-

sa e de seu povo, cujos filhos enobreceram a história deste 
País!

Mas, também se faz necessário ressaltarmos o ato que 
aboliu a execrável escravatura em 25 de fevereiro de 1888, 
tornando livres 3.705 afrodescendentes, antecipando-se à 
Lei Aurea! Nosso mais profundo respeito a todos eles e à 
sua memória!

Em compasso de finalização, peço vênia a todos para 
fazer um preito especial à Pindamonhangaba, relembran-
do o poema breve de Athayde Marcondes: 

“Salve! Cidade legendária ilesa
-  Se hoje a moderna geração despreza
Teu passado de glórias e de soes

Minh ‘alma ajoelha comovida e em pranto 
Beija teu seio generoso e santo
Onde pulsaram corações de heróis”!

Viva a Independência!!!
Viva Pindamonhangaba !!!

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação



Divulgação

Divulgação

A Secretaria de Saúde Pinda-
monhangaba continua vacinação 
para todos os públicos nesta terça-
feira (13). Confira locais e horários.

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

deficiência permanente grave
Das 8 às 11 horas: Estaciona-

mento Shibata Centro.
Das 13 às 15 horas: Sala de Va-

cina Central (Ciaf).
Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: 

Cisas (Moreira César).
1ª dose: Crianças de 4 anos sem 

comorbidade
Das 8 às 11 horas: Estaciona-

mento Shibata Centro.
Das 13 às 15 horas: Sala de Va-

cina Central (Ciaf).
Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: 

Cisas (Moreira César).
1ª dose: Crianças de 5 anos ou mais

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

1º 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 ho-
ras: USF Nova Esperança e Cisas 
(Moreira César).

2ª dose:
Infantil, adolescente e adulto

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

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

Das 13 às 15 horas: Sala de Va-
cina Central (Ciaf).

Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: 
Cisas (Moreira César).

ASTRAZENECA (Conforme 
agendado na carteirinha)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 ho-

ras: USF Nova Esperança e Cisas 
(Moreira César).

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

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

agendado na carteirinha)
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 ho-

ras: USF Nova Esperança e Cisas 
(Moreira César).

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 ho-
ras: USF Nova Esperança e Cisas 
(Moreira César).

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

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.

4ª Dose / Segunda dose 
Adicional (População de 

18 a 25 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.

26 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.

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

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

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

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

(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 ho-

ras: USF Nova Esperança e Cisas 
(Moreira César).

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

Das 13 às 16 horas: Ciaf (Saúde 
da Mulher).
5ª dose/ terceira dose adicional
Pessoas acima de 26 anos, com 
alto grau de imunossupressão 
(que tenham tomado a 4ª -dose 

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

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

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

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 - Pneumopa-
tias crônicas graves - Hipertensão 
Arterial Resistente (HAR) - Hiper-
tensão arterial estágio 3 - Hiperten-
são 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-

cotidiano
Tribuna do NortePindamonhangaba, 13 de setembro de 2022 5

Covid-19: Pinda continua vacinação para todos os 
públicos nesta terça-feira (13)

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

Crianças de 3 e 4 anos - Pessoas 
com deficiência permanente grave

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

Comorbidades e deficiências 
infantis

Insuficiência cardíaca, cor
-pulmonale e hipertensão pul-
monar, cardiopatia hipertensiva, 
síndromes coronarianas, valvopa-
tias, miocardiopatias e pericardio-
patias, doenças da aorta, grandes 
vasos e fístulas arteriovenosas, 
arritmias cardíacas, cardiopatias 
congênitas, próteses e implantes 
cardíacos, talassemia, síndrome 
de Down, diabetes mellitus, pneu-
mopatias crônicas graves, hiper-

tensão arterial resistente e de 
artéria estágio 3, hipertensão es-
tágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo, 
doença cerebrovascular, doença 
renal crônica, imunossuprimidos 
(incluindo pacientes oncológicos), 
anemia falciforme, obesidade 
mórbida, cirrose hepática e HIV.  
Grau de imunossupressão de 
adultos

Indivíduos que possuam: 
I - Imunodeficiência primária 
grave; II - Quimioterapia para 
câncer; III - Transplantados de 
órgão sólido ou de células tronco 
hematopoiéticas (TCTH) em uso 
de drogas imunossupressoras; 
IV - Pessoas vivendo com HIV/
Aids com CD4 < 200 cel/mm3; V - 
Uso de corticóides em doses ≥20 
mg/dia de prednisona, ou 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.

No dia 2 de setembro, o gestor do 
Cadastro Único de Pindamonhangaba, 

Milton Rodrigues e os técnicos do 
Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil 
de Taubaté, se encontraram no município 
de Taubaté para falar sobre o processo de 

entrevista, além da documentação para 
inscrição ou atualização dos programas 

sociais.
A ideia é formar uma rede de capacitação 

contínua, com a possibilidade de troca 
de experiências sobre a rotina de 

atendimentos e socialização de boas 
práticas sobre a gestão dos programas 
direcionados aos usuários do Cadastro 

Único. 
A secretária de Desenvolvimento e 

Inclusão Social de Taubaté, 
Márcia Ulliani, esteve presente 

na reunião e pediu o apoio de 
Pindamonhangaba para a realização de 

mais reuniões do tipo.

Gestor do Cadastro Único de Pinda se 
reúne com técnicos do Cadastro Único e 
Programa auxílio Brasil de Taubaté

saúde
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COMUNICADO 
O Diretor Técnico de Departamento da Apta Regional, da Agência Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios, da Subsecretaria da Agricultura e Abastecimento, da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de São Paulo, faz saber que será realizada à alienação de 40 (Quarenta) 
animais bovinos, das 09h00m às 11h00m, no dia 04/10/2022, através do site //leiloes.iz.sp.gov.br/
pinda/. Maiores informações: (12) 3642-3921 ou sergio.schalch@sp.gov.br. Havendo mais de um 
interessado, o critério de desempate será o de melhor oferta. Processo SAA-PRC-2022/13932. 

CONVOCAÇÃO
8ª REUNIÃO ORDINÁRIA CMPD 2022 – GESTÃO 2021/2023

Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, Titulares e Suplentes do Conselho 
Municipal da Pessoa com Defi ciência – CMPD, representantes governamentais 
e da sociedade civil, convocados a comparecerem na data abaixo, para a reali-
zação da “8ª Reunião Ordinária de 2022”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:

- Leitura de ata da última reunião;
- Retomada das ações pendentes;
- Repasse sobre o Fórum;
- Organização do calendário de 2023;
 - Informes Gerais.

Dia:  13/09/2022 (Terça-feira)
Horário:  18:00 h (Dezoito horas) 
Reunião online: Plataforma Google Meet
Link da videochamada:  https://meet.google.com/gcq-yfmn-yrh

Gabriela Augusto da Silva
Presidente do CMPD – Gestão 2021/2023

Lembrando que os conselheiros que não puderem participar da reunião deverão justifi car suas 
ausências através do e-mail: cmpd@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO – 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022
Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, Titulares e Suplentes do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMD-
CA, representantes governamentais e da sociedade civil, convocados 
a comparecerem na data abaixo, para a realização da “16ª Reunião 
Ordinária de 2022”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:

- Aprovação da ata da 15ª RO;
- Plano de Ação CMDCA;
- Edital FUMCAD;
- Composição Comissão Processo Escolha Conselho Tutelar;
- Outros Informes.

Data:  15/09/2022 (quinta-feira)
Horário:  8h30 (oito horas e trinta minutos)
Reunião virtual, por meio da plataforma Google Meet
Link da videochamada: https://meet.google.com/jbx-uebq-yva

Adriano Augusto Zanotti
Presidente do CMDCA – Gestão 2021/2023

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifi quem sua falta através do e-mail: cmdca@pindamonhangaba.
sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** COMUNICADO DE ADIAMENTO / SUSPENSÃO ***

PREGÃO PRESENCIAL 160/2022 (PMP 9701/2022) 
Comunicamos o adiamento “sine-die”, da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços técnicos para desburocratização, gestão e trasladação de 
documentos de mídia papel para mídia digital, abrangendo: elaboração de Tabela de Temporalidade 
Municipal com a fi nalidade de dar apoio à organização de documentos, elaboração de Plano de 
Classifi cação e Descarte e Manual de Gestão Documental como base legal para gestão, captura, 
trasladação para meio digital em acordo com o decreto federal nº 10.278/2020 e descarte seguro 
de documentos, do Município de Pindamonhangaba, conforme detalhamentos e especifi cações 
constantes no Termo de Referência”, para análise da impugnação interposta pela empresa Prado 
Chaves Arquivos e Sistemas Ltda (protocolo 47543/2022). 

TOMADA DE PREÇOS 011/2022 (PMP 9069/2022) 
Comunicamos o adiamento “sine die”, da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada para execução de reforma e adequação predial em galpão no Parque da Cidade”, 
para correção da planilha orçamentária.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de RODRIGO AUGUSTO RODRIGUES LEAL e JOYCE 
FERNANDA DE SOUZA, em virtude dos mesmos não terem sido encontrados nos endereços indi-
cados, e atendendo ao requerimento da credora fi duciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, 
deverão Vossas Senhorias comparecerem a esta Serventia, no endereço supra, para efetuarem o 
pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de R$ 35.163,48, além das despe-
sas de intimação, publicação do presente edital e emolumentos das quais são devedores em decor-
rência de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de fi nanciamento imobiliário nº 
878770399534, fi rmado em 23 de agosto de 2018, garantido por alienação fi duciária registrada sob 
nº 04 na matrícula nº 61.805, tendo por objeto o imóvel situado na AVENIDA PADRE JOSÉ MARIA 
GUIMARÃES ALVES N° 150, APTO 407, BLOCO 03, EDIFÍCIO PARQUE PRINCESA DO VALE, 
ALTO DO CARDOSO, NESTA CIDADE, CEP 12.420-015. O prazo para pagamento da dívida é de 
15 dias úteis, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual 
e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.

Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2022.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO 14/2022

CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

Atendendo ao previsto no item 8 “Da análise das propostas e classifi cação das propostas”, do Edital 
de Chamamento Público nº 14/2022, em conformidade com o cronograma previsto, vimos por meio 
deste informar a Classifi cação Preliminar do Plano de Trabalho protocolado para análise da Comis-
são de Seleção, fi cando assim o resultado:

Classifi cação Entidade Total de 
Pontos Resultado

1º Instituto Casa  Girassol 
80

Aprovado com 
ressalvas  

2º  Associação Amigos do 
Jardim Majonel 60 Aprovado com 

ressalvas  

O documento contendo a pontuação atribuída a cada requisito analisado no Plano de Trabalho 
estará disponível das 14h às 16h horas do dia 14 de setembro de 2022, na Secretaria Municipal de 
Educação, para que, pessoalmente, seja retirado pelo responsável técnico da entidade, oportuni-
dade esta, na qual poderão ser sanadas todas as dúvidas referentes aos documentos. Sem mais.
Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2022. 

Comissão de Seleção.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO - 2022 

01 Parceiros: Secretaria Municipal de Assistência Social / Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba – APAE Pinda 

 Objeto: Realizar o repasse de recurso da Emenda Parlamentar nº 
202228010006, de autoria do Deputado Federal Guilherme 
Mussi, especificamente para despesas de auxilio, 
compreendidas no plano de trabalho. 

 Prazo:  4 meses 
 Valor: R$ 100.000,00 (Emenda Parlamentar) 
Endereço para consulta: https://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/justificativa-de-inexigibilidade 
   

                                                                                     

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA  

S E C R E T A R I A  MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO  

 

Av. N. S. do Bom Sucesso 1400- Alto do Cardoso – Pindamonhangaba – SP – CEP 12420-010 Tel/Fax: 012 3644-5600  
    Site: www.pindamonhangaba.sp.gov.br  

  

  

 
 
COMUNICADO – CONSULTA PÚBLICA 

 

  A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e 
Orçamento, em observância ao artigo 48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 
101/2000.   

  
CONVIDA a população do Município de Pindamonhangaba para participar do processo de 
elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA 2023, por meio de consulta pública eletrônica que 
ocorrerá entre os dias 01 de setembro a 23 de setembro de 2022.   

A participação será realizada por meio das seguintes ferramentas on-line:   

I- Através de formulário online   
Acessar o link:  https://forms.gle/fGpdnRDPCHAsrP2v9 
 

II- Através de e-mail:    
E-mail institucional: audienciapublica@pindamonhangaba.sp.gov.br, contendo 
nome completo, com o assunto “LOA 2023”.    

   

Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2022.   

   

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca   
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento   

   

Isael Domingues   
Prefeito Municipal   

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
PORTARIA DE ADMISSÃO Nº 053, DE 02 DE SETEMBRO DE 2022. 

 
 
 

Doutor Isael Domingues, Prefeito Municipal de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 37, IX da 
Constituição Federal e do artigo 3º, IV da Lei Municipal nº 4.350, de 02 de dezembro de 
2005 e suas alterações, 

 
Resolve: 
 
Art. 1º Admitir, pelo regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, pelo período de 333 (trezentos e trinta e três) dias, com 
possibilidade de prorrogação conforme previsto na legislação mencionada, os senhores a 
seguir relacionados, de acordo com a classificação no Processo Seletivo Simplificado nº 
01/2022 – Projeto Centro de Formação Esportiva, para as respectivas funções: 

 
- Josilene da Silva 
Função: Coordenador Técnico 
Data de Admissão: 01 de julho de 2022 
 
- Daiane de Souza 
Função: Técnico Esportivo 
Data de Admissão: 01 de julho de 2022 
 
- Isabela Silva de Assis 
Função: Técnico Esportivo 
Data de Admissão: 01 de julho de 2022 
 
- Erik Dias Jardim 
Função: Técnico Esportivo 
Data de Admissão: 01 de julho de 2022 
 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir da respectiva data de admissão. 

 
 
Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2022. 

 
 

 
Isael Domingues 
Prefeito Municipal 
 
 
Everton Chinaqui de Souza Lima 
Secretário Municipal de Esportes e Lazer 

Kleber Ramos vence a ‘23ª Volta 
Ciclística Internacional do ABC’

geral

Giba Fotos

Kleber Ramos da Silva, da 
equipe de Pindamonhangaba 
(UniFunvic/Semelp/Gelog), foi 
o grande campeão da “23ª edi-
ção da Volta Ciclística Inter-
nacional do ABC”, realizada na 
manhã desse domingo (11), em 
um percurso entre o distrito de 
Paranapiacaba e Diadema.

Em uma prova dominada 
pela equipe de Pindamonhan-
gaba, que colocou quatro ci-
clistas no pódio da Elite, uma 
fuga com quatro ciclistas, sen-
do três de Pindamonhangaba e 
um de Taubaté, formada na su-
bida de Ribeirão Pires, ditou o 
ritmo e não foi mais alcançada. 
No final, Kleber Ramos cruzou 
a linha de chegada sozinho no 
circuito montado na avenida 
Doutor Ulisses Guimarães, em 
Diadema, depois de percorrer 
os 124 km em 2 horas e 50 mi-
nutos.

Allan Maniezzo, de Tauba-
té, garantiu o segundo lugar, 
enquanto que Pindamonhan-
gaba completou o pódio com 
André Gohr em terceiro, Euller 

Magno em quarto e Francisco 
Chamorro em quinto lugar.

A equipe de Pindamonhan-
gaba ainda conquistou um 
quarto lugar na Elite feminino 
com Ana Paula Polegatch e um 
terceiro na categoria Júnior, 
com Vitor Manzo.

Após a brilhante atuação na 
Volta do ABC, os ciclistas da ca-
tegoria Elite da equipe prepa-
ram-se para a disputa do Gran 
Cup Brasil de Ciclismo que 
acontecerá no dia 18 de setem-
bro, em Ubatuba (SP). Já Vitor 
Manzo disputará a Copa Cida-
de Canção em Maringá (PR) em 
busca de pontos importantes 
para o ranking nacional da ca-
tegoria Júnior.

Patrocinadores: Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, Se-
melp (Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer de Pindamo-
nhangaba); UniFunvic – Cen-
tro Universitário, Grupo Gelog 
e King Sports.

Apoio:  FastCycle, Meias 
Young, Géis Going, Logos De-
sign, PortalR3 e Bike76.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.856, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e nos 
termos da Lei nº 6.197, de 20 de dezembro de 2018, alterada pela Lei nº 6.563, de 1º de julho de 
2022, RESOLVE NOMEAR a Sra. Gerusa Pereira da Silva para o cargo de provimento em comissão 
de Assessor, a partir de 29 de agosto de 2022.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de agosto 
de 2022.
Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 12 de setembro de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 

CONVOCAÇÃO PARA A 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA
BIÊNIO 2022 – 2023

Luciana Campos Tanaka, Presidente do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo, no uso de 
suas atribuições, em “ACORDO COM O ARTIGO 7º DA LEI 6.122/2018 E ADITIVOS”, VENHO 
CONVOCAR E CONVIDAR os SRS. CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTES, bem como a 
iniciativa privada e toda população interessada em participar, para a 57ª Reunião Ordinária, a saber:

Data:    20/09/2022
Horário:         1ª Chamada – 18 h
2ª Chamada – 18h30 
(duração máxima 1h 30 min horas).
Local da Reunião: Auditório do Palacete 10 de Julho.
          Rua Dep. Claro César, 33 – Bosque da Princesa 
Entrada pela Rua Rui Barbosa, 47(portão fundos) 
Pindamonhangaba - SP, 12.400-220

Reforçamos a importância da presença de todos os Conselheiros, Titulares e os Suplentes.

1- APROVAÇÃO DA ATA DE NÚMERO 57ª DA REUNIÃO ORDINÁRIA.
2-  APRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO COMTUR TAUBATÉ RICARDO FERREIRA – TEMA 
DA CONVERSA: ENFRENTAMENTOS E DESAFIOS DE TRABALHOS COM OS COMTUR’s DA 
REGIÃO.
3- CRIAÇÃO DE IDENTIDADE DO COMTUR 
4- PARTICIPAÇÃO DO COMTUR EM FEIRAS E EVENTOS PERTINENTES.
5- INFORMES SOBRE A REUNIÃO DA IGR – FORUM PERMANENTE MANTIQUEIRA PAULISTA 
01/09 ÀS 10H, E TAMBÉM DO PROGRAMA SP ECOAVENTURA DA ABETA EM PARCERIA COM 
O SEBRAE E O GOVERNO DO ESTADO DE SP, 13/09 ÀS 14H NA SEDE DO SEBRAE SÃO 
PAULO.
6- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR
  Pindamonhangaba, 05 de Setembro de 2022.   
        

Luciana Campos Tanaka
Presidente do COMTUR

CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
CONVOCAÇÃO – 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022

Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2022.
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, convocados a
comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “9ª Reunião Ordinária de
2022”, cuja pauta vem a seguir:
Aprovação da ATA anterior;
Apresentação do estudo de resíduos orgânicos do município pela empresa Morada da Floresta;
Apresentação do projeto de economia circular - Box da Reciclagem;
Fundo de Meio Ambiente;
Informações Gerais.
Dia: 16/09/2022 (sexta-feira)
Horário: 14h00 (quatorze horas)
Primeira chamada: 14:00
Segunda chamada: 14:15
Link sala virtual: https://meet.google.com/spj-trid-coj

Maria Eduarda San Martin - Presidente
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O time de vôlei masculino 
sub 21 de Pindamonhangaba foi 
campeão dos “Jogos Regionais” 
após derrotar São José dos Cam-
pos por 3 sets a 1 na sexta-feira 
(9). A equipe perdeu o primeiro 
set por 25 a 18, mas teve força 
para virar a partida e conquistar 
o campeonato. 

A vitória ajudou Pindamo-
nhangaba a se manter na se-
gunda colocação geral da com-
petição e ampliar sua vantagem 
sobre a terceira colocada. Pin-
damonhangaba está com 243 
pontos – da Segunda Região. A 
liderança ainda é de São José dos 
Campos, com 281 pontos. Mogi 
das Cruzes possui 169. 

O secretário de Esportes, 
Everton Chinaqui, elogiou a 
equipe de vôlei masculino pela 
conquista. “São atletas incríveis, 
que têm muito potencial para 
crescer no esporte. Ficamos fe-
lizes com o resultado e com a 
performance deles durante esta 
e outras competições. Ganhar 
ou perder faz parte do esporte, 
mas ficamos gratos com a forma 
como eles atuam, com profissio-
nalismo e seriedade”.

O secretário destacou a cida-
de de forma geral. “Estamos em 
segundo lugar na classificação 
geral e estamos a frente de mu-
nicípios gigantes e com orça-
mento muito maior que o nosso, 
como é o caso de Guarulhos. Isso 
é resultado da competência da 
gestão Isael frente à cidade e por 
acreditar na nossa equipe espor-
tiva. Vamos fazer o possível para 
honrar a bandeira de Pindamo-
nhangaba e trazer mais vitórias”, 
completou Everton.

Quem também fez bonito 
no fim de semana foi o futebol 
feminino, conquistando o vi-
ce-campeonato e o masculino, 
que obteve a terceira colocação. 
“É uma competição muito forte, 
onde detalhes fazem a diferença. 
Ficamos felizes com os resulta-
dos e com o desempenho dos 
atletas em todos os esportes”, 
avaliou Everton.

Outros destaques desse fim 
de semana foram as conquistas 
de terceiro lugar geral no judô 
masculino e feminino. O dire-
tor de Esportes, Dante Guerrero, 
pontuou a seriedade do traba-
lho. “Nossos judôs têm obtido 
destaque em várias competi-
ções nacionais e esse resultado 
é mais uma prova da dedicação 
e esforço de todos. Para quem 
não acompanha o esporte fica 
mais difícil entender o grau de 
dificuldade. Mas são 24 cidades 
na primeira divisão e algumas 
delas possuem atletas da seleção 
brasileira, muitos profissionais. 
Deste modo, quando conquis-
tamos o terceiro lugar no judô é 
sim um grande motivo de come-
moração”.

Confira os seis primeiros 
ColoCados

1º São José dos Campos 281

2º Pindamonhangaba 243

3º Mogi das Cruzes 169

4º Caraguatatuba 112

5º São Sebastião 101

6º Guarulhos 77,5

Vôlei masculino é 
campeão dos ‘regionais’; 

pinda está em  
2º na classificação geral
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A Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 

da Secretaria de Educação, 
inicia na Rede de Ensino de 
Pinda, o projeto ‘Qualidade 

de Vida - Dois Caminhos’.
O Projeto encabeçado pelo 

Tenente reformado da 
Polícia Militar do Estado 

de São Paulo, Sr. Edson 
Henrique dos Santos, tem 

como objetivo orientar 
a equipe escolar, alunos 

e comunidade, sobre a 
responsabilidade em suas 

decisões. 
A iniciativa também visa 

o combate e prevenção 
a prática do bullying, 

prevenção às drogas e na 
orientação e atendimento ao 

núcleo familiar.
“A escola Dr. Ângelo da 
Silva Paz é pioneira no 

projeto que, tudo indica, 
se espalhará por toda 

a rede municipal de 
Pindamonhangaba”, disse o 

diretor da unidade escolar, 
Henrique Morais.

Pinda inicia projeto ‘Qualidade de Vida 
- dois Caminhos’ na e.m Ângelo paz

Futebol feminino também fez bonito no fim de semana, 
conquistando o vice-campeonato
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‘Festival das Cores’ foi sucesso no fim 
de semana na Fazenda nova gokula
O “Festival das 

Cores 2022 - 
Holi Kirtan”, foi 

atração no fim de semana, 
na Fazenda Nova Gokula, 
a maior comunidade Hare 
Krishna da América Latina. O 
evento contou com o apoio da 
Secretaria de Cultura e Turis-
mo da Prefeitura de Pinda.

Nesse festival, adultos e 
crianças se divertem juntos, 
com um pó colorido, jogando 
umas nas outras enquanto 
curtem as bandas e músicas 
de diversos estilos.

Além de curtirem a festa, 
as pessoas presentes pude-
ram visitar o templo, as lojas 
e restaurantes com roupas 
e comidas típicas e curtirem 
duas tardes com suas famí-
lias e amigos.

Alguns membros da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba estiveram presentes 
no evento deste ano, além do 
secretário adjunto de Cultu-
ra e Turismo, Ricardo Flores 
e o diretor de Turismo, Fábio 
Vieira, estiveram prestigian-
do o local, o subprefeito de 
Moreira César, Nilson de 
Paula, a secretária de Obras 
e Planejamento, Marcela 
Franco, o secretário da Mu-
lher, Família e Direitos Hu-
manos, João Carlos Salgado, 
o presidente da Câmara dos 

Vereadores de Pinda, José 
Carlos Gomes (Cal) e a presi-
dente da fundação Dr. João 
Romeiro, Jucélia Batista.

As atrações do sábado 
ficaram por conta da aula 
coletiva de Yoga, Dança 
Circular Congregacional, DJ 
Marcelo Rato, DJ Govinda, 
Corporação Musical Euterpe 
(banda sinfônica), Krishna 
Bandhu, Verdan e DJ Bhumi.

No domingo foi a vez da 
aula coletiva de Yoga, Dan-
ça Circular Congregacional, 
Harinama (banda de música 
tradicional indiana), DJ Jota 
P Ferrari, DJ Govinda, A Tro-
pa e DJ Ban Schiavon.

“O Festival Holi-Festival 
das Cores 2022 recebeu um 
excelente público nos dois 
dias de evento, principal-
mente turistas de outras ci-
dades e estados, que tiveram 
o prazer de festejar e conhe-
cer as belezas da Fazenda 
Nova Gokula”, disse o secre-
tário adjunto de Cultura e 
Turismo, Ricardo Flores. 

“O festival foi uma cele-
bração para paz, inclusão, 
felicidade e festejado com 
muitas cores. Agradeço ao 
presidente da Câmara vere-
ador Cal, que contribuiu com 
emenda impositiva para rea-
lização do Holi”, completou o 
secretário.

Variedade e produtos de 
qualidade são encontrados 
na ‘Feira do Produtor rural’

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do Depar-
tamento de Agricultura da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico, promoveu no sá-
bado (10), a edição mensal da 
“Feira do Produtor Rural”. 

A feira reuniu dezenas de 
produtores do município, que 
levaram ao galpão do Parque 
da Cidade diversos produtos, 
como itens de hortifruti, pães, 
doces, queijos e laticínios em 
geral, além da venda de arte-
sanatos e flores. Um grande 
público compareceu à feira e 
aproveitou a variedade e qua-
lidade dos produtos.

José Carlos Rossi, morador 
do Alto Cardoso, visitou a fei-

ra e aproveitou para comprar 
verduras e pães. “Vim conferir 
a feira e gostei muito dos pro-
dutos. Achei frutas e verduras 
com ótima qualidade, tudo 
muito bem cuidado pelos fei-
rantes. Também gosto da ideia 
de comprar produtos de feira 
em horário diferente do con-
vencional”.

A “Feira do Produtor Rural” 
visa a incentivar os produtores 
rurais da cidade e mostrar o 
trabalho de agricultura desen-
volvido no município.

A ação acontece todo segun-
do sábado do mês, em parceria 
com a Coordenadoria de Assis-
tência Técnica Integral (Cati) e 
com o Sindicato Rural de Pinda-

monhangaba, com apoio da Se-
cretaria de Cultura e Turismo.

O diretor de Agricultura, 
Pedro Ribeiro, disse que esta 
edição mensal teve um pú-
blico maior que das últimas 
vezes. “Esperamos que a feira 
continue crescendo em nú-
mero de visitantes e de feiran-
tes, não apenas pelo volume 
de barracas, mas também para 
aumentar a oferta de produ-
tos. A intenção é fomentar o 
comércio dos produtos rurais 
do município, além do desen-
volvimento das atividades de 
campo, e mostrar à população 
a importância das pessoas na 
produção de alimentos diver-
sos e de qualidade”.
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Pinda expõe artes 
selecionadas do ‘Salão 
Online de Humor’ no saguão 
da Prefeitura

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da 
Secretaria de Cultura e Turismo – 
Departamento de Cultura, realiza 
a exposição de mais uma edição 
do ‘Salão Online de Humor’. 
As exposições selecionadas 
ficam expostas no saguão da 
prefeitura do dia 13 ao dia 30 
de setembro e podem ser vistas 
no site da Prefeitura: https://
pindamonhangaba.sp.gov.br/
salao-online-de-humor 

O SOH – Salão Online de 
Humor é um projeto em parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo, que tem como 
objetivo prestigiar os artistas 
nacionais e internacionais 
do humor gráfico no quesito 
caricatura, homenageando uma 
personalidade famosa. 

Na edição deste ano, 
temos a participação de 42 
cartunistas oriundos de 3 países 
(Brasil, Argentina e Portugal) 
utilizando técnicas variadas, 

nas tradicionais pinturas em 
acrílica, óleo, aquarela e também 
trabalhos digitais. 

Sobre o homenageado é Aldir 
Blanc Mendes (Rio de Janeiro, 
2 de setembro de 1946 — Rio de 
Janeiro, 4 de maio de 2020) foi 
um letrista, compositor, cronista 
e médico brasileiro. Abandonou 
a profissão de médico para 
tornar-se compositor, sendo 
considerado um dos grandes 
letristas da música brasileira. 

Após sua morte, foi 
homenageado com a LEI ALDIR 
BLANC DE EMERGÊNCIA 
CULTURAL (Lei Federal nº 
14.017/2020), que teve como 
objetivo ajudar os trabalhadores 
da área e os espaços culturais 
que, em razão das medidas 
de isolamento social, foram 
obrigados a suspender seus 
trabalhos. Com esta Lei, 
Pindamonhangaba atendeu 20 
Projetos Culturais e 35 Espaços/
Grupos Culturais.
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Adultos e crianças participaram de momentos de meditação, música e muita diversão no festival 
que atrai grande público
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