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Sesi inaugura nova unidade em Pinda
A nova Escola Sesi 

de Pindamonhangaba 
será inaugurada no 
próximo dia 2 de junho, 
às 15 horas, pelo pre-
sidente da Fiesp e do 
Sesi-SP, Paulo Skaf. O 

novo prédio recebeu in-
vestimentos de R$ 34,1 
milhões e terá capaci-
dade de atendimento 
para quase 900 alunos 
nos ensinos Fundamen-
tal e Médio.

O rapper Projota se apresentará durante a inauguração, a partir das 17 horas, em show gratuito

As crianças puderam conversar e posar com o campeão brasileiro e mundial Marcos Paulo

PROJETO EDUCACIONAL RESGATA 
HISTÓRIA DE “JOÃO DO PULO”

O resgate histórico e cul-
tural do Vale do Paraíba sus-
tenta as atividades do projeto 
“Chão da Terra”, desenvolvido 

na Escola Municipal Professor 
Moacyr de Almeida. O pro-
grama levou, nesta semana,  
um grupo de estudantes que  

percorreu o Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira para 
conhecer a fundo a trajetória 
do atleta mais conhecido do 

município, “João do Pulo”, e 
também do mais falado no 
momento, Marcos Paulo.
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Dayane Gomes
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COMEÇA A “3ª FESTA 
DE ANIVERSÁRIO DO 
BAIRRO ARARETAMA”

Olimpíada 
Brasileira de 
Robótica prorroga 
inscrições  
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Escola Municipal 
realiza projeto de 
conscientização sobre 
“Maio Amarelo”
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Cidade 
recebe novos 
pontos de 
Wi-fi  gratuito
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Em Pindamonhanga-
ba tenho encontrado os 
melhores presentes que a 
vida pode nos conceder: 
os grandes amigos.  Entre 
eles, a poetisa e escritora 
Carmen Galvão! Quando 
nos conhecemos, foi amor 
à primeira vista, desses 
que a gente tem a certeza 
de que sempre existiu e de 
que nunca terá fi m! 

 Entre nós, puro 
magnetismo: a paixão 
pela vida e o amor incon-
dicional à literatura. De 
prosa em prosa, nosso 
encontro virou uma festa 
com a chegada dos perso-
nagens de Rachel de Quei-
roz, com as casas chilenas 
de Pablo Neruda, com a 
poesia de Drummond, 
com o universo árabe de 
Malba Tahan!

 Essa “menina gri-
salha” de olhos azuis nas-
cida em Bezerros – PE, no 
dia 19 de julho de 1930. 
Filha de João Anúncio de 
Medeiros e de Francisca 
da Silva Medeiros, viveu a 
infância e a juventude em 
sua cidade natal, ao lado 
das irmãs Enilde, Ivete 
e Cleomar. A escolha de 
seu nome, Carmen, revela 
pura sintonia com os ca-

minhos literários que ha-
veria de percorrer.

Carmen signifi ca poe-
ma, poesia, versos. 

A paixão pelos livros, 
segredou-me, teve início 
aos quatro anos, quando 
precocemente aprendeu a 
ler e a escrever. A expres-
são em versos chegou aos 
treze, ao metrifi car a glosa 
“A medicina não cura os 
males do coração”:

Há certa dor que perdura/
que maltrata e faz sofrer
e esse eterno padecer/ a 
medicina não cura.
Leva até a sepultura/ a 
dor de uma ingratidão
ódio, saudade, paixão/ 
quando no peito irmanados 
eles mesmos são chama-
dos/ os males do coração.

Casou-se aos 17 anos 
com José Correia Galvão, 
com quem teve dez fi lhos: 
Benjamin, José, Alexan-
dre Magno, Henrique, 
Romeu, Maria da Glória, 
Carmen Maria, Maria 
Valéria, Maria da Concei-
ção e Maria do Rosário. 
Confi denciou-me que sua 
paixão pelos livros era tão 
intensa que até enquanto 
amamentava os fi lhos, lia 

e relia as obras prediletas! 
A sua maestria com a es-
crita, certamente, advém 
de suas leituras. Inicial-
mente, escrevia-os e joga-
va fora; passou a guardar 
apenas aquelesagraciados 
em concursos ou veicula-
dos em jornais e revistas.

Ao propor a edição de 
seus escritos em livro, vi 
o brilho do céu em seus 
olhos azuis... Ela abraçou 
a idealização desse sonho 
como se organizasse a sua 
festa de debutante! Procu-
rou seus escritos em ca-
dernos e agendas, selecio-
nou documentos e fotos 
de família, pediu ao neto 
Bruno que criasse a capa 
da obra e a mim confi ou, 
segredos e recordações de 
sua história que fortalece-
ram, ainda mais, a trama 
amorosa que nos unia.

O conjunto de sua obra 
– crônicas, poesia e tro-
vas, foi editado em 2013, 
meses antes de seu faleci-
mento, em maio de 2013. 
É a Vida!, título escolhido 
pela poetisa, tem muito a 
contar e a encantar com 
a narrativa elegante e vi-
gorosa, poética e criativa 
dessa pernambucana de 
nascimento e pindamo-

Nossa Terra  Nossa Terra  Nossa Terra  Nossa Terra  
(Juraci de Faria - escritora, poetisa e membro da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras)
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Editorial

CARMEN GALVÃO: PERNAMBUCANA DE NASCIMENTO, 
PINDAMONHANGABENSE DE CORAÇÃO!

A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É O 
LIVRO “PAIS BRILHANTES, PROFESSORES 
FASCINANTES”, DE AUGUSTO CURY

Divulgação

Arquivo TN

“Pais Brilhantes, Pro-
fessores Fascinantes” nos 
faz refl etir e nos permite 
perceber como atitudes 
verdadeiramente sim-
ples e posturas corajosas 
diante da vida podem 
transformar a educação 
e ajudar nossas crianças 
e jovens a crescerem com 
melhores perspectivas. 
Como é importante os 
professores desengessa-
rem-se e assumirem que 
podem caminhar de mãos 
dadas com seus alunos, 
assim como os pais deixa-
rem a emoção fl uir com 
verdade, transmitindo se-
gurança e principalmente 
confi ança aos seus fi lhos. 
O livro surpreende pela 
facilidade de leitura e pe-
las orientações de valor. 

Olá jornal Tribuna do Norte!

Meu nome é Luiz Gustavo, tenho 9 anos, estou no 4º ano B da Escola Au-
gusto Cesar Ribeiro e a minha professora se chama Elaine Monteiro.  Eu gostei 
muito de ler a notícia sobre o C E Zito em Moreira César que recebeu uma 
quadra de futebol society.  Achei bacana o jornal publicar essa notícia, pois 
todas as pessoas precisam saber que o esporte é valorizado em nossa cidade. 
Parabéns aos envolvidos no projeto,  espero que outros bairros da nossa cidade 
também recebam essa quadra. 

 Até logo,
Luiz Gustavo Gonçalves Pereira

Pindamonhangaba, 23/5/2018
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Divulgação

A leitura desse livro traz 
um incentivo à refl exão 
sobre atitudes e posturas 
tomadas perante os fi lhos 
e alunos, além de vislum-
brar comportamentos 
mais pertinentes como 
pais e educadores.

nhangabense de coração. 
Sua obra registra não só 
o nascimento da poetisa 
e escritora Carmen Gal-
vão em nossa “Princesa 
do Norte” como também 
oseu ingresso como mem-
bro honorário da Acade-
mia Pindamonhangaben-
se de Letras – seu grande 
e terno amor! 

Quando a saudade de 
seus olhos azuis me visi-
tam, abro ao acaso uma 
das páginas de É a Vida! 
E de seus escritos vem a 
certeza: poetas como Car-
men Galvão não morrem. 
Eles apenas fi cam “encan-
tados”, como bem disse 
Guimarães Rosa!

ESTE LIVRO FAZ PARTE DO ACERVO DAS SEGUINTES BIBLIOTECAS:
Biblioteca Vereador Rômulo Campos D’Arace (Bosque) – 
36451701/36432399
Biblioteca do Araretama – 35434501
Biblioteca do Castolira – 36455991
Biblioteca Profª Maria Bertha César (Moreira César) – 36374400
Biblioteca Profª Maria do Carmo Silva Gomes (Vila São Benedito) – 
36371440
Biblioteca do Sesi (Próximo à igreja São Benedito) – 36429753
Para fazer o cadastro é necessário: 2 fotos 3x4/ RG/ Comprovante de 
residência.

VALE DO PARAÍBA RECEBE "11ª COPA 
COLINAS SHOPPING DAHER DE TÊNIS" 

"OLIMPÍADA 
BRASILEIRA 
DE ROBÓTICA" 
PRORROGA 
INSCRIÇÕES 
ATÉ 25 DE MAIO 

A "Olimpíada Brasileira 
de Robótica - OBR 2018", 
um dos maiores eventos do 
País na área de Robótica, 
prorrogou o prazo das inscri-
ções até esta sexta-feira (25). 
Com mais de 10 anos de rea-
lização, a "OBR" é uma olim-
píada científi ca dividida em 
duas modalidades: prática e 
teórica. Ela é totalmente gra-
tuita e podem participar alu-
nos matriculados em escolas 
dos ensinos Fundamental, 
Médio e Técnico. 

Na modalidade teórica, 
prevista para 8 de junho, as 
provas são realizadas dire-
tamente na escola de cada 
estudante inscrito. Já a se-
gunda fase da modalidade 
teórica acontece no dia 24 de 
agosto, nas sedes regionais 
da "OBR". As provas deman-
dam conteúdos dos ensinos 
Fundamental e Médio para 
resolver problemas práticos 
do dia a dia, a partir da ro-
bótica. Os melhores alunos 
dessa modalidade recebem 
medalhas de ouro, prata e 
bronze e de mérito, de acor-
do com o desempenho no ní-
vel nacional. 

Já a modalidade práti-
ca consiste na simulação de 
um desastre ambiental. As 
equipes recebem a missão de 
construir um robô comple-
tamente autônomo, ou seja, 
sem controle remoto, capaz 
de navegar por um terreno 
acidentado, localizar vítimas 
e resgatá-las. Os inscritos na 
modalidade prática deverão 
participar de eventos regio-
nais e, conforme sua classifi -
cação, das etapas estaduais e 
da fi nal nacional, que ocorre-
rá em João Pessoa (PB), em 
novembro de 2018.

As inscrições podem ser 
feitas pelo site www.obr.org.
br, onde também está dispo-
nível o manual de inscrições, 
que esclarece todos os proce-
dimentos. Mais informações 
no Facebook, emwww.face-
book.com/OBRobotica.

Atleta no Open Daher Tennis, em setembro do ano 
passado, que também contou com patrocínio do 
Colinas Shopping

O Vale do Paraíba ce-
lebra, no próximo fi m de 
semana, a nova edição de 
um dos mais importan-
tes torneios de tênis de 
São Paulo: a "11ª Copa 
Colinas Shopping Daher 
de Tênis". O torneio será 
realizado nos dias 26 e 27 
de maio e 9 e 10 de junho, 
na Daher Tennis Lounge, 
em São José dos Campos.

Neste ano, a "Copa 
Colinas Shopping Daher 
de Tênis" apresenta as 
seguintes categorias: 
Infantil (kids/upper 
kids/10 a 12 anos fede-
rado/10 a 12 anos não 
federado); Juvenil (13 
a 15 anos federado/ 13 
a 15 anos não federa-
do); Adulto (Masculino 
A/B/C/Masculino Es-
pecial/Top Feminino 
A/B/C). 

Aqueles que não se 
arriscam nas quadras, 
mas são fãs do esporte, 
podem prestigiar o even-
to nas arquibancadas da 
Daher Tennis. A entrada 
é gratuita.

Inclusão digital             

Vivemos em um mundo cada vez mais 
conectado. Ter um celular com internet (Wi-fi  
ou pacotes de operadoras) deixou de ser “luxo” 
para ser “necessidade”; já que muitas pessoas 
trabalham a partir de aparelhos celulares, tablets 
e notebooks, por exemplo. 

Claro que nem todo mundo usa a internet 
apenas para trabalhar: as pessoas se divertem, 
fazem amizades, realizam compras, redigem 
trabalhos acadêmicos, pesquisam e mandam 
currículos, entre outras atividades. 

Em Pindamonhangaba, o “Programa Cidade 
Inteligente e Humana” veio agregar a este 
novo formato de “vida conectada”, ampliando o 
serviço de internet gratuita nos locais públicos do 
município – que já tem pontos de Wi-fi  nos locais: 
Parque da Cidade (incluindo a praça de eventos), 
praça Monsenhor Marcondes; praça do Cisas 
(em Moreira César); praça “Pastor José Ezequiel 
da Silva”, no Araretama (em frente à Escola 
Municipal Elias Bargis) e na área da feira livre 
(região central da cidade).

Vale lembrar que o funcionamento do sistema 
de internet gratuito não gera custos para a 
prefeitura, pois foi realizado por meio de uma 
parceria com a iniciativa privada. A princípio, o 
serviço não necessita de senha, é só se conectar e 
navegar a vontade!

Carmen Galvão, 
escritora e poetisa
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Enviar Currículo até o dia 31/5/18 para o e-mail: 
recrutamento.rhselecao2016@gmail.com

Português E MatEMátiCa para atuar como 
professores de reforço escolar.

PEdagogia ou árEas afins E/ou sErviço soCial para 
atuar como coordenação de projetos. 

Profissionais CoM forMação nas árEas: 

 Para rEgião dE PindaMonhangaba

Sesi inaugura nova unidade em Pinda
A nova Escola Sesi de 

Pindamonhangaba será 
inaugurada no próximo 
dia 2 de junho, às 15 ho-
ras, pelo presidente da 
Fiesp e do Sesi-SP, Paulo 
Skaf. O novo prédio rece-
beu investimentos de R$ 
34,1 milhões e terá capa-
cidade de atendimento 
para quase 900 alunos 
nos ensinos Fundamen-
tal e Médio.

A estrutura composta 
por térreo e mais dois pa-
vimentos tem 18 salas de 
aula, dois laboratórios de 
informática, um de quí-
mica e biologia e laborató-
rio de ciência e tecnologia. 
Também há biblioteca es-
colar com acervo atualiza-
do, sala de vivências, tea-
trais, sala de música, sala 
multidisciplinar e uma 
área de convivência e es-
paços poliesportivos. 

A unidade oferecerá 
Ensino Fundamental em 
tempo integral do 1° ao 5º 
ano, o que permite que os 
alunos permaneçam nos 
períodos da manhã e da 
tarde na escola realizan-
do vivências de esporte, 
arte, cultura e tecnologia, 
além das refeições diárias 
compostas de café da ma-
nhã, almoço e lanche da 
tarde.

Show
A inauguração da nova 

escola será comemorada 
em grande estilo, com 
apresentação gratuita do 
rapper Projota. Em seu 
novo trabalho, Amadmol 
(2017), Projota aborda 
fortes questões da vida li-
gadas às suas origens. As 
letras colocam em pauta 
discussões politizadas e 
sociais, voltadas aos meni-

nos que se inspiram nele, 
o que pode ser verificado 
em músicas como "Mule-
que de Vila",  "Segura Seu 
B.O." e "Rebeldia", que 
fazem parte do repertório 
do artista. Além dessas, 
outras canções marca-
ram as rádios brasileiras 
ao longo dos anos, como  
"Ela Só Quer Paz",  "Elas 
Gostam Assim",   "Mulher 
e Linda", em parceria com 
a dupla Anavitória.

Considerado um dos 
principais rappers do 
País, o cantor fez sua car-
reira na cena alternati-
va da música brasileira. 
Com Amadmol, Projota 
conquistou o disco de 
ouro e vendeu mais de 40 
mil cópias.

O novo Sesi de Pinda-
monhangaba fica na aAv. 
Antenor da Silva Andra-
de, 183 – Campo Alegre.

O programa "Cidade 
Inteligente e Humana" 
está ampliando o serviço 
de internet gratuita nos lo-
cais públicos de Pindamo-
nhangaba. Além do Parque 
da Cidade, praça Monse-
nhor Marcondes e praça do 
Cisas, já estão em funciona-
mento pontos de Wi-fi gra-
tuitos na praça Pastor José 
Ezequiel da Silva, no Ara-
retama (em frente à Escola 
Municipal Elias Bargis), na 
praça de eventos do Parque 
da Cidade e na área da fei-
ra livre.

O funcionamento do 
sistema de internet gra-
tuito foi possibilitado sem 
custos para a Prefeitura, 
através de uma parceria 
com a iniciativa privada 
– empresa América Net, 
operadora de telecomuni-
cações – por meio de do-
ação via decreto nº 5.431, 
de 2017, que permite a do-
ação da iniciativa privada 
para a prefeitura.

O processo de implan-
tação do Wi-fi continua 
em outras praças da cida-
de, além dos centros es-

portivos "João do Pulo", 
"Zito", Cidade Nova e Ara-
retama. A previsão é que 
o próximo local a receber 
o Wi-fi seja o Bosque da 
Princesa.

De acordo com infor-
mações do diretor do De-
partamento de Tecnologia 
da Informação da Pre-
feitura, Caio Malheiros 
Coutinho, para utilizar o 
Wi-Fi, basta se conectar - 
em princípio, não haverá 
a necessidade de senha. 
"Esse projeto de inclusão 
digital permite com que 
as pessoas tenham aces-
so à internet mesmo sem 
plano de dados de empre-
sa telefônica. Por isso, a 
ideia é instalar pontos de 
acesso em vários locais da 
cidade", afirmou Caio.

Instalação de 
Ponto de Wi-fi 
no Parque da 
Cidade

Às 17 horas, o rapper Projota agitará a festa de inauguração com show gratuito

Com investimento de R$ 34,1 milhões, escola será 
inaugurada no próximo dia 2 de junho, às 15 horas 

Cidade recebe novos pontos de Wi-fi gratuito

Começa a “3ª Festa de Aniversário do Araretama”
COLABOROu COM O TExTO: 

DAyANE GOMES
***

A terceira edição do 
evento comemorativo 
organizado pela 
Associação de Moradores 
do Araretama (Amoar), 
com apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
terá início às 19 horas, 
desta quinta-feira (24), 
na Praça de Eventos. 
Sendo que, a celebração 
ao aniversário do bairro 
pindense irá até o dia 
27 de maio com várias 
atividades culturais no 
período da tarde e à noite.

A abertura do 
festejo ficará a cargo 
de um ajuntamento de 
shows gospel de igrejas 
evangélicas locais. E, 
na sexta-feira, também 
às 19 horas, o padre 

Cipriano, da Paróquia 
São Miguel Arcanjo, 
realizará uma benção 
especial, seguida de 
espetáculos de circo 
infantis e um show de 
“André e Andreza”.

No sábado, a 
programação se 
estenderá das 15 às 20 
horas, com mostras de 
taekwondo, judô, jiu- 
jitsu, demonstrações 
de hip hop e zumba e a 
apresentação musical da 
dupla “Bruno e Hiago”. 
Já no domingo, último 
dia de festividade, a “3ª 
Festa de Aniversário 
do Bairro Araretama” 
terá uma exibição 
especial de zumba às 
14 horas. Depois, a 
Sejelp (Secretaria de 
Esportes e Lazer de 
Pindamonhangaba) 

desenvolverá atividades 
de recreação e lazer e 
haverá demonstrações 
de projetos de Student 
Dance dos bairros: 
Mombaça, Cidade 
Jardim, Feital e do 
próprio Araretama.

O encerramento 
do evento terá a 
composição sonora do 
cantor sertanejo “César 
Barbosa”. Nos quatro dias 
de celebração, a loja “Arte 
e Encanto” do Fundo 
Social de Solidariedade 
de Pindamonhangaba 
terá uma Feira de 
Artesanato, com produtos 
confeccionados por 
moradores da cidade, 
instalada na Praça 
de Eventos, próxima 
da Escola Municipal 
Professor Elias Bargis 
Mathias.

Festividade reunirá atrações musicais, 
artísticas, esportivas e religiosas na 
Praça de Eventos

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Palacete Dez de Julho 

CONVOCAÇÃO 
Reunião do Conselho Municipal de Cultura

 

Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho.

 

 

Data:   29 de maio – terça

Horário:  19h 
Local:  Palacete 10 de Julho 

 
 
Pauta: 
 1-Lançamento do Edital Linguagens Artísticas 

2-Projeto de Lei 48/2018

 

 

 

 
 

Raissa Lorena Correa Araújo
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

 

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

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA 
Reunião do Conselho Municipal de Cultura

Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho. 

terça-feira 

Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro

Lançamento do Edital Linguagens Artísticas - FMAPC 

Projeto de Lei 48/2018 

Pindamonhangaba, 22 de maio

Raissa Lorena Correa Araújo- Pitanga 
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

220 

 
Reunião do Conselho Municipal de Cultura 

Centro 

22 de maio de 2018 
 

Presidente do Conselho Municipal de Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 077/2018 (PMP 14925/2018) 
Para “aquisição de tubos de concreto para construção/manutenção nos bairros Bosque, Jardim 
Princesa, Jardim Cristina, Goiabal e outros locais na cidade”, com entrega dos envelopes até dia 
11/06/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 078/2018 (PMP 14926/2018) 
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviço de imunização e controle 
de pragas urbanas nos prédios da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período 
de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 08/06/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 079/2018 (PMP 14927/2018) 
Para “contratação de empresa especializada para prestação de serviço em locação, montagem, 
desmontagem de banheiros químicos para eventos realizados pela Prefeitura no período de 12 
meses”, com entrega dos envelopes até dia 07/06/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 081/2018 (PMP 14937/2018) 
Para “contratação de empresa especializada em serviços de eventos e responsabilidade técnica 
em locação, montagem, desmontagem e operação de equipamentos de som e iluminação em 
atendimento aos eventos realizados e apoiados pelo Município, pelo período de 12 meses”, com 
entrega dos envelopes até dia 08/06/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 086/2018 (PMP 14972/2018) 
Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária 
para veículos e equipamentos ofi ciais pertencentes à frota da Subprefeitura de Moreira César e 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura com abrangência nacional, por um período de 12 
meses”, com entrega dos envelopes até dia 11/06/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 088/2018 (PMP 15047/2018) 
Para “aquisição de materiais elétricos”, com entrega dos envelopes até dia 07/06/18 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 178/2017 (PMP 36315/2017) 
Foi fi rmado o contrato 047/2018, de 02/05/2018, para “aquisição de equipamento hospitalar para 
unidades de saúde do Município”, no valor de R$ 22.750,98, vigente por 12 meses, assinando pela 
contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Luiz 
C de Melo Souza Lorena ME, o Sr Luiz Carlos de Melo Souza. 
Foi fi rmado o contrato 048/2018, de 02/05/2018, para “aquisição de equipamento hospitalar para 
unidades de saúde do Município”, no valor de R$ 18.114,00, vigente por 12 meses, assinando 
pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa 
Morimed Comercial EIRELI EPP, o Sr Leandro Mori do Couto. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***

PREGÃO Nº 047/2018 (PMP 8397/2018) 
Foi emitida, em 18/05/2018, a autorização 859/2018, no valor de R$ 27.975,00, em favor de Luiz C. 
de Melo Souza Lorena ME, para “aquisição de papel fi lme para ultrassom”. 

 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

RESOLUÇÃO Nº 63 de 22 maio de 2018. 

 

Dispões sobre a correção de valores de repasse  da 

resolução nº 61de 08 de maio de 2018. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no 

uso das atribuições estabelecidas nas Leis Municipais nº 2.626/1991 e nº 4.140/2004, 

 

RESOLVE : 

Art. 1º - Autorizar o repasse público para os projetos e instituições, conforme 

anexo 1, no valor total de R$ 378.154,00 (trezentos e setenta e oito mil cento e 

cinquenta e quatro reais) via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(FUMCAD), oriundos de renúncia fiscal, corrigindo o valor de R$ 377.154,00 da 

Resolução nº 61 

Art. 2º - Corrige o valor de repasse público para a Associação Corporação 

Musical Euterpe – Projeto Aprendiz CME em R$ 126.000,00, e não os R$ 125.000,00 

anteriormente descritos na Resolução nº 61. 

Art. 3º - Esta resolução e a nova redação dos valores a serem repassados (Anexo 

1) entram em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Pe Sérgio Augusto Baldin Júnior 

Presidente do CMDCA – Gestão 2017/2019 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANEXO N.1 

 

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS 
Entidade – 

Proponente/CNPJ Projeto Tipo de 
repasse Valor – R$ 

Associação Corporação 
Musical Euterpe Projeto Aprendiz CME Fomento 126.000,00 

Associação dos Salesianos 
Cooperadores de 
Pindamonhangaba 

Serviço de MSE-PSC/LA Fomento 38.184,00 

Instituto de Acolhimento e 
Apoio ao Adolescente – IA3 

Programa de incentivo à 
cultura e socialização Fomento 63.750,00 

Projeto Social Grêmio União Projeto Crianças – Direito 
de Ser Fomento 85.000,00 

 

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS 

Entidade – 
Proponente 

CNPJ 
Projeto Tipo de repasse Valor – R$ 

Lar Irmã Julia  
Acolhimento 

institucional de 
crianças 

Fomento para ações com os 
acolhidos 40.020,00 

APAR – Associação de 
Pais e Amigos de 
Adolescentes em Risco 

Acolhimento 
institucional de 

adolescentes 

Auxílio para estruturação 
interna da nova sede da 
Instituição 

25.200,00 

 

 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro 
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

CONVOCAÇÃO – 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
convocados a comparecer, na data abaixo, para a realização da “9ª Reunião 
Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
 
Pauta: 
 
 

1. Leitura e Aprovação de Ata; 
2. Redação final, resposta ao Ministério Público; 
3. Campanha de enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes; 
4. Edital FUMCAD 2019 
5. Outros assuntos pertinentes ao Conselho; 
6. Informes gerais. 

 
 

Data: 29/05/2018 (terça-feira) 
Horário:8h00 (nove horas) 
Local:Auditório da Prefeitura Municipal 
 
 

 
Sergio Augusto Baldin Junior 
Presidente – Gestão 2017/2019 

 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que comuniquem 
seus suplentes e justifiquem sua falta através dos e-mails: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 099/18 - CALÇADA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. (a) AGRO PASTORIL COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,  responsável pelo imóvel, situado a Rua Frederico Antônio Teixeira Souto, s/nº, 
Bairro Mombaça ,  inscrito no município sob a sigla SO110603004000,  quadra 29 , lote 0931 , 
para que efetue a construção de calçada  do referido imóvel  no prazo de 90 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de 
que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho 
efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, 
CADASTRO FISICO.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 100/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Proprietário) Sr.(a) AGRO PASTORIL 
COMERCIAL MOMBAÇA S/A,   responsável pelo imóvel situado a Rua Frederico Antônio 
Teixeira Souto, s/nr. – Bairro Mombaça  , inscrito no município sob a sigla SO110603004000, 
quadra 29  , lote 0931, para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias uteis a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização 
do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado 
na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

    João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 101/18 - CALÇADA

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. (a) AGRO PASTORIL COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,  responsável pelo imóvel, situado a Rua Frederico Antônio Teixeira Souto, s/
nº, Bairro Mombaça ,  inscrito no município sob a sigla SO110603007000,  quadra 29 , lote 
0934 , para que efetue a construção de calçada  do referido imóvel  no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços 
de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do 
trabalho efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE 
IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 102/18 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Proprietário) Sr.(a) AGRO PASTORIL 
COMERCIAL MOMBAÇA S/A,   responsável pelo imóvel situado a Rua Frederico Antônio 
Teixeira Souto, s/nr. – Bairro Mombaça  , inscrito no município sob a sigla SO110603007000, 
quadra 29  , lote 0934, para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos 
materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias uteis a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização 
do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado 
na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

A Fapesp (Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Es-
tado de São Paulo) anun-
cia a primeira chamada de 
propostas do novo “Pro-
grama Jovens Pesquisado-
res em Centros Emergen-
tes – Fase 2”. 

O objetivo da inicia-
tiva é possibilitar a con-
solidação de linhas de 

pesquisa iniciadas em 
projetos apoiados na 
modalidade “Auxílio à 
Pesquisa – Jovens Pes-
quisadores em Centros 
Emergentes”. 

As solicitações de fi nan-
ciamento serão recebidas 
por meio de chamadas de 
propostas anuais e devem 
visar ao fortalecimento da 

independência do pesqui-
sador responsável e à ex-
celência do grupo recente-
mente criado. 

Os projetos de pesquisa 
devem ter duração de cin-
co anos e orçamento soli-
citado de até R$ 4 milhões.

Para inscrições, prazos 
e requisitos, acesse: www.
fapesp.br/11731.

A Acip (Associação Co-
mercial e Industrial de 
Pindamonhangaba) rea-
lizará, neste sábado (26), 
a partir das 11 horas, na 
praça Monsenhor Mar-
condes, o primeiro sorteio 
da promoção “Acip Vale 
Mais” – com cinco vales-
compra de R$ 500,00. A 
promoção é autorizada 
pela Caixa Econômica Fe-
deral, sob o Certifi cado Nº 
6-0331/2018. 

O evento contará com 

a apresentação do coral de 
crianças do Lar São Judas 
Tadeu, entre outras ativi-
dades. 

Ainda dá tempo de par-
ticipar comprando um va-
lor mínimo de R$ 40,00 
nas lojas associadas e par-
ticipantes da promoção. 
Os cupons devem ser co-
locados na urna até ás 18 
horas, do dia 25 de maio. 
Os cupons que não forem 
colocados na urna até o 
prazo estipulado poderão 

participar do próximo sor-
teio, que acontecerá em 
junho. 

O objetivo da campa-
nha é promover o comér-
cio local, já que com a pre-
miação em vales-compra, 
os consumidores voltam 
a comprar no comércio. 
“É importante valorizar o 
comércio local, que é di-
versifi cado e oferece mui-
tas opções aos consumido-
res”, avalia o presidente da 
Acip, Thiago Derrico.  

Fapesp lança chamada 
“Jovens Pesquisadores”, com 
orçamento de até R$ 4 milhões

Acip sorteia cinco vales-
compra no sábado (26) 

Divulgação

Divulgação

Os projetos de pesquisas devem ter duração de cinco anos

Promoção é autorizada pela Caixa Econômica Federal
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Projeto educacional 
resgata história 
de “João do Pulo”
Na  ação, 38 crianças fizeram uma visita monitorada ao Centro Esportivo 
João Carlos de Oliveira e conversaram com o atleta pindense Marcos Paulo

Colaborou Com o texto: 
Dayane Gomes

o resgate histórico e cultural 
do Vale do Paraíba sustenta as 
atividades do projeto “Chão da 
terra”, desenvolvido por quatro 
professoras da escola municipal 
Professor moacyr de almeida 
com as turmas “b” do 1°, 2°, 3° e 
4° ano do ensino Fundamental. 
o programa estudantil instiga 
os alunos a aprenderem e re-
fletirem sobre questões típicas, 
principalmente, de Pindamo-
nhangaba. assim, nessa terça-
feira (22), um grupo percorreu 
o Centro esportivo João Carlos 
de oliveira para conhecer a fun-
do a trajetória do atleta mais co-
nhecido do município, João do 
Pulo, e do mais falado no mo-
mento, marcos Paulo.

além de relembrarem danças, 
músicas, comidas e costumes do 
território vale-paraibano, os pe-
quenos munícipes do “Chão da 
terrra” puderam revisar o es-
porte local de perto. “a aula de 
campo é muito boa para o aluno. 
nada melhor do que vivenciar 
este conhecimento”, aponta ma-

riluci alcides Campos, diretora 
da em Professor moacyr de al-
meida. aliás, várias das 38 crian-
ças nunca haviam ido até o pon-
to esportivo que leva o nome do 
quarto maior triplista da história 
do atletismo mundial. 

logo após desembarcarem 
do ônibus disponibilizado pela 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, os estudantes fizeram um pi-
quenique e se prepararam para 
andar pelo espaço com a moni-
toração de funcionários da se-
melp (secretaria municipal de 
esportes e lazer de Pindamo-
nhangaba). em seguida, todos 
se reuniram nas arquibancadas 
externas para conversar com o 
campeão mundial dos “Jogos 
escolares 2018”, marcos Paulo.

“É algo tão recente e eles já 
estão sabendo. então, é bacana 
ver o reconhecimento do pesso-
al”, comentou o recém-campeão 
brasileiro sub 18 a respeito da 
agitação dos pequenos assim 
que o viram chegar. Inclusive, 
o pindense de 16 anos de idade 
deixou a dica de que “o bom de 
começar quando criança é que 
com o tempo você pega gosto, 

porque começa a competir e 
viajar. no começo é difícil, mas 
depois não para mais”.

terminada a prosa, os visi-
tantes do 3° e 4° anos, acompa-
nhados de mariluci e duas pro-
fessoras, continuaram o passeio 
com alguns exercícios físicos 
voltados à modalidade do dono 
da casa, o salto triplo, e à mo-
dalidade do jovem atleta, o 110 
metros com barreiras. “É im-
portantíssimo a gente desper-
tar o interesse nessas crianças 
para a realização de atividade 
esportiva em geral. e, em espe-
cial, para o atletismo que não é 
um esporte de mídia, muito di-
vulgado”, afirma Luiz Gustavo 
Fonseca Consolino, de 34 anos, 
professor da semelp.

enquanto, a educadora da 
em Professor moacyr de al-
meida, Érika Fernanda Cândi-
do indica que “é fundamental 
às novas gerações conhecerem  
a riqueza da cultura regional. 
uma sociedade que não valo-
riza a sua própria cultura, que 
desconhece sua história, seus 
saberes originários, não tem 
identidade”.

EstudantEs partiCipam da “12ª mostra BrasilEira dE FoguEtEs”

Escola Municipal 
realiza projeto de 
conscientização sobre 
“Maio Amarelo”

os alunos da E.m. professor moacyr de almeida praticaram exercícios voltados ao salto triplo

Dayane Gomes

Colaborou Com o texto:
Jennifer Gonçalves

 
A Escola Municipal 

José Gonçalves da Silva 
– “Seu Juquinha”, iniciou 
o projeto Trânsito Segu-
ro, em comemoração ao 
“Maio Amarelo”, mês da 
conscientização interna-
cional para redução de 
acidentes no trânsito.

O projeto tem como 
objetivo possibilitar aos 
alunos o acesso às no-
ções básicas do trânsito, 
visando os cuidados e 
os hábitos de pedestres 
conscientes, buscando 
também, sensibilizar os 
familiares sobre a im-
portância da prudência 
e respeito às regras de 
trânsito.

A base do projeto 
foi oferecida pelo cur-
so “Criança Segura no 
Trânsito”, onde através 
dos conteúdos adquiridos 
e materiais disponibili-
zados, a professora re-
gente, Raphaela Gomes 
Chagas Lagoas, do 1º ano 
A, pode realizar uma pri-
meira sensibilização com 
os pais.

A reunião foi realiza-
da no encerramento do 
bimestre, onde foram 

apresentados dados re-
ferentes aos acidentes de 
trânsito, já que é a maior 
causa de mortalidade 
infantil de 0 a 14 anos. 

Os pais foram convi-
dados a participar deste 
projeto, realizando con-
versas em casa, partici-
pando das atividades e 
abraçando a causa, que 
é de responsabilidade 
social. 

Os alunos iniciaram 
as atividades com víde-
os educativos, rodas de 
conversa, momentos de 
reflexão e atividades di-
versas. Cada aluno con-
feccionou um carrinho 
de papelão com a ajuda 
dos seus familiares, e 
divididos em grupos 
irão nas salas de aulas 
convidar os demais alu-
nos a fazerem parte do 
movimento de atenção 
pela vida. “Agora, com 
os conhecimentos que 
já foram adquiridos, é o 
momento de multiplicar 
os saberes, semana a 
semana, com mensagens 
rápidas e objetivas, mas 
que possam provocar 
reflexão e mudanças de 
atitudes”, comentou a 
professora corresponsá-
vel Lígia Corrêa.

As crianças aprendem brincando a importância 
de respeitar as regras de trânsito

Divulgação

Colaborou Com o texto:
JennIFer GonçalVes

 
na última sexta-feira 

(18), a escola municipal 
Professor augusto Cesar 
ribeiro, do bairro Vila 
rica, participou da 12ª 
mostra brasileira de Fo-
guetes (mobfog), que en-
volveu professores, alunos 
e familiares.

a mostra faz parte do 
projeto “oba” - olimpí-
ada brasileira de astro-
nomia e astronáutica, em 
que a escola participa des-
de 2012. o objetivo é falar 
de ciência para os alunos, 
partindo do universo, tra-
duzindo ideias complexas 

e conceitos de física e quí-
mica. “a cada ano aprimo-
ramos mais o nosso traba-
lho, e hoje as atividades 
continuadas extrapolam 
os muros da escola”, co-
mentou a professora cor-
responsável, Carmen lú-
cia agostinho.

os alunos começaram a 
trabalhar no projeto oba 
no início do ano e a expec-
tativa para o lançamento 
do foguete era muito gran-
de. segundo a professo-
ra, durante o processo de 
confecção dos foguetes, a 
alegria e o entusiasmo no 
olhar de cada aluno era vi-
sível.

“Enfim, o grande dia 

chegou e por todo o lado 
deparava-me não só com 
crianças, mas também 
com pais ansiosos, radian-
tes e com grande expec-
tativa para o lançamento, 
que aconteceu com grande 
êxito. É um momento úni-
co que sempre nos impul-
sionou e nos motivou a dar 
continuidade ao projeto”, 
ressalta Carmen.

ela destaca ainda a 
grande participação e en-
volvimento dos familiares, 
que contribuíram desde 
o planejamento até o dia 
do lançamento e foram 
essenciais para que o pro-
jeto fosse concluído com 
sucesso.Todos os alunos participaram com grande empolgação do projeto

Divulgação
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POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO
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Arquivo TN

Hoje esquecido 
junto ao muro 
da escola Dr. 

Rodrigo Romeiro, no fi nal 
da rua Prudente de Mo-
rais, mais que uma exten-
são do ponto de ônibus, é 
um dos pontos históricos 
de Pindamonhangaba. 
Sua denominação home-
nageia o sacerdote pinda-
monhagabense, cônego 
Tobias da Costa Rezende, 
pároco de Pindamonhan-
gaba de 1868 a 1898. 

O local onde se encon-
tra o chafariz era conhe-
cido como Largo do Bar-
rilinho e depois recebeu 
a denominação de praça 
Dr. Emílio Ribas, graças 
a uma homenagem que a 
Câmara Municipal, pre-
sidida pelo Dr. Francisco 
Romeiro, prestou ao ilus-
tre sanitarista nascido em 
Pindamonhangaba. (Em 
1960 a denominação “Dr. 
Emílio Ribas” passou a 
identifi car outra praça de 
Pinda, a tradicional praça 
São Benedito).

Sua origem vem de uma 
bica d’água que já aplacou 
a sede de muitos viajan-
tes e de seus suarentos 
animais, principalmente 

O chafariz Cônego Tobias
aqueles que, percorren-
do o antigo caminho São 
Paulo/Rio de Janeiro, 
estavam de passagem ou 
tinham como destino Pin-
damonhangaba.

Por volta de 1945, o lo-
cal era ponto predileto das 
lavadeiras. Depois, com a 
criação do Grupo Escolar 
Dr. Rodrigo Romeiro teve 
diminuída a área em seu 
redor, antes repleta de eu-
caliptos.

Foi em 1968, quando 
o prefeito era o Dr. Fran-
cisco Romano de Oliveira, 
que o chafariz foi edifi ca-
do, recebendo estilo ar-
quitetônico semelhante 
aos antigos prédios pinda-
monhangabenses. Nessa 
benfeitoria o destaque foi 
a reprodução, em pintu-
ra sobre azulejos, de uma 
cena daquela região por 
volta de 1808, conforme 
um desenho do pintor aus-
tríaco Thomas Ender. As 
obras de construção foram 

Na rua Prudente de 
Morais, junto à escola 
Dr. Rodrigo Romeiro, 

um ponto histórico: o 
Chafariz Cônego Tobias 

dirigidas pelo mestre João 
Moreira da Silva, autor do 
projeto e do desenho.

Fonte: Pindamonhan-
gaba Através de Dois e 
Meio Séculos, Athayde 
Marcondes (1922), Pelas 
Velhas Ruas de Pindamo-
nhangaba, José Renato G.  
San Martin (1995) e Ar-
quivo Tribuna do Norte

Fotos antigas do chafariz (início do século XX) visto nos dois sentidos da 
rua Prudente de Morais

Cônego Tobias foi o 22º vigário paroquial, levando-se em conta 
uma relação onde constam os nomes dos padres que ocuparam esta 
função desde os tempos em que Pindamonhangaba ainda era uma 
simples freguesia, um povoado
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