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Representantes da Prefeitura participam do 
lançamento de nova plataforma da Sicoob

Na última segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022, o Sicoob 
Sudeste Mais inaugurou em Pindamonhangaba seu mais novo Escri-
tório de Negócios PJ, que fi cará sob os cuidados do gerente Conrado 
Rodrigues; e do agente de Atendimento Rodrigo de Carvalho.

O Presidente da Cooperativa, Fernando Rebello de Carvalho, 
fez as honras do pontapé inicial das atividades da nova plataforma 
explicando a importância do conceito do cooperativismo, sobre os va-

lores e princípios que conduzem nosso negócio, tendências e práticas 
como o ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa), a qual o 
Sicoob Sudeste Mais é adepta. O diretor de Riscos e Finanças, Erwin 
Rolf Madisson, agradeceu a todos os convidados e discursou sobre 
a curva ascendente de sucesso do Sicoob Sudeste Mais nas últimas 
duas décadas.

PÁG. 3

Prefeitura entrega certificados 
para formandos do ‘Via Rápida’

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e representantes do 
“Via Rápida” e do Sest Senat en-
tregaram certificados para for-
mandos dos cursos de frentista 
e de almoxarife, dia 19 de setem-
bro, no auditório municipal.

Os cursos foram realizados 
por meio do “Programa Via Rá-
pida”, do Governo do Estado, em 
parceria com a Prefeitura de Pin-
damonhangaba.

Entre os dois cursos, foram 
cerca de 50 formandos, que ti-
veram aulas entre os meses de 
agosto e setembro.

PÁG. 6

O prefeito Isael Domingues destacou o programa como uma oportunidade para os jovens se qualificarem para o mercado de trabalho

Revitalização da praça Dr. Cícero Prado será entregue na quinta-feira
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba entregará a reforma e 
revitalização da praça Dr. Cícero 
da Silva Prado, na Vila São Bene-
dito, em Moreira César, na quin-

ta-feira (22), às 18 horas. Trata-se 
se uma praça centenária, que 
também atende moradores da 
Vila São João e da Vila São José. 
Após a cerimônia de reinaugu-

ração, haverá show musical com 
Rolando Martinez. A obra teve 
investimento de R$ 204 mil, por 
meio de recursos federais.

PÁG. 3

Entre outras melhorias, praça recebeu iluminação de LED

PÁG. 2

Pindamonhangaba é campeã 
masculina na ginástica artística

O esporte de Pinda conseguiu grandes resultados no fim de se-
mana, na disputa do 64º Jogos Regionais, com a equipe masculina 
conquistando o primeiro lugar geral na ginástica artística. A equipe 
feminina também brilhou e alcançou o 3º lugar geral. PÁG. 6

Pinda abre 
inscrições para 
curso de auxiliar 
administrativo

PÁG. 3

Covid-19: Pinda 
mantém vacinação 
para todos os 
públicos na 
quarta-feira (21)
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José Valdez é médico, mestre 
e doutor pela USP, professor 

universitário, Magister ad 
Honorem da Universidade 

de Bolonha, e Professor 
Visitante das Universidades 

de Bonn,  Munique, Colônia e Berlim 
(Alemanha). Professor Convidado da 
Universidade de Paris V (Sorbonne)

KANT (filósofo alemão do sé-
culo passado,autor de “Crítica 
da Razão Pura” e “Crítica do Ju-
ízo”) afirmou que “A Educação é 
o processo pelo qual o homem 
chega a ser homem e nela está o 
grande segredo da natureza hu-
mana.Encanta imaginar que a 
natureza humana se desenvol-
verá cada vez melhor por meio 
da educação e que isso pode 
se dar numa forma adequada 
para a humanidade.Este fato 
nos leva a descobrir a perspec-
tiva de uma espécie humana 
mais feliz no futuro”. Aqui,surge 
a grande indagação: será que a 
Educação sempre foi pensada 

dessa maneira desde os seus 
primórdios?

PLATÃO (filósofo grego que 
viveu no século IV  antes de Cris-
to (A.C.), discípulo de Sócrates e 
mestre de Aristóteles, cuja filo-
sofia tem como método a dialé-
tica, e por coroamento a teoria 
das idéias) considerava a Edu-
cação como o desenvolvimento 
das capacidades, tendo em vista 
o lugar exclusivo que  o  indiví-
duo irá ocupar na sociedade. No 
livro II de “A República”ele afir-
ma: “O homem se associa por 
ter necessidade social origina-
da da impotência de bastar-se 
a si mesmo e a necessidade de 

muitas coisas”.Essa associação 
é o que denominamos hoje de 
Estado. Em Platão, o termo Esta-
do equivale ao que nós podemos 
chamar de sociedade. Se o Es-
tado coincide com a sociedade, 
essa Educação para o Estado é 
para a sociedade, daí a sua clara 
conceituação social, mas possi-
velmente construída em termos 
teóricos para uma sociedade 
ideal.Entretanto, nesta, PLATÃO 
separa as classes e posterior-
mente imagina uma educação 
ideal dos indivíduos de acordo 
com o fim a alcançar ou o lugar 
que irão ocupar numa determi-
nada classe. Se o grande filósofo 

OS GREGOS E A EDUCAÇÃO

grego exalta a educação para o 
desenvolvimento das capacida-
des individuais, no que concer-
ne à finalidade, ele é excludente, 
porque resvala na antidemocrá-
tica divisão das classes.

 ARISTÓTELES pensava de 
maneira semelhante a questão 
da Educação. É preciso que per-
cebamos um fato de extrema 
importância: toda Educação 
grega tem um certo sentido par-
ticular,pois não entende nem 
concebe o desenvolvimento do 
homem a não ser dentro e para 
a comunidade.E,é por esta ra-
zão que a concepção helênica 
ainda é fonte de verdades,uma 
vez que se apóia nos valores do 
homem,em dois pilares ideoló-
gicos fundamentais:os de natu-
reza humana e comunitários.O 
filólogo alemão Werner Jaeger ( 
1888-1961), autor do monumen-
tal “PAIDEA: He ideals of Greek 
Culture (3 vols)” , diz com muito 
acerto:”A essência da Educação 
consiste na moldagem dos in-

divíduos de acordo com a forma 
da comunidade.Os gregos che-
garam a uma fundamentação 
do problema da Educação mais 
firme e mais profunda do que a 
de qualquer outro povo da ter-
ra”. Portanto,é importante que 
entendamos que os princípios 
educacionais nos surgem como 
um fenômeno que considera o 
homem unicamente dentro da 
moldura concreta,histórica,da 
sociedade em que se encontra 
inserido. Coloca frente a frente 
dois sujeitos, com alto signifi-
cado: o homem e a sociedade. 
E, quando se pensa nesse bi-
nômio : HOMEM - SOCIEDADE, 
é preciso que se coloque que a 
Educação é Direito do Cidadão, 
Dever do Estado e sobretudo as-
piração da comunidade para o 
seu aperfeiçoamento moral, cul-
tural, e sobretudo humanístico, 
sem esquecer que a tecnologia é 
ferramenta essencial para o pro-
gresso a serviço desse ser criado 
à imagem e semelhança de Deus. 

Anhanguera oferece bolsas e troca inscrição 
de vestibular por doações de alimentos

A Faculdade Anhanguera de 
São José dos Campos - gradua-
ções presenciais e EAD - realiza 
mais uma edição do “Vestibular 
Solidário”, entre os dias 22 e 25 de 
setembro. Com a iniciativa, a ins-
crição para o processo seletiva é 
substituída pela doação de 1 kg de 
alimento não perecível, em be-
nefício da população vulnerável. 
A arrecadação será distribuída a 
entidades que atuam no combate 
à fome.

O processo seletivo será rea-
lizado nas modalidades on-line e 
presencial e os alunos concorrem 
a bolsas de até 70% de descon-
to nas mensalidades de todos as 
graduações (presenciais e EAD) 
oferecidas pela Instituição. As 
inscrições devem ser feitas pelo 
link do Vestibular Anhanguera. 
Ao preencher o formulário, a Fa-
culdade entrará em contato com 
o estudante para passar as orien-
tações sobre a prova.

Vestibulandos podem concorrer a bolsas de até 70% na 
mensalidade de todos os cursos

Entre os cursos presenciais 
disponíveis estão Administra-
ção, Arquitetura e Urbanismo, 
Biomedicina, Direito, Educa-
ção Física, Enfermagem, En-
genharia Civil, Engenharia 
Mecânica, Farmácia, Fisiote-
rapia, Medicina Veterinária, 
Nutrição, Odontologia, Psico-
logia e Publicidade e Propa-
ganda. Para conferir todos os 

cursos oferecidos, incluindo 
os EAD, acesse o site.

A unidade está localizada na 
avenida Doutor João Batista de 
Souza Soares, 4009, no bairro 
Cidade Morumbi em São José 
dos Campos. Para mais informa-
ções, o interessado pode entrar 
em contato pelo telefone (12) 
3512-1300 ou pelo WhatsApp (12) 
99755-0149.

Pinda abre inscrições 
para curso de auxiliar 
administrativo

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento Eco-
nômico, em parceria com Sest/
Senat e com o Governo do Esta-
do, abriu inscrições para o cur-
so de auxiliar administrativo. O 
curso terá início dia 10 de outu-
bro e vai até o dia 7 de novembro.

O curso será presencial no 
PAT, ministrado por professores 
do Sest/Senat de Taubaté. Serão 

50 vagas ao todo, 25 vagas por 
período (manhã e tarde) e as ins-
crições devem ser feitas pelo 
link: www.viarapida.sp.gov.br. 
Serão quatro horas de aula por 
dia, em 17 dias de curso.

O diretor de Emprego e 
Renda da Prefeitura, Marcelo 
Camargo, disse que “os cur-
sos são oportunidades para 
as pessoas aprenderem uma 
profissão ou se aperfeiçoarem 

na área. Os cursos são total-
mente gratuitos e os alunos 
que concluírem com, no mí-
nimo, 75% de frequência, re-
ceberão bolsa auxílio no valor 
de R$ 210.00. São novos cursos 
e novas possibilidades de au-
mentar os conhecimentos da 
área e de se preparar para o 
mercado de trabalho cada vez 
mais competitivo” completou 
o diretor.

Divulgação

Oportunidades de emprego e de 
geração de renda 

Com oferta de cursos gratuitos de qualificação 
profissional para jovens e adultos, o “Via 

Rápida” é um programa do Governo do Estado e 
tem por finalidade dar melhores oportunidades de 
emprego e de geração de renda para esse público.

Em parceria com a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, o programa entregou 
certificados para formandos dos cursos de frentista 
e de almoxarife, nesta semana.

Entre os dois cursos, foram cerca de 50 
formandos – que tiveram aulas entre os meses de 
agosto e setembro. 

Os cursos têm duração de até 100 horas e são 
oferecidos de acordo com o mercado de trabalho. 

Para os organizadores, o “programa fomenta a 
aprendizagem e, consequentemente, à geração de 
emprego”. E o Poder Público tem papel importante, 
atuando como facilitador entre o Estado e a 
população.

Diante disso, a prefeitura vem mantendo contato 
com o Estado para a viabilização contínua desses e 
de outros cursos. 

O que é extremamente importante, tendo em 
vista que a cidade está com ótimos indicadores de 
emprego e de exportação, com várias empresas se 
expandindo e outras chegando. 

Dentro desse contexto, estar capacitados para o 
mercado de trabalho é fundamental: com cursos, 
capacitações e reciclagens. 

Profissionais com bons requisitos e qualificadas 
têm mais chances de sucesso no mercado de 
trabalho. 
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Na última segunda-feira, dia 
19 de setembro de 2022, o Sicoob 
Sudeste Mais inaugurou em Pin-
damonhangaba seu mais novo 
Escritório de Negócios PJ, que fi-
cará sob os cuidados do gerente 
Conrado Rodrigues; e do agente 
de Atendimento Rodrigo de Car-
valho.

O Presidente da Cooperativa, 
o sr. Fernando Rebello de Carva-
lho, fez as honras do pontapé ini-
cial das atividades da nova plata-
forma explicando a importância 
do conceito do cooperativismo, 
sobre os valores e princípios que 
conduzem nosso negócio, ten-
dências e práticas como o ESG 
(Governança Ambiental, Social e 
Corporativa), a qual o Sicoob Su-
deste Mais é adepta. O Diretor de 
Riscos e Finanças Sr. Erwin Rolf 
Madisson agradeceu a todos os 
convidados e discursou sobre a 
curva ascendente de sucesso do 
Sicoob Sudeste Mais nas últimas 
duas décadas.

Dentre os convidados esta-
vam presentes os senhores Ro-
derley Miotto Rodrigues - Se-
cretário de Desenvolvimento 

Econômico, José Antônio Ferrei-
ra Filho (Jú) - Secretário Adjunto 
de Desenvolvimento Econômico, 
Carlos José Ribeiro (Casé) - Se-
cretário Adjunto de Finanças e 
Orçamento, Cláudio Marcelo de 
Godoy Fonseca - Secretário de 
Finanças e Orçamento, os Advo-
gados Dr. Vicente Lagioto e Dr. 
Luis Fabrício Cortez, o empre-
sário Luiz Emerson Guimarães, 
o Presidente da Acip, Sr. Mauro 
Rogério de Almeida.

“Parabenizamos a entidade 
que inova mais uma vez através 
de valores com soluções susten-
táveis para o desenvolvimento 
econômico por meio de coo-
perativismo fomentando ainda 
mais a economia da nossa cida-
de”, afirmou o secretário Roder-
ley Miotto.

A equipe do Sicoob Sudeste 
Mais agradeceu à Prefeitura de 
Pindamonhangaba e à Acip por 
todo o apoio.

O Escritório está localizado 
no Edifício Smart Office, sala 
108, situado a rua Gregório Cos-
ta, 237, no Centro de Pindamo-
nhangaba.

Representantes da Prefeitura cumprimentaram o presidente 
da cooperativa, José Fernando Carvalho, e parabenizando a 
instituição pelo lançamento 

Representantes da 
Prefeitura participam 
do lançamento de nova 
plataforma da Sicoob

Covid-19: Pinda mantém vacinação para todos os públicos na quarta-feira (21)
A Secretaria de Saúde Pindamonhangaba mantém vacinação para todos os públicos na quarta-feira (21). Confira locais e horários.

A Secretaria de Saúde Pindamo-
nhangaba mantém vacinação para 
todos os públicos na quarta-feira (21). 
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 e Cisas (Moreira Cé-
sar).

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

1ª dose: Crianças de 4 anos sem 
comorbidade

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro e Cisas (Moreira Cé-
sar).

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

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 e Cisas (Moreira Cé-
sar).

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

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

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

Shibata Centro e Cisas (Moreira Cé-
sar).

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

ASTRAZENECA (Conforme agen-
dado na carteirinha)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
USF Nova Esperança.

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro e Cisas (Moreira Cé-
sar).

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

PFIZER / BIONTECH (Conforme 

agendado na carteirinha)
Das 8 às 11 horas: Estacionamento 

Shibata Centro e Cisas (Moreira Cé-
sar).

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

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
USF Nova Esperança.

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.
Das 8 às 11 horas: Estacionamento 

Shibata Centro e Cisas (Moreira César).
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 e Cisas (Moreira Cé-
sar).

4ª Dose / Segunda dose Adicional
(População de 18 a 23 anos, com 

alto grau de Imunossupressão e que 
tenham tomado a 3º dose há 4 me-
ses)

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 e Cisas (Moreira Cé-
sar).

24 anos ou mais que tenham to-
mado a 3ª dose há 4 meses

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

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro e Cisas (Moreira Cé-
sar).

Trabalhadores da saúde (que te-
nham tomado a 3ª dose/dose adicio-
nal 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 e Cisas (Moreira Cé-
sar).

(População de 12 a 17 anos, com 
alto grau de Imunossupressão e que 
tenham tomado a 3ª dose há 4 me-
ses)

Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: 
USF Nova Esperança.

Das 8 às 11 horas: Estacionamento 
Shibata Centro e Cisas (Moreira Cé-
sar).

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

5ª dose/ terceira dose adicional
Pessoas acima de 24 anos, com 

alto grau de imunossupressão (que 
tenham tomado a 4ª -dose há 4 me-
ses)

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 e Cisas (Moreira Cé-
sar).

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 evi-
tar desperdício, pode ser solicitado 
àqueles que chegarem próximo ao 
horário de encerramento que retor-
nem outro dia. Pedimos a compre-
ensão.

- 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 procu-
rar o posto que irá tomar a próxima 
dose e pedir a segunda via. É neces-
sário levar um documento com foto 
e preferencialmente 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) - Hiperten-
são arterial estágio 3 - Hipertensão 
arterial estágios 1 e 2 com lesão em 
órgão-alvo e/ou comorbidade.

Crianças de 3 e 4 anos - Doenças 
cardiovasculares

Insuficiência cardíaca (IC) - Cor
-pulmonale e Hipertensão 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 in-
fantis

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 equivalente, 
por ≥14 dias; VI - Uso de drogas mo-
dificadoras da resposta imune*; VII 
- Pacientes em terapia renal substi-
tutiva (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 imunossuprimi-
das (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.

Divulgação

Revitalização da praça 
dr. Cícero Prado será 
entregue na quinta-feira

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai entregar a refor-
ma e revitalização da praça Dr. 
Cícero da Silva Prado, na Vila São 
Benedito, em Moreira César, na 
quinta-feira (22), às 18 horas.

Trata-se se uma praça cen-
tenária, que também atende 
moradores da Vila São João e da 
Vila São José. Após a cerimônia 
de reinauguração, haverá show 
musical com Rolando Martinez

O local foi revitalizado com a 
substituição dos pisos atuais por 
ladrilhos hidráulicos, recebeu 
melhorias no coreto, arboriza-
ção, jardinagem, novos bancos e 
lixeiras. Além disso, a praça rece-
beu iluminação de LED – garan-
tindo mais segurança e tranqui-
lidades aos moradores ao redor e 
aos frequentadores.

O subprefeito de Moreira Cé-
sar, Nilson Luís de Paula Santos, 
disse que é mais uma conquista 
para os moradores. “A Prefeitu-
ra tem um olhar especial para 

Moreira César e com isso atua 
em várias áreas dos bairros do 
distrito, devolvendo a dignidade 
para a população”.

A secretária de Obras e Pla-
nejamento, Marcela Franca, afir-
mou que o local está mais har-
monioso para a população, que 
poderá frequentar a praça com 
mais tranquilidade. “Temos re-
vitalizado praças pela cidade e 
as deixando dignas para os mo-
radores, que terão acesso a um 
projeto paisagístico moderno, 
adequado e que atende aos inte-
resses dos moradores, podendo 
desfrutar de toda sua estrutura, 
passear e realizar os tradicionais 
eventos do bairro”.

O prefeito Isael Domingues 
lembrou que “na semana passa-
da houve a entrega das melho-
rias da praça do Quartel e agora 
será a vez da praça Dr. Cícero Pra-
do. A praça representa a história 
do bairro e também da cidade, 
pois faz homenagem a uma figu-

ra muito importante para o mu-
nicípio, o Dr. Cícero Prado. Além 
de ficar mais bonita, a praça 
também está mais segura - valo-
rizando imóveis do bairro e ofe-
recendo um local mais agradável 
para a população”. A obra teve 
investimento de R$ 204 mil, por 
meio de recursos federais.

O prefeito Isael Domingues 
também citou outras melhorais 
para a Vila São Benedito, como 
a entrega dos títulos de imóveis, 
via Secretaria de Habitação e 
Itesp. “Temos trabalhado muito 
para a regularização de imóveis 
e a Vila São Benedito é um ponto 
em que os trabalhos estão adian-
tados. Uma primeira parte das 
escrituras, cerca de 240 de um 
total de 576 imóveis do bairro, já 
foram entregues aos moradores 
– assegurando garantia jurídica 
e segurança aos proprietários. E 
continuamos trabalhando muito 
neste processo para a regulari-
zação total”, finalizou.
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Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

PORTARIA Nº 77/2022
Nomear Assessor Parlamentar.

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGA-
BA, usando as atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 
VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria 
RESOLVE:

Art. 1º – Nomear a Sra. Karina Brasil Lopes Marcon-
des para o emprego de Assessor Parlamentar do quadro de 
pessoal em comissão da Câmara de Vereadores de Pindamo-
nhangaba, com salário de R$ 5.302,57 (cinco mil e trezentos 
e dois reais e cinquenta e sete centavos), a partir de 19 de se-
tembro de 2022.

Parágrafo único – O controle da frequência será reali-
zado pelo Gabinete no qual o servidor comissionado estiver 
lotado. 

Art. 2º – O cargo em comissão é de livre provimento 
e preenchido com o pressuposto de temporalidade, não ad-
quirindo quem o exerce o direito à continuidade no cargo, 
passível de demissão ad nutum, conforme artigo 37, inc. II 
da Constituição Federal. 

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

Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2022.

Vereador José Carlos Gomes – CAL
Presidente

Vereador Francisco Norberto Silva
Rocha de Moraes – Norbertinho

1 º Vice-Presidente

Vereador Felipe Guimarães Silva
Figueiredo - Profº. Felipe Guimarães

2º Vice-Presidente

Vereador Herivelto dos Santos
Moraes - Herivelto Vela

1° Secretário

Vereador Renato Nogueira
Guimarães - Renato Cebola

2° Secretário

Fotos: Adilson Alvarenga/CVP

Vereadores e pastores
na Mesa Diretora

Orador Oficial, Pastor José
Antonio Rodrigues dos Santos

Os pastores
homenageados e as

autoridades na sessão 
solene do “Dia do Pastor”;
ao lado, o grande público 

que prestigiou o evento

Extrato de Aditivo - 2022

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE 
PINDAMONHANGABA
CONTRATADO:  EG CONT - ESTRATÉGIA E GESTÃO 
EM CONTABILIDADE
CNPJ: 18.954.190/0001-41
CONTRATO Nº: 01/2022, Termo de Aditamento nº 
01, PDC N.º 16/2022, Inexigibilidade de Licitação Nº 
16/2022. Lei Federal nº 14.133/2021.
OBJETO: Prestação de serviços de Assessoria Técnica 
em Contabilidade, através de atendimento remoto 
e presencialmente 02 (duas) vezes por mês, por um 
período de 06 (seis) meses.
VALOR TOTAL: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
PRAZO: 06 (seis) meses.

Numa noite festiva de 
homenagens, a Câmara de 
Vereadores de Pindamo-
nhangaba realizou nes-
ta segunda-feira, dia 19 de 
setembro, no Plenário “Dr. 
Francisco Romano de Olivei-
ra” a Sessão Solene come-
morativa ao “Dia do Pastor 
e da Pastora”. A sessão foi 
promovida por intermédio 
do Decreto Legislativo nº 
01/2004 e do Requerimento 
nº 2.824/2022, de autoria do 
vereador Marco Aurélio de 
Souza Mayor - Marco Mayor 
(PSDB). Participaram do 
evento, os vereadores José 
Carlos Gomes - Cal, Regina 
Célia Daniel Santos - Regi-
ninha, Francisco Norberto 
Silva Rocha de Moraes - Nor-
bertinho e Júlio César Car-
neiro de Souza - Julinho Car. 
Além dos vereadores Cal e 
Marco Mayor, compuseram 
a Mesa Diretora dos Traba-
lhos, o Pastor Presidente da 
Assembleia de Deus -Minis-
tério Belem, Euclides Vaz 
Júnior, a esposa do Pastor 
Euclides, Irmã Alice Valada-
res Vaz e o Orador oficial da 
noite, Pastor José Antonio 
Rodrigues dos Santos.

Na abertura dos traba-
lhos, por deferência especial 
e respeito, o Presidente da 
Câmara de Pindamonhan-
gaba, vereador José Carlos 
Gomes - Cal cedeu seu lugar 
e concedeu a honra de con-
duzir os trabalhos e presidir 

Com homenagens aos pastores da cidade, 
membros da Igreja Assembleia de Deus 

participam de sessão solene na
Câmara de Pindamonhangaba

Evento festivo e solene que comemorou o “Dia do Pastor” contou com a participação
de vários vereadores e de lideranças da Congregação em Pindamonhangaba

a sessão ao vereador Marco 
Mayor.

Logo após a saudação ini-
cial e a execução dos Hinos 
Nacional Brasileiro e de Pin-
damonhangaba, o Pastor Eu-
clides Vaz Júnior fez a oração 
inicial da sessão. Em segui-
da, o vereador Marco Mayor 
fez a leitura da biografia do 
Orador Oficial, Pastor José 
Antonio Rodrigues dos San-
tos e lhe concedeu a palavra. 

“Pastor é vocacionado por 
Deus”, diz Orador Oficial
Em seu pronunciamento, 

o Orador oficial, Pastor José 
Antonio Rodrigues dos San-
tos fez um relato didático so-
bre o papel do Pastor e suas 
responsabilidades perante 
a sua Igreja. “O Pastor não é 
uma profissão. É o exercício 
espiritual. O Pastor é voca-

cionado por Deus. Somos 
regidos pela Bíblia Sagrada e 
pelo dom de Deus”.

Ele observou que “o Pas-
tor tem que ser humilde, 
espontâneo e o Senhor nos 
coloca a responsabilidade de 
acolher e ensinar aos nossos 
irmãos no caminho da fé”. 
O Pastor José Antonio afir-
mou que “o Pastor não é um 
animador de auditório. Sob 
a unção de Deus, ele pode 
reunir esses homens e mu-
lheres que Deus colocou sob 
a sua responsabilidade e ele 
deve sempre os instruir nos 
compromissos da Palavra do 
Senhor”.

O Pastor José Antonio 
concluiu: Nesta noite em 
que estamos aqui reunidos, 
que Deus em Cristo abençoe 
nossa vida como pastores, 

para que possamos andar 
com a cabeça erguida de dia 
e de noite, que possamos 
honrar o que nos foi dado 
por imposição de mãos, pois 
nos foi dado a honra de nos 
chamarem de Pastor, a dig-
nidade de exercer o nosso 
ministério, abençoando a 
vida de nossos irmãos com 
as palavras bíblicas de Deus. 
A ti Senhor, toda Honra e 
toda Glória. Agradeço a Deus 
por tudo que Ele nos tem 
dado!”.

Homenagens
Na sequência, o Poder Le-

gislativo de Pindamonhan-
gaba reconheceu e prestou 
as homenagens aos homens 
que dignificam esta impor-
tante data para toda a comu-
nidade evangélica de Pin-
damonhangaba, ou seja, os 

Pastores da cidade.
Receberam as honrarias 

da Casa, por meio de um Di-
ploma de “Honra ao Mérito” 
os pastores Renato Santos 
Melo, Joel Luiz da Silva, Sa-
muel Andrade da Conceição, 
Sebastião Marcolino, José 
Ricardo da Silva, Benedito 
Carlos Pereira, Joab Lima, 
Willian Alves Rodrigues, 
Daniel Rodrigues dos San-
tos, Christopher Godoy, Jor-
ge Monteiro e José Ivanildo 
Anacleto.

Durante a solenidade, as 
cantoras Daiane Cristina Pe-
reira da Silva Santos e Pro-
fessora Laodiceia Bonno e 
os cantores Jordelino Nasci-
mento e Anderson Matos se 
apresentaram com Cânticos 
e Hinos de Louvor.

Encerramento
Ao final da sessão, o Presi-

dente da Mesa Diretora, vere-
ador Marco Mayor encerrou 
a solenidade agradecendo 
a todos - pastores, convida-
dos e público presente - pela 
importante participação no 
evento. “Na emoção desta lin-
da e fraterna noite, no calor 
da nossa gratidão a todas as 
autoridades, todos os pasto-
res, familiares e convidados 
e no encerramento de mais 
um lindo capítulo da nos-
sa história de homenagens, 
hoje com o devido e mereci-
do destaque aos nossos pas-
tores, agradeço a presença 
neste importante momento”, 
finalizou.



Pindamonhangaba, 21  DE SETEmbRo dE 2022 Tribuna do Norte 5

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

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

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

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de FABRICIO DE ASSIS MARTINS e s/m JOELMA 
DOS SANTOS MARTINS, em virtude dos mesmos não terem sido encontrados nos ende-
reços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – CEF, deverão Vossas Senhorias comparecerem a esta Serventia, no endereço 
supra, para efetuarem o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de R$ 
_________, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e emolumentos 
das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas 
ao contrato de financiamento imobiliário nº 855553949898, firmado em 10 de maio de 2018, 
garantido por alienação fiduciária registrada sob nº 04 na matrícula nº 68.097, tendo por objeto 
o imóvel situado na RUA ROMÃ N° 101, APTO 37, CONDOMÍNIO ROMÃ VILLAGE, JARDIM 
ELOYNA, NESTA CIDADE, CEP 12.413-460. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias 
úteis, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e 
consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.

Pindamonhangaba, __ de setembro de 2022.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO 149/2022 (PMP 8880/2022)
A Autoridade Superior, com base na análise técnica da Secretaria de Tecnologia, homologou em 
16/09/2022 e adjudicou o procedimento licitatório supra que cuida de “contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de instalação de rede elétrica e rede de dados no novo pré-
dio da Secretaria de Educação”, em favor da empresa: SOLUTEC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
LTDA – EPP, Lote 01 no valor total de R$ 1.300.000,00.

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 087/2021 (PMP 4045/2021)
Foi firmado o aditamento 01/2022, de 26/08/2022, ao contrato 183/2021, que cuida de “contratação 
de empresa especializada para aluguel de veículos pelo período de 12 meses”, para prorrogação 
do contrato até 26/08/2023, cancelamento dos itens 05, 06, 07 e 13, com supressão de 18,84%, 
correspondente a R$612.531,60, acréscimo de 4,35% correspondente a R$264.124,08 e reajuste 
de 11,69% com base no índice IPC-FIPE, passando o valor do contrato para R$3.102.069,34. 
Assinando pela contratante: Nilson Luis De Paula Santos, Luciana De Oliveira Ferreira, Marcela 
Franco Moreira Dias, Ana Claudia Macedo Dos Santos, Everton Chinaqui de Souza Lima, Fabricio 
Augusto Pereira, João Henrique Ferreira Gontijo, Marcelo Ribeiro Martuscelli, Ricardo Alberto Pe-
reira Piorino, Danilo Velloso e pela contratada, empresa Credicar Locadora De Veiculos Ltda, o sr. 
Luiz Daniel Goulart Viana.

PREGÃO N° 122/2021 (PMP 5984/2021)
Foi firmado o aditamento 01/2022, de 01/09/2022, ao contrato 184/2021, que cuida de “contra-
tação de empresa especializada para disponibilizar profissional especializado em reumatologia, 
para realização de consultas (incluindo uma consulta de retorno)”, para prorrogação do contra-
to até 03/09/2023 e reajuste com base  no índice IPC-FIPE de 10,73%, passando o valor para 
R$385.340,40, assinando pela contratante a Sra. ANA CLÁUDIA MACEDO DOS SANTOS, e pela 
contratada, empresa Ferreira & Silva Serviços Médicos LTDA, o Sr. THIAGO DA SILVA.

*** ATAS DE REGISTRO DE PREÇO ***
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 099/2022 (PMP 5195/2022)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de ração, a fim de atender o Cepatas - Centro de Pro-
teção e Tratamento de Animais, por um período de 12 meses”, foram firmadas as Atas de Registro 
de Preço: 
Ata 226/2022, de 29/08/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora 
da ata, a Sra. ANA CLÁUDIA MACEDO DOS SANTOS, e pela contratada, EMPRESA: GABRIEL 
SALOMÃO BEVILACQUA PICCOLO, o Sr. GABRIEL SALOMÃO BEVILACQUA PICCOLO.
Ata 227/2022, de 29/08/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora 
da ata, a Sra. ANA CLÁUDIA MACEDO DOS SANTOS, e pela contratada, EMPRESA: LICITAVET 
COMERCIAL LTDA, o Sr. PAULO ALEXANDRE MANCUZO.
Ata 228/2022 de 29/08/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora da 
ata, a Sra. ANA CLÁUDIA MACEDO DOS SANTOS, e pela contratada, EMPRESA: RAM COMER-
CIO DE RACAO LTDA, a Sra. ROSA APARECIDA FURLAN MANCUZO.
Ata 229/2022 de 29/08/2022, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora 
da ata, a Sra. ANA CLÁUDIA MACEDO DOS SANTOS, e pela contratada, EMPRESA: R F LEITE 
AQUINO ALIMENTOS PARA ANIMAIS EPP, o Sr. RODOLFO FERREIRA LEITE AQUINO.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAúDE
COMUS

CONVOCAÇÃO – 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Conselho Municipal de Saúde

Ficam os Senhores Conselheiros Titulares e Suplentes do Conselho Municipal 
de Saúde (COMUS), convocados a comparecer e toda a população convidada 

a participar da “52ª Reunião Ordinária em 2022”, a ser realizada de forma presencial no 
auditório da prefeitura para interação e discussão da pauta a seguir:
01 – Aprovação da Ata da 51º Reunião Ordinária; 02 – Reforma do Regimento Interno; 03 – 
Apreciação e Deliberação do 2ª RDQA 2022;
Informes:
1.
2.
3.
Data: 27/09/2022 (Terça-Feira)
Horário: Primeira chamada: 18:30h / Segunda chamada: 19:00h
Endereço: Av. Nossa Sra. do Bonsucesso, 1400 - Alto do Cardoso, Pindamonhangaba - SP, 
12420-010
Pindamonhangaba, 20 de Setembro de 2022.

THIAGO DA SILVA
Presidente

                      MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                                            ESTADO DE SÃO PAULO 
              SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

01 EXTRATO PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 50/2022 (EMENDA PARLAMENTAR) 
 Processo Administrativo: Nº 12.593/2022 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Pindamonhangaba – APAE Pinda 

 Objeto: Realizar o repasse de recurso da Emenda Parlamentar: nº 
202228010006, de autoria do Deputado Federal Guilherme 
Mussi, especificamente para despesas de auxilio, compreendidas 
no plano de trabalho integrante do Processo Administrativo nº 
12.593/2022, de 14 de setembro de 2022. 

 Prazo: 04 meses 
 Valor Aditado: R$ 100.000,00 
 Data da assinatura: 19/09/2022 

 

   

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE APOIO ESPORTIVO DE PINDAMONHANGABA 

O Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba – FAEP tem sua gestão exercida por um Conselho Diretor Deliberativo, formado por sete 
membros, sendo que quatro membros são eleitos por segmentos esportivos do município. 
O mandado atual dos conselheiros expirou no ano de 2020 e para a renovação do Conselho Diretor convidamos os interessados dos 
segmentos abaixo para participarem da nova assembléia de eleição, para o exercício de 2023 a 2024. 

1. Professores e Técnicos da SEMELP; 
2. Professores de Educação Física da Rede  Estadual/Municipal  de Ensino; 
3. Presidentes das Sociedades Amigos do Bairro; 
4. Presidentes ou Representantes de Academias, Associações e Clubes. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES   

1.1. O Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo é composto por: 
Secretário (a) Municipal de Esportes; 
Diretor (a) Municipal de Esportes; 
Um representante da Secretária Municipal de Finanças; 
Um Professor de Educação Física ou Técnico Desportivo da Secretária Municipal de Esporte de Pindamonhangaba (SEMELP); 
Um Professor de Educação física, indicado pelos próprios Professores de Educação Física da rede  Estadual  ou Municipal de Ensino, 
que atuem em Pindamonhangaba; 
Um representante oficialmente vinculado e indicado pelas Sociedades de Amigos de Bairro; 
Um representante oficialmente vinculado e indicado, pelas Ligas Municipais, Clubes, Associações e Academias representativas do 
Município; 
Os representantes do Poder Público Municipal foram indicados pelas próprias secretárias municipais contempladas na lei supracitada.    
3. ELEIÇÃO 
3.1. Os Indicados de cada segmento devem possuir vínculo oficial com as entidades que representam. 
3.2. Os respectivos interessados não deverão se enquadrar na nova redação do Art. 118 do capitulo V da Lei Orgânica Municipal de 
Pindamonhangaba, conhecida como “Ficha Limpa Municipal” aprovada em 2º turno no dia 21 de maio de 2012. 
3.3. Em cada Assembléia será realizada eleição direta, como voto secreto, onde cada votante votará em até três nomes. 
3.4. A lista Tríplice será enviada ao Digníssimo Senhor Prefeito Municipal que Indicará o membro de cada segmento para o novo 
mandato. 
3.5. Não é permitido voto por procuração. 
3.6. A eleição dos Conselheiros para compor o Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba será realizada na 
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba (SEMELP), localizada no Centro Esportivo “João do Pulo” situado na 
Rua Eng.º Orlando Drumond Murgel, 493, Parque São Domingos, CEP 12410.310. 
 
DATA EVENTO 
21/09/2022 Período de inscrição até as 17h00
23/09/2022 Eleição das 9h ás 11 h30min. Das 13h30min ás 16h.
            
4. DISPOSIÇÕES FINAIS 
4.1. A relação dos conselheiros indicados por seus respectivos órgãos será publicada no Jornal Tribuna do Norte. 
 
Atenciosamente, 

 

Prof. Everton Chinaqui de Souza Lima 
Secretário Municipal de Esportes e Lazer 

Presidente do FAEP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.858, DE 16 DE SETEMBRO DE 2022.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções e nos termos da Lei nº 6.197, de 20 de dezembro de 2018, alterada pela Lei nº 6.563, 
de 1º de julho de 2022, RESOLVE DESIGNAR os senhores a seguir indicados para as 
respectivas funções de confiança e gratificada:

I- a partir de 1º de setembro de 2022:
- Joel Cardoso
  Chefe de Divisão de Saúde Ocupacional
- Pedro Luiz de Souza
  Agente da Defesa Civil 

II- a partir de 14 de setembro de 2022:
- Tatiane Pereira de Paula
  Chefe de Divisão de Licitação
- Alcineu Mont Serrato de Souza Junior
  Chefe de Divisão de Licenciamento e Fiscalização Ambiental

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de 
setembro de 2022.
Pindamonhangaba, 16 de setembro de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 16 de setembro de 2022.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

ANEXO úNICO

NORMAS TÉCNICAS RELATIVAS AO COMÉRCIO AMBULANTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Todos os comerciantes de Gêneros Alimentícios deverão atender, durante todo o período da auto-
rização, as normas da Vigilância Sanitária constante neste anexo, estando sujeitos às penalidades 
previstas em lei que versa sobre o assunto.

I - os equipamentos ambulantes devem possuir:
a) compartimentos providos de tampas com partes rigorosamente justapostas;
b) revestimentos de material liso, resistente, impermeável, atóxico e de fácil limpeza nas superfícies 
que entrem em contato direto com alimentos;
c) proteção contra sol, chuva, poeira e outras formas de contaminação;
d) isolamento térmico no caso de venda de alimentos perecíveis, sorvetes, refrescos, bebidas não 
alcoólicas e similares;
e) queimador a gás, vedado o uso de fogareiros a querosene e o uso de lenha;
f) permitido uso de carvão apenas para venda de churrasco;
g) sistema de exaustão para os “trailers” e “food trucks”;
h) pintura em tonalidades claras na parte interna do trailer, food truck ou qualquer outro equipamen-
to que se enquadre na categoria de ambulante do ramo alimentício;
i) equipamentos de refrigeração, dependendo das características do alimento a ser comercializado; 
j) dos equipamentos de cocção e fritura, quando comercializar alimentos que devam ser submetidos 
a essas operações antes do consumo;
k) refrigeradores ou balcão frigorífico para “trailers” e barraca;
l) lavatório para higienização das mãos e utensílios;
m) tanque de recolhimento de efluentes da pia, com capacidade mínima de 200 (duzentos) litros, 
removível, lavável e dotado de fecho hidráulico, para “trailers” e barraca. Esses efluentes serão 
esgotados no bueiro mais próximo, mediante autorização da Sabesp.
n) recipientes revestidos com sacos plásticos para o acondicionamento de lixo, providos de tampo 
acionável com os pés.

II - os equipamentos destinados ao comércio ambulante de sanduíches devem ser providos de 
compartimento com tampa, de fácil limpeza, com separação para o pão e recheio. Este último deve 
ser mantido em recipiente isotérmico, com temperatura adequada às suas características:
a) recheio frio: até 6°C (seis graus centígrados);
b) recheio quente: até 65° C (sessenta e cinco graus centígrados).

III - os equipamentos destinados ao comércio ambulantes de sorvete, refrescos e bebidas devem 
ser hermeticamente fechados e confeccionados em material isotérmico, liso, resistente, imperme-
ável e de fácil limpeza;

IV - os frios e embutidos devem estar embalados, rotulados e com número de registro do órgão 
competente (SIF), quando for o caso, ou com respectivo comprovante de origem, em se tratando 
de produtos não embalados, não sendo permitido o retalhamento desses produtos para venda ao 
consumidor;

V - os equipamentos autorizados para o ramo alimentício devem ser destinados exclusivamente ao 
comércio de gênero alimentícios, ficando vedado o uso para outros fins;

VI - os alimentos semi-preparados ou preparado devem ser manuseados com instrumentos apro-
priados, sem contato manual;

VII - na comercialização dos alimentos e seu fornecimento ao consumo, é obrigatório o uso de 
utensílios e recipientes descartáveis de uso individual, tais como: pratos, talheres, copos, canudos, 
entre outros;

VIII - todos os equipamentos ambulantes devem ser mantidos limpos e em bom estado de con-
servação;

IX - produtos como condimentos, molhos e temperos para sanduíches e similares, devem ser ofere-
cidos em “sachet” individual, vedada a utilização de dispensadores de uso repetido;

X - além das obrigações previstas, os ambulantes devem: a) vender produtos de boa qualidade e 
dentro do prazo de validade;
a) vender produtos de boa qualidade e dentro do prazo de validade;
b) manter limpo o local de trabalho e arredores, recolhendo e removendo o lixo decorrente da ativi-
dade, quantas vezes for necessário;

XI - proibida a venda de refeições prontas para o consumo;

XII - os alimentos semi-preparados ou prontos para cocção, fritura ou montagem devem estar 
embalados adequadamente, de acordo com suas características, conservados em refrigerador ou 
balcão frigorífico (temperatura até 6°C) ou outro meio de conservação em baixa temperatura (reci-
piente isotérmico provido de gelo devidamente acondicionado em saco plástico incolor, limpo e de 
material não reciclado);

XIII - os alimentos fritos e cozidos devem ser conservados à temperatura acima de 65°C (sessenta 
e cinco graus centígrados);

XIV - as bebidas somente podem ser comercializadas na embalagem original, à exceção dos equi-
pamentos de mistura e dispensação automática de sucos e refrigerantes;
XV - no acondicionamento dos alimentos não é permitido o contato direto dos mesmos com jornais, 
papéis coloridos ou impressos, papéis ou plásticos usados ou reciclados ou qualquer outro material 
de embalagem que possa contaminá-los;

XVI - os manipuladores de alimentos e ambulantes não podem exercer sua atividade quando aco-
metidos de doenças infectocontagiosas ou transmissíveis;

XVII - os ambulantes devem usar uniformes compostos de gorro ou lenço protegendo todo cabelo 
e guarda-pó ou avental, mantidos fechados, limpos e em condições de uso;

XVIII - os ambulantes devem manter higiene pessoal adequada, observando os seguintes itens: 
a) unhas limpas e curtas;
b) cabelos e barbas feitas ou aparadas;
c) não fumar, espirrar ou tossir, mascar goma, comer, cuspir, palitar dentes, enquanto estiver lidan-
do com alimentos;
d) não passar a mão na boca, nariz, cabelos e/ou cabeça;
e) as mãos devem ser lavadas tantas vezes quanto necessário e após o uso do sanitário (banheiro); 

XIX – os ambulantes ficam obrigados a realização de curso sobre “Boas Práticas” ou “Manipulação 
de alimentos”;

XX – os ambulantes ficam obrigados a apresentação de POP – Processo Operacional Padrão, onde 
traz as execuções de tarefas acerca da atividade desenvolvida no seu dia a dia;

XXI - além de atenderem os preceitos estabelecidos nestas Normas, os ambulantes devem atender 
as exigências de ordem higiênico-sanitárias.

DECRETO Nº 6.247, DE 14 DE SETEMBRO 2022.
Estabelece normas regulamentares sobre o funcionamento do comércio ambulante e dá outras 
providências.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando das competências e 
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição Federal, bem como o inc. IX, do art. 65, da 
Lei Orgânica do Município,
  
DECRETA:
Art. 1º É considerado comércio ambulante a atividade praticada por pessoas físicas ou jurídicas, 
mediante a comercialização de produtos, a qualquer título, em vias e locais públicos, porta a porta 
ou em pontos de concentração em massa, de modo habitual ou eventual, desde que possa ser 
transportada ou transferida de local a qualquer tempo, seja por seu próprio esforço, tração humana 
e/ou veículos automotores, que obedecerão às normas descritas a seguir.
§1° As autorizações de que tratam este decreto serão concedidas a título precário, com validade 
de 2 (dois) anos, podendo ser renovadas por igual período desde que atenda aos critérios pré-es-
tabelecidos pela Administração Pública e não conste reincidência de infrações cometidas durante 
a vigência.
§2° Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão que viole as regras para comerciali-
zação de alimentos em vias e áreas públicas nos termos fixados neste Decreto.
§3° Para fins de formalização da autorização de que trata este decreto, deverá ser assinado docu-
mento contratual entre as partes, permitente e permissionária.
Art. 2° Os produtos a serem comercializados, serão organizados em razão de sua natureza, e 
distribuídos de acordo com a seguinte classificação de grupo:
I - Grupo 1  -  produtos alimentícios;
II - Grupo 2  -  produtos não alimentícios;
Parágrafo único. Os Grupos poderão ser classificados nas seguintes categorias:
I - Categoria (A): veículos automotores adaptados, devendo ter o comprimento de no máximo de 
4,00 m (quatro metros);
II - Categoria (B): veículos automotores com comprimento acima de 4,00m (quatro metros), deven-
do ser retirados do local após horário de funcionamento;
III - Categoria (C): bancas e quiosques de qualquer natureza;
IV - Categoria (D): carrinhos ou tabuleiros, tracionados ou carregados por força humana e/ou mecâ-
nica, tendo ponto fixo ou realizado de porta em porta em meio aberto;
V - Categoria (E): barracas desmontáveis.
Art. 3º Nos termos do parágrafo único do art. 2º deste decreto será exigido do permissionário classi-
ficado nas categorias A, B ou C, cadastro de Microempreendedor Individual – MEI.
§1º Para todas as categorias mencionadas no parágrafo único do art. 2º deste decreto, serão exi-
gidos:
I - documento pessoal do interessado (RG e CPF);
II - cópia do comprovante de residência em nome do requerente, ou que comprove a relação de 
parentesco;
III - certidão de regularidade eleitoral;
IV - certidão de antecedentes criminais estadual emitida pela SSP-SP
§2º Para os comerciantes do grupo 1, será exigida a participação e comprovação de conclusão 
em curso de “Boas Práticas em Manipulação de Alimentos” de maneira continuada ministrados por 
instituições públicas ou privadas credenciadas.
§3º todos os comerciantes do Grupo 1 deverão atender, durante todo o período da autorização, as 
normas sanitárias constantes no Anexo Único deste Decreto, estando sujeitos às penalidades em 
legislação específica.
§4º Para as categorias A e B, descritas no parágrafo único do art. 2º deste decreto, será exigido o 
CRLV do veículo.
Art. 4º A atividade ambulante será exercida mediante o tipo de produto a ser comercializado, poden-
do receber, após submissão do procedimento próprio, a autorização de sua inscrição, devendo-se 
levar em consideração:
I - a existência de espaço físico adequado para receber o equipamento e consumidores;
II - a adequação do equipamento quanto às normas sanitárias em face dos alimentos que serão 
comercializados;
III - a compatibilidade entre o equipamento e o local pretendido, levando em consideração às nor-
mas de trânsito, o fluxo seguro de pedestres e automóveis, inscrição para exercício de atividade;
IV - as eventuais incomodidades geradas pela atividade pretendida, incluindo possíveis interferên-
cias no comércio preexistente no local.
Art. 5° É vedada a concessão:
I - de mais de uma inscrição/autorização para a mesma pessoa física e/ou jurídica.
II - de autorização para o exercício de comércio ambulante para menores de 18 (dezoito) anos.
Art. 6° No caso de cessão de espaço público para atividades eventuais – eventos – de realização 
particular ou pública, com delimitação e fechamento de espaço, ou na hipótese de realização de 
serviços e/ou obras de modificação na sinalização da via, as autorizações concedidas por meio 
desse Decreto serão suspensas, caso não seja possível o remanejamento do equipamento para 
outro local previamente informado pela Administração Pública.
Parágrafo único. As autorizações expedidas através deste Decreto não concedem autorização para 
exercer atividades de ambulantes nos eventos específicos que, porventura, vierem a ocorrer no Mu-
nicípio, os quais terão critérios e processos específicos e serão divulgados em momento oportuno.
Art. 7º Fica proibido ao inscrito:
I- alterar o seu equipamento;
II- manter ou ceder equipamentos e/ou mercadorias para terceiros;
III- manter ou comercializar mercadorias não autorizadas, ou alimentos em desconformidade com 
a sua permissão;
IV- a comercialização de derivados de tabaco (cigarro e outros);
V- a comercialização de produtos considerados ilícitos, inadequados ou não permitidos pela legis-
lação federal, estadual e municipal, bem como seus regulamentos;
VI - depositar caixas e equipamentos em áreas públicas e em desconformidade com a autorização 
ou alvará;
VII - causar dano ao bem público ou particular no exercício de sua atividade;
VIII - permitir a permanência de animais na área abrangida pelo respectivo equipamento;
IX - montar seu equipamento fora dos limites estabelecidos para o ponto;
IX - manipular e comercializar os produtos de forma que o vendedor, o manipulador, o consumidor e 
as demais pessoas envolvidas na atividade permaneçam na pista de rolamento;
X - perfurar ou de qualquer forma danificar quaisquer áreas ou bem público com a finalidade de 
fixar seu equipamento;
XI - expor mercadorias ou volumes além do limite ou capacidade do equipamento;
XII - utilizar equipamento sem a devida permissão ou modificar as condições de uso determinado 
para tal;
XIII - jogar lixo ou detritos, provenientes de seu comércio ou de outra origem, nas vias ou logra-
douros públicos; 
XIV- comercializar produtos ou serviços, ou qualquer outra forma que se venha a ofertar, no interva-
lo de conjuntos semafóricos de trânsito local ou em qualquer via, que atrapalhe o trânsito local; e,
XV – fazer uso de aparelhos sonoros e alto-falantes que causem perturbação ao sossego público. 
Art. 8º Os equipamentos não terão demarcação exclusiva em vias e áreas públicas.
§ 1º Fica autorizada a permanência no local conforme definido pelo Poder Público Municipal, com 
exceção dos equipamentos que se enquadrem no inc. II do parágrafo único do art. 2º.
§ 2º A autorização para permanência no local não exime a responsabilidade de manter o equipa-
mento em condições de se locomover sempre quando houver necessidade, devendo o mesmo 
estar regulamentado e de acordo com as leis pertinentes para devida locomoção.
Art. 9º Fica determinado que as novas autorizações a serem emitidas, após a publicação deste 
Decreto, deverão cumprir todas as exigências nele contidas.
Art. 10. Os comerciantes ambulantes com consumação de gêneros alimentícios e bebidas poderão 
ocupar com mesas e cadeiras, limitados a 5 (cinco) conjuntos, do passeio público correspondente 
as suas barracas, bancas, trailers e outras instalações, desde que fique destinada à livre circulação 
dos pedestres uma faixa do passeio com largura mínima de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) 
destinada à livre circulação dos pedestres.
§1° O permissivo descrito se aplica inclusive aos comerciantes ambulantes localizados em frente de 
praças públicas, que poderão ocupar também parte da área da praça, mantendo a livre circulação 
dos pedestres conforme supracitado.
§ 2° A área da praça citada acima não inclui área verde.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 14 de setembro de 2022. 

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário de Administração

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 14 de setembro de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
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Prefeitura entrega certificados 
para formandos do ‘Via Rápida’

O ‘Box da Reciclagem’ – con-
tainer que arrecada materiais de 
reciclagem, um projeto da Você Re-
cicla em parceria com a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, arrecadou 
entre os dias 9 e 31 de agosto (seu 
primeiro mês de funcionamento), 
249kg280gr de reciclagem, sendo 
pagos R$ 255,32 às pessoas que 
levaram itens. 

Os principais materiais recebi-
dos foram: papelão – 22,70%; papel 
branco – 18,64%; óleo de cozinha – 
16,71% e garradas PET – 16,42%.

Em comparação, só nos primei-
ros dez dias do mês de setembro já 

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba e representantes do “Via Rá-
pida” e do Sest Senat entregaram 
certificados para formandos dos 
cursos de frentista e de almoxari-
fe, dia 19 de setembro, no auditó-
rio municipal.

Os cursos foram realizados 
por meio do “Programa Via Rá-
pida”, do Governo do Estado, em 
parceria com a Prefeitura de Pin-
damonhangaba.

Entre os dois cursos, foram 
cerca de 50 formandos, que ti-
veram aulas entre os meses de 
agosto e setembro. Para o curso 
de frentista foram 60 horas de 
aula; para almoxarife, 70 horas.

O secretário de Desenvol-
vimento Econômico, Roderley 
Miotto, destacou a parceria com o 
‘Programa Via Rápida’. “Um ótimo 
programa de fomento à aprendi-
zagem e, consequentemente, à 
geração de emprego. A Prefeitu-
ra mantém esse contato intenso 
com o Estado para a viabilização 
contínua de vários cursos”.

O prefeito, Isael Domingues, 
elogiou o Governo do Estado pela 
iniciativa e disse que “é uma gran-
de oportunidade para as pessoas, 
especialmente os jovens, se qua-
lificarem para o mercado de tra-
balho. Estamos em um momento 
crescente de oportunidade de 
emprego em várias áreas. Somos 
a cidade com ótimos indicado-
res de emprego e de exportação 
e temos várias empresas se ex-
pandindo e outras chegando. As 
vagas existem, mas para isso as 
pessoas precisam estar qualifi-
cadas, com currículos completos, 
bem elaborados e com os cursos 
que o mercado exige. Além disso, 

as pessoas precisam ter inteli-
gência emocional, saber se com-
portar perante as situações, fazer 
o que muitas vezes os cursos não 
ensinam, que são as questões da 
vida, da sociedade. A pessoa que 
reunir esses requisitos têm mais 
chances de sucesso no mercado 
de trabalho”.

Prefeito Isael parabenizou o 
público e voltou a citar o cres-
cimento de Pindamonhangaba 
como oportunidade. “Quando a 
cidade vai bem, está bem cuida-
da, ela atrai mais investimentos. 
E isso tem ocorrido. Deste modo, 

agarrem as oportunidades que 
estão sendo viabilizadas, tanto na 
oferta de cursos quanto na oferta 
de vagas. Nós como Poder Públi-
co, vamos continuar trabalhando 
para o desenvolvimento do muni-
cípio, atuando como facilitadores 
para o sucesso da população”.

O evento ainda contou com a 
presença do diretor de Emprego 
e Renda, Marcelo Camargo, da co-
ordenadora de Desenvolvimento 
Profissional do Sest Senat, Fran-
cisca Pereira, e dos professores do 
Sest Senat, Flavio Aires e Marcus 
Demenis.

‘Box da Reciclagem’ arrecada cerca 
de 250kg no primeiro mês

foram arrecadados 243kg. Assim, 
a expectativa de arrecadação 
deste mês é de três vezes mais 
que o primeiro mês. Levando em 
conta que a cidade está com um 
box funcionado, faltando ainda a 
inauguração do Box do Parque da 
Cidade, isso já gera impacto direto 
na preservação do meio ambiente.

Na prática, o projeto prevê que, 
a partir do aplicativo, o próprio 
consumidor localize o box de 
reciclagem mais próximo, levando 
seus resíduos sólidos recicláveis – 
que devem estar limpos e separa-
dos. Depois de pesados, eles são 

convertidos em créditos que po-
dem ser trocados por recompen-
sas (dinheiro em conta ou bônus), 
disponibilizados em aplicativo 
ou parcerias estabelecidas com o 
varejo e serviços.

Cálculo de Impacto Ambiental

Foram evitados o consumo de 
12.431 litros de água.

Foram economizados 64 KWH 
de energia elétrica.

Foram evitados a poluição de 
1.222 Kg de gás carbono na atmos-
fera.

“É fundamental que o poder 
público e os governos possam 
incentivar esse processo. Que 
aconteça, que exista nos municí-
pios a economia circular. É impor-
tante essa iniciativa, pois gera um 
retorno, volta de alguma forma 
para o público, e colabora com as 
questões ambientais da cidade”, 
disse a secretária de Meio Ambien-
te, Maria Eduarda San Martin.

“A ação é pioneira na aborda-
gem da quíntupla hélice, conceito 
de inovação que inclui meio am-
biente. A primeira etapa de uma 
ação que traz resultados imedia-
tos à população, por meio de ação 
social, ambiental e tecnológica”, 
completou o secretário de Tecno-
logia, Inovação e Projetos, Danilo 
Velloso.

Pinda é campeã masculina 
na ginástica artística

O esporte de Pinda conse-
guiu grandes resultados no final 
de semana, na disputa do 64º 
Jogos Regionais. Pinda conquis-
tou o primeiro lugar no geral por 
equipe masculina e 3º lugar no 
geral com a equipe feminina na 

ginástica artística. O resultado 
consolidou a cidade ainda mais 
na conquista da segunda colo-
cação no geral do campeonato.

Nesse final de semana, a ci-
dade disputou duas modalida-
des: vôlei e a ginástica artística. 

RESULTADOS DO VÔLEI

São José 3 X 0 Pindamonhangaba.
Pinda fi cou com o vice-campeonato.

RESULTADOS GINÁSTICA ARTÍSTICA

Wesley: 
1º lugar no solo
2º lugar no cavalo
2º lugar na argola
2º lugar no salto sobre a mesa
2º lugar nas paralelas
2º lugar nas barras fi xas
Campeão individual no geral 

Alowany:
2º lugar no cavalo
1º lugar na argola
1º lugar no salto sobre a mesa
3º lugar nas paralelas 

1º lugar na barra fi xa
Vice-campeão individual geral

Rodrigo:
3º lugar no solo
1º lugar no cavalo com alças
3º lugar nas argolas
1º lugar nas paralelas
3º lugar na barra fi xa
3º lugar individual geral

Miguel:
2º lugar no solo
3º lugar no salto sobre a mesa

Feminino

Analuz:
1º lugar no salto sobre a mesa
3º lugar no solo
3º lugar no individual geral

Público prestigiou a entrega dos 
certificados no auditório municipal

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação


