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IBGE abre processo 
seletivo para 
preencher vagas 
de recenseadores 
no Município

O IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) abriu 
um novo processo seletivo sim-
plificado para recenseadores em 
Pindamonhangaba. Os interessa-
dos devem ter nível fundamental 
completo e a remuneração é de 
acordo com a produtividade.

As inscrições estão aconte-
cendo no posto temporário do 

IBGE – que fica na sede do jornal 
Tribuna do Norte, localizado na 
praça Barão do Rio Branco, nº 25 
–; e também na Estação Cidada-
nia em Moreira César, localiza-
do na avenida das Orquídeas, nº 
647, Vale das Acácias. 

O prazo para inscrição encer-
ra-se nesta sexta-feira, dia 16 de 
setembro.

O recenseador tem como 
principal função entrevistar 
os moradores durante a cole-
ta. Como a remuneração é por 
produção, ela pode variar de 
acordo com o tempo dedicado 
ao trabalho e o grau de dificul-
dade na abordagem aos domi-
cílios. 

Previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado

Pinda Sport Clube apresenta 
novos uniformes nesta sexta-feira

O time de futebol feminino 
de Pindamonhangaba - Pinda 
Sport Clube - gerido pelo ‘Bola 
Mágica’, e que representa a As-
sociação Atlética Ferroviária e 
a Prefeitura, realizará a apre-
sentação dos novos uniformes 

de jogo e de treino, nesta sex-
ta-feira, dia 16 de setembro, 
às 19 horas, no Shopping Pátio 
Pinda, em frente à loja RiHa-
ppy.

Na ocasião também será 
anunciada uma nova parceria 

da equipe, desta vez com a em-
presa Gerdau. Juntos, o clube e 
a indústria desenvolverão um 
projeto de defesa dos direitos 
da mulher e empoderamento 
feminino por meio do esporte.

PÁG. 3

 ‘Feira da Fraternidade 
2022’ tem mais de
R$ 46 mil de lucro

Praça Monsenhor 
Marcondes recebe 
ação do ‘Setembro 
Amarelo’

PÁG. 5 PÁG. 7

PÁG. 3

‘GESTÃO DE MUDANÇAS’: treinamento abordou 
temas como crenças, valores e processos de evoluções 
profissionais e pessoais

Pindamonhangaba realiza 
treinamento do projeto de 
Desenvolvimento Humano

Cidade recebe semana 
de debates sobre 
Independências, na ‘16ª 
Primavera dos Museus’

Pindamonhangaba participa 
da “16ª Primavera dos Museus” 
– evento coordenado pelo Ibram 
(Instituto Brasileiro de Museus) 
em todo o País, anualmente, no 
mês de setembro. 

O Museu Histórico e Pedagógi-
co Dom Pedro I e Dona Leopoldina 
receberá uma semana de mesas 

redondas com temas desenvolvi-
dos a partir do tema central deste 
ano: “Independências e Museus, 
outros 200, outras histórias”.

A programação na cidade co-
meça na segunda-feira (19) e vai 
até sexta-feira (23), com mesas 
redondas presenciais, sempre às 
19 horas. 

PÁG. 5

A Secretaria de Meio Am-
biente de Pindamonhangaba e 
a empresa contratada Litt rea-
lizaram o primeiro treinamento 
do projeto de Desenvolvimento 
Humano. Nessa etapa foi fala-
do sobre ‘Gestão de Mudanças’. 
A ideia de conhecer melhor os 
servidores e os funcionários e 
trabalhar com eles de uma for-
ma melhor.

Nesse treinamento foi con-
versado sobre crenças e valo-
res que muitas vezes estão em 
uma dimensão inconsciente e 
que impedem as pessoas de 
mudar, sobre como começar 
uma iniciativa de mudança e 
as reações naturais que todos 
apresentam e a qualquer tipo 
mudança que as pessoas en-
frentam. PÁG. 3
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No Brasil, o órgão responsável 
pelo cálculo do PIB é o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Em conjunto com 
outros órgãos, o IBGE divulga tri-
mestralmente as estimativas das 
riquezas produzidas pelo Brasil, 
além de calcular a expectativa de 
crescimento do ano seguinte.

Esse cálculo não é tão simples e 
envolve uma série de pesquisas e 
índices de preços, feitos pelo IBGE 
ou por outras instituições, como a 
Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Nosso Produto Interno Bruto 
(PIB) consiste na soma de dados 
econômicos sobre os três setores 
da economia brasileira: primá-
rio, secundário e terciário. Nosso 
país possui papel de destaque 
na produção de matéria-prima 
(commodities), como soja e ca-
na-de-açúcar, além de grandes 
polos industriais espalhados por 
todas as regiões brasileiras.

Cabe ressaltar que o PIB não 
corresponde a um estoque de ri-
quezas, mas sim ao fl uxo de bens 

e serviços finais produzidos em 
um ano. Se um país não produ-
ziu nada, seu PIB será zero. Des-
sa forma, o cálculo do PIB é feito 
com os preços que chegam até o 
consumidor final, considerando 
impostos e outras taxas embuti-
das no produto.

A estimativa do PIB para 2022, 
segundo o governo será de 2,7%.

Adelson Cavalcante
Jornalista Mtb 56.011/sp

Presidente da AJOP
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Produto Interno Bruto

O conhecido físico israe-
lita, Eliyahu Moshe Goldratt, 
se tornou mundialmente 
famoso quando migrou para 
a área de administração e 
propôs a teoria das restrições, 
que divulgou através de um 
romance intitulado “A Meta”. 
O livro que rapidamente se 
tornou um “best-seller” em-
presarial tinha a seguinte 
frase como uma das preferi-
das do autor: “Diga-me como 
me medes e eu te direi como 
me comportarei”. 

Para Ladislau Dowbor, 
professor da PUC e consultor 
para diversas agências da 
ONU, “o PIB é uma cifra que 
tecnicamente ajuda a medir 
a velocidade que a máqui-
na gira, mas não diz o que 
ela produz, com que custos 
ambientais e nem para quem. 
É ridículo tentar reduzir a 
avaliação de um País a um 
número, isso não faz nenhum 
sentido”. 

O Produto Interno Bruto 
(PIB)mede a soma anual dos 
bens e serviços produzidos 
pelo País.

Em épocas de eleições, 
como esta que estamos viven-
do no Brasil, o PIB é um dos 
indicadores que podemdefinir 
se alguém será eleito ou não e 
se os empregos crescerão ou 
sumirão do mapa deixando 
desesperançosos milhares e 
até mesmo milhões de traba-
lhadores.

Mas, refl itamos um pouco: 
um PIB grandioso seria real-
mente garantia do bem-estar 
das famílias, do sucesso das 
futuras gerações e do cresci-
mento do país?

Pois bem, vamos pensar 
numa situação hipotética. Se 
a nossa população jogar todo 
tipo de lixo no rio Paraíba 
do Sul: pneus usados, sofás 
velhos, fogão etc., acabaría-
mos chegandoa um resultado 
caótico, o que certamente 
obrigariaos governosa atu-
ar no sentido de solucionar 
o problema, provavelmente 
contratando um serviço de 
desassoreamento do rio. O 
que aconteceria com o PIB 
numa situação dessa? Natu-
ralmente subiria. E se derru-

bássemos todas as arvores 
da fl oresta amazônica e as 
vendêssemos? Teríamos um 
crescimento no PIB, lógico, 
mas que herança ambiental 
deixaríamos para as futuras 
gerações?

Outra situação, digamos 
que consigamos acabar com 
todas as doenças infantis no 
país. Isso seria bom ou mal 
em termos de PIB? Certamen-
te ruim, pois as vendas de re-
médios cairiam imensamente 
e com elas o PIB.

O PIB não leva em consi-
deração o que se perdepara 
atingirmos um determinado 
resultado. 

Peter Dauvergne, em seu 
livro “Will big business des-
troy our planet? ”, numa livre 
tradução “Irão as grandes 
empresas destruir nosso 
planeta? ”, mostra o caminho 
de destruição já percorrido 
em decorrência da ganância 
empresarial e medidas que 
privilegiam somente um lado 
da contabilidade econômica.

Existe uma ameaça cons-
tante ao nosso meio ambien-
te, alavancada principalmen-
te por negociatas.

O PIB é um medidor que 
leva em consideração apenas 
o volume de atividades sem 
se importar com os resul-
tados provenientes dessas 
operações. Acredito que o 
objetivo final deve sempre ser 
a busca da qualidade de vida 
da população.

Debates sobre o tema es-
tão sendo travados por gran-
des economistas e ativistas 
interessados no bem-estar do 
planeta como um todo.

Para atingirmos nossas 
metas, precisamos de in-
dicadores de desempenho 
que refl itam esses objetivos, 
ou seremos vítimas do que 
sugeria Goldratt através da 
citação: “Diga-me como me 
medes e eu te direi como me 
comportarei”.

Construindo
Cidadania

Roberto Ravagnani 
é palestrante, jornalista, 

radialista e consultor. 
Voluntário como palhaço 

hospitalar há 17 anos, 
fundador da ONG Canto 

Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para 
América Latina e sócio da empresa de 

consultoria Comunidea.

Pergunta difícil de ser res-
pondida de forma simples, mas 
posso listar algumas das justi-
ficativas apresentadas quando 
esta pergunta é feita de forma 
direta a alguém:

A mais citada: Falta de tem-
po, poderia ter deixado está 
por último para fazer um sus-
pense, mas preferi começar 
por ela, pois ela é a primeira 

de muitas, sem dúvidas, o tem-
po é um aliado ou um proble-
ma. Começamos do princípio, 
todos temos o mesmo tempo, 
a grande diferença é que al-
guns administram ele melhor 
do que outros. Não me coloco 
nos que melhor administram 
o tempo, mas creio que consi-
go na maioria das vezes lidar 
bem com ele. De toda forma 

digo sempre a quem tem esta 
resposta pronta, que na ver-
dade é uma falta de habilidade 
de administrar a agenda pes-
soal e profissional, que por si-
nal uma não deve sobressair 
a outra, devem andar juntas, 
nossa vida é feita de pessoal e 
profissional. Se você começa a 
administrar melhor seus com-
promissos, certamente encon-

trará um momento para fazer 
o trabalho voluntário. Inclusi-
ve este é um dos aprendizados 
que o voluntariado pode trazer 
a você.

Mas tem outras respostas: 
Não sei onde fazer. Realmente 
isto é um problema em nosso 
país, fazer uma busca por uma 
organização séria e que este-
ja próximo ao interessado, dá 
um certo trabalho de pesqui-
sa. Uma recomendação é colo-
car em suas redes sociais, pois 
sempre temos um amigo ou 
conhecido que conhece ou faz 
um trabalho voluntário e que 
pode ajudar neste começo.

Não sei qual causa que-
ro atender. Outra dúvida bem 
comum, mas que só pode ser 
respondida por você. Eu posso 
dar recomendações, como por 
exemplo, visitar e conhecer o 
máximo de organizações pos-

Por que muita gente ainda não faz trabalho voluntário, 
se tem tantos benefícios? sível antes de escolher, passe 

algumas horas conhecendo os 
mais diversos trabalhos, assim 
poderá sentir o trabalho e ver 
qual faz seus olhos brilharem e 
os pelos arrepiarem.

Acredito que abordei as 
principais negativas para não 
fazer um trabalho voluntário, 
agora pense em qual delas está 
inserido e o que pode fazer 
para mudar. Convite feito. Te 
espero no trabalho voluntário 
mais próximo de você.
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Fraternidade: a gente vê por aqui 

A proposta era entretenimento e 
solidariedade... E deu certo: a 

“45ª Feira da Fraternidade da Apae” de 
Pindamonhangaba teve um lucro líquido de 
mais de 46 mil reais.

De acordo com os organizadores, esse 
montante já tem somadas receitas e despesas; 
e o valor equivale quase ao dobro da edição do 
ano anterior – que foram arrecadados R$25 
mil.

 
O evento foi realizado no início do mês de 

setembro, na sede da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais da cidade.

Para os organizadores da festa, “o grande 
sucesso se deve ao empenho de cada envolvido, 
tanto os funcionários da instituição, diretoria, 
voluntários, quanto o público, que prestigiou 
todos os dias, ajudando a Apae, que realiza 
importante trabalho no município”. 

Em todo o Brasil, as Apaes têm por missão 
primordial educar, prestar atendimento na 
área de saúde física, mental e emocional dos 
atendidos, lutando por seus direitos, sempre 
na perspectiva da inclusão social.

A Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais nasceu em 1954, no Rio de 
Janeiro; e caracteriza-se por ser uma 
organização social que tem por objetivo 
principal promover a atenção integral à 
pessoa com defi ciência, prioritariamente 
aquela com defi ciência intelectual e múltipla.

Que outros projetos sigam contribuindo 
para a continuidade do trabalho das Apaes! 
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IBGE abre processo seletivo 
para preencher vagas de 
recenseadores em Pinda

O IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica) abriu um novo proces-
so seletivo simplificado para 
recenseadores em Pindamo-
nhangaba. Os interessados 
devem ter nível fundamen-
tal completo e a remunera-
ção é de acordo com a pro-
dutividade.

As inscrições estão acon-
tecendo no posto tempo-
rário do IBGE Centro - na 
sede do jornal Tribuna do 
Norte, localizado na Praça 
Barão do Rio Branco, nº 25 
e também na Estação Cida-
dania em Moreira César, lo-
calizado na Av. Orquídeas, 
nº 647, Vale das Acácias. O 
prazo para inscrição encer-
ra-se nesta sexta-feira, dia 
16 de setembro.

O recenseador tem como 
principal função entrevis-
tar os moradores durante 
a coleta. Como a remune-
ração é por produção, ela 
pode variar de acordo com o 
tempo dedicado ao trabalho 
e o grau de dificuldade na 
abordagem aos domicílios. 
A previsão de duração do 
contrato é de até três meses, 
podendo ser prorrogado.

A remuneração será por 

produção, calculada por 
setor censitário, conforme 
taxa fixada de conhecimento 
prévio, de unidades recen-
seadas (domicílios urbanos e/
ou rurais), tipo de questioná-
rio (básico ou amostra), pes-
soas recenseadas e registro no 
controle da coleta de dados.

Sobre o Censo
O Censo Demográfico 

deveria ter acontecido em 
2020, entretanto, em virtu-
de da pandemia, está sendo 
realizado neste ano, com a 
aplicação do questionário 
que irá traçar o perfil da po-
pulação e identificar a reali-
dade do município.

Os trabalhos de campo 
tiveram início no último dia 
1º de agosto e em Pindamo-
nhangaba deverão ser visita-
dos mais de 50 mil imóveis.

No Brasil serão visitadas 
75 milhões de residências 
e a coordenação do IBGE 
ressalta a importância da 
recepção da população 
nas respostas durante a 
abordagem. Os agentes do 
IBGE serão identificados 
com a utilização de uma sa-
cola, colete, boné e crachá 
com identificação persona-
lizada.
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Pinda realiza treinamento do projeto 
de Desenvolvimento Humano

Pinda Sport Clube apresenta novos 
uniformes nesta sexta-feira

O time de futebol feminino 
de Pindamonhangaba - Pinda 
Sport Clube - gerido pelo Bola 
Mágica, e que representa a 
Associação Atlética Ferroviária e 
a Prefeitura, realizará a apresen-
tação dos novos uniformes de 
jogo e de treino dia 16 de setem-
bro (sexta-feira), às 19 horas, no 
Shopping Pátio Pinda, em frente 
à loja RiHappy.

Na ocasião também será 
anunciada uma nova parce-
ria da equipe, desta vez com a 
empresa Gerdau. Juntos, o clube 
e a indústria desenvolverão um 
projeto de defesa dos direitos da 
mulher e empoderamento femi-
nino por meio do esporte.

O presidente do Bola Mágica, 
Rodrigo Monteiro, disse que a 
apresentação do novo uniforme 
é um momento muito especial 
para a equipe, que evoluiu muito 
desde sua criação no ano pas-

sado. “Trata-se de uma ação 
importante para aumentarmos 
o vínculo com a cidade e mos-
trar a todos nossos uniformes de 
treino e de jogos como mandan-
te e visitante”.

Rodrigo Monteiro agradeceu 
a Ferroviária, a Prefeitura, a Câ-
mara de Vereadores, os patroci-
nadores e a todos os apoiadores 
do projeto. “Nossos parceiros 
são fundamentais para a exis-
tência do clube, para nossos 
resultados e evolução dentro do 
esporte. Tenham a certeza que 
damos o melhor por Pinda, tanto 
na parte administrativa, organi-
zação do esporte, como também 
na dedicação das atletas dentro 
de campo”.

O secretário de Esportes Ever-
ton Chinaqui elogiou o Pinda 
Sport Clube, por representar Pin-
damonhangaba nas principais 
competições. Ele também des-

tacou os avanços do esporte na 
cidade. “O esporte tem crescido 
muito nos últimos anos graças 
ao apoio da gestão dr. Isael, que 
não mede esforços para au-
mentar os investimentos e dar 
cada vez mais condições para 
desenvolvermos as modalida-
des. Recentemente as meninas 
do futebol foram vice-campeãs 
nos Jogos Regionais e simul-
taneamente ainda disputam o 
campeonato Paulista, contra as 
principais equipes do Brasil: São 
Paulo, Corinthians, Palmeiras, 
Santos, São José”.

O prefeito Isael Domingues 
destacou a gestão do clube e a 
dedicação das atletas. “Em tão 
pouco tempo de existência e 
vocês já apresentaram ótimos 
resultados enfrentando grandes 
clubes do Brasil. Estão de para-
béns pelo sucesso dentro e fora 
de campo”.

A Secretaria de Meio Ambiente de 
Pindamonhangaba e a empresa contratada 

Litt realizaram o primeiro treinamento do projeto 
de Desenvolvimento Humano. Nessa etapa foi falado 
sobre ‘Gestão de Mudanças’. A Ideia de conhecer 
melhor os servidores e funcionários e trabalhar com 
eles de uma forma melhor.

As mudanças fazem parte da vida de todo ser 
humano e quanto maior estiver a habilidade para lidar 
com processos de mudanças, melhor é a forma de lidar 
com esses momentos.

Nesse treinamento foi conversado sobre crenças 
e valores que muitas vezes estão em uma dimensão 
inconsciente e que impedem as pessoas de mudar, sobre 
como começar uma iniciativa de mudança e as reações 
naturais que todos apresentam e a qualquer tipo 
mudança que as pessoas enfrentam.

A ideia de fazer gestão de mudança é conhecer sobre 
como tudo isso acontece dentro das pessoas, estar 
consciente desse processo e criar ferramentas para 
conseguir chegar onde se pretende.

“Agradecemos às equipes operacionais e 
administrativas, que participaram desse encontro 
com toda abertura necessária para os processos 
de mudança que o projeto propõe. As mudanças 
acontecem dentro de nós, através de nossa evolução 
pessoal e também acontecem externamente, com os 
acontecimentos que nos fazem mudar a rota de nossas 
vidas”, disse a secretária de Meio Ambiente, Maria 
Eduarda San Martin.
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da
Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

18ª Legislatura - 2021/2024

Mesa Diretora 2021/2022: 
Vereador José Carlos Gomes - Cal (Republicanos)  - Presidente 

Vereador Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes - Norbertinho (PP) - 1º Vice-Presidente 
Vereador Felipe Guimarães Silva Figueiredo - Professor Felipe Guimarães (PODEMOS) - 2º Vice-Presidente  

Vereador Herivelto dos Santos Moraes - Herivelto Vela (PT) - 1º Secretário 
Vereador Renato Nogueira  Guimarães - Renato Cebola (PV) - 2º Secretário 

Vereadores:
Carlos Eduardo de Moura - Magrão (PL), Regina Célia Daniel Santos - Regininha (PL), 
Júlio César Carneiro de Souza - Julinho Car (PODEMOS), Rogério Ramos (PODEMOS), 

Marco Aurélio de Souza Mayor - Pastor Marco Mayor (PSDB) e Gilson Cândido - Locutor Gilson Nagrin (PP).

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783 - telefone: (12) 3644-2279 - e-mail: luizcarlos@pindamonhangaba.sp.leg.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021 - telefone: (12) 3644-2275 - e-mail: robsonmonteiro@pindamonhangaba.sp.leg.br

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

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

EXPE D I E NTE
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Estado de São Paulo

ORDEM DO DIA

32ª Sessão Ordinária do ano de 2022, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 20 de setembro de 2022, terça-feira, às 17 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 159/2022, do Vereador  Júlio César Carneiro de Souza – Julinho Car, “Dis-
põe sobre a Identificação em Braile nas portas dos gabinetes e salas da repartição pública 
municipal e privada para os deficientes visuais e dá outras providências no Município de 
Pindamonhangaba”.

II. Projeto de Lei n° 163/2022, do Vereador José Carlos Gomes - Cal, que “Declara de Utilida-
de Pública o CONSELHO CENTRAL DE PINDAMONHANGABA DA SOCIEDADE SÃO VICENTE 
DE PAULO”.

III. Projeto de Lei n° 169/2022, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a abertura de crédito 
adicional suplementar”.

 Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2022.

Vereador JOSÉ CARLOS GOMES - CAL
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio.
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A 31ª Sessão Ordinária 
do ano de 2022 promovi-
da pela Mesa Diretora da 
Casa foi realizada na tar-
de desta terça-feira, dia 13 
de setembro e contou com 
a participação de todos 
os parlamentares. Na Or-
dem do Dia foram listados 
2 Projetos de Lei e ambos 
acabaram aprovados por 
unanimidade.

Presidentes de Bairro
De autoria do vereador 

Francisco Norberto Silva 
Rocha de Moraes - Norber-
tinho (PP), o Projeto de Lei 
n° 133/2022 que “Institui e 
inclui no Calendário Ofi-
cial de Festas e Eventos do 
Município, o DIA MUNICI-
PAL DO PRESIDENTE DE 
BAIRRO” foi o primeiro a 
ser apreciado, discutido e 
votado pelo plenário. O do-
cumento recebeu 10 votos 
favoráveis.

De acordo com o artigo 
1°, “fica instituído e incluí-
do no Calendário Oficial de 
Festas e Eventos do Muni-
cípio o DIA MUNICIPAL DO 
PRESIDENTE DE BAIRRO, a 
ser celebrado, anualmen-
te, no dia 19 de Setembro”. 
Segundo o teor do proje-
to, “o Dia do Presidente de 
Bairro tem por finalidade 
promover a celebração de 
um dia especial e festivo 
em homenagem à função 
de Presidente de Bairro, 
por ser esta de extrema 
relevância para comuni-
dade local, fornecendo a 
ele apoio e força, para que 
venha exercer seu papel de 
luta junto às autoridades e 
representantes do Municí-
pio”.

O vereador-autor da 
proposta aprovada escla-
rece que “nesta data pode-
rão ser realizados eventos 
e promoções junto à popu-
lação, organizados por en-
tidades responsáveis pelas 
associações de bairros e 
associações de moradores, 
em parcerias com interes-
sados nesta questão, tais 

Vereadores de Pindamonhangaba
garantem aprovação de Projeto de Lei que 

disponibiliza equipamentos dimensionados 
para pessoas com sobrepeso ou obesidade

Outro projeto analisado - e aprovado - na sessão ordinária foi o que “Institui e inclui no
Calendário Oficial de Festas e Eventos do Município, o DIA MUNICIPAL DO PRESIDENTE DE BAIRRO”

como os demais órgãos e 
poderes públicos do Mu-
nicípio, além de empresas 
privadas, sendo que serão 
realizadas homenagens e 
celebrações que ressaltem 
a importância do Presi-
dente de Bairro para Pin-
damonhangaba”. O artigo 
5° do projeto observa que 
“a comemoração consistirá 
na entrega anual de duas 
homenagens pela Câmara 
de Vereadores de Pinda-
monhangaba, por meio de 
Diploma de Honra ao Mé-
rito”.

Equipamentos
para pessoas
com obesidade
O outro projeto anali-

sado pelos vereadores foi 
o PL n° 135/2022, da vere-
adora Regina Célia Daniel 
Santos – Regininha (PL) e 
subscrito pelos vereadores 
José Carlos Gomes – Cal 
(Republicanos), Rogério 
Ramos (PODEMOS) e Fran-
cisco Norberto Silva Rocha 
de Moraes - Norbertinho 
(PP), que “Dispõe sobre a 
disponibilização dos equi-
pamentos que especifica, 
dimensionados para pes-
soas com sobrepeso ou 
obesidade”. Este projeto 
também foi aprovado por 
unanimidade.

O Projeto de Lei deter-
mina, em seu artigo 1º, que 
“nos transportes de mobi-
lidade urbana, ou nos esta-
belecimentos privados que 
recebam recursos públi-
cos, localizados no muni-
cípio de Pindamonhanga-
ba, que ofereçam cadeiras 
para uso dos seus usuá-
rios, deverão ser disponi-
bilizadas cadeiras dimen-
sionadas para pessoas com 
sobrepeso ou obesidade”. 
Também nos hospitais, 
unidades de saúde, clíni-
cas médicas, laboratórios 
de análise clínicas e servi-
ços de atendimento de ur-
gência e emergência priva-
dos que recebam recursos 
públicos, localizados em 

Pindamonhangaba, deve-
rão ser disponibilizadas 
cadeiras de espera, balan-
ças, macas e cadeiras de 
rodas dimensionadas para 
o atendimento de pesso-
as com sobrepeso ou obe-
sidade, quando ofertados 
equipamentos semelhan-
tes aos demais usuários. 

O artigo 3° informa que 
“consideram-se cadeiras 
de espera, balanças, macas 
e cadeiras de rodas ade-
quadas ao atendimento de 
pessoas com sobrepeso ou 
obesidade, aqueles equi-
pamentos que suportem 
uma carga superior a 250 
kg (duzentos e cinquenta 
quilos)”.

Na justificativa, os au-
tores argumentam que o 
presente Projeto de Lei visa 
proporcionar as pessoas 

que sofrem com a obesida-
de a inclusão e socializa-
ção desses indivíduos em 
locais que realizem, es-
sencialmente, atendimen-
to ao público. “A obesidade 
causa problemas de saúde 
que podem afetar o traba-
lho, saúde mental, pressão 
arterial alterada, diabetes 
e colesterol alto, além do 
constrangimento quando 
uma pessoa com sobrepe-
so visita ou participa um 
local não possui acessibi-
lidade e equipamentos de 
segurança que proporcio-
nem mais conforto e dig-
nidade a essas pessoas”, 
enfatizaram os autores.

32ª sessão
ordinária 
Os vereadores devem 

realizar a 32ª sessão or-
dinária do ano na próxi-

ma terça-feira, dia 20 de 
setembro, a partir das 17 
horas, no Plenário “Dr. 
Francisco Romano de Oli-
veira”. A participação da 
comunidade é permitida 
respeitando os protoco-
los sanitários vigentes. 
E com o objetivo de dar 
maior transparência dos 
atos legislativos, a sessão 
ordinária - que é pública e 
aberta - terá transmissão 
“ao vivo” pelo canal 4 da 
Operadora CLARO e, tam-
bém, pela internet no por-
tal www.pindamonhanga-
ba.sp.leg.br, inclusive com 
o serviço de tradução e 
interpretação em LIBRAS 
(Língua Brasileira de Si-
nais), fazendo a inclusão e 
permitindo o acesso maior 
de pessoas portadoras de 
deficiência auditiva.
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Cidade recebe semana de debates sobre 
Independências, na ‘16ª Primavera dos Museus’

16ª Primavera dos Museus – Programação

Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina
19/09 – 19h
Mesa Redonda: “Memória, saberes e inclusão social nos museus” e “Oralidade e cotidiano: abordagens 
históricas em museus”. A audiência acontecerá via canal da TV Unitau: Youtube: https://youtu.be/
WTUadSEAEYc

20/9 – 19h
Mesa Redonda: “A independência da imprensa” - Ocupando o 110º lugar no Ranking sobre liberdade de 
imprensa, é hora de discutirmos sobre o papel da imprensa brasileira. 

21/9 – 19h
Mesa Redonda: “Negros e as Independências”
Com representantes dos conselhos de Cultura e da Comunidade Negra e de movimentos negros a conversa 
pretende discutir os movimentos de independências.

22/9 – 19h
Mesa Redonda: “Vale do Paraíba / Pindamonhangaba e a Independência”
Vale do Paraíba – o caminho da independência.

23/9 – 19h
Mesa Redonda: “Mulheres e a Independência”. Vamos conversar sobre o feminino? Mulheres do século XIX e 
a contemporaneidade, o que mudou?

Pindamonhangaba participa 
da “16ª Primavera dos Museus”, 
evento coordenado pelo Ibram 
(Instituto Brasileiro de Museus) 
em todo o país, anualmente, no 
mês de setembro. O Museu His-
tórico e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina receberá 
uma semana de mesas redondas 
com temas desenvolvidos a par-
tir do tema central deste ano: 
“Independências e Museus, ou-
tros 200, outras histórias”.

A programação na cidade co-
meça na segunda-feira (19) e vai 
até sexta-feira (23), com mesas 
redondas presenciais, sempre às 
19 horas. 

Transmissão pela TV 

Unitau - O primeiro evento 
será online e para participar é 
preciso entrar no canal da TV 
Unitau pelo link https://youtu.
be/WTUadSEAEYc. Este dia 
terá dois temas, sendo o pri-
meiro: “Memória, saberes e in-
clusão social nos museus”, com 
Rose Elke Debiasi (professora 
do curso de Museologia da Uni-
versidade Federal de Sergipe 
– UFS –, historiadora e museó-
loga pela Universidade Federal 
de Santa Catarina, doutora em 
História pela Universidade Fe-
deral do Paraná e pós Doutora 
também pela UFSC. Dedica-se 
à pesquisa de temas relaciona-
dos à memória, militância e ao 

patrimônio cultural dos povos 
do campo). E ainda “Oralidade 
e cotidiano: abordagens histó-
ricas em museus”, com Suzana 
Lopes Salgado Ribeiro (Pro-
fessora do curso de História da 
Unitau, Historiadora pela Uni-
versidade de São Paulo, mestre 
e doutora em História Social 
também pela USP e pós-douto-
randa pela PUC-SP. Dedica-se à 
pesquisa de temas relacionados 
à história oral, memória, narra-
tiva, identidade e educação). 

Sobre o tema deste ano - 
Que outros sentidos e indepen-
dências o Brasil e os brasileiros 
viveram nestes 200 anos? Pen-
sando nesse questionamento, 

“Independências e museus: ou-
tros 200, outras histórias” foi 
o tema escolhido pelo Instituto 
Brasileiro de Museus (Ibram) 
para a temporada de eventos so-
cioculturais, a serem realizados 
durante a 16ª edição da Prima-
vera dos Museus.

Devemos aproveitar este mo-
mento do Bicentenário da Inde-
pendência para renovar os olha-
res sobre este fato histórico, sob 
a ótica da diversidade cultural, 
da liberdade de pensamento, da 
inclusão, da pluralidade de ex-
periências e de interpretações.

Primavera dos Museus - O 
evento pretende que museus, 
instituições de memória e outras 

instituições culturais interes-
sadas em participar promovam 
atividades que tenham o intuito 
de proporcionar às respectivas 
comunidades a refl exão, a dis-
cussão e a troca acerca do tema 
da edição deste ano.

Em Pinda, a realização é da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba por meio da Secretaria de 
Cultura e Turismo, parceria com 
a Unitau. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefo-
ne: 3648-1779 ou pelo e-mail: 
historico@pindamonhangaba.
sp.gov.br. O Museu fi ca na rua 
Marechal Deodoro da Fonseca, 
260 – Centro. Instagram @mu-
seudepinda.

Pinda participa do lançamento 
da terceira fase do programa 
‘SP Ecoaventura’

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Cultura e 
Turismo, participou na tarde 
dessa quarta-feira (14), do 
lançamento da teceria fase do 
programa “SP Ecoaventura”, 
realizado no Sebrae, em São 
Paulo.

O programa “SP 
EcoAventura” busca estimular 
os empreendedores que 
operam atividades de turismo 
de aventura a implementar 
um sistema de gestão para 
garantir a segurança dos 
turistas e melhorar, assim, 
a competitividade dos seus 
negócios. Vários municípios 
paulistas serão contemplados 
na ação.

Estiveram presentes no 
evento, além do secretário de 
Cultura e Turismo, Alcemir 
Palma e o secretário adjunto 
de Cultura e Turismo, Ricardo 
Flores, o Gabriel Rezende, 
Sócio proprietário da empresa 
Apoena, de Pindamonhangaba, 
Márcio Araújo, Consultor 
de negócios do Sebrae, ER. 
Guaratinguetá e Ariane 
Teixeira, Gerente Geral do 
Sebrae ER Guaratinguetá.

“O programa EcoAventura é 
importantíssimo para garantir 
a segurança dos turistas 
quando lhe são oferecidos 
turismo de aventura, uma 
oportunidade de qualifi cação 
no serviço oferecido, nós da 

Secretaria, fi camos felizes 
em saber que uma empresa 
de Pindamonhangaba 
foi selecionada e está 
participando deste programa” 
disse o secretário de Cultura e 
Turismo, Alcemir Palma. 

“Isso que está acontecendo 
com o Gabriel, por exemplo, 

é o fruto da sementinha 
que foi plantada na gestão 
do Dr. Isael, que refl ete o 
desenvolvimento do turismo, 
empresas se apresentando e 
tendo mercado de referência” 
disse o secretário adjunto de 
Cultura e Turismo, Ricardo 
Flores.

Vista interna do Museu Histórico e Pedagógico 
D. Pedro I e Dona Leopoldina

‘Feira da Fraternidade 
2022’ tem mais 
R$ 46 mil de lucro

A “45ª Feira da Fraterni-
dade da Apae”, realizada no 
início de setembro, apresen-
tou, nesta quinta-feira (15), a 
prestação de contas do evento 
deste ano. Ao final, conside-
rando receitas e despesas, a 
festa teve um lucro líquido de 
R$46.161,98 – praticamente o 
dobro do ano passado, quan-
do foram arrecadados R$25 
mil.

De acordo com o presiden-
te da Feira deste ano, Ricardo 
Flores, “esse grande sucesso 
se deve ao empenho de cada 
envolvido na festa: tanto os 
funcionários da instituição, 
diretoria, voluntários, quanto 
do público, que prestigiou to-
dos os dias, ajudando a Apae, 
que realiza um trabalho tão 
importante em nossa cida-
de. Com certeza, o apoio da 

Prefeitura, por meio do Dr 
Isael Domingues e do Fundo 
Social de Solidariedade, Dra 
Claudia Domingues, foi fun-
damental para o sucesso do 
evento”. 

“Podemos considerar o 
evento um sucesso incrível. 
Agradecemos o empenho de 
todos os voluntários e o apoio 
da Prefeitura Municipal re-
presentada pelo nosso Presi-
dente da Feira, Ricardo Flores”, 
destacou o representante da 
Apae, Fernando Capellato. 

A presidente da Apae, 
Andréa Campos Sales Martins, 
agradece a todos que apoia-
ram e colaboraram para o 
sucesso do evento e convida 
para que continuem colabo-
rando com a Apae de Pinda-
monhangaba.

Divulgação

Arquivo TN

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** COMUNICADO DE ADIAMENTO ***

CHAMAMENTO PÚBLICO 004/2022 (PMP 2634/2022)
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba comunicou que fica adiado “sine die”, para correção 
do edital da licitação supra, que cuida de “contrato de gestão com organização social qualificada 
para gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde no Pronto Socorro Municipal de 
Pindamonhangaba

*** ERRATA ***

PREGÃO ELETRÔNICO 149/2022 (PMP 8880/2022) 
Em correção à publicação do despacho de desclassificação/inabilitação da licitação supra, que cuida de 
“contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação de rede elétrica e rede 
de dados no novo prédio da Secretaria de Educação”, veiculada em 14/09/2022, p. 09, nesta Tribuna do 
Norte, solicitamos que seja desconsiderada a data de continuidade da sessão, haja vista a data correta 
ter sido devidamente informada via chat pelo pregoeiro no portal BNC, conforme edital da licitação. 

*** IMPUGNAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 117/2022 (PMP 6488/2022)
A Autoridade Superior, considerando a manifestação do Departamento de Licitações e Contratos, 
negou provimento, em 14/09/2022, a impugnação interposta pela empresa Ecofibra Industria e 
Comercio de Compositos Ltda, “pois além de extemporânea, as razões não merecem prosperar, 
uma vez que se trata de registro de preços, sendo o quantitativo uma previsão de consumo, com 
aquisições formalizadas no decorrer do ano conforme necessidade da secretaria, portanto não 
haverá entrega total e imediata dos itens.” Determinou o prosseguimento do procedimento licitatório 
supra que cuida de aquisição de materiais elétricos.

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 141/2022 (PMP 8748/2022)
A Autoridade Superior, com base na análise das amostras aprovadas, pela equipe Técnica da Se-
cretaria Municipal de Educação, homologou e adjudicou parcialmente o procedimento licitatório 
supra, que cuida de “aquisição de gêneros alimentícios estocáveis para atender a alimentação es-
colar das escolas e creches da Rede Municipal de Ensino de Pindamonhangaba” em favor das em-
presas: NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, os itens: 1 – 11,58; 2 – 4,78; 3 – 5,93; 4 – 5,54. 
LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICO, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA, os itens: 1 – 9,38; 
2 – 15,48; 3 – 12,04; 4 – 7,11; 5 – 6,89; 6 – 6,97; 7 – 4,65; 8 – 12,69. CCM – COMERCIAL CREME 
MARFIM LTDA, os itens: 1 – 9,47; 2 – 5,68; 3 – 1,93; 4 – 10,53; 5 – 8,58; 6 – 7,61; 7 – 21,14; 8 – 
7,41; 9 – 5,24; 10 – 7,58; 11 – 13,11; 12 – 31,89. NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, os itens: 
1 – 34,90; 2 – 4,90; 3 – 22,85; 4 – 14,20; 5 – 1,54; 6 – 49,50; 7 – 12,12; 8 – 6,49; 9 – 25,40; 10 – 7,32. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 143/2022 (PMP 8807/2022)
A Autoridade Superior, com base na manifestação do pregoeiro, negou provimento ao recurso in-
terposto pela empresa L.T. ARTE PAISAGEM E TERRAPLANAGEM LTDA EPP, HOMOLOGOU 
e ADJUDICOU o procedimento licitatório supra que cuida de locação de diversos tipos de má-
quinas, equipamentos e veículos, visando a complementação da frota da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, para execução de obras e serviços de manutenção do Município em favor das 
empresas: A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA – EIRELI, os itens: 3 – 165,00. IPÊ AMARELO 
TRANSPORTADORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, os itens: 1 – 271,13; 2 – 275,01. LAND 
VALE CONSTRUÇÕES LTDA, os itens 4 – 223,00. PAVSANE PAVIMENTAÇÃO, SANEAMENTO E 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, os itens 5 – 238,00; 6 – 118,00.

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Isael Domingues, Prefeito Municipal de Pinda-

monhangaba, em determinação no que dispõe a Lei 
101/2000, através deste Edital, convida as autoridades 
e a população para comparecerem à Câmara Munici-
pal de Pindamonhangaba, sito a Rua Alcides Ramos 
Nogueira, nº. 860, seguindo as normas de segurança 
contra Covid-19, para realização de Audiência Pública 
em cumprimento a Lei, para expor as Metas Fiscais do 
Município, do 2º Quadrimestre de 2022, no dia 28 de 
Setembro de 2022, às 9 horas.

Pindamonhangaba, 15 de Setembro de 2022.
_______________________________________

Isael Domingues
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
            Estado de São Paulo 

 

 

CONvOCAÇÃO

O Presidente do CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO 
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA (CMGP), no uso de suas atribuições legais, convoca seus 
pares para a reunião do CMGP, a realizar-se no dia 23/09/2022 às 10h00, no Paço Municipal, 
situado a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1.400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba/
SP, para discussão quanto ao recebimento das MIP aos Conselheiros (CMGP), e demais assuntos 
pertinentes.

Presidente do CMGP

                      MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                                            ESTADO DE SÃO PAULO 
                          SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

EXTRATO REFERENTE A APOSTILAMENTO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2022 ENTRE A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

 - APOSTILAMENTO - 

 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 43/2019 ADIT. 01/2021 
 Processo Administrativo: Nº 36.235/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Associação do Centro de Convivência para Idosos “Francisca 
Inácio Ribeiro” 

 Objeto: A OSC executará NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS, 40 ATENDIMENTOS/MÊS. 

 Descrição do apostilamento: Troca da fonte de recurso (municipal para federal). 
 Data do apostilamento: 15/09/2022 
2 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 44/2019 ADIT. 01/2021 
 Processo Administrativo: Nº 36.236/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Associação do Centro de Convivência dos Idosos de Moreira 
César – “Helena Bondioli Muassab” 

 Objeto: A OSC executará NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS, 40 ATENDIMENTOS/MÊS. 

 Descrição do apostilamento: Troca da fonte de recurso (municipal para federal). 
 Data do apostilamento: 15/09/2022 
3 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 53/2019 ADIT. 01/2021 
 Processo Administrativo: Nº 36.272/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Liceu Coração de Jesus 
 Objeto: A OSC executará na proteção social básica serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos para  adolescentes de 15 a 17 anos, 45 
atendimentos/mês. 

 Descrição do apostilamento: Troca da fonte de recurso (municipal para federal). 
 Data do apostilamento: 15/09/2022 
4 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 55/2019 ADIT. 01/2021 
 Processo Administrativo: Nº 36.283/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Associação para Auxilio da Criança e do Adolescente – Projeto 
Crescer 

 Objeto: A OSC executará na proteção social básica serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 
anos, 90 atendimentos/mês. 

 Descrição do apostilamento: Troca da fonte de recurso (municipal para federal). 
 Data do apostilamento: 15/09/2022 
5 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 66/2019 ADIT. 01/2021 
 Processo Administrativo: Nº 36.549/2019 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Associação dos Salesianos Cooperadores de Pindamonhangaba 
 Objeto: A OSC executará na proteção social básica serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes, 41 
atendimentos/mês. 

 Descrição do apostilamento: Troca da fonte de recurso (municipal para estadual). 
 Data do apostilamento: 15/09/2022 

 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Esportes e 
Lazer, realizará dois gran-
des eventos em comemo-
ração ao “Dia das Crianças”, 
um no Parque da Cidade, 
dia 12 de outubro, e outro 
no Centro Esportivo Zito, 
em Moreira César, dia 16.

A festa do “Dia das 
Crianças – No Mundo da 
Diversão” - será muito 
especial, principalmente 
porque o evento voltará 
a ser realizado depois de 
dois anos devido à pan-
demia. 

A diretora de Lazer, 
Marilda de Oliveira, disse 
que a festa das crianças, 
tanto no Parque da Cida-
de quanto no Zito, contará 
com grande estrutura para 
as crianças e famílias. “Nos 
dois locais haverá oficina 
de pipas, escultura em ba-
lão, pintura facial, futebol 
de sabão, touro mecâni-
co, pirâmide de escalada, 

brinquedoteca, palhaços, 
malabares, show com Dj’s, 
músicas, além da parti-
cipação do Exército, com 
circuito de habilidades e 
exposição de materiais mi-
litares”.

No Zito, além de tudo 
isso ainda haverá ativida-
des aquáticas para crianças 
de até 14 anos, sendo que os 
menores de 8 anos deverão 
estar acompanhados por 
um adulto responsável.

O evento contará com 
apoio e participação de 
outras secretarias da Pre-
feitura, como de Cultura e 
Turismo, de Saúde, e de As-
sistência Social. “Estamos 
envolvendo outras áreas 
para termos ações voltadas 
também para os pais das 
crianças. Contamos com 
apoio de toda a adminis-
tração Dr. Isael para fazer-
mos duas grandes festas 
para as crianças”, afirmou 
o secretário de Esportes, 
Everton Chinaqui.

Pinda promoverá festa para crianças 
no Parque da Cidade e no Zito

Divulgação

Ao todo, a instituição contra-
tará 993 docentes para Etecs de 
São Paulo; os editais são divul-
gados em lotes e seleção caberá 
à unidade de ensino  

Com autorização do Governo 
do Estado de São Paulo, o Centro 
Paula Souza (CPS) tem 295 edi-
tais abertos para seleção de pro-
fessores que atuarão nas Etcs 
(Escolas Técnicas Estaduais) em 
66 cidades. A seleção será reali-
zada pelas unidades contratan-
tes. Mais de 600 editais serão li-
berados nas próximas semanas. 
No total, serão contratados 993 
professores de Ensino Médio e 
Técnico.

As contratações estão previs-
tas para o primeiro semestre do 
próximo ano, respeitando as res-
trições do período eleitoral. Como 
as datas de inscrição variam, é 
importante que o cronograma 
seja acompanhado no site.

A cada publicação de editais 
no Diário Oficial do Estado de 
São Paulo, os candidatos terão 
um prazo para solicitar a redu-
ção ou isenção da taxa de inscri-
ção, no valor total de R$ 105,50. 
As regras para obter o benefício 
estão descritas nos editais. A 
adesão ao concurso deve ser fei-
ta exclusivamente de forma on-
line. Para participar, o interes-

sado localiza o edital desejado, 
preenche o formulário e paga a 
taxa de participação. Como re-
quisito, o concorrente deve ter 
licenciatura, bacharelado ou ní-
vel superior em tecnologia, com 
habilitação equivalente à área 
escolhida para lecionar.

Confira mais informações e 
a disponibilidade de vagas por 
cidades, distribuídas em ordem 
alfabética, através do link: ht-
tps://bkpsitecpsnew.blob.core.
windows.net/uploadsitecps/
sites/1/2022/09/295-editais
-abertos-em-concurso-publico
-para-contratacao-de-profes-
sores.pdf

Centro Paula Souza abre 
edital de concurso para 
contratação de professores
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saúde

A Secretaria de Saúde Pindamo-
nhangaba mantém vacinação para 
todos os públicos na sexta-feira (16). 
Confira locais e horários.

1ª dose: Crianças de 3 com comor-
bidades, doenças cardiovasculares e 
com deficiência permanente grave

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 13 às 15 horas: Sala de Vacina 
Central (CIAF).

Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: Ci-
sas (Moreira César).

1ª dose: Crianças de 4 anos sem 
comorbidade

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 13 às 15 horas: Sala de Vacina 
Central (Ciaf).

Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: Ci-
sas (Moreira César).

1ª dose: Crianças de 5 anos ou 
mais

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

1ª dose: Adolescentes com 12 anos 
ou mais

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 13 às 16 horas: Ciaf (Sala de Va-
cina Central).

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF 
Nova Esperança e Cisas (Moreira Cé-
sar).

2ª dose:
Infantil, adolescente e adulto
2ª dose: CORONAVAC / SINOVAC / 

BUTANTAN (a partir de 6 anos)
Das 8 às 11 horas: Estacionamento 

Shibata Centro.
Das 13 às 15 horas: Sala de Vacina 

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

sas (Moreira César).
ASTRAZENECA (Conforme agen-

dado na carteirinha)
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF 

Nova Esperança e Cisas (Moreira Cé-
sar).

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

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

PFIZER / BIONTECH (Conforme 
agendado na carteirinha)

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

Das 13 às 16 horas: Ciaf (Sala de Va-
cina Central).

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF 
Nova Esperança e Cisas (Moreira Cé-
sar).

2ª dose: PFIZER Pediátrica
Crianças de 5 a 11 anos (Conforme 

agendado na carteirinha)
Das 8 às 11 horas: Estacionamento 

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

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

Nova Esperança e Cisas (Moreira Cé-
sar).

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

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

Pessoas com 18 anos ou mais e es-
quema vacinal completo há 4 meses

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
Todas as unidades de saúde do mu-
nicípio (exceto Crispim, Maricá, Bon-
sucesso, Vale das Acácias, Campinas 
e Goiabal).

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

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 mu-
nicípio (exceto Crispim, Maricá, Bon-
sucesso, Vale das Acácias, Campinas 
e Goiabal).

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

26 anos ou mais que tenham to-

mado a 3ª dose há 4 meses
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 

Todas as unidades de saúde do mu-
nicípio (exceto Crispim, Maricá, Bon-
sucesso, Campinas, Vale das Acácias 
e Goiabal).

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

Covid-19: Pinda mantém vacina-
ção para todos os públicos na sexta-
feira (16)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
Todas as unidades de saúde do mu-
nicípio (exceto Crispim, Maricá, Bon-
sucesso, Campinas, Vale das Acácias, 
Cidade Nova e Goiabal).

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
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 horas: USF 
Nova Esperança e Cisas (Moreira Cé-
sar).

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
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 mu-
nicípio (exceto Crispim, Maricá, Bon-
sucesso, Campinas, Vale das Acácias, 
Cidade Nova e Goiabal).

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro.

ATENçãO
- A Secretaria de Saúde informa 

que os frascos de vacina são multi-
doses e possuem validade de 6 até 8 
horas após abertos. Assim, para evitar 
desperdício, pode ser solicitado àque-
les que chegarem próximo ao horário 
de encerramento que retornem outro 
dia. Pedimos a compreensão.

- Todos precisam levar um docu-
mento de identificação (RG ou CPF), 

comprovante de endereço e o termo 
de vacinação preenchido (disponibi-
lizado 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 documento com foto e pre-
ferencialmente informar o dia que 
tomou a primeira dose.

Crianças de 3 e 4 anos - grupo de 
comorbidades

Diabetes mellitus - Pneumopatias 
crônicas graves - Hipertensão Arte-
rial Resistente (HAR) - Hipertensão 
arterial estágio 3 - Hipertensão arte-
rial 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 pulmo-
nar - Cardiopatia hipertensiva - Sín-
dromes coronarianas - Valvopatias 
- Miocardiopatias e Pericardiopatias 
- Doenças da Aorta, dos Grandeds 
Vasos e Fístulas arteriovenosas - Ar-
ritmias cardíacas - Cardiopatias con-
gênita no adulto - Próteses valvares e 
Dispositivos cardíacos implantados - 
Doenças neurológicas crônicas - Do-
ença renal crônica - Imunocompro-
metidos - 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 incapacidade 
para andar ou subir escadas. 2 - In-
divíduos com grande dificuldade ou 
incapacidade de ouvir. 3- Indivíduos 
com grande dificuldade ou incapa-
cidade de enxergar. 4- Indivíduos 
com alguma deficiência intelectual 
permanente que limite as suas ativi-
dades habituais, como trabalhar, ir à 
escola, brincar, etc.
Comorbidades e deficiências infantis

Insuficiência cardíaca, cor-pul-
monale e hipertensão pulmonar, 
cardiopatia hipertensiva, síndromes 
coronarianas, valvopatias, miocar-
diopatias e pericardiopatias, doen-
ças da aorta, grandes vasos e fístulas 
arteriovenosas, arritmias cardíacas, 
cardiopatias congênitas, próteses e 
implantes cardíacos, talassemia, sín-
drome de Down, diabetes mellitus, 
pneumopatias crônicas graves, hi-
pertensão arterial resistente e de ar-
téria estágio 3, hipertensão estágios 
1 e 2 com lesão e órgão alvo, doença 
cerebrovascular, doença renal crô-
nica, imunossuprimidos (incluindo 
pacientes oncológicos), anemia fal-
ciforme, 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 imunossu-
pressoras; IV - Pessoas vivendo com 
HIV/Aids com CD4 < 200 cel/mm3; 
V - Uso de corticóides em doses ≥20 
mg/dia de prednisona, ou equivalen-
te, por ≥14 dias; VI - Uso de drogas 
modificadoras da resposta imune*; 
VII - Pacientes em terapia renal subs-
titutiva (hemodiálise); VIII - Pacientes 
com doenças imunomediadas infla-
matórias crônicas (reumatológicas, 
auto inflamatórias, doenças intesti-
nais inflamatórias);

Drogas modificadores de respos-
ta imune consideradas para fim de 
elegibilidade a dose adicional da va-
cina 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.

Covid-19: Pinda mantém vacinação para todos os públicos na sexta-feira (16)

O boletim da Vigilância Epidemiológica de Pindamonhangaba conta-
bilizou, do dia 2 (sexta-feira) ao dia 15 (quinta-feira), 18 novos casos no-
tificados, 65 recuperados e nenhum óbito. No total, 41.726 moradores de 
Pindamonhangaba testaram positivo para Covid-19. 

As UTIs públicas estão com 10% de ocupação e as UTIs privadas estão 
com 100% dos leitos livres. As enfermarias estão com 8% de ocupação, 
somados leitos públicos e privados.

O número total de doses de vacinas aplicadas está em 413.872 (núme-
ros atualizados até as 09h11 de 15 de setembro), 147.619 primeiras doses, 
136.788 segundas doses, 4.612 doses únicas, 91.352 primeiras doses adi-
cionais, 33.501 segundas doses adicionais. 

A Secretaria de Saúde alerta a população para que procure as Unida-
des de Saúde em caso de sintomas gripais (Pronto-Socorro, UPA Morei-
ra César, UPA Araretama e Unidade Mista Cidade Nova) para testagem, 
tratamento e notificação. Em caso de realização de autotestes, deve-se 
procurar as mesmas unidades para devida notificação, contabilização e 
monitoramento de novos casos.

Cidade registra 
18 casos   novos notificados, 65 recuperados 
e nenhum óbito de Covid-19

A praça Monsenhor Marcon-
des recebe, neste sábado (17), das 
9 às 12 horas, uma grande ação da 
campanha “Setembro Amarelo”, 
de valorização pela vida e preven-
ção ao suicídio. A iniciativa da Se-
cretaria de Saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio do 
Setor de Saúde Mental, em parce-
ria com a Gerdau, Grêmio União, 
Missionários da Colheita Final e 
Escola de Enfermagem Futura. 

Com o tema “Abrace suas 
transformações”, a ação terá de-
coração especial na Praça (Ger-
dau e Grêmio União), interação 
com os munícipes que passarem 
pelo local, grupo de escuta psi-
cológica, Reiki, Auriculoterapia e 
Massagem, além de verificação de 
pressão e orientação nutricional, 
tudo gratuito, para acolher a po-
pulação. 

Na quinta-feira (15), a Secreta-
ria de Saúde realizou, no auditório 
da Fasc – Faculdade Santa Cecília, 
um workshop com palestra para a 
discussão do tema deste ano. 

O “Setembro Amarelo” é 

Praça Monsenhor Marcondes 
recebe ação do ‘Setembro amarelo’

uma campanha que visa falar 
a respeito da valorização da 
vida, trabalhando para a pre-
venção do suicídio e para o 

acesso das pessoas a recursos 
para mais qualidade de vida e 
saúde mental e emocional. 

De acordo com a articu-
ladora de saúde mental da 
Prefeitura, Caroline Rosolem, 
“a campanha mostra para as 
pessoas que elas não estão 
sozinhas, são compreendi-
das e podem procurar ajuda, 
que todos esses problemas 
têm uma solução quando re-
cebem o apoio de outras pes-
soas. Além disso, faz o traba-
lho de conscientização com 
quem não está passando por 
essa situação”, destacou. Para 
tanto, a campanha tem o viés 
otimista, pois a melhor forma 
de prevenção é garantir uma 
vida equilibrada em todos os 
setores.

Foto ilustrativa de decoração da praça em anos anteriores

Divulgação

‘Setembro AmArelo’: Aulão 
de dAnçA trAz  reflexão 
Sobre vAlor dA vidA 

Em conscientização ao ‘Setem-
bro Amarelo’ – campanha 
de prevenção ao suicídio –, 
um grupo independente, 
juntamente com seus alunos, 
realizará um “Aulão de dança”, 
buscando refletir e dialogar 
sobre a importância da vida. 
O evento acontecerá no dia 
18 de setembro, das 10 às 12 
horas, no Parque da cidade, em 
Pindamonhangaba.
De acordo com um dos res-
ponsáveis pela ação, o professor 
de dança, Rafael dos Santos, o propósito da atividade e ajudar 
na conscientização da causa. “Transmitir ao público ao nosso 
redor a importância da vida e da prevenção ao suicídio” disse. 
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Em dose dupla
Gabi e Biel, desejamos muita alegria 

nesse dia especial em que vocês come-
moram suas vidas!! Feliz aniversário! 
Parabéns!!! Carinhosamente, Professora 
Catarina e amigos do 4º ano B.

Felicidades
Para minha pequena e grande princesa Laia-

ne Farias de Souza, que celebrou mais uma uno 
de vida no dia 9 de setembro. A Família Farias 
de Souza agradecer a Deus por mais um ano de 
muitas bênçãos.

Novo ciclo  

Quem celebrou mais um   ano de vida no dia 
13 de setembro foi fotógrafo Rafael Yugi. Ele 
comemorou ao lado da esposa Katiele – que 
espera a primeira filha do casal, Isabella. Felici-
dades ao aniversariante e ao casal. 

Projeto Social Vôlei Mania 
O ‘Projeto Vôlei Mania’, desenvolvido em parceria com a Semelp (Secretaria Municipal de Esportes), iniciou nesta semana as 

atividades em Pindamonhangaba. Cerca de 300 crianças começaram a ser atendidas através do núcleo na Escola Estadual Yolan-
da de Godoy, no Feital. Os próximos bairros a serem atendidos serão: Campinas e Araretama. 

Professores e alunos dos 7⁰ 
anos A e B e 9⁰ ano A da Escola 
Estadual Isis Castro de Mello – de 
Moreira César – receberam nessa 
quarta-feira (14), a presidente da 
Fundação Dr. João Romeiro, a 
jornalista Jucélia Batista, para 
um bate-papo sobre profissões e 
produção de texto. A profissional 
foi recebida pelas professoras 
Stella Maria C. S. Araújo e Bren-
da Laisa Morais; pela diretora da 

unidade escolar, Adiléia Apare-
cida B. Monteiro e pela vice-dire-
tora, Josiane Cristina Bittencourt 
de Souza. 

 O bate-papo finalizou o tra-
balho interdisciplinar – em que 
os estudantes produziram uma 
notícia sobre as navegações e 
apresentaram um telejornal (7º 
ano); e confeccionaram um jornal 
histórico com informações da 
República Velha (9º ano).

Para além da escola

Alegria, alegria  

Na vida da dupla: Vítor e Laura, que 
completou mais um ano de vida no últi-
mo dia 7 de setembro. Os dois recebem os 
parabéns e o desejo de muitas alegrias da 
mãe Marcela, do Roberto, da irmã Helena, 
dos avós, primos, tios e de todos os fami-
liares e amigos.

Saúde e paz
Na vida do Fabiano Vanone (Secre-

taria Municipal de Educação), aniver-
sariante dessa quarta-feira, 14 de se-
tembro. Que seu novo ciclo seja repleto 
de saúde, de bênçãos e de muita paz. 
Desejam seus amigos e familiares, em 
especial seu filho Giovane, sua espo-
sa Michele e seus pais Orestes e Edna 
Vanone – que celebraram 50 anos de 
casados, no último dia 11. Felicidades à 
família!

Tudo de bom
 

Aniversariou nessa quinta-feira (15) o João Lucas. 
Ele recebe os parabéns dos pais, dos irmãs, tios, 
primos e do avô Nécio Pereira (Gabinete).

Muita luz
 

Na vida da Áurea Marques (PS) 
que celebrará mais um aniversá-
rio no próximo dia 17. Seus filhos, 
amigos, familiares e a equipe do 
Pronto-Socorro desejam muita 
luz, alegria, saúde e paz. 


