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‘DIA D - VACINAÇÃO’

PÁG. 5

Escritor pindamonhangabense 
lança obra infantil: ‘Gatião 
- O Gatinho Sebastião’ PÁG. 7

Escritor tem um canal no youtube: “Histórias do Tio Victor”

Divulgação

Moradores do Azeredo recebem 
contratos de doação para escritura

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Habitação, entregou 66 
contratos de doação para escri-
tura de imóveis no loteamento 

Marieta Azeredo, em Moreira 
César, dia 20 (terça-feira), no 
centro comunitário do bairro.

A iniciativa faz parte do “Pro-
grama Meu Bairro é Legal”.

PÁG. 3

Documento na mão: há cerca de 30 anos as famílias do bairro esperavam por este momento

Divulgação

‘Circuito Corrida de 
Rua’ será disputado 
domingo, no Zito

A Secretaria de Esportes e 
Lazer da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba promoverá a “3ª Etapa 
Circuito Corrida de Rua 2022” 
no domingo (25), com largada às 
7h30, no Centro Esportivo Zito, 
em Moreira César.

A VEZ DE MOREIRA CÉSAR. A primeira etapa do “Circuito 
Corrida de Rua 2022” foi realizado no Parque da Cidade; a 
segunda, no shopping; agora é a vez do evento chegar ao Distrito

A organização do evento pede 
que os competidores cheguem 
com antecedência para retirar o 
número e chip. Será um percur-
so de aproximadamente 5km na 
região do Zito.

PÁG. 8
Divulgação

Pinda promove mobilização 
contra Pólio, Covid-19 e 
atualização de carteirinha 
de vacinação no sábado

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de 
Pindamonhangaba promoverá a mobiliza-
ção para vacinação contra Covid-19 para 
todos os públicos, contra poliomielite para 
crianças de um ano a menores de cinco 
anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias) e 
atualização de carteirinha para crianças 

de 6 meses a menores de quinze anos (14 
anos, 11 meses e 29 dias), no sábado (24), 
das 8 às 13 horas. 

Os locais de aplicação serão: Ciaf/Sala de 
vacina central, UBS Ipê 2, UBS Bem Viver, 
PSF Nova Esperança e PSF Castolira.

Agencia Brasil
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ELEFANTE ENFERRUJADO SEM TROMBA
Antes de adormecer 

profundamente, ele o 
reconheceu. Não tinha 
dúvida de que era ele. 
Ninguém no mundo possuía 
aqueles cabelos ruivos 
embaraçados, aquela legião 
de sardas no rosto, aquela 
voz esganiçada. 

Assim que a anestesia 
produziu efeito, foi 
mergulhado nas 
reminiscências escolares, e 
ouviu:

“Você era um menino 
comprido, travesso, criador 
irrefreável de apelidos. Nos 
primeiros dias de aula todos 
os colegas da sala foram 
‘rebatizados’. Dentre eles, o 
gordinho, que passou a ser o 
mais visado.

‘Sai da frente, gente! Aí 
vem o elefante enferrujado 
sem tromba!’ 

O menino, refém da 
disfunção hormonal, 
estacava. Em seguida, 
apressava passos e ia 
refugiar as lágrimas no 
banheiro. O caso chegou 

à direção da escola que, 
mesmo tomando todas as 
medidas, não conseguiu 
resolver o problema. 

Certo dia, após deixar a 
escola, o menino obeso foi 
seguido por vários alunos 
que, liderados por você, 
repetiam em coro:

‘Elefante enferrujado sem 
tromba está fazendo o chão 
tremer!’

‘Me deixem em paz, por 
favor!’ — Implorava com as 
mãos tapando os ouvidos.

Numa das tentativas de 
correr, ele tropeçou e caiu de 
cara no chão. Levantou-se 
sangrando e chorando; e, 
quando passou pela ponte 
sobre o rio, aproximou-se de 
uma das beiradas, fechou os 
olhos e abriu os braços.  

‘Elefante não voa!’ — Você 
gritou.

Sem suportar a zombaria, 
ele pulou.

‘Ele não sabe nadar!’ 
— Avisou a menina que 
passava pedalando.

Presumindo a tragédia, 

vocês fugiram. No dia 
seguinte, souberam que a 
menina havia conseguido o 
socorro. Depois daquele dia, 
o menino não quis mais ir à 
escola. A professora, sabendo 
da resistência ao retorno, em 
seu período vago passou a 
frequentar a casa do menino 
para dar-lhe aulas...”

— Ele está acordando — 
Informou a enfermeira.

O médico-cirurgião 
sardento, de cabelos 
embaraçados, estava em pé, 
sorrindo, ao lado do leito, 
acompanhado pela mãe do 
paciente.

— Foi um transplante 
complicado; mas, graças 
a Deus, bem sucedido. Seu 
filho está salvo.

O paciente, 
movimentando 
vagarosamente a cabeça 
para focalizar o doutor, 
sussurrou:

— Você se parece com o...
— Elefante enferrujado 

sem tromba? — Riu — Sim, 
sou eu.

Maurício 
Cavalheiro ocupa 

a cadeira nº 30 da 
APL - Academia 

Pindamonhangabense 
de Letras

Proseando
Elle Woods (Reese Whiters-

poon) é uma garota que tem tudo 
que possa querer e ainda namora o 
mais bonito garoto de seu colégio, 
Warner Huntington III (Matthew 
Davis), com quem inclusive planeja 
se casar no futuro. Mas tem um 
problema que incomoda Warner: 
ela é fútil demais. Quando Warner 
vai estudar Direito na Universidade 
de Harvard, ele passa a namorar 
uma nova garota (Selma Blair) e 
decide largar Elle, que não se dá 
por vencida e decide estudar a fim 
de também passar para o curso de 
Direito e ainda por cima provar sua 
inteligência.

JAQUELINE BARRETO
 ESTAGIARIA

Internet

Pinda/unifunvic/São miguel 
Saúde recebe o Vedacit Vôlei 
guarulhos nesta quinta
Vitória colocará o time do Vale do Paraíba na briga por um lugar 
entre os três primeiros no ‘Campeonato Paulista Sub 21 Masculino’

O Pinda/Unifunvic/São Mi-
guel Saúde volta à quadra nes-
ta quinta-feira (22), para mais 
um importante compromisso 
pelo “Campeonato Paulista Sub 
21 Masculino”. O time receberá 
o Vedacit Vôlei Guarulhos pela 
sétima rodada do returno da 
competição, a partir das 19 ho-
ras, no ginásio Juca Moreira, em 
Pindamonhangaba. Com uma 
campanha bastante positiva, o 
grupo do técnico Gilson Bispo 
de Oliveira tem boas chances 
de conseguir mais um resultado 
positivo e seguir com seu obje-
tivo de terminar a fase entre as 
três mais bem colocadas.

Com 37 pontos em 16 jogos, 
o Pinda/Unifunvic/São Miguel 
Saúde tem sido um dos desta-
ques da competição. Após ven-

cer o Vôlei Renata na última ro-
dada, a equipe ainda terá mais 
quatro compromissos seguidos 
em seu ginásio, em especial con-
tra o Suzano Vôlei, no dia 29, 
adversário direto por um lugar 
no top 3. Por isso, a expectativa 
é bastante positiva para a série 
de jogos em casa e a real possi-
bilidade de subir na tabela.

A classificação atual é a se-
guinte: 1º. Sesi/SP, 46 pontos 
(18 jogos); 2º. Vôlei Renata, 39 
(20 jogos); 3º. Suzano Vôlei, 37 
(16 jogos); 4º. Pinda/ Unifun-
vic/São Miguel Saúde, 37 (16 jo-
gos), 5º. Farma Conde São José, 
34 (17 jogos); 6º.AD ABCD/
Diadema/Unisantanna, 34 (18 
jogos); 7º. Super Volei Santo 
André, 23 (18 jogos); 8º. São Ca-
etano, 21 (17 jogos); 9º. Vedacit 

Vôlei Guarulhos, 14 (17 jogos); 
10º. Viva Vôlei Itatiba EC/PMI, 
13 (16 jogos); 11º. São Sebastião, 
7 (16 jogos); 12º. Esporte Clube 
Praia Grande, 2 (17 jogos).

A equipe faz parte do “Pro-
jeto Vôlei Mania” e faz parte do 
Instituto Brasil do Bem, com o 
apoio institucional do Instituto 
Maurício de Sousa, tem o apoio 
do Grupo Electra, Hospital São 
Miguel, GTEX, Neto, Shopping 
Pátio Pinda, Óticas Diniz, Ins-
tituto Serginho 10, Unifun-
vic, Gerdau, Moreira Cesar 
Recicla Urca, Speed Treina-
mentos, São Miguel Saúde, 
Pinda Tour, Baby Soft, Se-
melp – Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer de Pinda-
monhangaba e Essential Fisio 
Reabilitação. 

Portal R3

A versatilidade da arte
Um domingo cheio de arte e literatura. 

Assim será o dia 9 de outubro, no espaço 
cultural Casa Pacthô, com o lançamento do 
livro infantil, “Gatião - O Gatinho Sebastião”, 
de Victor Fernando Narezi.

A obra conta, de maneira delicada e 
poética, a história de um gatinho, que nasceu 
e não tinha um nome; e na casa todo mundo 
queria dar “pitaco” sobre qual deveria ser seu 
nome. 

Junto com as ilustradoras, o escritor 
convida os leitores a se aninhar na trajetória 
dos primeiros momentos do animal pelo 
mundo.

Conhecido como Tio Victor, o autor é 
pindamonhangabense; é artista, professor, 
contador de histórias e escritor.

Mesmo sabendo que vivemos em um país 
que lê pouco; que não valoriza – como deveria 
– a cultura e seus atores e autores; quando 
um artista se dispõe a entregar um produto, 
ele entrega. 

Victor é somente um exemplo do quanto 
os artistas são versáteis e driblam as 
estatísticas para levar sua obra adiante. 
Para cumprir sua missão de contar histórias. 
Seja através de livros; de palestras; contação 
de história ou de um canal no Youtube. O 
importante é a mensagem chegar ao público. 

Que esses artistas, atores e autores 
sigam suas missões e, em sua resiliência 
e dedicação, continuem a nos contar boas 
histórias!
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Moradores do Azeredo recebem 
contratos de doação para escritura

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Habitação, 
entregou 66 contratos de 
doação para escritura de 
imóveis no loteamento 
Marieta Azeredo, em Moreira 
César, dia 20 (terça-feira), no 
centro comunitário do bairro.

A iniciativa faz parte do 
“Programa Meu Bairro é 
Legal”.

O secretário Adjunto de 
Habitação, João Gontijo, 
explicou que as famílias 
do bairro esperam por este 
momento há cerca de 30 
anos. “É mais uma ação 
importante da gestão Isael 
Domingues para valorização 
do bairro e garantia de 
segurança jurídica aos 
moradores. Existe um 
grande empenho da equipe 
da Secretaria de Habitação, 
com apoio de toda a 
administração, para a plena 
regularização dos bairros e 
tranquilidade da população”.

O vereador Carlos Moura 
– Magrão, representando a 
Câmara, elogiou a iniciativa 
da Prefeitura. “Conheço 
grande parte de vocês 
moradores e sei o que estão 
sentindo neste momento. 
Caminhando pelo bairro, 
nós conversamos com 
a população e sabemos 
o quanto vocês estavam 
ansiosos por este momento. 
Hoje é um grande dia. 
Parabéns a todos e podem 
contar com a Câmara e com a 
Prefeitura sempre”.

O subprefeito de Moreira 
César, Nilson Luís de Paula 
Santos, destacou o trabalho 
da Prefeitura no Distrito. 
“Esta ação, da entrega de 
títulos é mais uma ação aqui 
para vocês. Moreira César 
hoje tem voz, tem o respeito 
da Prefeitura e vamos 
continuar batalhando por 
diversas melhorias para a 
população”.

O vice-prefeito e 
secretário de Governo e 
Serviços Públicos, Ricardo 
Piorino, representando o 
prefeito, Isael Domingues, 
informou que “o ‘Meu 
Bairro é Legal’ é o maior 
programa de regularização 
habitacional da história 
de Pindamonhangaba, 
atuando nos bairros urbanos 
e também rurais, e que já 
benefi ciou mais de 3.000 
famílias. Temos ações em 
cerca de 40 bairros da cidade 
e hoje os atendidos são vocês 
aqui do Azeredo. Temos 
um enorme trabalho pela 
frente e gostaria de destacar 
o trabalho incansável da 
equipe da Habitação, que 
percorreu as ruas do bairro, 
orientou a população e 
levantou documentos, vocês 
estão de parabéns pelo que 
fazem pela população”, 
afi rmou Piorino.

Além da entrega de 
contratos de doação para 
escritura, a Prefeitura 
realizou vacinação contra a 
gripe, por meio de parceira 
com a Secretaria de Saúde.

Divulgação Divulgação

Reunião com moradores definirá início das obras 
de asfalto no Portal dos Eucaliptos e no Shangri-lá

RELAÇÃO DAS RUAS QUE SERÃO ASFALTADAS NO 
LOTEAMENTO SHANGRILÁ

RUA MARIA ELOÍNA ALVES LEITE 
RUA NATÁLIO SOARES LEMES DOS SANTOS 
RUA JOSÉ RIBEIRO TAVARES 
RUA EDUARDO MEDEIROS MENDES 
RUA JOÃO BOSCO CAMILO 
RUA PAULO DOS SANTOS 
RUA PASTOR JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA 
RUA REGIANE APARECIDA MONTEIRO BRANDÃO 
RUA NOVE 
RUA VICTÓRIO PESSOTI 
RUA MARIA DO CARMO OLIVEIRA 
RUA DOZE 
RUA JOSÉ LUIZ PEREIRA BONFIM

RELAÇÃO DAS RUAS QUE SERÃO ASFALTADAS NO PORTAL DOS EUCALIPTOS
AV. NOVA PINDA 
AV. JAIME TEIXEIRA SALES 
AV. BENEDICTO DOS SANTOS 
AV. MARTA MARIA DE FREITAS SANT 
AV. MARIA DE JESUS CASTILHO 
AV. NOEMIA CAVALCA BASTOS 
AV. FRANCISCO DOS SANTOS 
AV. JOÃO DE CARVALHO 
AV. MARIA MOREIRA JACINTO DA SILVA 
AV. JOÃO BOSCO DE AZEVEDO 
AV. DOZE 
AV. JOSÉ DURAN 
RUA IGNEZ FERREIRA DURAN 
RUA CESÁRIO LEMES 
AV. NELSON VALCYR CLINI 
AV. DANIEL OLIVEIRA LEITE 
AV. ROLANDO NICOLETTI 
AV. NADIR NUNES PORTES 
AV. FRANCISCO EDUARDO DE AZEVEDO

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizará neste sábado 
(24) duas reuniões de trabalho 
para defi nir com os moradores 
do Shangri-lá e Portal dos Euca-
liptos o início das obras de pavi-
mentação asfáltica.

O evento é aberto para a par-
ticipação dos moradores e pro-
prietários de imóveis e contará 
com a presença do prefeito Isael 
Domingues, vice-prefeito Ricar-
do Piorino, assessores e verea-
dores.

As obras de asfalto nos dois 
bairros serão realizadas a par-
tir de uma importante parceria 
conquistada pela Prefeitura jun-
to ao Governo do Estado através 
do “Programa Nossa Rua”, que 
por meio da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Regional 
garantiu o repasse dos recursos, 
sem a cobrança de PCM (Parti-
cipação Comunitária) junto aos 
proprietários de imóvel.

Com os recursos viabilizados, 
a Prefeitura iniciou neste ano o 
trabalho para a Concorrência 
Pública, que realizou no último 
dia 2 de setembro a Reunião de 
Abertura de Envelopes para a 
habilitação das empresas. Cin-
co empresas participaram do 
processo que homologou a Land 
Vale Construções com os inves-
timentos de R$ 22,4 milhões 
para a realização das obras.

No Shangri-lá, que em 2020 
recebeu a primeira fase das 
obras de pavimentação, serão 

contempladas a pavimentação 
asfáltica em 13 ruas com total de 
156 mil m2 de área pavimenta-
da, benefi ciando 1.237 imóveis. 
Já no Portal dos Eucaliptos, a 
pavimentação asfáltica será rea-
lizada em 19 ruas numa área de 
230 mil m2, benefi ciando 2.477 
imóveis.

Estão contemplados os servi-
ços de mão de obra e todo mate-
rial para a realização de implan-
tação de elementos de drenagem 
superfi cial e de passagem, pavi-
mento com subleito, base e re-
vestimento em concreto asfálti-
co e implantação de canteiros.

Na última quarta-feira o pre-
feito Isael Domingues, esteve no 
Shangri-lá acompanhado da se-
cretária de Obras e Planejamen-
to, Marcela Franco, convidando 
a população para o encontro. 
“A obra é um sonho para a co-
munidade e um compromisso 
que assumimos para essa nossa 
gestão. Convidamos a todos os 
moradores para participarem, 
receberem informações sobre o 
trabalho que será realizado e es-
clarecer outros questionamen-
tos”, afi rmou Isael.

A reunião acontecerá neste 
sábado (24), no Shangri-lá, às 
11h, na rua José Rodrigues de 
Almeida, altura do número 922, 
e no Portal dos Eucaliptos, às 
14h, no cruzamento da av. Fran-
cisco Eduardo de Azevedo com a 
av. Francisco dos Santos, próxi-
mo ao salão de eventos Fantasy.

Prefeitura de Pinda convoca famílias com 
pré-inscrição via aplicativo Cadastro Único

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Assistência Social – Departa-
mento de Proteção Social Básica, 
Gestão CadÚnico, está convo-
cando cerca de 640 famílias que 
realizaram a pré-inscrição via 
aplicativo Cadastro Único.

Estas famílias estão rece-
bendo mensagens via e-mail e 
whatsApp com a data, horário e 
documentação necessária para 
finalização do seu cadastro.

As datas previstas para aten-
dimento deste público são: em se-
tembro, dia 24; em outubro, dias 
1, 8, 12, 22, 28 e 29; em novembro, 
dias 2, 5, 14, 15, 19, e 26. 

Conforme a coordenação, às 
famílias inscritas no Cadastro 

Único assumem o compromisso 
de prestar informações verdadei-
ras e atuais sobre sua família. O 
setor alerta ainda que, a partir 
do momento em que a família 
estiver cadastrada, sempre que 
houver alguma mudança em sua 
situação será necessário atua-
lizar informações, como nasci-
mento ou morte de alguém na 
família, saída de um integrante 
para outra casa, mudança de 
endereço, entrada das crianças 
na escola ou transferência esco-
lar e aumento ou diminuição da 
renda, entre outros. 

Vale lembrar também que, 
mesmo sem mudança na família, 
o cadastro deve ser atualizado a 
cada dois anos, obrigatoriamen-

te. A atualização é importante 
para que as informações 
declaradas refl itam a situa-
ção socioeconômica em que 
a família vive — é o que se 
chama cadastro qualificado.

As famílias interessadas 

em realizar a pré-inscrição 
podem baixar o app Cadas-
tro Único na loja de apps 
do seu smartphone. Mais 
informações em https://ca-
dunico.dataprev.gov.br/#/
home.

Divulgação

Divulgação
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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 AYSLAM JHONATAS MOURA DE CARVALHO e 
BETHÂNIA LARA ANTONIO MOREIRA DE SOUZA, em virtude dos mesmos não terem sido 
encontrados nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fi duciária 
– CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverão Vossas Senhorias comparecerem a esta 
Serventia, no endereço supra, para efetuarem o pagamento da importância em mora, corres-
pondente à quantia de R$ 45.063,23, 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 fi nanciamento imobiliário nº 855553903954, fi rmado em 22 
de setembro de 2017, garantido por alienação fi duciária registrada sob nº 04 na matrícula nº 
64.536, tendo por objeto o imóvel situado na AVENIDA MONSENHOR JOÃO JOSÉ DE AZE-
VEDO Nº 462, APTO 103, BLOCO 22, ED. PARQUE PRINCESA ISABEL, CRISPIM, NESTA 
CIDADE, CEP 12.402-010.. 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, 20 de setembro de 2022.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO PRESENCIAL 097/2022 (PMP 5177/2022)
Para “contratação de empresa especializada na realização de avaliação oftalmológica com caráter 
resolutivo, pelo período de 06 meses, para atender emenda parlamentar” com recebimento das 
propostas até dia 04/10/2022 às 8h00 e início da disputa de preços às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 184/2022 (PMP 12382/2022)
Para “contratação de serviços de acesso a solução integrada de colaboração e comunicação corpo-
rativa baseada em nuvem, incluindo suporte técnico e migração/implantação” com recebimento das 
propostas até dia 05/10/2022 às 8h00 e início da disputa de preços às 08h30.

PREGÃO ELETRÔNICO 170/2022 (PMP 9834/2022)
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação mensal de com-
putadores, notebooks e monitores auxiliares” com recebimento das propostas até dia 07/10/2022 
às 14h00 e início da disputa de preços às 14h30.

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

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

PREGÃO ELETRÔNICO 126/2022 (PMP 7131/2022)
A Autoridade Superior, face à manifestação do pregoeiro, declarou em 01/09/2022 fracassada a 
licitação supra que cuida de “aquisição de bisturi elétrico para atender o CEM (Centro de Especia-
lidades Médicas) e CIAF (Centro Integrado de Atenção à Família)”. 

*** ATAS DE REGISTRO DE PREÇO ***

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 127/2022 (PMP 7463/2022)
Na licitação supra que cuida de “aquisição de grama esmeralda para manutenção de praças e 
áreas verdes para atender o Departamento de Meio Ambiente conforme a solicitação da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, pelo período de 12 meses” foi fi rmada a Ata de Registro de preços 
230/2022, de 01/09/2022 vigente por 12 meses assinando pela contratante e como gestora da ata a 
Sra. MARIA EDUARDA ABREU SAN MARTIN e pela contratada, a empresa JOSÉ ALBERTO DIAS 
DA COSTA JUNIOR EPP, o Sr. JOSÉ ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR.

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

 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 51/2022 
 Processo Administrativo: Nº 12.603/2022 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação Pró Coalizões Comunitárias 
Antidrogas do Brasil 

 Objeto: Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – FUMCAD, para promover o 
desenvolvimento do Projeto Coalizão TV, especificamente para 
despesas de auxílio compreendidas no plano de trabalho integrante 
do Processo Administrativo nº 12.603/2022, de 14 de setembro de 
2022”. 

  Prazo: Até 31/12/2022 
 Valor: R$ 8.550,00 
 Data da assinatura: 21/09/2022 
2 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 52/2022 
 Processo Administrativo: Nº 12.607/2022 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação Pró Coalizões Comunitárias 
Antidrogas do Brasil 

 Objeto: Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – FUMCAD, para promover o 
desenvolvimento do Projeto Coalizão TV, especificamente para 
despesas de custeio compreendidas no plano de trabalho 
integrante do Processo Administrativo nº 12.607/2022, de 14 de 
setembro de 2022”. 

  Prazo: Até 31/12/2022 
 Valor: R$ 21.574,50 
 Data da assinatura: 21/09/2022 
3 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 53/2022 
 Processo Administrativo: Nº 12.630/2022 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Associação Pró Coalizões Comunitárias 
Antidrogas do Brasil 

 Objeto: Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – FUMCAD, para promover o 
desenvolvimento do Projeto Coalizão Teen, especificamente para 
despesas de custeio compreendidas no plano de trabalho 
integrante do Processo Administrativo nº 12.630/2022, de 14 de 
setembro de 2022”. 

  Prazo: Até 31/12/2022 
 Valor: R$ 50.000,00 
 Data da assinatura: 21/09/2022 

 

E-mail cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br 
Palacete Dez de Julho - Rua Deputado Claro César, 33, Centro - CEP 12.400-220 

 

    
                                                                                                                                          

Convocação da Oitava Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Cultura Biênio 2021/2023  

Ficam os senhores conselheiros convocados para a reunião ordinária, realizar-se-á de forma híbrida, on line 
pela plataforma Google Meet pelo link: meet.google.com/fpp-nwpc-hwk no dia 26 de setembro de 2022 às 
18h15min, tendo como pauta:  

 Lei Paulo Gustavo  
 - Semana de Cultura Afro-brasileira 
 - Informes.  

Quem não puder comparecer justificar a ausência pelo e-mail cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br   
  

Pindamonhangaba, 21 de setembro  de 2022  

  

  
Wagner Eduardo Conceição Souza  

Presidente do Conselho Municipal de Cultura de Pindamonhangaba 

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 fi duciária – CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – CEF, deverão Vossas Senhorias comparecerem a esta Serventia, no endereço 
supra, para efetuarem o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de 
R$ 40.819,27, 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 fi nanciamento imobiliário nº 855553949898, fi rmado em 10 de maio de 2018, 
garantido por alienação fi duciária 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, 20 de setembro de 2022.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA  

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

 

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

  

  

 
 
COMUNICADO – CONSULTA PÚBLICA 

 

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

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

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

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

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

   

Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2022.   

   

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca   
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento   

   

Isael Domingues   
Prefeito Municipal   

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA  

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

 

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

  

  

 
 
COMUNICADO – CONSULTA PÚBLICA 

 

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

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

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

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

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

   

Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2022.   

   

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca   
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento   

   

Isael Domingues   
Prefeito Municipal   

COMUNICADO – CONSULTA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e 
Orçamento, em observância ao artigo 48, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 
101/2000.
CONVIDA a população do Município de Pindamonhangaba para participar do processo de elabora-
ção da Lei Orçamentária Anual – LOA 2023, por meio de consulta pública eletrônica que ocorrerá 
entre os dias 01 de setembro a 23 de setembro de 2022.
A participação será realizada por meio das seguintes ferramentas on-line:

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

II- Através de e-mail:
E-mail institucional: audienciapublica@pindamonhangaba.sp.gov.br, contendo 
 nome completo, com o assunto “LOA 2023”.
Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2022.

Claudio Marcelo de Godoy Fonseca
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

Isael Domingues
Prefeito Municipal

ONLINE!
PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSE O SITE:
WWW.PINDAMONHANGABA.SP.GOV.BR/PORTAIS/TRIBUTO-DIGITAL

Qualquer dificuldade procure os guichês da Prefeitura ou Subprefeitura de Moreira César

Chega 
de boleto 
em papel.
Agora 
é tudo 

ONLINE!

IPTU, ISS fixo
e Taxas online. 
Seus carnês em 
formato digital.
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Pinda promove mobilização contra 
Pólio, Covid-19 e atualização de 
carteirinha de vacinação no sábado

A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba vai promover a mobilização 
para vacinação contra Covid-19 
para todos os públicos, con-
tra poliomielite para crianças 
de um ano a menores de cinco 
anos (quatro anos, 11 meses e 
29 dias) e atualização de cartei-
rinha para crianças de 6 meses 
a menores de quinze anos (14 
anos, 11 meses e 29 dias), no sá-
bado (24), das 8 às 13 horas. 

Os locais de aplicação serão: 
Ciaf/Sala de vacina central, UBS 
Ipê 2, UBS Bem Viver, PSF Nova 
Esperança e PSF Castolira.

A campanha contra a Polio-
mielite e a Multivacinacão (atu-
alização da situação vacinal das 
crianças de adolescentes entre 6 
meses e 15 anos) foi prorrogada 
até o dia 30/09.

A responsável pelo Setor de 
Imunização, enfermeira Fer-
nanda Batista César Hasman, 
ressaltou que os dois procedi-
mentos já estão em andamento 
no município, porém a mobili-
zação é importante porque mui-

tos pais não levam seus fi lhos 
durante a semana devido a ou-
tros compromissos, como traba-
lho e escola.

Públicos da vacinação
 contra Covid-19
1ª dose: Crianças de 3 com 

comorbidades, doenças cardio-
vasculares e com defi ciência 
permanente grave, Crianças de 
4 anos sem comorbidade, Crian-
ças de 5 anos ou mais.

2ª dose: público em geral 
a partir de 5 anos (Conforme 
agendado na carteirinha).

3ª dose (dose adicional): 12 
anos ou mais com esquema va-
cinal completo há 4 meses.

4º Dose / Segunda dose Adi-
cional: 18 a 23 anos, com alto grau 
de Imunossupressão e que tenham 
tomado a 3º dose há 4 meses, 24 
anos ou mais que tenham tomado 
a 3ª dose há 4 meses, Trabalhado-
res da saúde (que tenham tomado 
a 3ª dose/dose adicional há 4 me-
ses) e (População de 12 a 17 anos, 
com alto grau de Imunossupressão 
e que tenham tomado a 3ª dose há 
4 meses).

A Secretaria de Saúde Pin-
damonhangaba mantém vaci-
nação para todos os públicos na 
quinta-feira (22). Confira locais e 
horários.

1ª dose: Crianças de 3 com co-
morbidades, doenças cardiovas-
culares e com deficiência per-
manente grave

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

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

1ª dose: Crianças de 4 anos 
sem comorbidade

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

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

1ª dose: Crianças de 5 anos ou 
mais

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

1º dose: Adolescentes com 12 
anos ou mais

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

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

2ª dose:
Infantil, adolescente e adulto
2ª dose: CORONAVAC / SINO-

VAC / BUTANTAN (a partir de 6 
anos)

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

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

ASTRAZENECA (Conforme 
agendado na carteirinha)

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

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

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

PFIZER / BIONTECH (Confor-

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

mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

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 05 a 11 anos (Con-

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

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

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

USF Nova Esperança.
Das 8 às 11 horas: Estaciona-

mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

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

Pessoas com 18 anos ou mais 
e esquema vacinal completo há 4 
meses

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

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

4ª Dose / Segunda dose Adi-
cional

(População de 18 a 23 anos, 
com alto grau de Imunossupres-
são e que tenham tomado a 3º 
dose há 4 meses)

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

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

24 anos ou mais que tenham 
tomado a 3ª dose há 4 meses

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

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

Trabalhadores da saúde (que 
tenham tomado a 3ª dose/dose 
adicional há 4 meses)

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

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

(População de 12 a 17 anos, 
com alto grau de Imunossupres-
são e que tenham tomado a 3ª 
dose há 4 meses)

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

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

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

5ª dose/ terceira dose adicio-
nal

Pessoas acima de 24 anos, 
com alto grau de imunossupres-
são (que tenham tomado a 4ª 
-dose há 4 meses)

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

Das 8 às 11 horas: Estaciona-
mento Shibata Centro e Cisas 
(Moreira César).

ATENÇÃO
- A Secretaria de Saúde infor-

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

- Todos precisam levar um 
documento de identificação (RG 
ou CPF), comprovante de ende-
reço e o termo de vacinação pre-

enchido (disponibilizado no site 
da Prefeitura). Originais e cópias.

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

Crianças de 3 e 4 anos - grupo 
de comorbidades

Diabetes mellitus - Pneumo-
patias crônicas graves - Hiper-
tensão Arterial Resistente (HAR) 
- Hipertensão arterial estágio 3 - 
Hipertensão arterial estágios 1 e 
2 com lesão em órgão-alvo e/ou 
comorbidade.

Crianças de 3 e 4 anos - Doen-
ças cardiovasculares

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

Crianças de 3 e 4 anos - Pes-
soas com deficiência permanen-
te grave

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

Comorbidades e deficiên-
cias infantis

Insuficiência cardíaca, cor
-pulmonale e hipertensão pul-
monar, cardiopatia hiperten-
siva, síndromes coronarianas, 
valvopatias, miocardiopatias e 
pericardiopatias, doenças da 
aorta, grandes vasos e fístulas 
arteriovenosas, arritmias car-
díacas, cardiopatias congênitas, 
próteses e implantes cardíacos, 
talassemia, síndrome de Down, 
diabetes mellitus, pneumopatias 
crônicas graves, hipertensão ar-
terial resistente e de artéria es-
tágio 3, hipertensão estágios 1 e 
2 com lesão e órgão alvo, doença 
cerebrovascular, doença renal 
crônica, imunossuprimidos (in-
cluindo pacientes oncológicos), 
anemia falciforme, obesidade 
mórbida, cirrose hepática e HIV.  

Grau de imunossupressão de 
adultos

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

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

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

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

Covid-19: Pinda vacina  todos os públicos na quinta-feira (22)

Divulgação
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Procon Móvel vai orientar consumidores 
de Pinda nesta quinta-feira

A unidade de atendimento móvel do Pro-
con fará atendimentos no estacionamento da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, na quinta-
feira (22), das 9 às 16 horas, com o objetivo 
de sensibilizar os munícipes sobre a atuação 
do Procon com orientações e informações do 
direito do consumidor.

A ação foi possível através de parceria 
entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e a 
Fundação Procon SP.

Antes de iniciar o atendimento, três pes-
soas que tiverem seus problemas resolvidos 
vão prestar depoimento, destacando a impor-
tância das orientações e ações do Procon em 
favor do direito dos consumidores.

Sobre o Procon Móvel
O programa Procon Móvel é um serviço que 

tem como objetivo principal descentralizar o 
atendimento oferecido à população e ampliar 
o trabalho realizado pelo órgão de conscien-
tização e solução de problemas nas relações 
de consumo.

Por meio do programa, os munícipes po-
dem apresentar demandas diversas e obter 
informações, proporcionando acesso amplo e 
descentralizado. A estrutura é também utili-
zada para ações de orientação sobre direitos 
e deveres, com foco nas ferramentas tecnoló-
gicas disponíveis para os consumidores.

Segundo a diretora do Procon Pindamo-
nhangaba, Gislene Cardoso, essa ação que 

o município recebe está sendo possível através de uma parceria com a 
Prefeitura. “Queremos agradecer o apoio do prefeito Isael que nos dá es-
trutura para trabalhar e informar a população que muitas outras ações 
serão realizadas para beneficiar os consumidores da cidade”, afirmou 
Gislene.

O Procon de Pindamonhangaba atende presencialmente das 8h às 
16h, na sede da Prefeitura ou pelo telefone 3643-4099 e também através 
dos canais: Whatsapp - 98298-1285, E-mail - procon@pindamonhanga-
ba.sp.gov.br ou pelo protocolo digital 1DOC.

Pinda oferece novos cursos gratuitos de 
capacitação técnica e empreendedora
A Prefeitura de 
Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria 
da Mulher, Família e 
Direitos Humanos, 
recebe e apoia o projeto 
ProForte com cursos 
de capacitação técnica 
e empreendedora 
idealizados pela 
empresa Gerdau e pelo 
Sebrae.
Desta vez serão 
ministrados cursos 
de forma online e 
presencial. As turmas 
presenciais terão 
aulas no Senac de 
Pindamonhangaba 
– Rua Suíça, 1.255 – 
Santana. As inscrições 
são gratuitas e podem 
ser feitas pela internet, 
conforme link abaixo 
dos cursos.

Monte o cardápio do seu negócio
De 04/10 a 10/10: das 8h30 às 12h30
Online e ao vivo
Link de inscrição: https://inscri-
cao.sebraesp.com.br/produto/tur-
ma/22804903

Aprenda técnicas de design de 
sobrancelhas

Cursos
De 30/09 a 19/11: das 8 às 11 horas
Presencial
Link de inscrição: https://inscricao.sebra-
esp.com.br/produto/turma/22781556

Aprenda a organizar eventos
De 03/10 a 20/10: das 13h30 às 17h30
Presencial
Link de inscrição: https://inscricao.sebra-
esp.com.br/produto/turma/22781694.

Divulgação Divulgação
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Escritor pindamonhangabense lança obra 
infantil: ‘gatião - o gatinho Sebastião’

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

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

 

 

DECRETO Nº 6.242, DE 1º DE SETEMBRO DE 2022. 
 
Declara de Interesse Social o empreendimento habitacional 
que especifica. 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando das 
atribuições legais e de acordo com o art. 109 da Lei Complementar nº 09, de 16 de dezembro de 
2008, 

 
Considerando o empreendimento habitacional pré-aprovado, conforme Protocolo nº 

1484/2022 
 
D  E  C  R  E  T  A : 
 
Art. 1º Fica declarado de interesse social o empreendimento habitacional para 

construção de um condomínio residencial de habitação de interesse social, de propriedade de 
Tetus Construtora e Incorporadora Ltda, conforme a seguir descrito: 

 
Nº de unidades: 440 (quatrocentas e quarenta) 
Tipo de Condomínio Vertical 
Localização Rua Orlando Narciso Custódio s/nº, Jardim Santa Cecília.  
Quadras e Lotes Área Desmembrada “A" do terreno unificado pelos terrenos 

desmembrados 01,02,03 e 05, composto de parte da 
Área Remanescente da Área "A" da Fazenda Campo Grande 

Área do terreno 46.757,72 m2
 

 
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
Pindamonhangaba, 1º de setembro de 2022. 

 
Dr. Isael Domingues 
Prefeito Municipal 

 
Marcela Franco Moreira Dias 

Secretária de Obras e Planejamento 
 

Felipe Francisco Cesar Costa 
Secretário de Habitação 

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 1º de setembro de 2022. 
 

Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Negócios Jurídicos 
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Tio Victor lança seu novo li-
vro infantil, “Gatião - O Gatinho 
Sebastião”, dia 9 de outubro, do-
mingo, no espaço cultural Casa 
Pacthô, às 15h30. Um domingo 
cheio de arte e literatura. 

O livro conta, de maneira de-
licada e poética, a história de um 
gatinho, que nasceu e não tinha 
um nome, na casa todo mundo 
deu pitaco, sugestão e opinião, 
mas a mamãe gata gostou mes-
mo foi de Sebastião e assim ficou 
Gatião, o gatinho Sebastião. 

O autor nos convida a nos ani-
nharmos na trajetória dos pri-
meiros momentos desse bichano 
pelo mundo. Juntamente com as 
ilustradoras que dão uma beleza 
e vida para a história. Um desta-
que especial para as ilustrações 
delicadas e sensíveis da artista e 
educadora, Stella Carolina de To-

ledo, também de Pindamonhan-
gaba e da escritora e ilustradora, 
Vana Campos, da Editora Cache-
col, de Taubaté. 

Victor Fernando Narezi, ca-
rinhosamente chamado de Tio 
Victor, nasceu, cresceu e mora 
em Pindamonhangaba, interior 
de São Paulo, onde se tornou ar-
tista, professor, contador de his-
tórias e escritor. 

Depois de contar muitas his-
tórias para crianças começou 
a escrever, sendo seu primeiro 
livro publicado “A Menina que 
Gostava de Chapéus”. Com esse 
livro, já na segunda edição, já vi-
sitou muitas crianças em esco-
las, eventos e nas principais fei-
ras literárias do País, como a Flip 
– Feira Literária Internacional de 
Paraty –; Bienal do livro em São 
Paulo, entre outras. 

O segundo livro do autor vem 
discutir, de maneira poética e 
lúdica, questões importantes da 
infância como identidade, res-
peito e diversidade de gênero. 

“Eu não gosto de Princesas”, 
lançado em 2019 no Museu His-
tórico e Pedagógico D. Pedro I e 
D. Leopoldina de Pindamonhan-
gaba, o livro já vendeu mais de 
7.500 exemplares, tendo sido 
adotado pela Rede Municipal de 
Pindamonhangaba e recente-
mente adotado pela Rede Muni-
cipal de São Paulo. 

O escritor tem um canal de 
contação de histórias no youtube 
“Histórias do Tio Victor”

Os livros podem ser adqui-
ridos com o próprio autor por 
meio de suas redes sociais, @
históriasdotiovictor (Instagram e 
facebook)

Cuide de sua saúde auditiva
Colaborou com o texto: 
Jaqueline Barreto

O excesso de barulho no dia 
a dia, junto com hábitos que po-
dem prejudicar sua audição ao 
longo do tempo, como por exem-
plo, ouvir música alta no celular 
e em aparelhos eletrônicos. 

Esse tipo de comportamen-
to vem contribuindo para que a 
perda de audição ocorra cada vez 
mais cedo. Por isso, aos primei-
ros sinais de dificuldades para 
ouvir, procure um médico otor-
rinolaringologista e/ou um fo-
noaudiólogo. A audição perdida 
não volta. No entanto, na maioria 
dos casos, é possível resgatar os 
sons por meio da adaptação aos 
aparelhos auditivos.

Se você tem um amigo ou fa-
miliar mais calado, isolado, com 
aparência entristecida, fique 
atento porque esse comporta-
mento arredio pode ser conse-
quência de problemas auditivos.

Quase 2,5 bilhões de pessoas 
em todo o mundo – uma em cada 
quatro pessoas – viverão com al-
gum grau de perda auditiva até 
2050, alerta o primeiro “Relató-
rio Mundial sobre a Audição” da 
OMS (Organização Mundial da 
Saúde), divulgado em 2021. E, 
segundo Pesquisa Nacional de 
Saúde 2019, realizada pelo IBGE, 
em convênio com o Ministério da 
Saúde, o Brasil tem, atualmente, 
2,2 milhões de pessoas com defi-
ciência auditiva.

* Cuidado com o som alto no 
carro. O volume em excesso em 
ambientes fechados não se pro-
paga e pode causar prejuízos ao 
sistema auditivo.

 * Controle o volume da TV 
e de outros aparelhos sonoros 
dentro de casa. Cuidado! Não 
permita que suas orelhas se 
acostumem ao som alto.

 * Se usar fones de ouvido, ten-
te manter o volume no nível mé-
dio, com o qual você possa con-
versar, mesmo ouvindo música.

 * Sempre que possível, des-
canse sua audição em um lu-
gar silencioso por pelo menos 1 
hora.

Confira algumas dicas para cuidar da saúde auditiva

 Medidas siMples no dia a dia podeM prevenir danos à audição:

 * Limpe corretamente suas 
orelhas com uma toalha. As 
hastes flexíveis de algodão não 
podem ser inseridas dentro 
das orelhas.

 * Evite ambientes com ru-
ídos excessivos. Caso não seja 
possível, use protetores auri-
culares ou diminua o tempo de 
permanência nesses locais.

 * Atenção redobrada com 
certas doenças, como as otites. 
Evite as otites de repetição. Para 
isso, qualquer sensação incô-
moda, dor ou zumbido, procure 
logo um otorrinolaringologista 
e/ou um fonoaudiólogo espe-
cialista em Audiologia.

Divulgação
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‘Circuito Corrida de Rua’ será 
disputado domingo no Zito

A Secretaria de Esportes e 
Lazer da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba promoverá a “3ª Etapa 
Circuito de Corrida de Rua 2022” 
no domingo (25), com largada às 
7h30, no Centro Esportivo Zito, 
em Moreira César.

A organização do evento pede 
que os competidores cheguem 
com antecedência para retirar o 
número e chip. Será um percur-
so de aproximadamente 5km na 
região do Zito.

“Agora estamos retomando as 
provas de rua, optando por levar 
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NÚMERO E CHIP. A organização do “Circuito Corrida de Rua”  pede que os competidores 
cheguem com antecedência para facilitar a retirada do número e do chip

Percurso será de 
aproximadamente 
5 km na região 
do C.E Zito

‘Primavera dos 
Museus’ traz 
reflexões e 
aprendizado

a corrida para vários pontos da 
cidade. Fizemos a primeira etapa 
no Parque da Cidade, a segunda 
no shopping e agora chegamos 
em Moreira César”, explicou o 
professor Luís Fernando de Sou-
za Pinto, um dos responsáveis 
pela organização da prova.

O secretário de Esportes, 
Everton Chinaqui, disse que “o 
Circuito Corrida de Rua é uma 
ação tradicional na cidade e re-
cebe cada vez mais participan-
tes, por ser um esporte de livre 
acesso a todos, com poucas res-
trições. Ficamos gratos em or-
ganizar esporte para todos os 
públicos e uma das situações 
mais empolgantes com a corrida 
de rua é que levamos o esporte, 
a atividade e competição para 
vários bairros de Pinda, gerando 
ainda mais engajamento com a 
modalidade”.

‘A INDEPENDÊNCIA NA IMPRENSA’. Jornalistas e público debateram ‘A Independência da Imprensa’ na mesa redonda da terça-feira, dia 20 de setembro

Muito debate e aprendizado 
na 16ª edição do projeto “Prima-
vera dos Museus”.

Com o tema “Independências 
e Museus, outros 200, outras his-
tórias” – o evento teve início na 
última segunda-feira, dia 19, Mu-
seu Histórico e Pedagógico Dom 
Pedro I e Dona Leopoldina’ de 
Pindamonhangaba e segue até o 
dia 23 de setembro, com debates 
e muitos assuntos sobre a temá-
tica Independência. 

Os temas já abordados nos 
encontros foram: “Memória, sa-
beres e inclusão social nos mu-
seus”; e “Oralidade e cotidiano: 
abordagens históricas em mu-
seus” – bate-papo online; e mesa 
redonda: “A Independência da 
Imprensa”, que ocorreu na ter-
ça-feira (20); e “Negros e as in-
dependências”, mesa redonda 

que ocorreu na quarta-feira (21) 
– bate-papo presencial.

Os encontros seguem nes-
ta quinta-feira (22), às 19 horas, 
com a mesa redonda – “Vale do 
Paraíba /Pindamonhangaba e a 
Independência” – que traça um 
panorama sobre o Vale do Para-
íba cenário da passagem de Dom 
Pedro I e Pindamonhangaba ci-
dade de alguns Guardas de Hon-
ra será o foco dessa conversa. Já 
na sexta-feira, dia 23, também às 
19 horas, o tema será: “Mulheres 
e a Independência” – que deba-
terá o feminino; as mulheres do 
século XIX e a contemporanei-
dade. 

Coordenado pelo Ibram (Ins-
tituto Brasileiro de Museus), 
projeto “Primavera dos Museus” 
ocorre em todo o País, anual-
mente, no mês de setembro. 
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