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F U N D A Ç Ã O  D R .  J O Ã O  R O M E I R O

Pindamonhangaba conquista vice-
campeonato geral nos ‘Jogos Regionais’

A cidade de Pindamonhanga-
ba conquistou o vice-campeonato 
geral dos “Jogos Regionais” com 
os resultados do último fim de 
semana. Com a pontuação obtida 
até o momento, 243 pontos, Pinda 
não pode mais ser alcançada por 
nenhum município, mesmo com 
algumas finais para serem dispu-
tadas nos próximos dias.

A consolidação de Pinda 
como potência esportiva se deve 
a vários fatores, principalmente 
ao forte investimento da Prefei-
tura, competência na gestão da 
Secretaria de Esportes, e dedica-
ção dos professores e dos atletas. 

O município conquistou pó-
dio na maioria das modalidades. 
Dentre os principais resultados 
estão: campeão no atletismo 
feminino e masculino; no bas-
quete masculino e feminino; no 
ciclismo masculino e feminino; 
no futsal feminino; na ginásti-
ca rítmica; no tênis de campo 
masculino; no vôlei masculino; 
no xadrez masculino e feminino, 
além de segundo e terceiro colo-
cado em diversas modalidades.

PÁG. 6 
Alunos da Escola 
Dr. Mário Tavares 
participam do ‘Be 
Happy - Oficina da 
Felicidade’

PÁG. 2 

Divulgação

‘Projeto Vôlei Mania’ inicia atividades em Pinda
Da teoria à prática: o “Projeto 

Vôlei Mania” iniciou, nesta sema-
na, as atividades em Pindamo-
nhangaba. Após o lançamento, no 
mês de agosto, e os ajustes ne-
cessários para a implantação do 
projeto, as crianças do município 

já estão sendo atendidas. Na terça-
feira (13), o trabalho começou no 
núcleo na Escola Estadual Yolanda 
de Godoy, no bairro Feital, com 300 
crianças. 

Na próxima semana, dia 22, 
será a vez do segundo núcleo, na 

Escola Estadual Pedro Silva, no 
bairro das Campinas. 

Cada núcleo terá atividades di-
ferenciadas ao longo da semana, 
todas ligadas aos eixos do “Pro-
jeto Vôlei Mania”: Esporte, Meio 
Ambiente e Educação. 

PÁG. 4  

Prefeitura leva exposição ‘Faces 
da Resistência’ à Ferroviária

Pindamonhangaba conquistou pódio na maioria das modalidades

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secretaria 
da Mulher, Família e Direitos Hu-
manos, levou para a Ferroviária, 
na última semana, a exposição 
fotográfica Faces da Resistên-
cia, resultado do projeto ‘Mulhe-
res Negras em Foco’. A iniciativa, 

que tem apoio do Fundo Social 
de Solidariedade e da Secretaria 
de Cultura e Turismo, iniciou na 
Prefeitura no começo do mês de 
setembro e retrata 12 mulheres 
batalhadoras da cidade – a maio-
ria do bairro Cerâmica. 

PÁG. 5 

Praças recebem mais segurança 
com melhoria na iluminação
Ações foram realizadas nos bairros Parque das Nações e Quadra Coberta, na última semana

A Secretaria Municipal de Governo e Serviços 
Públicos de Pindamonhangaba está realizando 
diversas ações de zeladorias em espaços públicos, 
proporcionando mais segurança para a população. 

Na última semana duas importantes ações fo-
ram realizadas, beneficiando moradores do Parque 
das Nações e da Quadra Coberta.

No Parque das Nações, um novo espaço de lazer 
entre as ruas Chile e Oscar Octávio Campelo de 

Souza recebeu uma completa urbanização, com 
construção de passeio, implantação de bancos e 
iluminação em LED, tornando agradável para uso 
um espaço que estava ocioso.

Já a praça Melvin Jones, localizada em frente ao 
ginásio Manoel César Ribeiro, no bairro Quadra 
Coberta, recebeu reforço de iluminação com im-
plantação de novas luminárias, deixando o espaço 
100% iluminado com LED.

Todo o trabalho 
foi executado 
diretamente por 
servidores da 
Secretaria de Governo 
e Serviços Públicos

PÁG. 3
Divulgação

Divulgação

Divulgação
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TESTAMENTO
Vinte e três horas e quarenta 

minutos.
Os filhos, atentos à leitura 

do testamento, solicitavam ex-
plicações sobre vocábulos ju-
rídicos. O Dr. Menta, amigo da 
família há décadas, dissolvia 
as dúvidas entre um gole e ou-
tro do chá de camomila. 

— Não querem mesmo? Está 
uma delícia!

Antes de findar a leitura, re-
velou:

— A Srª Milly Honária no-
meou-me testamenteiro. Des-
tarte, revelo haver uma condi-
cionante para que façam jus à 
fração de direito. 

Pausa para bebericar mais 
chá. Dessa vez, mais longa.

— Quer matar a gente de 
suspense, doutor? Fala logo!

— Trata-se de uma pergun-
ta. 

— Qual? — Implorou o pri-
mogênito.

— Somente quem respon-
dê-la, corretamente, receberá 
a herança e, também, a parte 
daqueles que errarem.

— Xi! — afl igiu-se o irmão do 
meio.

— Manda logo essa pergun-
ta! — Esbravejou a caçula.

Dr. Menta deu a cada um, 
um pedaço de papel e caneta.

— Escrevam a resposta, co-
loquem o nome de vocês e... 

— Chega, doutor. Faça logo 
a pergunta! — Ordenou o do 
meio.

— A pergunta não será feita 
por mim.

Internet

Maurício 
Cavalheiro ocupa 

a cadeira nº 30 da 
APL - Academia 

Pindamonhangabense 
de Letras

Proseando

Criada na África ao lado dos pais, Cady Heron encara agora uma nova 
vida nos Estados Unidos, sua terra natal. Cercada de cuidados e acostuma-
da a ter aulas em casa durante catorze anos, a adolescente acaba sendo 
matriculada numa escola pública. Inicialmente, como era de se esperar, se 
sente um peixe-fora-d´água. Mas não demora muito para que ela comece a 
se enturmar com a jovem Janis e Damian, dois amigos revoltados que não 
conseguem se enquadrar em nenhum dos grupos do colégio.

JAQUELINE BARRETO- ESTAGIARIA

Divulgação

Internet

— Não?! — Disseram em coro 
— Por quem, então?

— Pela Srª Milly Honária.
— Mamãe???
— Ela gravou a pergunta no 

meu celular. Vou por pra vocês 
ouvir.

“Ataulfo, Herivelto e Alcione, 
meus amados filhos. Eu os per-
doo pelas raríssimas vezes que 
foram me visitar. Saibam que 
me contentaria com tão pouco. 
Com o olhar de vocês no meu. 
Com a troca de meia dúzia de 
palavras. Com um sorriso. Um 
carinho. Sofri muito na ten-
tativa de ser mais importante 
do que seus malditos celula-
res. Mas eu os perdoo. Perdoo 
a ausência de vocês. Hoje, faz 
três meses que não aparecem, 
não mandam notícias. Nem se-
quer uma ligação. Devem estar 
muito ocupados para a mãe 
doente. Nada disso mais im-
porta. Creio que o Dr. Menta já 
distribuiu caneta e papel, onde 
responderão à pergunta que 
farei... A pergunta é a seguinte: 

Em qual local do corpo eu tenho 
uma cicatriz?”

Dr. Menta desligou o celular 
e cronometrou cinco minutos 
para a resposta. Assim que o 
tempo expirou, recolheu os pa-
peizinhos.

— Alcione: braço. Ataulfo: 
rosto. Herivelto: pé. 

Os irmãos se entreolharam. 
O primogênito inquiriu:

— E então, doutor. Quem 
acertou? Quem? Quem?

— Ninguém.
— O senhor não sabe de 

nada. Só mamãe poderia inva-
lidar nossas respostas. Mas ela 
não está mais entre nós. 

No instante em que os âni-
mos se exaltavam, a energia 
elétrica falhou. Eram vinte e 
quatro horas e alguns segun-
dos. Passos se arrastaram pelo 
escritório. Uma voz conhecida, 
falou:

— A cicatriz que tenho foi 
feita por vocês... E está em 
meu coração.

Internet

Esporte e cidadania 

Já abordamos diversas vezes o papel do 
esporte como agente de transformação 

social. Toda prática esportiva é positiva. Até 
porque, praticar uma atividade esportiva é 
movimentar-se. E movimento é vida. 

Isso porque, a relação positiva entre a 
prática de atividades físicas e a saúde, a so-
ciabilidade, a produtividade e a melhora da 
qualidade de vida como um todo, já está bem 
estabelecida. 

Dentro desse contexto, iniciativas que 
promovem práticas esportivas; projetos que 
propõem sociabilização são sempre bem-vin-
dos. 

Em Pindamonhangaba, um desses projetos 
é o “Vôlei Mania” – que iniciou as atividades 
no município esta semana. 

Depois do lançamento, no mês de agosto, e, 
após os ajustes necessários para a implanta-
ção do projeto, a criançada está vivenciando 
as ações da iniciativa. 

De acordo com os gestores, o trabalho 
começou em uma escola estadual do bairro 
Feital, com cerca de 300 crianças.

Cada núcleo tem atividades diferenciadas 
– ligadas aos eixos do “Projeto Vôlei Mania”: 
Esporte, Meio Ambiente e Educação.

O próximo bairro a ser atendido será o 
Campinas; e deverá atender mais 160 jovens 
e crianças.

A proposta principal da iniciativa é pro-
mover atividades variadas, que contribuam 
para a saúde, a educação, a cidadania e a 
conscientização ambiental dos atendidos. 

Alunos da Escola Dr. Mário 
Tavares participam do ‘Be 
Happy - Oficina da Felicidade’

Pensando no contexto emo-
cional trazido pelos alunos no 
período pós-pandemia, os pro-
fessores Adriano Marques, de 
História e Filosofi a; e Matheus 
Oliveira, psicopedagogo e pro-
fessor de Língua Portuguesa 
do Programa de Ensino Inte-
gral Dr. Mário Tavares, na Vila 
São Benedito, idealizaram uma 
matéria que poderia trabalhar 
as habilidades socioemocionais 
dentro do currículo da escola já 
no Ensino Médio. 

A matéria faz parte da grade 
diversifi cada na matéria de ele-
tivas no Programa Inova Educa-
ção e tem por objetivo ajudar os 
estudantes a aprenderem como 
encarar as adversidades da vida 
pessoal e acadêmica. 

“Nas atividades propostas 
ensinamos técnicas para ter o 
controle emocional, equilíbrio, 
confi ança e autoestima e faze-

mos isso através de dinâmicas 
de grupo, histórias, testes e con-
tamos com palestras de psicólo-
gos e terapeutas holísticos, que 
são convidados a dar sua contri-
buição”, contou os professores. 

O projeto vem acontecendo 
desde março e, de acordo com os 
educadores, “o sucesso foi tan-
to que os professores tivemos 
que repetir a dose no segundo 
semestre devido ao grande nú-
mero de alunos interessados em 
participar da ideia”. 

Nesta segunda fase, os alu-
nos do 2º ano do Ensino Médio 
pediram para serem monitores 
e auxiliarem os colegas durante 
as aulas. 

Para os idealizadores, as em-
presas exigem dos novos pro-
fi ssionais um entendimento 
do contexto mais humano, um 
ambiente de trabalho saudável, 
onde a capacidade de se relacio-

nar atua na saúde mental das 
pessoas. Sendo assim, algumas 
instituições de ensino superior 
ao redor do mundo já acrescen-
taram esta matéria a sua grade, 
trabalhando aspectos da psico-
logia positiva. 

O professor Matheus Olivei-
ra disse que “já podemos notar o 
quanto a matéria esta ajudando 
na parte emocional e acadêmi-
ca dos estudantes. Uma experi-
ência com linguagem adaptada 
para o Ensino Médio voltado 
para o público adolescente total-
mente diferente de uma matéria 
tradicional. O estudante conse-
gue aprender técnicas para se 
equilibrar com meditação e ele 
mesmo se autorresponsabilizar 
pelo seu sucesso. O papel de 
professores e monitores é mos-
trar que o caminho para chegar 
à felicidade se trilha através do 
autoconhecimento”.

Estudantes do PEI Dr. Mário Tavares em Be Happy – Oficina da Felicidade
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Pinda conhece 
Arquivo Municipal de 
São José dos Campos
Arquivo Municipal de 
São José dos Campos
Arquivo Municipal de 

Representantes da Prefeitura 
de Pindamonhangaba conhece-
ram, no dia 5 de setembro, o Ar-
quivo Municipal de São José dos 
Campos, para troca de conheci-
mentos. Participaram da visita, 
o secretário de Cultura e Turis-
mo, Alcemir Palma, a diretora de 
Cultura, Rebeca Guaragna Gue-
des, o diretor de Tecnologia da 
Informação, Salomão Pugas, a 
gestora de Unidade Cultural Ar-
quivo Histórico, Thais Moreira, e 
a recepcionista Juliana Vasquez. 
O grupo de Pinda foi recebido pela 
coordenadora do arquivo de São 
José dos Campos, Nadia Kojio.

Na ocasião, a coordenadora 
apresentou a missão, as atribui-
ções tradicionais e legais de re-
colhimento, guarda tratamento 
e disponibilização do acervo de 
valor histórico, probatório e cul-
tural do Município de São José 
dos Campos. E ainda, a tarefa 
de permitir o exercício pleno da 
cidadania e transparência admi-
nistrativa, obtida através da im-
plantação de uma gestão de do-
cumentos e informações voltada 
à modernização, caracterizada 

por princípios de eficiência, efi-
cácia e rentabilidade econômica 
e pela construção de um servi-
ço de arquivo e gestão de docu-
mentos associado ao sistema 
de informação ao largo de todo 
o processo gerencial e trâmite 
administrativo, constituído por 
conjuntos documentais defi-
nidos como de terceira idade, 
de valor permanente, histórico, 
probatório ou informativo, que 
devam ser definitivamente pre-
servados. 

Com a visita, o grupo pode 
entender melhor o que compe-
te ao Arquivo Público Munici-
pal, como recolher documentos 
públicos de valor permanente, 
incorporando-os ao seu acer-
vo, mantendo-os organizados e 
acessíveis.

À Secretaria de Cultura e 
Turismo da Prefeitura de Pin-
da compete os cuidados com o 
Centro de Memória “Barão Ho-
mem de Mello”, localizado no 
Palacete 10 de Julho, 33, centro. 
Por meio dessa visita foi possível 
aprimorar os serviços realiza-
dos no município.

Praças recebem mais segurança com 
melhoria na iluminação no Parque 
das Nações e Quadra Coberta

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Governo e Serviços 
Públicos - SGSP, está realizan-
do diversas ações de zeladorias 
em espaços públicos, propor-
cionando mais segurança para 
a população. Na última sema-
na duas importantes ações fo-
ram realizadas, beneficiando 
moradores do Parque das Na-
ções e da Quadra Coberta.

No Parque das Nações, um 
novo espaço de lazer entre 
as ruas Chile e Oscar Octávio 
Campelo de Souza recebeu 
uma completa urbanização, 
com construção de passeio, 
implantação de bancos e ilu-
minação em LED, tornando 
agradável para uso um espaço 
que estava ocioso.

Já a praça Melvin Jones, lo-
calizada em frente ao ginásio 
Manoel César Ribeiro, no bair-
ro Quadra Coberta, recebeu 

reforço de iluminação com 
implantação de novas luminá-
rias, deixando o espaço 100% 
iluminado com LED.

Todo o trabalho foi executa-
do diretamente por servidores 
públicos da SGSP, destacando 
a atuação do Setor da Elétrica 
que vem proporcionando me-
lhor condições de iluminação 
em diversos bairros da cidade.

“Estamos atendendo uma 
determinação do prefeito Isael 
Domingues de tornar os espa-
ços públicos mais urbaniza-
dos, mais iluminados e muito 
mais seguros para uso da co-
munidade. As ações de zela-
doria, além de proporcionar 
bem-estar para a população, 
também colaboram para evi-
tar oportunidades para a prá-
tica de delitos, trazendo maior 
sensação de segurança”, afir-
mou o secretário da pasta, vice
-prefeito Ricardo Piorino.

Secretaria de Direitos Humanos participa 
de encontro com delegadas da mulher

Membros da Secretaria da Mulher, Fa-
mília e Direitos Humanos de Pindamo-
nhangaba participaram de um encontro 
com as delegadas do Vale do Paraíba, 
na Deinter 1 (Departamento de Polícia 
Judiciária do Interior), em São José dos 
Campos, na última semana.
O secretário da pasta, João Carlos Sal-
gado, e a diretora da Família, Luciana 
Simonetti, juntamente com cerca de 
30 profi ssionais de outros municípios, 
acompanharam dados estatísticos so-
bre violência familiar e contra a mulher 
e formas de combater o ato. 
Na ocasião, foi apresentado o Progra-
ma Rede Girassol, desenvolvido no 
município de Tupã-SP. O programa se 
destina ao amparo e proteção às mu-
lheres vítimas de violência, por meio de 
estratégia de mobilização dos agentes 
de segurança, saúde e socioassisten-
cial, funcionando como um pacto de 
atuação, acolhimento, encaminhamen-
to psicológico, jurídico e social às pes-
soas que sofrem a ação.
A equipe de Pindamonhangaba foi 
convidada a participar pela delegada 
da mulher do município, Dra. Ângela 
Aparecida Cabral Aguiar. O secretário 
João Carlos Salgado explicou a impor-
tância de conhecer outras iniciativas. 
“É fundamental debatermos a ques-
tão da violência contra a mulher com 
outras cidades. Com essa troca de 
experiências poderemos aprimorar 
nossos meios de proteção e acolhi-
mento às vítimas de violência”.

A diretora da Família, Luciana Si-
monetti, disse que “a Prefeitura 
vai continuar acompanhando e 
analisando projetos que protejam 
a mulher vítima de violência, junta-
mente com a equipe da Delegacia 
de Defesa da Mulher e de outros 

órgãos, visando criar ações e pro-
jetos de amparo às mulheres”.
A iniciativa do evento partiu da de-
legada assistente da seccional da 
delegacia de Polícia Civil de São 
José dos Campos, Ana Paula Me-
deiros Monteiro de Barros.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Espaços públicos mais iluminados proporcionam mais segurança aos moradores



Tribuna do Norte4 PINDAMONHANGABA, 15 SETEMBRO DE 2022

geral

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 772, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.

       
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência conferi-
da pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, de 21 de julho de 2020, e considerando o parecer da Comissão 
Processante, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2021, constituído 
através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 229, de 25 de fevereiro de 
2021, pelo período de 12 de setembro de 2022 a 01 de outubro de 2022, nos termos do memorando 
37803/2022.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 12 de setembro de 2022.
SMA/egga/Memo 37803.2022
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PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 770, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência confe-
rida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando o parecer da Comissão 
Processante, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2022, constituído 
através da Portaria Interna nº 725, de 28 de julho de 2022, pelo período de 12 de setembro de 2022 
a 01 de outubro de 2022, nos termos do memorando 37.719/2022.
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2022.

  Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 12 de setembro de 2022.
SMA/egga/memo 37719.2022
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PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 769, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência confe-
rida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando o parecer da Comissão 
Processante RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 013/2019, constituído 
através da Portaria Interna nº 10.830, de 30 de setembro de 2019, pelo período de 12 de setembro 
de 2022 a 01 de outubro de 2022, nos termos do memorando 37.712/2022.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 12 de setembro de 2022.
SMA/egga/memo 37712.2022
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PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 768, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência confe-
rida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando o parecer da Comissão 
Processante, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 010/2018, constituído 
através da Portaria Interna nº 10.553, de 21 de agosto de 2018, pelo  período de 12 de setembro de 
2022 a 01 de outubro de 2022, nos termos do memorando 37.703/2022.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 06 de setembro de 2022.
SMA/egga/memo 37703.2022

 
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA                 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO          
  

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - CP 52 - CEP 12420-010 - PINDAMONHANGABA - SP 
TEL: (12) 3644-5600 

 

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 767, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.

   
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência confe-
rida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando o parecer da Comissão 
Processante, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2012, constituído 
através da Portaria Interna nº 9.146, de 13 de junho de 2012, pelo período de 12 de setembro de 
2022 a 01 de outubro de 2022, nos termos do memorando 37.701/2022.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 06 de setembro de 2022.
SMA/egga/memo 37701.2022
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO          
  

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - CP 52 - CEP 12420-010 - PINDAMONHANGABA - SP 
TEL: (12) 3644-5600 

 

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 766, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência con-
ferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando o parecer da Comis-
são Processante, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo Administrativo 
Disciplinar nº 001/2022, para dar continuidade à apuração do processo, para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir de 06 de setembro de 2022, sejam concluídos os trabalhos.

Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 06 de setembro de 2022.
SMA/egga/memo 37569.2022
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AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1400 - CP 52 - CEP 12420-010 - PINDAMONHANGABA - SP 
TEL: (12) 3644-5600 

 

PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 767, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência confe-
rida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando o parecer da Comissão 
Processante, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 006/2012, constituído 
através da Portaria Interna nº 9.146, de 13 de junho de 2012, pelo período de 12 de setembro de 
2022 a 01 de outubro de 2022, nos termos do memorando 37.701/2022.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 06 de setembro de 2022.
SMA/egga/memo 37701.2022
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PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 768, DE 06 DE SETEMBRO DE 2022.

  
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência confe-
rida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando o parecer da Comissão 
Processante, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº 010/2018, constituído 
através da Portaria Interna nº 10.553, de 21 de agosto de 2018, pelo  período de 12 de setembro de 
2022 a 01 de outubro de 2022, nos termos do memorando 37.703/2022.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2022.

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 06 de setembro de 2022.
SMA/egga/memo 37703.2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 177/2022 (PMP 11257/2022)
Para “aquisição de mobiliário de escritório, incluindo material e mão de obra para montagem para 
atender a Secretaria de Assistência Social e demais Secretarias da Prefeitura, pelo período de 12 
meses”, com recebimento das propostas até dia 28/09/2022 às 08h00 e início dos lances às 08h30. 

PREGÃO PRESENCIAL 158/2022 (PMP 10044/2022)
Para “Contratação de serviços em procedimentos em Tomografi a Computadorizada sem e com 
sedação, com contraste e sem contraste pelo período de 12 (doze) meses.”, com recebimento das 
propostas até dia 29/09/2022 às 08h30 e início dos lances às 09h00. 
.
Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também https://
bnc.org.br/ para pregões eletrônicos). Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou 
através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** RECURSO ***

PREGÃO ELETRÔNICO 145/2022 (PMP 8802/2022)
A Autoridade Superior, DEU PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa FERTELA IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS EIRELI, sendo assim, determina-se que se 
retroaja o item 29 para a fase de lances da licitação supra que cuida de “aquisição de material de 
serralheria para atender aos Centros Comunitários.” Fica marcada a continuidade da sessão para 
o dia 23/09/2022 às 14h30 pelo Portal BNC.

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

PREGÃO ELETRÔNICO 126/2022 (PMP 7131/2022)
A Autoridade Superior, declarouem 01/09/2022 FRACASSADA, a licitação supra que cuida de 
“aquisição de bisturi elétrico para atender o CEM (Centro de Especialidades Médicas) e CIAF (Cen-
tro Integrado de Atenção à Família)”.

 
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 

 
 

 

CONVOCAÇÃO –8ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2022 
Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes do CMDM, convocadas a 

comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da “8ª Reunião Ordinária de 

2022”, cuja pauta vem a seguir: 

Pauta: 

. Leitura e aprovação de Ata; 

.  Orçamento 2023; 

. Outubro Rosa; 

. Mudança na mesa Diretora e demais conselheiras. 

Dia:  20/09/2022 (Terça-Feira) 

Horário:   18:00 hs (Dezoito horas) 

Local:     Reunião virtual via plataforma: http://meet.google.com/isd-aicx-kgd 

Sthela Simões Freire 

Presidente do CMDM – Gestão 2021-2023. 

Observação: 

As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regime Interno, deverão justificar 
a ausência através do e-mail: c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou 
cmdmpinda@gmail.com  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA
DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DA
APAE DE PINDAMONHANGABA (SP)

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba, com sede em
Pindamonhangaba, na rua José de Oliveira, nº 55, bairro Crispim, através de sua Diretoria
Executiva, devidamente representada por sua Presidente Sra. Andrea Campos Sales
Martins, CONVOCA através do presente edital, todos os associados especiais e contribuintes
da APAE, para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na sede da APAE, às 18:30
horas, do dia 23 de NOVEMBRO DE 2022, com a seguinte ordem do dia:
1. Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da APAE de
Pindamonhangaba, em cumprimento ao disposto no artigo 25, inciso III e 26 do Estatuto
padrão da APAE de Pindamonhangaba.
2. Apreciação e aprovação do relatório de atividades de 2021.
3. Apreciação e aprovação das contas da Diretoria Executiva do exercício 2021.
A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da APAE até 20 (vinte) dias
antes da eleição, que se realizará dentre as chapas devidamente inscritas e homologadas
pela comissão eleitoral. (Art. 58, inciso I, do Estatuto padrão da APAE.).
Somente poderão integrar as chapas os associados especiais que comprovem a matrícula e
a frequência regular há pelo menos 01 (um) ano nos programas de atendimento da APAE, e
os associados contribuintes, exigindo-se, destes, serem associados da APAE há, no mínimo,
01 (um) ano, estarem quites com suas obrigações sociais e financeiras, e terem,
preferencialmente, experiência diretiva no Movimento Apaeano (art. 58, inciso II, do novo
Estatuto padrão das APAES).
É vedada a participação de funcionários da APAE na Diretoria Executiva, no Conselho de
Administração e no Conselho Fiscal, com vínculo empregatício direto ou indireto (art. 58,
inciso VI, do novo Estatuto padrão das APAEs).
A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 18:30 horas, com a presença
da maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora
depois, não exigindo a lei quórum especial (art.24, §2º, do novo Estatuto padrão das APAEs).

Pindamonhangaba, 13 de Setembro de 2022.

___________________________
Andrea Campos Sales Martins

Presidente da APAE de Pindamonhangaba

Missão: “Prevenir a deficiência, capacitar e integrar a pessoa com deficiência à sociedade”.
Visite nosso site: www.apaepindamonhangaba.org.br/ E-mail: secretaria@apaepinda.org.br.

___________________________
Andrea Campos Sales Martins

Presidente da APAE de PindamonhangabaAPAE de PindamonhangabaAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA  

S E C R E T A R I A  MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
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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  

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba estará 
realizando no próximo dia 30 de setembro de 2022 às 
15 horas, na Câmara de Vereadores, a Audiência Públi-
ca do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior 
(RDQA) referente ao 2º Quadrimestre de 2022. Todos 
estão convidados.

Da teoria à prá� ca. O “Projeto Vôlei Ma-
nia” iniciou nesta semana as a� vidades em 
Pindamonhangaba. Após o lançamento, 
no mês de agosto, e os ajustes necessários 
para a implantação do projeto, as crianças 
da cidade já estão sendo atendidas. Na ter-
ça-feira (13), o trabalho começou no núcleo 
na Escola Estadual Yolanda de Godoy, no 
bairro Feital, com 300 crianças. 

Na próxima semana, dia 22, será a vez 
do segundo núcleo, na Escola Estadual 
Pedro Silva, no Bairro das Campinas, vi-
sando atender até 160 jovens. Até o fi m 
de setembro será a vez do núcleo do bair-
ro Araretama.

Cada núcleo terá a� vidades diferen-
ciadas ao longo da semana, todos ligadas 
aos eixos do “Projeto Vôlei Mania”, como 
Esporte, Meio Ambiente e Educação. Às 
terças-feiras será a vez do voleibol, às 
quartas-feiras noções de meio ambien-
te, em parceria com a Gerdau, uma das 

apoiadoras do projeto, e às quintas-feiras 
empreendedorismo.

“Estamos proporcionando a� vidades 
das mais variadas, que contribuirão para 
a saúde, educação e conscien� zação am-
biental dos jovens de Pindamonhangaba. 
Com isso, conseguimos assis� r crianças e 
adolescentes em áreas de vulnerabilida-
de social proporcionando a noção de ci-
dadania. Todos estão bastante mo� vados 
e tenho certeza que, como o apoio rece-
bido da Semelp, o trabalho terá amplo 
sucesso”, destaca o gestor e criador do 
Vôlei Mania, João Marcondes.

No lançamento no bairro Feital, es� -
veram presentes o secretário municipal 
de Esportes e Lazer, Everton Chinaqui, e 
os jogadores e comissão técnica do Pin-
da/Unifunvic/São Miguel Saúde, equipe 
sub 21 de rendimento do projeto e que 
disputa os “Campeonato Paulista” da mo-
dalidade. No fi m de semana, represen-

tando a cidade, venceu a modalidade nos 
“Jogos Regionais”, feito que não aconte-
cia havia dez anos. A equipe par� cipou de 
uma aula inaugural, ação que deverá se 
repe� r nos demais núcleos.

O”Projeto Vôlei Mania” tem o apoio 
ins� tucional exclusivo do Ins� tuto Maurí-
cio de Sousa, e faz parte do Ins� tuto Bra-
sil do Bem, presidido pelo empreendedor 
social Carlos Wizard. Em Pinda, conta 
com o apoio da Prefeitura pela SEMELP – 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
de Pindamonhangaba.

O projeto ainda conta com o apoio 
do Grupo Electra, Hospital São Miguel, 
GTex Brasil, Necton, Ó� cas Diniz, Ins� tuto 
Serginho 10, Unifunvic, Gerdau, Moreira 
Cesar Recicla Urca, Speed Treinamentos, 
São Miguel Saúde, Baby So� , Semelp – 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 
de Pindamonhangaba e Essen� al Fisio 
Reabilitação

‘Projeto Vôlei Mania’ inicia a� vidades em Pinda
Divulgação Primeiro núcleo já está funcionando. Na semana que vem 

será o segundo núcleo e, até o fi m do mês, o terceiro



cotidiano

Divulgação

Covid-19: Pinda continua vacinação para 
todos os públicos na quinta-feira (15)

Pindamonhangaba, 15 SETEmbRo dE 2022 Tribuna do Norte 5

A SecretAriA de SAúde 
PindAmonhAngAbA conti-
nuA vAcinAção PArA todoS 
os públicos na quinta-
feira (15). confira locais e 
horários.

1ª dose: crianças de 3 com co-
morbidades, doenças cardiovas-
culares e com deficiência perma-
nente grave

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

Das 13 às 15 horas: Sala de Vaci-
na Central (CIAF).

Das 8 às 11 e das 13 às 16 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 Vaci-
na Central (Ciaf).

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: 

Cisas (Moreira César).

2ª dose:
infantil, adolescente e adulto

2ª dose: CORONAVAC / SINO-
VAC / BUTANTAN (a partir de 6 
anos)

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

Das 13 às 15 horas: Sala de Vaci-
na Central (Ciaf).

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

AStrAZenecA (Conforme agen-
dado na carteirinha)

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

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 16 horas: 
Cisas (Moreira César).

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 horas: 
Cisas (Moreira César).

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

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

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

mento Shibata Centro.
3ª dose (dose adicional)
Pessoas com 12 a 17 esquema 

vacinal completo há 4 meses
Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: 

USF Nova Esperança.
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 16 horas: 

Cisas (Moreira César).
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 25 anos, com 

alto grau de Imunossupressão e 
que tenham tomado a 3º dose há 
4 meses)

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

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

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

26 anos ou mais 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, 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 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.

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: 
Cisas (Moreira 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.

5ª dose/ terceira dose adicio-
nal

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.

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 encerra-
mento que retornem outro dia. 
Pedimos a compreensão.

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

- Quem perdeu a carteirinha 
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 - Hiper-
tensão arterial estágios 1 e 2 com 
lesão em órgão-alvo e/ou comor-
bidade.

crianças de 3 e 4 anos - doen-
ças cardiovasculares

Insuficiência cardíaca (IC) - Cor
-pulmonale e Hipertensão pul-
monar - Cardiopatia hipertensiva 
- Síndromes coronarianas - Val-
vopatias - Miocardiopatias e Peri-
cardiopatias - Doenças da Aorta, 
dos Grandeds Vasos e Fístulas ar-
teriovenosas - Arritmias cardíacas 
- Cardiopatias congênita no adulto 
- Próteses valvares e Dispositivos 
cardíacos implantados - Doenças 
neurológicas crônicas - Doença 
renal crônica - Imunocomprome-
tidos - Hemoglobinopatias graves 
- Obesidade mórbida - Síndrome 
de Down - Cirrose hepática

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

1 - Limitação motora que cause 
grande dificuldade ou incapacida-
de para andar ou subir escadas. 2 - 
Indivíduos com grande dificuldade 
ou incapacidade de ouvir. 3- Indi-
víduos com grande dificuldade ou 
incapacidade de enxergar. 4- In-
divíduos com alguma deficiência 
intelectual permanente que limite 
as suas atividades habituais, como 
trabalhar, ir à escola, brincar, etc.

comorbidades e 
deficiências infantis

Insuficiência cardíaca, cor
-pulmonale e hipertensão pul-
monar, cardiopatia hipertensiva, 
síndromes coronarianas, valvopa-
tias, miocardiopatias e pericardio-
patias, doenças da aorta, grandes 
vasos e fístulas arteriovenosas, 
arritmias cardíacas, cardiopatias 
congênitas, próteses e implantes 

cardíacos, talassemia, síndrome de 
Down, diabetes mellitus, pneumo-
patias crônicas graves, hiperten-
são arterial resistente e de artéria 
estágio 3, hipertensão estágios 1 e 
2 com lesão e órgão alvo, doença 
cerebrovascular, doença renal crô-
nica, imunossuprimidos (incluin-
do pacientes oncológicos), anemia 
falciforme, obesidade mórbida, cir-
rose 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 imunos-
supressoras; IV - Pessoas vivendo 
com HIV/Aids com CD4 < 200 cel/
mm3; V - Uso de corticóides em 
doses ≥20 mg/dia de prednisona, 
ou equivalente, por ≥14 dias; VI - 
Uso de drogas modificadoras da 
resposta 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 adicio-
nal da vacina para pessoas imu-
nossuprimidas (checar no infor-
me técnico).

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

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

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria da Mulher, Família e Di-
reitos Humanos, levou para a 
Ferroviária, na última semana, 
a exposição fotográfica Faces da 
Resistência, resultado do pro-
jeto ‘Mulheres Negras em Foco’. 
A iniciativa, que tem apoio do 
Fundo Social de Solidariedade e 
da Secretaria de Cultura e Turis-
mo, iniciou na Prefeitura no co-
meço do mês de setembro e re-
trata 12 mulheres batalhadoras 
da cidade – a maioria do bairro 
Cerâmica. 

“Nossa intenção em levar a 
exposição é promover o traba-
lho, dando visibilidade à ação 
e ao projeto, que retrata a re-
sistência e a luta das mulheres 
negras. Depois da Ferroviária 
vamos levar para outras insti-

tuições da cidade também”, 
disse o secretário da pasta, João 
Carlos Salgado.

Além de levar a exposição 
para o clube, os membros da 
Secretaria da Mulher, Família 
e Direitos Humanos participa-
ram de uma noite de palestras.

O primeiro debate tratou de 
violência contra a mulher, mi-
nistrado pela advogada Vivian 
S. Fontes; o segundo abordou o 
suicídio, com o psicólogo Gus-
tavo de Mendonça Machado.

“Vamos seguir acompanhan-
do essas iniciativas que visam os 
direitos humanos e à proteção à 
mulher. Temos uma missão so-
cial muito importante para agir 
em favor da vida. Estamos mo-
bilizados para apoiar e agir em 
conjunto com a sociedade nesta 
causa” completou o secretário.

Prefeitura leva exposição ‘Faces 
da Resistência’ à Ferroviária

Divulgação



em pauta
Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 15 dE sEtEmbro dE 20226

Inscrições para ‘9º Festival 
de Música da Juventude’ se 
encerram nessa quinta (15)

Guerreiras Pinda 
Futsal conquistam 
vice-campeonato no 
Metropolitano

A cidade de Pindamonhanga-
ba conquistou o vice-campeona-
to geral dos “Jogos Regionais” com 
os resultados do último fim de 
semana. Com a pontuação obtida 
até o momento, 243 pontos, Pin-
da não pode mais ser alcançada 
por nenhum município, mesmo 
com algumas finais para serem 
disputadas nos próximos dias.

O secretário de Esportes, 
Everton Chinaqui, elogiou o de-
sempenho dos atletas, que já 
competiram e os que ainda têm 
jogos para disputar. “Todas as 
modalidades, de modo coletivo 
e individual, estão de parabéns 
pelos Regionais. Nossos atletas 
se superaram em todos os as-
pectos, venceram equipes com 
investimento superior, disputa-
ram todos os jogos com espíri-
to esportivo, com muita garra e 
respeito às cores da nossa ban-
deira”, disse.

A consolidação de Pinda 
como potência esportiva se deve 
a vários fatores, principalmen-
te forte investimento da Pre-
feitura, competência na gestão 
da Secretaria de Esportes, e de-
dicação dos professores e dos 
atletas. “Desde que assumimos a 
Secretaria de Esportes, em 2017, 
nosso orçamento aumentou sig-
nificativamente, dobrando de 
valor nos dias atuais, devido ao 
olhar especial que o Dr. Isael tem 
para o esporte. Isso nos ajuda em 
todos os aspectos esportivos e 
técnicos, além da motivação de 
todos”, avaliou o secretário de 
Esportes.

O prefeito Isael Domingues 
afirmou que dentre as ações que 
ajudaram Pindamonhangaba 
a se consolidar como potência 
esportiva estão o crescimento 

Pinda conquista vice-
campeonato geral 
nos ‘Jogos Regionais’

ATLETISMO FEM                        CAMPEÃO
ATLETISMO MASC                         CAMPEÃO
BADMINTON FEM                 3º COLOCADO
BADMINTON MASC               VICE-CAMPEÃO
BASQUETE FEM                         CAMPEÃO
BASQUETE MASC                         CAMPEÃO
BIRIBOL                                    4º COLOCADO
BOCHA                                    4º COLOCADO
CICLISMO FEM                         CAMPEÃO
CICLISMO MASC                         CAMPEÃO
FUTEBOL FEM               VICE-CAMPEÃO
FUTEBOL MASC                 3º COLOCADO
FUTSAL FEM                         CAMPEÃO
FUTSAL MASC                  3º COLOCADO
G.A. COMPETIRÁ ESTE FIM DE SEMANA
G.R.                                            CAMPEÃO
HANDEBOL FEM                VICE-CAMPEÃO
HANDEBOL MASC                    VICE-CAMPEÃO
JUDÔ FEM                   3º COLOCADO
JUDÔ MASC                  3º COLOCADO
KARATÊ FEM                  3º COLOCADO
KARATÊ MASC                VICE-CAMPEÃO
MALHA                                   VICE-CAMPEÃO
NATAÇÃO FEM                VICE-CAMPEÃO
NATAÇÃO MASC                VICE-CAMPEÃO
TAEKONDO FEM                  3º COLOCADO
TAEKONDO MASC                  5º COLOCADO
TÊNIS DE CAMPO FEM              3º COLOCADO
TÊNIS DE CAMPO MASC       CAMPEÃO
TÊNIS DE MESA FEM                  4º COLOCADO
TÊNIS DE MESA MASC             5º COLOCADO
VÔLEI DE PRAIA FEM                4º COLOCADO
VÔLEI DE PRAIA MASC             5º COLOCADO
VÔLEI FEM           JOGARÁ A FINAL DIA 19/09
VÔLEI MASC                          CAMPEÃO
XADREZ FEM                          CAMPEÃO
XADREZ MASC                          CAMPEÃO

1) São José dos Campos – 281 pts
2) Pindamonhangaba – 243
3) Mogi das Cruzes – 169
4) Caraguatatuba – 112
5) São Sebastião – 101
6) Guarulhos – 77,5
7) Campos do Jordão – 77
8) Guararema – 75
9) Jacareí – 49
10) Ilhabela – 49

Confira a Programação 

De 1º de agosto a 15 de setembro - Inscrição
Dia 26 de setembro - Divulgação dos selecionados
Dia 13 de outubro, das 15h às 21h - Ensaio
Dia 14 de outubro, às 19h - Categoria Interpretação
Dia 15 de outubro, às 19h - Categoria Composição e Premiação
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A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo – Departamen-
to de Cultura, está com inscrição 
aberta para o “9º Festival de 
Música da Juventude”. O Festival 
acontecerá nos dias 14 e 15 de 
outubro, no Teatro Galpão, em 
Pinda. 

As inscrições devem ser feitas 
até essa quinta-feira (15), pelo 
link: Inscrições: https://forms.gle/
mMh2t3e7Cjz89Nis9 

O festival tem como objeti-
vo incentivar a música entre a 
juventude, revelar novos talentos 
e promover o intercâmbio artísti-
co cultural. A música poderá ser 
gravada com dispositivos móveis, 
como celulares, câmeras fotográ-
ficas ou câmeras de vídeo, utili-
zando recursos de edição ou não.

A seleção das composições 
e interpretações será feita por 

pessoas ligadas a área musical 
e de comprovada competência, 
que avaliarão a criatividade, 
a qualidade técnica e artística 
dos arranjos, afinação e har-
monia.

É proibida a troca da música 
indicada no ato da inscrição; 
passar o som no palco no mo-
mento da apresentação; o uso 
de Play Back ou quaisquer tipos 
de pré-programas que toquem, 
sendo somente aceito o uso nor-
mal do instrumento, no caso de 
utilização de teclado.  É proibi-
da também a participação dos 
funcionários do Departamento 
de Cultura e da Comissão Julga-
dora; a participação de pessoas 
que não comprovem residência 
em Pindamonhangaba, ou em 
caso de grupos, 50% mais 1 que 
devem ser residentes do municí-
pio de Pindamonhangaba.

O time das Guerreiras Pinda 
Futsal conquistou o vice-campeo-
nato após chegar a mais uma final 
de campeonato, desta vez do Me-
tropolitano. A final foi contra a forte 
equipe do Taboão Magnus, na casa 
do adversário na terça-feira (13).

Após empatar no jogo de ida, 
realizado em Pindamonhangaba, 
jogando fora de seus domínios o 
time de Pinda foi derrotado por 
4 a 1 e acabou ficando com o se-
gundo lugar. O gol das Guerreiras 

Pinda foi marcado por Dudidnha.
O time treinado pelo técnico 

Marcinho já tem um novo com-
promisso. Nesta quinta-feira (15), 
pelo ‘Campeonato Paulista Sub-
20’, contra o time do Estrela, 20 
horas, em Guarulhos.

O treinador Márcio Silva, pa-
rabenizou seu grupo pelo gran-
de jogo disputado nessa final 
e reafirmou o compromisso do 
crescimento do projeto com mais 
títulos por aí.

Guerreiras Pinda já têm compromisso nesta 
quinta-feira (15) pelo ‘Paulista Sub-20’
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Município conquistou pódio em diversas modalidades

do Fundo de Apoio Esportivo do 
município, a busca por parce-
rias no esporte, as reformas e 
ampliações nos ginásios e qua-
dras, contratação e capacitação 
de mais professores e técnicos, 
dentre outros fatores. “Além de 
tudo que já fizemos, atualmen-
te ainda estamos construindo 
o Centro de Iniciação Esportiva 
no Crispim; Centro Esportivo no 
Maricá; bem como reformas no 
João do Pulo, Zito, dentre outros 
projetos em várias modalidades”, 
avaliou Dr. Isael.

Apesar do aumento de in-
vestimentos nos últimos anos, 
o resultado de Pinda é ainda 
mais expressivo por ter supera-
do municípios com orçamentos 
gigantescos – como é o caso de 
Guarulhos e de Mogi das Cruzes. 
“Isso reforça o trabalho dos pro-
fessores, a garra dos atletas e o 
apoio que recebemos da Admi-
nistração Municipal”, completou 
Everton Chinaqui.

Pindamonhangaba conquis-
tou pódios na maioria das mo-
dalidades. Dentre os principais 
resultados estão ter sido cam-
peão no atletismo feminino e 
masculino, basquete masculino 
e feminino, ciclismo masculino 
e feminino, futsal feminino, gi-
nástica rítmica, tênis de cam-
po masculino, vôlei masculino, 
xadrez masculino e feminino, 
além de segundo e terceiro co-
locado em várias modalidades. 
“Nos próximos dias, por exem-
plo, Pindamonhangaba ainda 
disputará as finais da ginásti-
ca artística, sendo favorita, e 
do vôlei feminino, onde temos 
boas chances de título”, disse 
o diretor de Esportes, Dante 
Guerrero.

Confira os resultados 
mais expressivos de 
Pinda e a pontuação 
parcial dos 10 
primeiros colocados:
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