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Prefeitura entregará 66 contratos 
de doação para escritura no Azeredo

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Habitação, realizará a 
entrega de 66 contratos de doa-
ção para escritura de imóveis no 
loteamento Marieta Azeredo, em 
Moreira César, nesta terça-feira, 
dia 20, às 16 horas, no centro co-
munitário do bairro.

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

PÁG. 3

“Programa Meu Bairro é Legal” atua nos bairros urbanos e rurais e já beneficiou mais de 3 mil famílias de Pindamonhangaba

Ciclista da equipe de 
Pindamonhangaba brilhou 
na prova com percurso em 
Ubatuba (SP) e Paraty (RJ)

Euller Magno vence o ‘Gran Cup 
Brasil de Ciclismo 2022’ em Ubatuba

PÁG. 8

A equipe de ciclismo de Pin-
damonhangaba (UniFunvic/Ge-
log/Semelp) continua fazendo 
uma temporada espetacular. 
Após os excelentes resultados 
nos ‘Jogos Regionais do Interior’ 
e ‘Volta Ciclística Internacional 
do ABC’, no último fim de sema-
na foi a vez do grupo comanda-
do pelo diretor-técnico Benedi-
to Tadeu Júnior “Kid”, brilhar no 
Litoral Norte.

Allan Modesto-Bike76

GCM atua na prisão 
de autor de furto de 
fiação elétrica

A Guarda Civil Metropolitana 
de Pindamonhangaba efetuou 
na última semana a prisão, em 
fl agrante, de um rapaz por furto 
de fiação elétrica numa casa de 
eventos localizada às margens 
da Rodovia Presidente Dutra.

PÁG. 7

PÁG. 5

Pindamonhangaba 
vai aplicar vacina 
BCG mediante 
agendamento

Pinda Sport Clube apresenta novos uniformes de jogo e de treino
O time de futebol feminino de Pindamonhangaba - Pinda 

Sport Clube - gerido pelo Bola Mágica, e que representa a As-
sociação Atlética Ferroviária e a Prefeitura, apresentou os novos 

uniformes de jogo e de treino na sexta-feira (16), no Shopping 
Pátio Pinda. Na ocasião também foi anunciada uma nova parceria 
da equipe, desta vez com a empresa Gerdau. Juntos, o clube e a 

indústria vão desenvolver um projeto de defesa dos direitos da 
mulher e empoderamento feminino por meio do esporte.

PÁG. 8
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No aniversário de 197 anos 
da Euterpe, convido o leitor 
para fazer um tour pela Pin-
damonhangaba das primeiras 
décadas do século passado, no 
tempo em que viveram o pai e os 
tios de Júlia San Martin Boaven-
tura–Agostinho San Martin Fi-
lho, saxofonista; Nicolau Alon-
so Martins, violinista; Henrique 
San Martin, pianista e composi-
tor; João José San Martin, fl au-
tista -, notáveis músicos das al-
voradas da gloriosa banda, dos 
desfiles e procissões, das retre-
tas na Praça da Cascata lotada 
de crianças brincando, jovens 
a fl ertar, adultos conversando 
como uma grande família ecur-
tindo a cadência das marchi-
nhas, valsas e dobrados...

Os irmãos San Martin, mes-
mo com seus compromissos 
profissionais, participavam ati-
vamente da Euterpe, tanto de 
ensaios e apresentações quan-
to na composição de ritmos va-
riados! 

Em agosto de 2022, após dé-
cadas da presença dos irmãos 
músicos na bicentenária ban-
da, eis que a “nonagenária me-
nina” Júlia encontra nos seus 
“baús das boas lembranças”as 
partituras das músicas com-
postas pelos tios e, imbuída de 
amorosidade, fez desse tesouro 
um presente à sua “Fiel Deposi-
tária”.

Em seu discurso no Teatro 
Galpão, Júlia San Martin Boa-
ventura assim pronunciou:

“Boa noite a todos! A todos 
que amam a MÚSICA, pois se 
aqui estão é porque a música 
faz em seus corações o mesmo 
que faz no meu.

Hoje, aqui. Unidos. Nesta 
casa aconchegante, estamos 
para apreciarmos a beleza e a 
harmonia da MÚSICA. A nós 
trazidas por esta Banda Euterpe 
que há quase duas centenas de 
anos nos encanta.

Como todos sabem, eu, Jú-
lia, tenho carinho particular 

e profundo para com a Banda 
Euterpe. Também sabem, pois 
já lhes contei essa história, que 
três dos meus tios queridos, 
meu pai e minha mãe, ela como 
cantora, participaram da Banda 
Euterpe.

Esses meus tios eram tam-
bém reconhecidos composi-
tores, e suas músicas ecoaram 
muitas vezes nas festas e apre-
sentações, não só da Banda Eu-
terpe. 

São lindas essas músicas, 
imbuídas da alegria, dos sonhos 
e emoções dos que as criaram. 

Por um tempo, a correria da 
“Vida Moderna” as manteve nos 
“baús das boas lembranças”, 
porém, hoje, as libertamos, já 
amarelecidas. Terão nova opor-
tunidade de alegrar e encantar 
corações. Deixarão sua últi-
ma morada para despertarem, 
em suas mãos hábeis, Maestro 
Marcos, suas melodias.

Aqui estão Maestro, algumas 
dessas relíquias que compõem 

Nossa Terra
Nossa Gente

Juraci de Faria Condé

Juraci de Faria 
Condé é escritora, 

poetisa e membro da 
APL - Academia Pin-

damonhangabense 
de Letras

DOS “BAÚS DAS BOAS LEMBRANÇAS” DOS SAN MARTIN PARA A EUTERPE

a história dos MÚSICOS SAN 
MARTIN de Pindamonhangaba. 
Agradeço imensamente o cari-
nho de todos vocês!!”.

O Maestro Marcos Rober-
to de Souza, após o divertido e 
aplaudidíssimo discurso, rece-
beu as partituras das mãos de 
Dona Julia e prometeu-lhe es-
tudá-las e executá-las: Encos-
ta... mas não me aperte... Maxixe 
carnavalesco, música de Henri-
que San Martin e Letra de Jercy 
Jacob; Amor de Rajah – foxtrote, 
de Henrique San Martin; Invo-
cação – valsa lenta, de Henri-
que San Martin; Jazzmania – fo-
xtrote, de Henrique San Martin; 
Tango da Saudade - música de 
Henrique San Martin, letra de 
Orfeu; Canção de Amor - fox-
trote, de Henrique San Martin; 
Sofrimento – valsa serenata, de 
Henrique San Martin; Paixão de 
Violeiro – cateretê à moda pau-

lista, de Nicolau Alonso Martin; 
Lêta – valsa, de João José San 
Martin.

Enquanto aguardo essa 
apresentação histórica, fico a 
imaginar o momento em que 
Henrique, Nicolau e João com-
puseram cada uma dessas pe-
ças e, sobretudo, o que cada 
uma delas falará aos corações 
dos pindamonhangabenses do 
nosso tempo...

Antes, posso afirmar que 
dos “Baús das Boas Lembran-
ças” de Júlia San Martin Boa-
ventura, além das partituras 
musicais, encontro nas do-
bras do torvelinho do tempo 
uma centelha da história dos 
irmãos San Martin-que se 
eternizaram na Princesa do 
Norte pelo imensurável amor 
que cultivaram pela Música 
e pela Musa Lírica Pindamo-
nhangabense!

Divulgação

Divulgação

Em Pinda, reformas de túmulos devem 
ser feitas até dia 28 de outubro

As obras de reformas em 
túmulos no Cemitério Muni-
cipal poderão ser feitas até o 
dia 28 de outubro, das 7 às 16 
horas.

Depois desta data, a Pre-
feitura realizará serviços de 
limpeza no local para o Dia de 
Finados (2 de novembro).

O horário de funcionamen-
to do cemitério no dia 2 de no-
vembro será das 7 às 17 horas.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba pede aos visitan-
tes que pretendem levar fl ores 
para utilizarem recipientes 
com areia e não com água 
– evitando a proliferação do 
mosquito transmissor da 
dengue.

Câmeras de Monitoramento e 
GCM fl agram tentativa de furto 
no prédio da Merenda Escolar

O monitoramento por câme-
ras nos prédios públicos está 
sendo fundamental para coibir 
e frustrar ações de furto ao pa-
trimônio público. No último do-
mingo (18), a Guarda Civil Metro-
politana, acionada pelo Centro 
de Controle e Operações (CCO), 
obteve êxito em flagrar um ho-
mem no interior do prédio da 
Merenda Escolar, localizado 
no Alto Cardoso, que tentava 
praticar furto no equipamento 
público, de acordo com infor-
mações da GCM.

Segundo a Secretaria de Se-
gurança Pública, no sábado (17) 
foi detectado que um homem 
adentrou ao prédio público no 
período da manhã e subtraiu 
alguns alimentos, entretanto, 
quando a GCM chegou ao local 
o autor do furto não estava mais 
no interior do prédio.

Com o monitoramento junto 
às imagens do CCO, foi possível 
identificar que na manhã do úl-
timo domingo um homem pulou 
o portão do prédio e acessou seu 
interior. Agentes da GCM foram 

acionados e dirigiram-se até o lo-
cal, onde encontraram o portão 
aberto e avistaram o homem sain-
do pela janela do escritório, quan-
do então realizaram a abordagem.

Em suas mãos, os GCMs en-
contraram um aparelho de som 
microsystem, marca CCE. Ao ser 
indagado, o mesmo confirmou 
que havia entrado no local para 
“levar” o rádio e que causou da-
nos às portas do escritório para 
conseguir acesso. 

Diante dos fatos, o mesmo 
foi detido e conduzido até a De-

legacia de Polícia Civil, onde o 
delegado, Dr. Plínio Marco Cani-
neo da Silva, lavrou o boletim de 
ocorrência.

“A Prefeitura vem utilizando 
toda tecnologia e inteligência do 
seu monitoramento para coibir 
as ações de vandalismo e fur-
to ao patrimônio público. Não 
somente as câmeras instaladas 
nas vias públicas, mas também 
o monitoramento interior dos 
prédios públicos colabora para 
coibir o crime”, afirmou o secre-
tário Fabrício Pereira.

O papel social do esporte

Estamos sempre trazendo por aqui notícias do esporte. 
Seja ele profissional ou amador. Masculino ou feminino. 

Adulto ou juvenil. Infantil ou da terceira idade. Convencional ou 
inclusivo..

Falar sobre esporte é sempre muito satisfatório. Até mesmo 
quando há empates (no caso de modalidades que permitem 
essa pontuação) ou quando há derrotas. Isso porque, na grande 
maioria dos casos, estar em uma quadra, em um campo, em um 
tatame, em uma pista de corridas, já é vencer...

Superar obstáculos. Manter a disciplina. O foco. Ser resiliente. 
São características comuns aos atletas – profissionais ou 
amadores – reforçamos. 

A disputa saudável. A competição dentro de um jogo. 
No contexto de uma disputa organizada e equilibrada traz 
benefícios a todo um grupo. Não apenas para quem compete; 
mas para quem conduz os treinos - equipe técnica -; para os que 
patrocinam; para os que torcem; para os familiares; e por que 
não dizer para os que “trazem a notícia”?

O esporte sempre teve importante papel na formação de uma 
sociedade. Atualmente, ainda mais; tendo em vista que em um 
mundo, cada vez mais digital, pouco sobra tempo para a prática 
de atividades presenciais, sobretudo as esportivas.

Também por isso, sendo o esporte grande contribuinte da 
socialização e da transmissão de valores, além de instrumento 
de educação e fonte inesgotável de saúde, valorizá-lo e dar 
espaço para notícias esportivas também é nosso papel como 
veículo de comunicação.

Para nós, brasileiros, gostar de um esporte – seja praticando 
ou acompanhando – faz parte da nossa identidade nacional.

E é sempre bom lembrar que o esporte movimenta a 
economia. É símbolo cultural e reforça questões sociais, 
sobretudo, é um grande agente de transformação de uma 
sociedade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 5.837, DE 16 DE AGOSTO DE 2022.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, com respaldo na Lei Federal n° 13.019 de 31 de julho de 2014 e 
no Decreto Municipal nº 5.491 de 29 de janeiro de 2018,
RESOLVE:
Art. 1º  Nomear o Sr. Fabiano Vanone, Secretário Adjunto de Educação, como  Gestor da Parceria da Educação no 
Chamamento Público nº 12/2022, Processo Administrativo nº 6.414/2022, objetivando serviços de atendimento peda-
gógico a crianças de zero a 3 anos e 11 meses em períodos parciais e integrais em unidades de creches municipais.
Art. 2º  Nomear as senhoras a seguir indicados para comporem a Comissão de Seleção e Avaliação de Proposta do 
Chamamento Público 12/2022:
I- Edma Cardoso Bacelar Silva - Gestora Regional de Educação Básica
II- Elisabete Martins Muniz - Gestora Regional de Educação Básica 
III- Elaine de Abreu Prolungatti – Diretora do Departamento de Ação Educativa e Desenvolvimento Pedagógico
Art. 3º  Nomear as senhoras a seguir indicados para comporem a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Parceria 
do Chamamento Público 12/2022:
I- Edma Cardoso Bacelar Silva - Gestora Regional de Educação Básica
II- Elisabete Martins Muniz - Gestora Regional de Educação Básica 
Art. 4º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a  31 de maio de 2022.
Pindamonhangaba, 16 de agosto de 2022.

Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Luciana de Oliveira Ferreira - Secretária de Educação

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 16 de agosto de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos 
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Prefeitura entregará 66 contratos 
de doação para escritura no Azeredo

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Habitação, realizará a 
entrega de 66 contratos de doa-
ção para escritura de imóveis no 
loteamento Marieta Azeredo, em 
Moreira César, nesta terça-feira, 
dia 20, às 16 horas, no centro co-
munitário do bairro.

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

O secretário Adjunto de Habi-
tação, João Gontijo, explicou que 
as famílias do bairro esperam 
por este momento há cerca de 30 
anos. “É mais uma ação impor-
tante para valorização do bairro 
e garantia de segurança jurídica 
aos moradores. Existe um gran-
de emprenho da equipe da Se-
cretaria de Habitação, com apoio 
de toda a administração Dr. Isael, 
para a regularização dos bairros 
e tranquilidade da população”.

A diretora de Habitação, Mo-
nique Dias, explicou que o de-
partamento realiza três visitas 
por ano para a entrega de notifi-
cação para apresentação de do-
cumentos para conseguirem o 
contrato de doação para escritu-
ra. ”Em dezembro do ano passa-
do foi realizada uma grande reu-
nião para conscientização dos 
moradores sobre a importância 
da apresentação de documentos. 
Com base no resultado dessas 
ações, conseguimos dar prosse-
guimento ao processo, que, des-
ta vez, culmina nos contratos de 
doação para escritura”.

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 da 
cidade”.

O último ato, por exemplo, foi 
em maio deste ano, com a entre-
ga de 203 contratos de doação 
para escritura no Castolira.

No dia 20 de setembro, no 
Azeredo, além da entrega de 
contratos de doação para es-
critura, a Prefeitura vai realizar 
vacinação contra a gripe e orien-
tação sobre maneira correta da 
higiene bucal, incluindo a entre-
ga de brindes de saúde bucal, por 
meio de parceira com a Secreta-
ria de Saúde.

Sobre o Programa
O “Meu Bairro é Legal” é con-

siderado o maior programa de 
regularização da história da ci-
dade e a ação vem sendo execu-
tada em mais de 40 bairros, atra-
vés de três frentes de trabalho: 
parceria Estado/Cidade Legal, 
ação com ITESP e a frente de-
senvolvida pelo próprio pessoal 
do Departamento de Habitação e 
Regularização Fundiária.

A regularização fundiária 
permite com que os moradores 
ponham em ordem de forma de-
finitiva a situação do imóvel e se 
tornem, de fato, proprietários.

Procon Móvel traz 
orientações aos 
consumidores de Pinda 
no próximo dia 22

Através de um entendimento 
entre a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e a Fundação Procon 
SP, os consumidores do muni-
cípio irão receber no próximo 
dia 22 de setembro a unidade do 
Procon Móvel.

A unidade móvel atenderá na 
área de estacionamento da Pre-
feitura no horário das 9h às 16h, 
com o objetivo de sensibilizar os 
munícipes sobre a atuação do 
Procon através de orientações e 
informações do direito do con-
sumidor.

O programa Procon Móvel é 
um serviço que tem como obje-
tivo principal descentralizar o 
atendimento oferecido à popu-
lação e ampliar o trabalho reali-
zado pelo órgão de conscientiza-
ção e solução de problemas nas 
relações de consumo.

Por meio do programa, os 
munícipes podem apresentar 
demandas diversas e obter in-
formações, proporcionando 

acesso amplo e descentralizado. 
A estrutura é também utilizada 
para ações de orientação sobre 
direitos e deveres, com foco nas 
ferramentas tecnológicas dispo-
níveis para os consumidores.

Segundo a diretora do Procon 
Pindamonhangaba, Gislene Car-
doso, essa ação que o município 
recebe está sendo possível atra-
vés de uma parceria com a Pre-
feitura. “Queremos agradecer 
o apoio do prefeito Dr. Isael que 
nos dá estrutura para trabalhar e 
informar a população que mui-
tas outras ações serão realizadas 
para beneficiar os consumidores 
da cidade”, afirmou Gislene.

O Procon de Pindamonhan-
gaba atende presencialmente 
das 8h às 16h, na sede da Prefei-
tura ou pelo telefone 3643-4099 
e também através dos canais: 
Whatsapp - 98298-1285, E-mail 
- procon@pindamonhangaba.
sp.gov.br ou pelo protocolo digi-
tal 1DOC.

“Independências e Museus, 
outros 200, outras histórias” 
é tema de evento gratuito 

Teve início nessa segunda-
feira, dia 19, e segue até o dia 
25 de setembro, a semana de 
debates sobre independên-
cias, na “16ª Primavera dos 
Museus”.

Coordenado pelo Ibram 
(Instituto Brasileiro de Mu-
seus), o evento ocorre em todo 
o País, anualmente, no mês de 
setembro, e o ‘Museu Históri-
co e Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina’ de Pindamo-
nhangaba não ficou de fora.

A partir da abordagem cen-
tral deste ano: “Independên-
cias e Museus, outros 200, 
outras histórias”, o projeto 
promove debates sobre a te-
mática.

O bate-papo dessa segunda 
foi online (pelo canal da Unitau 
- Universidade de Taubaté), 
com a professora do curso de 
Museologia da Universidade 
Federal de Sergipe(UFS) Rose 
Elke Debiasi - que falou sobre 

Programação:
20/9 às 19 horas: mesa redonda – “A Independência da Imprensa”
Ocupando o 110° lugar no Ranking sobre liberdade de imprensa, é hora de discutirmos e perce-

bermos quando e onde a imprensa é tolhida de fazer o seu papel.
21/9 às 19 horas: mesa redonda  –  “Negros e as independências”
Com representantes dos conselhos de cultura e da comunidade negra e de movimentos negros 

a conversa pretende discutir os movimentos de independências.
22/9 às 19 horas: mesa redonda  –  “Vale do Paraíba/Pindamonhangaba e a Independência”
Vale do Paraíba cenário da passagem de Dom Pedro I e Pindamonhangaba cidade de alguns 

Guardas de Honra será o foco dessa conversa.
23/9 às 19 horas: mesa redonda  – “Mulheres e a Independência”  
Vamos conversar sobre o feminino? Mulheres do século XIX e a contemporaneidade, o que 

mudou?

a “Memória, saberes e inclusão 
social nos museus”; e também 
com a professora do curso de 
Historia da Universidade de 

Taubaté , Suzana Lopes Salga-
do Ribeiro que abordou o tema 
“Oralidade e cotidiano: abor-
dagens históricas em museus”. 

Divulgação

Divulgação
Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

JUSTIFICATIVA TÉCNICA
O Município de Pindamonhangaba, por interveniência da Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura realizou parcerias com a Corporação Musical Euterpe, desde, pelo menos a década de 1940, 
formalizadas ao longo dos anos por instrumento de convênio, com planos de trabalho para cada 
ano específi co. Com a entrada em vigor da lei 13.019/2014, chamada de “Marco Regulatório”, que 
estabeleceu o regime jurídico das parcerias voluntárias, com ou sem transferência de recursos 
fi nanceiros, entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de fi nalidades de interesse público e uma série de critérios para 
a formalização de ajuste e a partir desta Lei, passamos a realizar com a Corporação Musical 
Euterpe o Termo de Fomento, realizado pela primeira vez em 2018, tendo sido este aditado nos 
anos de 2019, 2020, 2021 e 2022 e cumprido em sua totalidade pela Corporação.
A parceria, ora proposta, contemplará o município com as apresentações musicais artísticas, e 
a continuidade no atendimento da Educação de Jovens e Adultos, em sua maioria em situação 
de vulnerabilidade social, conforme plano de trabalho. Até o presente momento, a Corporação 
Musical Euterpe cumpriu satisfatoriamente e com grande zelo às necessidades educacionais e 
de desenvolvimento sócio educativo das crianças e jovens por ela atendidas, ao longo de seus 
197 anos, buscou e busca em parceria com o poder público, a capacitação por meio da música, 
contribuindo desta maneira tanto para a formação de novos integrantes, quanto para ampliar a 
difusão musical junto à população.
A entidade parceira indicada é uma organização da sociedade civil, sem fi ns lucrativos, não 
remunerados, nem sequer distribui lucros e/ou excedentes aos diretores, gestores ou associados, 
bem como tem previsto a destinação do seu patrimônio a outra instituição de mesma natureza ou 
ao Poder Público, em caso de desconstituição, atendendo plenamente aos critérios do art. 2º, I, 
da Lei 13.019/2014.
A Corporação Musical Euterpe também, de acordo com a lei Orgânica do Município, constitui o 
Patrimônio Cultural do Município, segundo artigo 215, inciso VI e
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Rua Dr. Campos Salles, 530 – São Benedito CEP 12422-020 Pindamonhangaba/SP
Tel.: 3642-1080 3643-2690 E-mail: cultura.pindamonhangaba@hotmail.com
possui um alto grau de afetividade pela população de Pindamonhangaba, a qual pode ser 
comprovada na publicação do livro “A Fiel Depositária Euterpe”, da escritora Júlia San Martin 
Boaventura, lançado em 2016 pela Gráfi ca e Editora São Benedito.
Diante do exposto, entendemos haver justifi cativa válida, idônea e de interesse público para a 
celebração de parceria com a Corporação Musical Euterpe.
Atenciosamente,

ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA
Secretário de Cultura e Turismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM A 
CORPORAÇÃO MUSICAL EUTERPE
Parceiro: Corporação Musical Euterpe, CNPJ sob o nº. 50.455.690/0001-41.
Objeto: Apresentações musicais artísticas e cívicas, aulas gratuitas de Canto/Coral para adultos e 
aulas de música para crianças e jovens visando o incentivo a educação musical conforme estabe-
lecido no Plano de Trabalho, parte integrante deste.
Vigência: 07 (sete) meses
Valor Global: R$ 227.600,00 (duzentos e vinte e sete mil e seiscentos reais), conforme cronograma 
físico fi nanceiro 2022/2023.
Respeitando o artigo 31 da Lei 13.019/2014, consideramos que a Corporação Musical Euterpe, 
possui características únicas, que a tornam exclusiva e singular, justifi cando a realização do Termo 
de Fomento por Inexigibilidade devido a hipótese de inviabilidade de competição.
A entidade parceira indicada é uma organização da sociedade civil, sem fi ns lucrativos, não 
remunerados, nem sequer distribui lucros e/ou excedentes aos diretores, gestores ou associados, 
bem como tem previsto a destinação do seu patrimônio a outra instituição de mesma natureza ou 
ao Poder Público, em caso de desconstituição, atendendo plenamente aos critérios do art. 2º, I, da 
Lei 13.019/2014.
Cabe salientar que a entidade apresentou todos os documentos solicitados, cumprindo assim, 
os requisitos mínimos para a formalização do Termo e que o Plano de Trabalho apresentado é 
condizente com os objetivos buscados pelas políticas de educação e cultura e foi aprovado pela 
Secretaria de Cultura e Turismo.
E que Município de Pindamonhangaba, por interveniência da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura realizou parcerias com a Corporação Musical Euterpe, desde, pelo menos a década de 
1940, formalizadas ao longo dos anos por instrumento de convênio, com planos de trabalho para 
cada ano específi co. Com a entrada em vigor da lei 13.019/2014, chamada de “Marco Regulató-
rio”, que estabeleceu o regime jurídico das parcerias voluntárias, com ou sem transferência de re-
cursos fi nanceiros, entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de 
mútua cooperação, para a consecução de fi nalidades de interesse público e uma série de critérios 
para a formalização de ajuste e a partir desta Lei, passamos a realizar com a Corporação Musical 
Euterpe o Termo de Fomento, realizado pela primeira vez em 2018, tendo sido este aditado nos 
anos de 2019, 2020, 2021 e 2022 e cumprido em sua totalidade pela Corporação.
Diante do exposto, entendemos haver justifi cativa válida, idônea e de interesse público para a cele-
bração do Termo de Fomento por Inexigibilidade, conforme art. 31 da Lei Federal nº 13.019/2014.
Atenciosamente,

ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA 
Secretário de Cultura e Turismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO

DE ACORDO
Trata-se de justifi cativa de Inexigibilidade para celebração de Termo de Fomento com a instituição 
Corporação Musical Euterpe. As considerações trazidas pelo Secretário Municipal de Cultura e 
Turismo atendem ao interesse público e obedeceram aos princípios constitucionais e aos termos 
legais, de forma que defi ro a justifi cativa e homologo para os devidos fi ns e direitos. A justifi cativa 
e homologação deverão ser disponibilizados no site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
como forma de atender o art. 32, § 1º da Lei Federal nº 13.019/2014. Cabe destacar, que os recur-
sos para o referido Termo de Fomento, foram previstos na – LOA/2021 e que o extrato do Termo 
de Fomento, após o cumprimento dos prazos, será publicado no Site Ofi cial do Município.

DR. ISAEL DOMINGUES 
 PREFEITO MUNICIPAL

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:

TOMADA DE PREÇOS 011/2022 (PMP 9069/2022).
Para contratação de empresa especializada para execução de reforma e adequação predial em 
galpão no Parque da Cidadecom recebimento dos envelopesaté dia 07/10/2022 às 08h30 e início 
da sessãoàs 09h00. 

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 125/2022 (PMP 7395/2022)
Para “aquisição de telas de alambrado para serem utilizadas em diversos locais do Município 
de Pindamonhangaba, conforme solicitação da Secretaria de Governo e Serviços Públicos, pelo 
período de 12 meses” com recebimento das propostas até dia 03/10/2022 às 8h30 e início da 
disputa de preços às 09h00.

PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO 153/2022 (PMP 9843/2022)
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controladoria de aces-
so/portaria em apoio operacional durante os eventos, com turno de oito horas, com fornecimento 
de mão de obra, para utilização em eventos promovidos e/ou apoiados pela Prefeitura” com 
recebimento das propostas até dia 03/10/2022 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.  

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO ELETRÔNICO 149/2022 (PMP 8880/2022)
A Autoridade Superior, com base na análise técnica da Secretaria de Tecnologia, homologouem 
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 
prédio da Secretaria de Educação”, em favor da empresa: SOLUTEC SERVIÇOS ESPECIALIZA-
DOS LTDA – EPP, Lote 01 no valor total de R$ 1.300.000,00.

PREGÃO PRESENCIAL 081/2022 (PMP 4089/2022)
A Autoridade Superior,com base na análise técnica da documentação exigida no termo de 
referência, realizada pela equipe técnica do Departamento de Infraestrutura e Telecomunicações, 
homologou em 15/09/2022 e adjudicou o procedimento licitatório supra que cuida de “aquisi-
ção de “câmeras detectas por inteligência de trânsito com leitura de placa”; câmeras de vídeo 
monitoramento para ampliação da rede de monitoramento de segurança ligadas ao CSI (Centro 
de Segurança Integrada), e serviço de instalação dos postes galvanizadosem favor da empresa: 
Solutec - Serviços Especializados Ltda – Lote 01 no valor total de R$ 138.000,00.

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 152/2022 (PMP 9331/2022)
A Autoridade Superior, homologou em 14/09/2022 e adjudicou o procedimento licitatório supra  
que cuida de “aquisição de lanches e bebidas para atender a Secretaria de Educação na reali-
zação de cursos, eventos, ofi cinas e reuniões” em favor da empresa: 1. C C REZENDE SANTO 
PANI PADARIA E CONFEITARIA ME, os itens: 01 – 291,00; 02 – 7,70; 03 – 7,70; 04 – 7,70; 05 – 
9,20; 06 – 9,20; 07 – 9,20; 08 – 75,00.

PREGÃO ELETRÔNICO 159/2022 (PMP 10188/2022)
A Autoridade Superior,com base na análise técnica de documentos,, homologou em 14/09/2022  e 
adjudicou o procedimento licitatório supra que cuida de “aquisição de materiais para identifi cação 
de animais (microchip)” em favor da empresa: REAL CABOS E COMÉRCIO LTDA – Item 01 no 
valor total de R$7.500,00.

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

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

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 48/2022 (EMENDA IMPOSITIVA – FUMCAD, 
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO) 

 Processo Administrativo: Nº 11.187/2022 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de 

Assistência Social / Liceu Coração de Jesus 
 Objeto: Realizar o repasse de recurso das emendas impositivas: nº 79, de 

autoria do Vereador Gilson Nagrim, nº 94, de autoria do Vereador 
Professor Felipe Guimarães, nº 139, de autoria do Vereador Júlio 
César Carneiro de Souza “Julinho Car” e nº 158 de autoria do 
Vereador Rogério Ramos, através do Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – FUMCAD, visando a reforma de duas 
quadras poliesportivas, especificamente para despesas de custeio 
compreendidas no plano de trabalho integrante do Processo 
Administrativo nº 11.187/2022, de 18 de agosto de 2022”. 

  Prazo: 04 meses 
 Valor: R$ 50.000,00 
 Data da assinatura: 13/09/2022 
 Publicação Inexigibilidade: https://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/justificativa-de-

inexigibilidade 

                      MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                                            ESTADO DE SÃO PAULO 
                          SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

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

 - APOSTILAMENTO - 

 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 18/2022 
 Processo Administrativo: Nº 5.768/2022 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano, a Artes e 
Aprendizagem – IA3 

 Objeto: Realizar o repasse de recurso do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – FUMCAD, para promover o desenvolvimento 
do Programa Educação para o Trabalho, especificamente para 
despesas de auxílio compreendidas no plano de trabalho integrante do 
Processo Administrativo nº 5.768/2022, de 18 de maio de 2022”. 

 Descrição do apostilamento: Readequação do Cronograma de Desembolso 
 Data do apostilamento: 19/09/2022 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 6.200, DE 28 DE JUNHO DE 2022.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos da Lei Municipal nº 6.561, de 23 de junho de 2022, 
D E C R E T A:
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do art. 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor 
de R$ 365.500,00 (trezentos e sessenta e cinco mil e quinhentos reais), na Secretaria Municipal 
de Assistência Social, no Gabinete do Secretário, referente ao auxílio para aquisição de veículo 
para a APAE – Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Pindamonhangaba. A classifi cação 
orçamentária será:
15.00  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15.01  Gabinete do Secretário
1003        Equipamentos em Geral
08.244.0015.01  4.4.50.42 – Equipamento e Material Permanente             R$   365.500,00
Art. 2º O crédito adicional especial aberto pelo art. 1º terá como cobertura a anulação parcial da 
seguinte dotação:
06.00  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
06.20  Departamento Financeiro e Contábil
9001        Reserva de Contingência
99.999.0023.01  9.9.99.99 – Reserva de Contingência  (275)        R$   365.500,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 28 de junho de 2022.

Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Claudio Marcelo de Godoy Fonseca - Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 28 de junho de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 6.196 DE 27 DE JUNHO DE 2022.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº. 6.507, de 22 de dezembro de 2021, conforme inciso I do art. 6º, 
DECRETA: 
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 1.131.788,28 (um milhão, cento e trinta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais 
e vinte e oito centavos), na Secretaria Municipal de Governo e Serviços Públicos, no Departa-
mento de Manutenção Geral e Logística Operacional, na Secretaria Municipal de Segurança 
Pública, no Comando da Guarda Municipal e no Departamento de Trânsito e Mobilidade, na 
Secretaria Municipal de Saúde, nos Departamentos de Atenção Básica à Saúde, Atenção Espe-
cial e Assistência Farmacêutica e Saúde Bucal e na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no 
Departamento de Esporte, referente aos repasse de recursos da União decorrentes do resultado 
positivo da cessão onerosa da exploração dos blocos do pré-sal, conforme estabelece a Lei nº 

13.885, de 17 de outubro de 2019. A classifi cação orçamentária será:
03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E SERVIÇOS PÚBLICOS
03.30 Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional
2006 Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0003.05  3.1.90.13– Obrigações Patronais (986)       R$      142.479,40

04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
04.30   Comando da Guarda Municipal
2006 Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0003.05  3.1.90.13– Obrigações Patronais (991)     R$      138.528,90

04.40   Departamento de Trânsito e Mobilidade
2006 Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0003.05  3.1.90.13– Obrigações Patronais (992)    R$        78.704,85

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.20 Departamento de Atenção Básica à Saúde
2006 Manutenção da Folha de Pagamento 
10.301.0003.05  3.1.90.13– Obrigações Patronais (989)     R$      393.068,58

10.30 Departamento de Atenção Especial
2006 Manutenção da Folha de Pagamento 
10.302.0003.05  3.1.90.13– Obrigações Patronais (990)    R$      169.493,61

10.60 Departamento de Assistência Farmacêutica e Saúde Bucal
2006 Manutenção da Folha de Pagamento 
10.301.0003.05  3.1.90.13– Obrigações Patronais (988)     R$      100.463,55
 

11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
11.20 Departamento de Esporte 
2006 Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0003.05  3.1.90.13– Obrigações Patronais (987)      R$      109.049,39

Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º será coberto pelo repasse da União.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 27 de junho de 2022.

Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal  
 Claudio Marcelo de Godoy Fonseca - Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 27 de junho de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

DECRETO Nº 6.221 DE 27 DE JULHO DE 2022.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº. 6.507, de 22 de dezembro de 2021, conforme inciso I do art. 6º, 
DECRETA: 
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplemen-
tar no valor de R$ 876.950,08 (oitocentos e setenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais e 
oito centavos), na Secretaria Municipal de Governo e Serviços Públicos, no Departamento de 
Manutenção Geral e Logística Operacional, na Secretaria Municipal de Segurança Pública, no 
Comando da Guarda Municipal e no Departamento de Trânsito e Mobilidade e na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, nos Departamentos de Atenção Básica à Saúde e Atenção Especial, referente aos 
repasse de recursos da União decorrentes do resultado positivo da cessão onerosa da exploração 
dos blocos do pré-sal, conforme estabelece a Lei nº 13.885, de 17 de outubro de 2019. A classifi -
cação orçamentária será:

03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E SERVIÇOS PÚBLICOS
03.30 Departamento de Manutenção Geral e Logística Operacional
2006 Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0003.05  3.1.90.13– Obrigações Patronais (986)               R$      156.446,43

04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
04.30   Comando da Guarda Municipal
2006 Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0003.05  3.1.90.13– Obrigações Patronais (991)               R$      140.372,02

04.40   Departamento de Trânsito e Mobilidade
2006 Manutenção da Folha de Pagamento 
04.122.0003.05  3.1.90.13– Obrigações Patronais (992)            R$        23.828,16

10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.20 Departamento de Atenção Básica à Saúde
2006 Manutenção da Folha de Pagamento 
10.301.0003.05  3.1.90.13– Obrigações Patronais (989)           R$      380.470,30

10.30 Departamento de Atenção Especial
2006 Manutenção da Folha de Pagamento 
10.302.0003.05  3.1.90.13– Obrigações Patronais (990)         R$      175.833,17

Art. 2º  O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º será coberto pelo repasse da União.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
 Pindamonhangaba, 27 de julho de 2022.

Dr. Isael Domingues -Prefeito Municipal  
Claudio Marcelo de Godoy Fonseca - Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 27 de julho de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 6.212, DE 08 DE JULHO DE 2022.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº 6.507, de 22 de dezembro de 2021, conforme inc. I do art. 6º, 
DECRETA: 
Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do art. 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar 
no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), na Secretaria Municipal de Assistência 
Social, no FMAS- Proteção Social Básica, conforme resolução SEDS nº 48, de 01 de julho de 
2022, que estabelece a transferência de recursos fi nanceiros do Fundo Estadual de Assistência 
Social – FEAS aos Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS, decorrentes de emendas 
parlamentares, destinados a serviços socioassistenciais e                   dá providências correlatas. 
A classifi cação orçamentária será:

15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
15.20 FMAS – Proteção Social Básica  
1003 Equipamentos em Geral
08.244.0015.02  4.4.90.52– Equipamentos e Material Permanente (1074)    R$       160.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º será coberto pelo repasse da Secreta-
ria Estadual de Desenvolvimento Social.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 08 de julho de 2022.

Dr. Isael Domingues -  Prefeito Municipal                                 
Claudio Marcelo de Godoy Fonseca - Secretário de Finanças e Orçamento

Registrado e publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos em 08 de julho de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
 PORTARIA GERAL Nº 5.824, DE 05 DE AGOSTO DE 2022.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, com respaldo na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e no Decreto Municipal 
nº 6.055, de 27 de setembro de 2021,
R E S O L V E:
Art. 1º Alterar o membro indicado na alínea c do art. 3º da Portaria Geral nº 5.610, de 28 de 
setembro de 2021, e nomear a senhora a seguir indicada para compor a Comissão de Monito-
ramento e Avaliação das parcerias fi rmadas:
“Art.3º . . .
c) Solange Maria de Oliveira Mello”
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a  02 de 
agosto de 2022.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2022.

Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal             
Ana Paula de Almeida Miranda - Secretária de Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 05 de agosto de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 5.836, DE 16 DE AGOSTO DE 2022.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, Dr. Isael Domingues, Prefei-
to do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, com respaldo na Lei 
Federal n° 13.019 de 31 de julho de 2014 e no Decreto Municipal nº 5.491 de 29 de janeiro de 
2018,
RESOLVE:
Art. 1º  Nomear o Sr. Fabiano Vanone, Secretário Adjunto de Educação, como  Gestor da Par-
ceria da Educação no Chamamento Público nº 14/2022, Processo Administrativo nº 9.433/2022, 
tendo por objeto serviços de atendimento pedagógico a crianças de zero a 3 anos e 11 meses 
em períodos parciais e integrais em unidades de creches municipais.
Art. 2º  Nomear as senhoras a seguir indicados para comporem a Comissão de Seleção e 
Avaliação de Proposta do Chamamento Público 14/2022:
I- Edma Cardoso Bacelar Silva - Gestora Regional de Educação Básica
II- Ana Maria Caetano do Santo - Gestora Regional de Educação Básica
III- Elaine de Abreu Prolungatti – Diretora do Departamento de Ação Educativa e Desenvolvi-
mento Pedagógico
Art. 3º  Nomear as senhoras a seguir indicados para comporem a Comissão de Monitoramento 
e Avaliação da Parceria do Chamamento Público 14/2022:
I- Edma Cardoso Bacelar Silva - Gestora Regional de Educação Básica
II- Ana Maria Caetano do Santo - Gestora Regional de Educação Básica
Art. 4º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a  15 
de julho de 2022.
Pindamonhangaba, 16 de agosto de 2022.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Luciana de Oliveira Ferreira
Secretária de Educação

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 16 de agosto de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos 
SNJ/app/memorando 30650/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 5.851, DE 1º DE SETEMBRO DE 2022. 

Aprova o Projeto Urbanístico e Habitacional do “Loteamento Residencial e Comercial Santa Clara 
– Quadra Z”
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, 
CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Federais nº 6.766, de 19.12.79, c/c. a Lei nº 9.785, de 
29.01.99;
CONSIDERANDO, o interesse do Município no desenvolvimento urbano da cidade, eliminado os 
vazios urbanos ainda existentes;
CONSIDERANDO, a necessidade de aumentar a oferta de Lotes para fi ns habitacionais no 
Município.
R   E   S   O   L   V   E:-
Art. 1º Declarar APROVADO o Projeto Urbanístico e Habitacional do “Loteamento Residencial e 
Comercial Santa Clara – Quadra Z”, fi cando desde já, consequentemente, aceita as áreas des-
tinadas a sistema de circulação, implantação de equipamentos e espaços livres de uso público, 
com as seguintes características e elementos:
I- Denominação do Loteamento: Loteamento Residencial e Comercial Santa Clara – Quadra Z
II- Localização do Loteamento: confl uência das Ruas Um e Vinte e Quatro s/nº, Lote 01, Quadra 
Z, Loteamento Residencial e Comercial Santa Clara, Bairro Crispim, matrícula 68646 do Cartório 
de Registro de Imóveis de Pindamonhangaba.
III- Proprietário do Loteamento: LUCKY CAPITAL EMPREENDIMENTOS LTDA. 
IV- Composição: 01 (uma) quadra composta por 57(cinquenta e sete) lotes de uso misto (re-
sidenciais ou comerciais), com área de 14.044,42m² (quatorze mil e quarenta e quatro metros 
quadrados e quarenta e dois decímetros quadrados).
V- Áreas que passarão a constituir bens públicos, sem ônus para o Município:
1 - Áreas Públicas:
a) Área destinada a sistema viário: 2.602,91m² (dois mil e seiscentos e dois metros quadrados e 
noventa e um decímetros quadrados) =  18,54%
b) Espaços livres de uso público: 63.62m² (sessenta e três metros quadrados e sessen-
ta e dois decímetros quadrados) = 0,45%
2 - Áreas de Lotes (nº de lotes 57): 11.377,89m² (onze mil e trezentos e setenta e sete metros 
quadrados e oitenta e nove decímetros quadrados) =  81,01% da área total do loteamento.
VI- Aprovação no GRAPROHAB: Certifi cado GRAPROHAB nº 101/2022.
Art. 2º São as seguintes as obras de infraestrutura exigidas para o loteamento, cujo cronograma 
para execução em 14 (quatorze) meses, foi aprovado pelos órgãos competentes e cujos projetos 
aprovados, acham-se arquivados no Protocolo de Aprovação nº 27.238/2022 e Processo Externo 
da pré-aprovação nº 11.469/2019, devendo ser rigorosamente cumpridos:
I- Guias e sarjetas;
II- Rede de distribuição de água;
III- Rede de coleta de esgoto;
IV- Galeria de águas pluviais;
V- Rede de energia elétrica e iluminação pública;
VI- Pavimentação asfáltica;
Art. 3º Para efetivação do registro no CRIA fi ca fi xado o prazo de 06 (seis) meses, a contar da 
data da publicação da presente portaria, tendo como garantia hipotecaria a Quadra Y do Lotea-
mento Residencial e Comercial Santa Clara, cadastrada sob a sigla NE 111142008000 com área 
total de 10.611,51m² (dez mil e seiscentos e onze metros quadrados e cinquenta e um decímetros 
quadrados) no valor de R$ 346.515,26 (trezentos e quarenta e seis mil e quinhentos e quinze 
reais e vinte e seis centavos), conforme certidão de valor venal do terreno.
Parágrafo único. A garantia, prevista no “caput” deste artigo, corresponde à execução das obras 
de infraestrutura devidas no art. 2º e será objeto da lavratura de competente Escritura Pública de 
caucionamento dos referidos lotes.
Art. 4º Durante a execução das obras, o loteador solicitará, em todas as fases de execução, 
o comparecimento do Engenheiro da Prefeitura, para constatar o cumprimento adequado dos 
projetos aprovados.
Art. 5º A Prefeitura Municipal se reserva o direito de somente receber o Loteamento e autorizar 
a ocupação dos Lotes ao fi nal de sua implantação rigorosamente cumprida, inclusive o diâmetro 
de galerias e após a apresentação do Termo de Recebimento pela SABESP e a apresentação do 
Término de Serviço pela Concessionária de Energia Elétrica local.
Art. 6º Integram a presente portaria todos os projetos, memoriais descritivos e exigências constan-
tes do Protocolo de Aprovação nº 27.238/2022.
Art. 7º A validade da presente aprovação fi ca subordinada ao cumprimento integral do disposto na 
presente portaria.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 1º de setembro de 2022.

Dr. Isael Domingues  - Prefeito Municipal                       
 Marcela Franco Moreira Dias - Secretária de Obras e Planejamento 

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 1º de setembro de 2022.                                               
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos 

             
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 5.834, DE 15 DE AGOSTO DE 2022.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e conforme art. 2º da Lei nº 6.043, de 19 de julho de 2017, alterada pela Lei nº 6.564, de 
1º de julho de 2022.
RESOLVE 
Art. 1º Alterar a alínea e, inc. I do art. 1º da Portaria Geral nº 5.453, de 10 de dezembro de 2020, 
que constitui o  CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Gestão 2020-2022, que 
passa a vigorar:
“I- DOS REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
e) SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titular:  Patrícia Cristina Galvão
Suplente: Solange Maria Oliveira Mello
 “Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2022.

Dr. Isael Domingues - Prefeito Municipal
Ana Paula de Almeida Miranda - Secretária Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 15 de agosto de 2022.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos 

SNJ/app/memorando 38331/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Rua Senador Dino Bueno, nº 119 – Centro   –   Pindamonhangaba – SP   –  CEP: 12401-410  
Tel 12-3644-1567/1570 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO 14/2022 
 

HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
Atendendo ao previsto no item 8 “Da análise das propostas e classificação das propostas”, do Edital de 
Chamamento Público nº 14/2022, em conformidade com o cronograma previsto, vimos por meio deste 
Homologar a Classificação Final da Proposta do Plano de Trabalho protocolado para análise da 
Comissão de Seleção, ficando assim convocado a celebrar parceria nos seguintes termos:  

 
 
Classificação Entidade Total de 

Pontos 
Tipo de Serviço Nº de vagas 

1º Instituto Casa Girassol  
Processo nº 9.433/2022  
 
 

 
80 

Atendimento pedagógico à 
crianças de zero a três anos e 

onze meses, em período  
integral.  

 
95- CMEI “ Dona 
Yolanda Immediato 
Fryling-Alto do Cardoso 

Os recursos interpelados foram respondidos dentro do prazo estabelecido no edital. 
Por fim, CONVIDAMOS a entidade supramencionada a celebrar a parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação para execução dos serviços educacionais, conforme tabela acima.  
 

Pindamonhangaba, 19 de setembro de 2022.  
 

Comissão de Seleção. 



saúde
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Pinda vai aplicar 
vacina BCG mediante 
agendamento

A Secretaria de Saúde 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba iniciou agenda-
mento para aplicação da 
vacina BCG, nessa segun-
da-feira (19).O agendamen-
to acontece no Ciaf/Saúde 
da Mulher, de segunda a 
sexta-feira, das 7h30 às 11 

horas e das 13 às 16 horas, 
e a aplicação será marcada 
para toda quinta-feira na 
mesma unidade.

Para agendar, o respon-
sável deverá comparecer 
pessoalmente e apresentar 
a certidão de nascimento 
do recém-nascido.

O agendamento é ne-
cessário porque Pindamo-
nhangaba está com volume 
reduzido do imunizante 
devido ao repasse em volume 
inferior da vacina, realizado 
pelo Governo do Estado e 
Ministério da Saúde para os 
municípios.

Divulgação

Covid-19: Pinda continua 
vacinação para todos os 
públicos nesta terça-feira (20)

A Secretaria de Saúde Pindamonhan-
gaba continua vacinação para todos os 
públicos na terça-feira (20). Confira locais 
e horários.

1ª dose: Crianças de 3 anos com co-
morbidades, doenças cardiovasculares e 
com deficiência permanente grave

Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shi-
bata Centro.

Das 13 às 15 horas: Sala de Vacina Cen-
tral (Ciaf).

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

1ª dose: Crianças de 4 anos sem co-
morbidade

Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shi-
bata Centro.

Das 13 às 15 horas: Sala de Vacina Cen-
tral (Ciaf).

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

1ª dose: Crianças de 5 anos ou mais
Das 8 às 11 horas: Estacionamento 

Shibata Centro.
1ª dose: Adolescentes com 12 anos ou 

mais
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shi-

bata Centro.
Das 13 às 16 horas: Ciaf (Sala de Vacina 

Central).
Das 8 às 11 e das 13 às 16 horas: USF 

Nova Esperança e Cisas (Moreira César).

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

TANTAN (a partir de 6 anos)
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shi-

bata Centro.
Das 13 às 15 horas: Sala de Vacina Cen-

tral (CIAF).
Das 8 às 11 e das 13 às 15 horas: Cisas 

(Moreira César).
ASTRAZENECA (Conforme agendado 

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

Nova Esperança e Cisas (Moreira César).
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shi-

bata Centro.
Das 13 às 16 horas: Ciaf (Saúde da Mu-

lher).

PFIZER / BIONTECH (Conforme agen-
dado na carteirinha)

Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shi-
bata Centro.

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

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

2ª dose: PFIZER Pediátrica
Crianças de 05 a 11 anos (Conforme 

agendado na carteirinha)
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shi-

bata 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 e Cisas (Moreira César).
Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shi-

bata Centro.
Das 13 às 16 horas: Ciaf
AF (Saúde da Mulher).
Pessoas com 18 anos ou mais e esque-

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

as unidades de saúde do município (exce-
to Crispim, Maricá, Bonsucesso, Vale das 
Acácias, Campinas e Goiabal).

Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shi-
bata Centro.

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 meses)

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

Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shi-
bata Centro.

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

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

Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shi-
bata Centro.

Trabalhadores da saúde (que tenham 
tomado a 3ª dose/dose adicional há 4 me-
ses)

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

Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shi-
bata Centro.

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

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

Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shi-

bata Centro.
Das 13 às 16 horas: Ciaf (Saúde da Mu-

lher).

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

grau de imunossupressão (que tenham 
tomado a 4ª -dose há 4 meses)

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

Das 8 às 11 horas: Estacionamento Shi-
bata Centro.

ATENÇÃO
- A Secretaria de Saúde informa 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 outro dia. Pedimos a compreen-
são.

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

- Quem perdeu a carteirinha de vaci-
nação 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 preferencialmente in-
formar o dia que tomou a primeira dose.

Crianças de 3 e 4 anos - grupo de co-
morbidades

Diabetes mellitus - Pneumopatias crô-
nicas graves - Hipertensão Arterial Resis-
tente (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 - Doenças car-
diovasculares

Insuficiência cardíaca (IC) - Cor-pul-
monale e Hipertensão pulmonar - Car-
diopatia hipertensiva - Síndromes coro-
narianas - Valvopatias - Miocardiopatias 
e Pericardiopatias - Doenças da Aorta, dos 
Grandeds Vasos e Fístulas arteriovenosas 
- Arritmias cardíacas - Cardiopatias con-
gênita no adulto - Próteses valvares e Dis-
positivos cardíacos implantados - Doen-
ças neurológicas crônicas - Doença renal 
crônica - Imunocomprometidos - Hemo-
globinopatias 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 - Indivíduos com gran-
de dificuldade ou incapacidade de ouvir. 
3- Indivíduos com grande dificuldade ou 
incapacidade de enxergar. 4- Indivíduos 
com alguma deficiência intelectual per-
manente que limite as suas atividades ha-
bituais, como trabalhar, ir à escola, brin-
car, etc.

Comorbidades e deficiências infantis
Insuficiência cardíaca, cor-pulmona-

le e hipertensão pulmonar, cardiopatia 
hipertensiva, síndromes coronarianas, 
valvopatias, miocardiopatias e pericar-
diopatias, doenças da aorta, grandes va-
sos e fístulas arteriovenosas, arritmias 
cardíacas, cardiopatias congênitas, pró-
teses e implantes cardíacos, talassemia, 
síndrome de Down, diabetes mellitus, 
pneumopatias crônicas graves, hiperten-
são arterial resistente e de artéria estágio 
3, hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e 
órgão alvo, doença cerebrovascular, do-
ença renal crônica, imunossuprimidos 
(incluindo pacientes oncológicos), anemia 
falciforme, obesidade mórbida, cirrose 
hepática e HIV.  

Grau de imunossupressão de adultos
Indivíduos que possuam: I - Imuno-

deficiência primária grave; II - Quimio-
terapia para câncer; III - Transplantados 
de órgão sólido ou de células tronco he-
matopoiéticas (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 equivalente, por ≥14 
dias; VI - Uso de drogas modificadoras da 
resposta imune*; VII - Pacientes em tera-
pia renal substitutiva (hemodiálise); VIII 
- Pacientes com doenças imunomediadas 
infl amatórias crônicas (reumatológicas, 
auto infl amatórias, doenças intestinais 
infl amatórias);

Drogas modificadores de resposta 
imune consideradas para fim de elegibili-
dade a dose adicional da vacina para pes-
soas imunossuprimidas (checar no infor-
me técnico).

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

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

Divulgação

Pinda lança campanha ‘Setembro 
Amarelo’ para valorização da vida

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realizou o lança-
mento da campanha de cons-
cientização e prevenção do 
suicídio “Setembro Amarelo”, 
dia 15 de setembro na Fasc – 
Faculdade Santa Cecília. Este 
ano o tema é “Abrace suas 
transformações”. A ação é uma 
iniciativa da Secretaria de Saú-
de, por meio do setor de Saúde 
Mental, e conta com o apoio 
das demais secretarias da ges-
tão municipal e de instituições 
da cidade. 

O lançamento contou com 
workshop e palestra para a dis-
cussão do tema deste ano, com 
vários convidados, dentre eles 
técnicos, profissionais da área 
e até pacientes – tornando o 
debate ainda mais profundo e 
esclarecedor.

O “Setembro Amarelo” é 
uma campanha que visa o 
respeito e valorização da vida, 
trabalhando para a preven-
ção do suicídio e para o acesso 
das pessoas a recursos para 
mais qualidade de vida e saúde 
mental e emocional.

A articuladora de Saúde 
Mental da Prefeitura, Caroline 
Rosolem, explicou que “a cam-
panha mostra para as pessoas 

que elas não estão sozinhas, 
são compreendidas e podem 
procurar ajuda, que todos es-
ses problemas têm uma solu-
ção quando recebem o apoio 
de outras pessoas. Além disso, 
faz o trabalho de conscientiza-
ção com quem não está pas-
sando por essa situação”, des-
tacou.

O prefeito Isael Domingues 
elogiou o trabalho dos profis-
sionais de saúde de Pindamo-
nhangaba, em especial à equi-
pe de Saúde Mental. “Vocês 
têm agido em prol da vida. Vo-
cês trabalham com prevenção 
e tratamento de transtorno de 
saúde mental. Só quem já pas-
sou por um problema de saúde 
mental ou tem um conhecido, 
parente próximo, sabe da an-
gústia e sofrimento que é ter 
alguém nessa situação e de 
como é importante receber a 
ajuda, o tratamento adequa-
do”.

Isael completou pedindo 
“refl exão social sobe o tema. 
Trata-se de uma questão mui-
to delicada, grave e que preci-
sa do comprometimento de 
todos nós para debatermos e 
atuarmos nessa questão a fa-
vor da vida”.

O vice-prefeito e secretá-
rio de Governo, Ricardo Piori-
no, a secretária de Saúde, Ana 
Cláudia Macedo, o vereador 
José Carlos Gomes – Cal – a 
vereadora Regininha, o vere-
ador Norbetinho, o presidente 
da OAB, Antonio Aziz Boulos, 
e várias autoridades também 
participaram do debate.

Ação social na praça
No sábado (17), na praça 

Monsenhor Marcondes, a Se-
cretaria de Saúde promoveu 
outa ação voltadas ao tema.

A iniciativa do Setor de 
Saúde Mental, em parceria 
com a Gerdau, Grêmio União, 
Missionários da Colheita Final 
e Escola de Enfermagem Futu-
ra, contou com decoração es-
pecial na Praça (Gerdau e Grê-
mio União), interação com os 
munícipes que passarem pelo 
local, grupo de escuta psico-
lógica, Reiki, Auriculoterapia 
e Massagem, além de verifi-
cação de pressão e orientação 
nutricional, tudo gratuito, para 
acolher a população. 

O evento também teve de-
poimentos, exercícios de rela-
xamento, além de um abraço 
coletivo à praça.



geral
Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 20 de setembro de 20226

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.

Jovens da Igreja Batista 
debatem ‘Setembro 
Amarelo’ no próximo sábado

No próximo sábado, dia 24 de 
setembro, a partir das 19 horas, a 
Pieb (Primeira Igreja Evangélica 
Batista) em Pindamonhangaba
-SP, filiada a Convenção Batista 
Brasileira, através do Ministério 
de Jovens “Ancorados no Ver-
bo”, realizará um Debate sobre o 
tema “Setembro Amarelo” - Pre-
venção ao Suicídio -, com pro-
gramação aberta a toda a comu-
nidade local.

Um dos preletores deste de-
bate será o pastor Marcos Davi 
Ferreira de Andrade, ministro 
titular da Ibaji – Igreja Batista 
no Jardim das Indústrias, de São 
José dos Campos-SP, que estará 
expondo diversos assuntos rele-
vantes no que tange à conscien-
tização em torno da valorização 
à vida.

Com a proposta de ajudar 
pessoas que por algum moti-
vo estão desanimadas de viver, 
o “Setembro Amarelo” é uma 
Campanha de Conscientização 
sobre a Prevenção do Suicídio, 
criada no Brasil em 2015 pelo 
CVV (Centro de Valorização da 
Vida), pelo CFM (Conselho Fede-
ral de Medicina) e pela ABP (As-
sociação Brasileira de Psiquia-
tria), tendo o intuito de informar 
a sociedade e de gerar a reflexão 
acerca da importância desse 
tema tão relevante e delicado. 
Não só no mês de setembro, oca-
sião que marca o ‘Dia Mundial de 
Prevenção do Suicídio’ - todo dia 

10 de setembro -, mas em todos 
os dias do ano, se faz necessária 
a total atenção à saúde mental e 
aos possíveis sinais de alerta.  

O pastor Cléber Francisco, 
ministro titular da Pieb Pinda, 
ressalta a pertinência do tema 
para os dias atuais, bem como a 
importância da participação da 
comunidade local e da juventude 
da região neste evento em espe-
cífico.

A Primeira Igreja Evangélica 
Batista em Pindamonhangaba 
fican na Travessa Marquês do 
Herval, nº 96, Centro (Próxima à 
Praça do Cruzeiro). 

Mais informações sobre a 
instituição cristã podem ser ob-
tidas pelo telefone (12) 3642-1717 
e também pelas redes sociais 
oficiais da organização – Face-
book (fb.com/piebpindaoficial) e 
Instagram (@piebpindaoficial).

CoLaboroU Com o teXto: 
Jaqueline Barreto

O sorriso é considerado o cartão de 
visita do ser humano. Por isso, um sorriso 
desalinhado ou a falta de dentes estão di-
retamente ligados ao afastamento social, já 
que as pessoas podem se sentir inseguras.  

Em busca de uma maior qualidade de 
vida e autoestima, milhões de brasileiros 
frequentam a cadeira do dentista anualmen-
te.

Diante disso, algumas ações podem 
ajudar a melhorar a aparência e a saúde dos 
dentes, impactando diretamente na saúde 
bucal e, também, na autoconfiança. Confira.

1. Higiene bucal diária

Na maioria dos casos, em que não há um 
desalinhamento ou problemas mais sérios, 
como as cáries, a higiene básica realizada 
em casa é o suficiente para manter os den-
tes seguros, limpos e saudáveis. 

A escovação após cada refeição e o uso 
diário do fio dental são passos obrigatórios 
para manter a saúde bucal em dia. Além 
disso, o uso de enxaguantes pode ser um 
cuidado extra para uma boa manutenção.

2. Acompanhamento 
profissional a cada 6 meses

Mesmo que os dentes estejam sau-
dáveis e o paciente não apresente ne-
nhuma predisposição a doenças, é muito 
importante fazer um acompanhamento 

Três cuidados bucais que 
geram benefícios à saúde 
dental e autoestima

com um dentista de confiança a cada 
seis meses. 

Com isso, o profissional será capaz de 
avaliar se os cuidados em casa estão sendo 
bem feitos, se há pontos de melhora e tam-
bém fazer uma limpeza mais aprofundada 
em locais que podem passar despercebidos 
pela escova de dentes e fio dental. 

3. Clareamento dental

Há casos em que os dentes são saudá-
veis, porém, com o tempo, ocorre um ‘ama-
relamento’ natural e perda do esmalte, algo 
que incomoda os pacientes e gera insegu-
rança e baixa autoestima. 

Esse tipo de problema não impacta na 
saúde dos dentes, mas, para aqueles que 
desejam mudar a situação, o clareamento, 
uma micro limpeza da estrutura do dente, é 
uma alternativa. 

Com esses cuidados e o comprome-
timento do paciente com os tratamentos 
sugeridos por um profissional capacitado, a 
saúde bucal e a autoestima estarão seguras. 
Além disso, a principal ação é estar sempre 
bem amparado por um dentista.

Divulgação

Divulgação
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Cepatas promove 
‘Café Comunitário’ 
no sábado de manhã

GCM atua na 
prisão de autor 
de furto de 
fiação elétrica

O Cepatas (Centro de Prote-
ção e Atendimento aos Animais) 
realiza no sábado (24), das 9 às 
12 horas, um café comunitário 
aberto à população, chamado 
‘Somos Flores que se Cheire’. A 
ideia é criar uma oportunidade 
para que as pessoas conheçam 
o trabalho que é desenvolvido 
no local, saibam sobre posse 
responsável e conheçam os ani-
mais.

O café é aberto ao público. 
Basta levar um prato de comida 
ou uma bebida.

No local haverá exposição e 
adoção de cães e gatos. Aces-
se o portal do Cepatas e confira: 
http://pindamonhangaba.sp.gov.
br/ceptas/me-adote.

“O café é uma oportunidade 
para população conhecer o tra-
balho que é realizado no Cepa-
tas e ainda pode adotar um dos 

nossos ‘Cepatudos’. Ficaremos 
felizes em ter a população parti-
cipando do café, tanto para inte-
ração pessoal, quanto para apre-
sentarmos o local, falarmos do 
trabalho que é desenvolvido aqui 
e também sobre a possibilidade 
de adoção”, disse a responsável 
pelo Cepatas, Andréa Louzada.

O Cepatas fica na estrada mu-
nicipal do Maçaim, s/n, ao lado 
do Escoteiros Itapeva.

O café realizado pelo Cepatas é aberto ao público; no local haverá exposição e adoção de cães e gatos

A Guarda Civil Metropoli-
tana de Pindamonhangaba 
efetuou na última semana a 
prisão, em flagrante, de um ra-
paz por furto de fiação elétrica 
numa casa de eventos locali-
zada às margens da Rodovia 
Presidente Dutra.

Segundo informações de 
agentes da GCM, a Base Móvel 
Comunitária estava posicionada 
no “Deck” próximo ao Distrito 
Industrial, quando o caseiro res-
ponsável pelo estabelecimento 
comercial informou que o local 
havia sido furtado por um rapaz 
que subtraiu uma grande quan-
tidade de fiação elétrica, e em 
ato contínuo estava queimando 
os fios para retirada do cobre e 
posterior comercialização.

Segundo informações da 
GCM, os agentes dirigiram-se 
ao local indicado flagrando a 
ação do autor dos fatos, que 

confessou a autoria do furto e 
que a intenção seria a comercia-
lização de aproximadamente 8 
quilos de cobre.

O autor foi encaminhado ao 
plantão da Delegacia de Polícia 
Civil, onde a autoridade policial 
lavrou o boletim de ocorrên-
cia determinando a prisão em 
flagrante do indiciado, para 
posterior encaminhamento ao 
sistema prisional.

Para o secretário de Segu-
rança Pública, Fabrício Pereira, a 
ação demonstra o comprometi-
mento que a Guarda Civil Metro-
politana tem com a integração 
das forças policiais do municí-
pio. “Buscamos atuar em con-
junto com as polícias Militar e 
Civil, para que os praticantes de 
delito possam perceber que essa 
integração tem sido implacável 
na luta contra a criminalidade”, 
afirmou.

Autor do furto foi 
encaminhado ao 
plantão da Delegacia 
de Polícia Civil

Divulgação
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Pindamonhangabense faz 
trajeto entre Santa Catarina 
e Buenos Aires de bicicleta

Carlos Eduardo Previatello, 
escritor e advogado, pindamo-
nhangabense, de 60 anos de 
idade, apaixonado por ciclismo, 
está fazendo mais uma de suas 
viagens de bicicleta. Desta vez, o 
morador de Pinda está saindo de 
Joinville-SC com destino a Bue-
nos Aires – Argentina.

Carlos Eduardo já pedalou 
em diversas regiões do Brasil 
e agora segue em uma viagem 
de “comemoração” aos seus 60 
anos de idade. Serão mais de 
1.500 quilômetros pedalados. O 

idoso pretende estimular a prá-
tica de atividades físicas na ter-
ceira idade.

A jornada do pindamonhan-
gabense se iniciou no dia 15 de 
agosto, em Joinville. Carlos pre-
tende pedalar até Colônia Del 
Sacramento, no Uruguai, e lá 
pegar uma balsa até Buenos Ai-
res. O plano é que a viagem seja 
concluída até no máximo no dia 
15 de outubro.

Quem quiser acompanhar a 
viajem é só acessar o Instagram: 
@Viajandonapoesia.

“A minha maior motivação 
foi incentivar as pessoas, prin-
cipalmente da terceira idade, a 
praticar algum tipo de atividade 
física, e sair do esquema Tv/sofá. 
Acho que a prática de alguma 
atividade física não precisa ser 
um pedal longo igual eu estou 
fazendo, mas qualquer ativida-
de vai fazer com que a pessoa 
melhore sua confiança, sua au-
toestima e isso é muito positivo 
na vida da gente”, disse Carlos 
Eduardo Previatello ao canal do 
youtube Pixtv HD.

Carlos Eduardo já pedalou em diversas regiões do Brasil; dessa vez serão 1,5 mil km pedalados

Paulo Monteiro/SC
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Futsal feminino de 
Pinda segue impossível

O time das Guerreiras Pinda 
Futsal jogou na quinta-feira (16), 
fora de casa, contra a equipe do 
Estrela, pelo segundo jogo do 
“Paulista Sub-20” e venceu por 
um placar de 10 x 0. Os gols da 
partida foram marcados por 
Aranda (3x), Letícia Souza (2x), 
Bruna Vitória, Marly, Dudinha, 
Nathália e Kássia.

 “Estou muito feliz com os 
resultados que nosso projeto vem 
conquistando ao longo desse ano. 
Foram sete competições disputa-
das e sempre chegando às finais. 
É certo que não conquistamos 
muitos títulos esse ano, mas para 
ganhar é preciso você estar entre 
os primeiros e, em todas as com-
petições, nós estamos disputando 
as finais” disse o treinador da 
equipe, Márcio Silva. “Isso nos dá 
a certeza de que estamos trilhan-
do o caminho certo, sempre che-
gando às finais; jogando de igual 
para igual contra as principais 
equipes do Brasil. Estou muito 
feliz com isso, com minhas atletas 

e com minha comissão técnica”, 
completou o treinador.

E tem mais
  
Domingo foi dia de prestigiar 

as Guerreiras de Pinda no ginásio 
do Tabaú.

Dois jogos amistosos movi-
mentaram a manhã, em duas 
categorias. No primeiro jogo a 
equipe adulta recebeu o L’Amore 
de Taubaté: vitória de Pinda por 
7 x 0, com gols da estreante Carol 
(2), Nathalia, Wellida, Duda Mar-
tins, Duda Arronge (somaram 6; 
mais um gol contra). 

A equipe adulta se prepara 
para a estreia no estadual da 
federação paulista. 

Já no segundo jogo, as meni-
nas do Sub 16 receberam a visita 
da equipe sub 17 de Caraguá e o 
resultado ficou no 1 x 1. Lilian foi à 
autora do gol de Pinda. 

A equipe Sub 16 de Pinda se 
prepara para a “Copinha de Fut-
sal do Estado”.

Pinda tem conseguido resultados 
expressivos no futsal feminino da 
categoria Adulta e do Sub-16
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Ciclista da equipe de Pinda 
brilhou na prova com percurso em 
Ubatuba (SP) e Paraty (RJ)

A equipe de ciclismo de Pindamonhangaba (UniFunvic/Gelog/
Semelp) continua fazendo uma temporada espetacular. Após os ex-
celentes resultados nos Jogos Regionais do Interior e Volta Ciclística 
Internacional do ABC, no último final de semana foi a vez do grupo 
comandado pelo diretor-técnico Benedito Tadeu Júnior “Kid”, brilhar no 
Litoral Norte.

No domingo (18) foi realizada a ‘Edição 2022 do Gran Cup Brasil 
de Ciclismo’, prova com um percurso de 140 km pela rodovia Rio-San-
tos em um cenário belíssimo, mas também muito duro, o que exige 
muitos dos competidores.

A prova teve largada na Praia Vermelha, em Ubatuba, um pouco 
depois das 8 horas da manhã, com o pelotão seguindo até a cidade 
de Paraty (RJ) e retornando para a chegada no mesmo local. A equipe 
de Pindamonhangaba, com Francisco Chamorro, Euller Magno, Flávio 
Santos e André Gohr, fez uma grande prova e ditou o ritmo até que se 
formasse uma fuga.

No final, três ciclistas vieram para a chegada e Euller Magno foi o 
mais rápido, conquistando a vitória com o tempo de 3h09min27. Euller 
também faturou o título de Montanha da prova. A equipe de Pindamo-
nhangaba ainda teve Kleber Ramos da Silva em terceiro lugar no pódio. 
Allan Maniezzo, de Taubaté, foi o segundo; Johon Quintero (Team Eagle 
Atento) terminou em quarto e Victor Ferreira, também de Taubaté, fe-
chou o pódio em quinto lugar.

“Gostaria de agradecer a minha equipe pelo trabalho, pois haví-
amos traçado uma estratégia para que eu pudesse vencer e, graças 
a Deus, deu tudo certo”, comentou o campeão do ‘Gran Cup Brasil 

O time de futebol feminino 
de Pindamonhangaba - Pinda 
Sport Clube - gerido pelo Bola 
Mágica, e que representa a As-
sociação Atlética Ferroviária e a 
Prefeitura, apresentou os novos 
uniformes de jogo e de treino na 
sexta-feira (16), no Shopping Pá-
tio Pinda.

Pinda Sport Clube apresenta novos 
uniformes de jogo e de treino

Na ocasião também foi anun-
ciada uma nova parceria da equi-
pe, desta vez com a empresa Ger-
dau. Juntos, o clube e a indústria 
vão desenvolver um projeto de 
defesa dos direitos da mulher 
e empoderamento feminino 
por meio do esporte. “Estamos 
criando um importante vínculo 

com a cidade. É legal mostrar 
nossos uniformes ao público, 
tanto o de jogo quanto o de trei-
no. Nossos parceiros são fun-
damentais para a existência do 
clube, para nossos resultados 
e evolução dentro do esporte”, 
disse o presidente do Bola Má-
gica, Rodrigo Monteiro.

“Muito bom prestigiar esse 
momento e ver a evolução da 
equipe nas competições. Recen-
temente as meninas do futebol 
foram vice-campeãs nos Jogos 
Regionais e ainda disputam si-
multaneamente o Campeonato 
Paulista. O esporte tem crescido 
muito nos últimos anos graças 
ao apoio da gestão Dr. Isael, que 
não mede esforços para aumen-
tar os investimentos e dar cada 
vez mais condições para desen-
volvermos as modalidades”, afir-
mou o secretário de Esporte e 
Lazer, Everton Chinaqui. 

“O Rodrigo foi o grande idea-
lizador, o grande sonhador. Ele 
plantou essa ideia e seguimos 

em frente, também porque sa-
bemos da sua seriedade e com-
petência. Gostaria de parabeni-
zar a todos, principalmente as 
mulheres. Vocês são as verda-
deiras protagonistas disso. Que 
continuem acreditando, apos-
tando e se dedicando”, comple-
tou o vice-prefeito e secretário 
de Governo, Ricardo Piorino.

O prefeito, Isael Domingues, 
elogiou o time e a dedicação das 
atletas. “Nesse curto período, o 
Pinda Sport Clube já mostrou 
para que veio, já disputa gran-
des campeonatos, com equipes 
tradicionais. Vocês são exemplos 
de garra e de determinação e 
têm um futuro muito promissor. 
Se apeguem ao sonho de vocês 
e acreditem no potencial. Vocês 
são capazes de ir muito além, de 
grandes feitos”, completou.

A presidente do Fundo Social, 
Claudia Domingues, e os verea-
dores Julinho Car, Renato Cebola 
e Gilson Nagrin também partici-
param do evento.

Atletas do Pinda Sport Clube exibiram os novos uniformes de jogo e de treino
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Euller Magno comemorando a vitória

de 2022’ que no ano passado havia subido ao pódio em terceiro 
lugar.

‘Copa Cidade Canção de Ciclismo’

A equipe também teve Vitor Manzo participando da “19ª Copa 
Cidade Canção de Ciclismo” (troféu Julio Gonzales), realizada em 
Maringá, no Paraná. O ciclista que busca pontos para o ranking 
nacional da categoria Júnior ficou com o segundo lugar na prova 
disputada no Euro Garden Maringá.

Agora as atenções da equipe voltam-se para o treinamento fo-
cado na disputa dos Jogos Abertos do Interior previstos para acon-
tecer no início do mês de outro em São Sebastião, no Litoral Norte.

Patrocinadores: Prefeitura de Pindamonhangaba, Semelp (Se-
cretaria Municipal de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba); Uni-
Funvic – Centro Universitário, Grupo Gelog e King Sports.

Apoio:  FastCycle, Meias Young, Géis Going, Logos Design, 
PortalR3 e Bike76.com

Allan Modesto-Bike76

Gohr puxando o pelotão

Sérgio Ribeiro-Bike76

Euller Magno vence o ‘Gran Cup 
Brasil de Ciclismo 2022’ em Ubatuba


