
FUNDAÇÃO  DR .  JOÃO  ROMEIRO Edição 9.109

PINDAMONHANGABA 26 DE JUNHO DE 2018 TERÇA-FEIRA

Tribuna do Norte
Ano 137

Inscrições para a Colônia de 
Férias da Semelp já começaram PARCIALMENTE 

NUBLADO

UV 10

PREVISÃO DO TEMPO 

13º 

PINDAMONHANGABA
29º

Fonte CPTEC/INPE
PARCIALMENTE 

COMERCIANTES DA 
PRAÇA DA BÍBLIA 
SE REÚNEM COM 
ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL

POPULAÇÃO PODE 
SE CANDIDATAR 
PARA OFICINAS DE 
ARTESANATO

As inscrições podem ser feitas no local 
onde a atividade será oferecida dentro 

do horário de atendimento

Fatec divulga 
curso mais 
concorrido no 
vestibular em 
Pinda

A Fatec (Faculdade de Tec-
nologia do Estado) divulgou a 
relação dos cursos mais concor-
ridos do processo seletivo para o 
segundo semestre de 2018. 

No total, 491 candidatos fi -
zeram inscrições para uma das 
160 vagas dos quatro cursos su-
periores oferecidos na cidade.
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A Prefeitura de Pindamonhangaba promoverá, em julho, as “Big 
Férias – Colônia de Férias”, e as inscrições começaram a ser feitas 
na segunda-feira (25). Para a inscrição, é necessária a presença de 
uma pessoa responsável maior de 18 anos e as vagas são limitadas.
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REGISTRO CULTURAL ALTAIR FERNANDES

Prefeitura realiza obras em 
galeria no Shangri-lá

“Trem do Forró” leva público 
ao “Festival Junino” 

Comércio é benefi ciado 
com parcela do 13º 
salário dos servidores 
municipais

A Acip-Associação Co-
mercial e Industrial de 
Pindamonhangaba - está 
comemorando a liberação 
da primeira parcela do 
13º salário do funciona-
lismo público municipal, 
que será feita nesta sema-
na. Serão cerca de R$ 5,6 
milhões e a expectativa é 
que parte desse dinheiro 
seja investida no comércio 
local. 

“Muitos consumido-
res estão com dívidas em 
lojas da cidade sendo im-
pedidos de comprar. Com 
o dinheiro eles poderão 
limpar o nome e voltar a 
consumir, aquecendo as 
vendas no comércio lo-

cal”, afi rma o presidente 
da Acip, Thiago Derrico. 

O valor injetado na 
economia local ainda per-
mitirá que os consumido-
res façam novas compras, 
investindo valores mais 
expressivos. “Para quem 
não tem dívidas, o dinhei-
ro é muito bem-vindo, 
já que podem planejar 
investimentos maiores, 
como a troca de um car-
ro ou a reforma da casa. 
E assim fazemos a econo-
mia da cidade se desen-
volver, gerando até novos 
empregos, pois se o co-
mércio vende mais, abre 
novas possibilidades”, sa-
lienta. 

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

*** 
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio da 
SMSP- Secretaria Munici-
pal de Serviços Públicos, 
realiza desde a última se-
mana, a continuação das 
obras de galeria de águas 
pluviais, no Shangri-lá.

Segundo informações 
da SMSP, esta obra faz 
parte da solicitação de 
moradores da rua Eduar-
do Medeiros Mendes, que 
sofrem com os alagamen-
tos, pois a área está loca-
lizada em um ponto baixo 
que possibilita este tipo de 
transtorno.

O supervisor da obra, 
Juarez Teodoro, afirma 
que serão construídos 
dois bueiros que irão 
interligar os ramais ao 
ramal principal, fazen-
do com que haja a eli-
minação do fluxo de 
água da chuva e impe-
dindo que sigam para as 
casas locais.

“Os trabalhos de pes-
quisa e participação da 
população nas apresenta-
ções de propostas para 
a realização das obras é 
muito importante, pois 
visa uma solução efe-
tiva e participativa da 
administração junto aos 
moradores”, comenta o 
coordenador de drena-
gem da SMSP, Thiago 
Gonçalves.

A Estrada de Fer-
ro Campos do Jordão 
(EFCJ), em parceria com 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, promoverá nes-
te fi m de semana o “Trem 
do Forró”, umas das atra-
ções do “Festival Junino” 
da cidade. Com decoração 
temática, a composição 
terá a presença de uma 
banda que animará o pú-
blico até o local do evento.

O trem sairá da estação 
Pindamonhangaba nos 
dias 29, às 18 e 20 horas; 
dia 30, às 13, 15h30, 18 e 

20 horas; e dia 1º de julho, 
às 10, 13, 17 e 20 horas. 
Em um percurso de apro-
ximadamente 25 minutos, 
a automotriz seguirá até a 
parada São Judas, no km 
12 da via férrea, em fren-
te ao local do festival, que 
terá shows musicais e bar-
racas com comidas e bebi-
das típicas de São João. O 
bilhete custa R$ 13. Crian-
ças com até cinco anos de 
idade, no colo, não pagam 
passagem.

Serão 72 lugares ao 
todo na composição e em 

um vagão extra. O veículo 
terá ainda um espaço para 
a banda se apresentar e 
para o público dançar du-
rante o percurso. 

Os ingressos podem ser 
adquiridos diretamente 
na estação Pindamonhan-
gaba (rua Martin Cabral, 
87, centro). É o quinto 
ano consecutivo do “Trem 
do Forró”.

Mais informações po-
dem ser consultadas na 
página www.efcj.sp.gov.
br ou pelos telefones (12) 
3644-7408 ou 3644-7409.

Lançamento de livro e posse de acadêmico na APL
A APL-Academia Pindamonhangabense de Letras, presidida pela escritora Elisabete Guimarães,  convida as 

pessoas interessadas em participar de eventos artísticos e culturais, para a reunião plenária solene desta sexta-
feira (29), em sua sede no Palacete 10 de Julho (avenida Deputado Claro Cesar, 33 – centro), com início previsto 
para as 19h30.

O escritor Francisco 
Piorino Filho, acadêmico 
Presidente de Honra da 
APL fará, durante a ple-
nária desta sexta-feira, o 
lançamento de mais uma 
importante obra para o 
acervo referente à memó-
ria de ilustres pindamo-
nhangabenses. Desta vez, 
o incansável pesquisador 
da história de Pindamo-
nhangaba traz outro es-
critor, talentoso poeta, 
o melhor sonetista desta 
terra: Balthazar de Godoy 
Moreira.

Os livros de Piorino, 
além do dedicado e can-

sativo trabalho de pesqui-
sar, levantar dados aqui e 
ali, também são frutos de 
seu esforço para custear 
as publicações. Seu obje-
tivo é resgatar a memória 
daqueles que se foram e 
são esquecidos na  própria 
terra onde nasceram.  

Confi ra as obras publi-
cadas com essa nobre in-
tenção: Os Pindamonhan-
gabenses da Guarda de 
Honra do Príncipe Dom 
Pedro (1989); Fatos em 
Crônicas (1989); Juó Ba-
nanéri – O Baolista de Pin-
damonhangaba (1992); II 
Jogos Regionais do Litoral 
(1996); 100 Anos – Cen-
tenário do Monsenhor 
João José de Azevedo 
(1998); Biografi as (2001); 
Dom José Marcondes Ho-
mem de Mello – Arcebis-
po – Bispo de São Carlos 
(2008); O Grande Amigos 
das Árvores – João Pe-
dro Cardoso (2009); Eloy 
Chaves (2010), Algumas 
Lembranças – crônicas 
(2011); Fatos em Fotos – 
De Pindamonhangaba An-
tiga; José Monteiro França 
(2015); “Dr. Pedro Leão 
Velloso Neto” (2016) e 
agora “Professor Balthazar 
de Godoy Moreira (2018).

Uma nova escritora na APL 
Na sessão plenária, a APL receberá a escritora, pro-

fessora Evalda de Andrade Silva Costa, a Eva Andrade 
da Fazenda Nova Gokula. A escritora assumirá a ca-
deira 19 do quadro de Membros Honorários, que tem 
como patrono o Dr. Rodrigo Romeiro.

Autora de romances e obras infantis, Evalda é licen-
ciada em Letras/Inglês e em Pedagogia; cursou disci-
plinas do programa de mestrado em estudos compara-
dos de literaturas de língua portuguesa; pós graduada 
Latu Sensu em literatura; foi professora da Rede Es-
colar do Sesi-SP; realiza ofi cinas de criação literária, 
lançamentos e palestras

Para animar a noite no palacete, haverá apresen-
tação de números musicais e muita poesia (declama-
ções). As reuniões plenárias festivas da Academia Pin-
damonhangabense de Letras são abertas ao público.

A escritora que tomará posse (à direita) e a 
presidente da APL, Bete Guimarães

Divulgação
Divulgação

Imagem da internet

Um novo livro

Recreação, esporte e arte      

Todo ano, no período de férias escolares, 
acontece aquele “Deus nos acuda” dos 

pais que, em sua maioria, não sabe o que 
fazer com as crianças em casa.  

Longe da sala de aula e com energia de 
sobra, a criançada torce por momentos de 
diversão e de lazer e, uma boa opção pode 
ser as “colônias de férias”, que costumam 
ser particulares, mas também existem as 
gratuitas.

Pensando nisso, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba promoverá, no mês de 
julho, as “Big Férias – Colônia de Férias”, que 
serão realizadas pela Semelp – (Secretaria 
Municipal de Esportes), nos centros 
esportivos do Araretama; “João do Pulo”; 
Cidade Nova e no “Zito”.

A proposta da secretaria é oferecer 
atividades recreativas, esportivas e artísticas 
– entre os dias 12 e 24 de julho. As inscrições 
são gratuitas e as vagas limitadas.

Quem tiver interesse, trazemos uma 
matéria completa com mais informações.
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Fatec divulga curso mais concorrido 
no vestibular em Pindamonhangaba

Representantes dos 
comerciantes da Praça 
da Bíblia se reuniram, na 
quarta-feira (20), para a 
apresentação do projeto 
de reurbanização da área 
de alimentação do local. A 
apresentação foi realizada 
pela secretária de Planeja-
mento e Infraestrutura da 
Prefeitura, Marcela Fran-
co, com a presença da 
representante do Depar-
tamento de Turismo da 
Prefeitura, Gislene Car-
doso. Após a reestrutura-
ção, a Praça da Bíblia será 
mais um produto turístico 
formatado de Pindamo-
nhangaba.

Participaram ainda, o 
secretário de Administra-
ção da Prefeitura, Fabrí-
cio Augusto Pereira, e o 
diretor de Administração, 
João Gontijo.

A secretária Marcela 
apresentou o projeto aos 
comerciantes, contando 
com detalhes como a de-
limitação dos foodtrucks 
pela cor do piso, coloca-
ção de bancos, fl oreiras e 
postes decorativos, para a 
criação de um boulevard 
seguindo a identidade vi-
sual de requalifi cação dos 
espaços urbanos na cida-
de. Além dessas melho-

Reunião defi ne participação de instituições no aniversário da cidade

Prefeitura conta 
com horário de 
funcionamento especial 
para Copa do Mundo

PROCESSO SELETIVO 
VESTIBULAR 2º SEMESTRE 2018

FATEC PINDAMONHANGABA

Curso                       Período     Inscritos Vagas Demanda
Gestão de Negócios e Inovação Noite 173 40 4,33
Manutenção Industrial Noite 147 40 3,68
Mecânica - Processos de Soldagem   Manhã 80 40 2,00
Processos Metalúrgicos                   Noite 91 40 2,28

A Fatec (Faculdade de 
Tecnologia do Estado) 
divulgou a relação dos 
cursos mais concorridos 
do processo seletivo para 
o segundo semestre de 
2018. 

O Centro Paula Souza 
informou que, no total, 
491 candidatos fi zeram 
inscrições para uma das 
160 vagas dos quatro cur-
sos superiores oferecidos 
na cidade.

Em Pindamonhanga-
ba, o curso de Gestão de 
Negócios e Inovação é o 
mais disputado, com 173 
inscritos para 40 vagas. A 
demanda é de 4,33 candi-
datos por vaga. 

Já o segundo cur-
so mais concorrido é 

o de Manutenção In-
dustrial, com 147 ins-
critos para 40 vagas 
oferecidas, média de 
3,68 candidato por 
cada vaga.

A seguir, está o curso 
de Processos Metalúrgi-
cos. Para concorrer a uma 
das 40 vagas, 90 pessoas 
estão inscritas.

Por fi m, há 81 candida-
tos que disputarão as 40 
vagas do curso de Mecâ-
nica – Processos de Sol-
dagem.

A demanda por curso 
e unidade está disponível 
no site www.vestibularfa-
tec.com.br.

A prova será realizada 
em 1º de julho e as aulas 
começam em agosto.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
 A Prefeitura de Pin-

damonhangaba terá 
novo horário de fun-
cionamento de depar-
tamentos e secreta-
rias durante os jogos 
do Brasil na “Copa do 
Mundo” deste ano.

Nos dias em que os 
jogos forem realizados  
no período da manhã 
não haverá expedien-
te. Entretanto, nos 
dias em que as parti-
das acontecerem du-
rante a tarde como na 
próxima quarta-feira 
(27), o expediente será 
somente de manhã, até 
às 13h30.

Os serviços no Pron-

to-Socorro,  Pronto 
Atendimento e Samu 
continuarão funcionan-
do normalmente. Já as 
unidades de saúde dos 
bairros seguirão a pro-
gramação estabelecida 
pela portaria divulgada 
em janeiro, pela Prefei-
tura.

O prédio da Secre-
taria de Educação e 
seus funcionários tam-
bém seguirão o mesmo 
cronograma de fun-
cionamento, porém as 
atividades nas escolas 
dependem de cada uni-
dade. As escolas que 
decidirem suspender 
aulas devido à Copa, 
irão repor para que não 
prejudique o calendário 
de ano letivo.

Comerciantes da Praça da Bíblia se 
reúnem com Administração Municipal

rias, também fazem parte 
do projeto a troca dos pi-
sos, a instalação de postes 
padrão tendo ligação sub-
terrânea e caixas de utili-
dades para os foodtrucks, 
e fechamento de parte da 
área da praça.

De acordo com a secre-
tária Marcela, a constru-
ção de bloco sanitário na 
praça se torna insalubre 
perante a Vigilância Sani-
tária, por isso está incluso 
no projeto uma área onde 
poderão ser instalados sa-
nitários para eventos.

“O projeto é bem 
abrangente e consistente, 
para atender as necessida-
des dos comerciantes”, ex-

plicou Marcela. “Com essa 
reurbanização, com certe-
za haverá a valorização do 
comércio naquele local e 
os comerciantes poderão 
exercer suas atividades 
com mais segurança, em 
um ambiente harmonio-
so e atrativo, benefi ciando 
também os clientes que ali 
frequentam”, completou a 
secretária de Planejamen-
to.

Investimento
O investimento neste 

local está sendo possível 
graças a uma emenda esta-
dual de infraestrutura, no 
valor de R$150 mil. Além 
dessa verba, a Prefeitura 
investirá ainda, na obra, 

o valor de R$133.188,10. 
No total, o investimento 
fi nal nesta melhoria será 
de R$283.188,10.

Com a aprovação dos 
comerciantes presentes, 
os próximos trâmites se-
rão o envio de toda a do-
cumentação para a Casa 
Civil e a licitação da em-
presa. Durante o período 
de obras, os foodtrucks 
terão a autorização tem-
porária para estacionar 
em outros locais da praça, 
próximo à área gramada.

Seguindo todos os trâ-
mites burocráticos neces-
sários, a previsão é que a 
obra esteja concluída no 
início do próximo ano.

A comemoração dos 313 
anos de emancipação polí-
tico-administrativa de Pin-
damonhangaba será, mais 
uma vez, solidária às ins-
tituições assistenciais da 
cidade. A festa do Parque 
da Cidade contará, em sua 
praça de alimentação, com 
barracas das entidades.

Na última quarta-feira 
(20), representantes das 
instituições interessadas 
em ter um espaço na praça 
de alimentação da festa es-
tiveram presentes em uma 

reunião no auditório da 
Prefeitura, com o coorde-
nador de Eventos, Ricardo 
Flores, e o diretor de Admi-
nistração, João Gontijo.

“Nesta primeira reu-
nião, passamos para os 
representantes das insti-
tuições o espaço disponível 
para as tendas, horários 
de eventos e tiramos todas 
as dúvidas. Acredito que 
foi uma boa reunião, pois 
tivemos a confi rmação da 
maioria das entidades para 
a participação com a gente 

na festa deste ano, no Par-
que da Cidade”, explicou 
Ricardo Flores.

Nos próximos dias, se-
rão defi nidos os locais da 
tenda de cada instituição, 
assim como o cardápio 
que será oferecido na festa 
dos 313 anos de Pindamo-
nhangaba. O evento será 
realizado de 6 a 10 de ju-
lho, e no dia 15 de julho, 
com a “Corrida Pinda” e 
a transmissão da fi nal da 
Copa do Mundo em um te-
lão de led.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

“Gestão de 
Negócios e 
Inovação” é 
o curso mais 
disputado na 
unidade Pinda

Proposta é reurbanizar a área para dar mais segurança e melhorar os atrativos
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COMUNICADO
A empresa SUPERMERCADO IRMÃOS LOURENÇO COM. ALIM. LTDA, portadora 
do CNPJ 10.218.672/0001-21, situada na rua Dr. Gustavo de Godoy, 366 Centro, 
Pindamonhangaba, vem por meio deste comunicar o extravio do seu Livro de 
Ocorrências, modelo 6.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Conforme disposto nos artigos  4º §§ 1º,2º e 3º; 19 -II ; 20 ; 22; 23-I e III ; 24 ; 25-I, 
§§ 1º e 2º e 26  do Estatuto do Centro Espírita Melo Morais, fi cam convocados os 
Associados efetivos  para a AGO -Assembleia Geral Ordinária , a se realizar no dia 
14 de julho de 2018, às 18 horas nesta cidade de Pindamonhangaba(SP), na rua Frei 
Fabiano de  Cristo, 555 – Lot. Residencial Andrade , para tratar da seguinte ordem 
do dia :
—  apreciação das contas  da gestão fi ndante e ,
— eleição e posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o biênio 
2018/2020.
 Pindamonhangaba (sp), 20 de junho de 2018  

CARLOS EDUARDO DE MESQUITA
 -PRESIDENTE-

 

CENTRAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 
AVENIDA ALBUQUERQUE LINS, 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA/SP 

EMAIL: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE POSSE E ELEIÇÃO DA NOVA 

DIRETORIA DO CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

O presidente do CMAS de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, convoca os 

conselheiros abaixo relacionados e, convida o público em geral, para participar da Assembleia 

Geral de Posse dos novos conselheiros e Eleição da nova Diretoria – Gestão 2018-2020, que se 

realizará no dia 27 de junho de 2018, às 8h30 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal. 

 
DOS REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO  
 
a) DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Titular: Julia Rossato Oliveira Pereira  
Suplente: Fernanda Maria Bondioli de Oliveira  
 
b) SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 
Titular: José Carlos dos Santos Pinto  
Suplente: Elaine da Silva Barroso Dias  
 
c) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
 
Titular: Irene Ribeiro de Aguiar Mello  
Suplente: Miriam Alves da Silva  
 
d) SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO  
 
Titular: Fernando Prado Rezende  
Suplente: Tânia Aparecida de Oliveira D’avila  
 
e) SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS  
 
Titular: Anderson Plinio da Silva Alves  
Suplente: Marcela Ferraz Rufato 
 
DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL  
 
a) REPRESENTANTE DE USUÁRIO OU DE ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 
Titular: Lilia dos Santos Moreira  
 

 

CENTRAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 
AVENIDA ALBUQUERQUE LINS, 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA/SP 

EMAIL: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 
b) REPRESENTANTES DE ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL  
 
1. Titular: Moacir Ferreira dos Santos  
Suplente: Ágata Irina Vilani 
 
2. Titular: Kelly Keiko Nisiharu  
Suplente: José Carlos Caetano  
 
c) REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 
1. Titular: Doralice Curcino de Souza Labastie  
Suplente: Valéria de Carvalho e Ramalho  
 
2. Titular: Ellen de Oliveira Rabelo  
Suplente: Ricardo Xavier de Araujo 
 
 
 

Amauri Monteiro 
Presidente PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS QUE TÊM BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS DE MARÇO/2018
VERIFIQUE SEU NOME AQUI

O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE MARÇO/2018 É DIA 26/06/2018
ATUALIZADO EM 07/06/2018

Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, ligar para 0800 726 0207.
Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social do município.

NIS NOME
21217555562 ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA                                    
20489303468 ALAN JOSE PEREIRA DE MOURA                                            
21213694525 ALBERTHA COSTA                                                        
23725141467 ALESSANDRA PAULA DE CAMPOS OLIVEIRA                                   
23617807107 ANA CLEIA SALES DE OLIVEIRA                                           
16019829031 ANA PAULA APARECIDA ANOCHI                                            
13254022776 ANA TURAZZI VILANOVA                                                  
16101535860 ANA ZELANDIA REIS DA SILVA                                            
20743331685 ANDREIA DE FATIMA MOREIRA ALVES                                       
13481044894 ANGELITA XISTO DALBELLO                                               
21244557503 ARIADNE MORAES FERNANDES                                              
12969894264 ARIANE AZEVEDO TEODORO                                                
23797541895 BIANCA MARTINS RAMOS SOUZA                                            
23754702455 BRUNO HENRIQUE CAMPOS FERREIRA                                        
21071823169 CAMILA DE JESUS ROMANO                                                
13085226892 CARINA ALVES DE ASSIS BASTOS                                          
13086199856 CLEBSON SILVA DOS SANTOS                                              
23751216886 COSME MARCELO SILVERIO                                                
12391727463 DORIVAL FERREIRA                                                      
10760381779 EDNA APARECIDA FERRAZ                                                 
21218583780 ELIAS RIBEIRO DOS SANTOS                                              
10876679731 IARA DE LIMA PEREIRA                                                  
10760080493 IVETE APARECIDA CANDIDA DOS SANTOS                                    
10623282124 JAIRO PACIFICO DAVID                                                  
16339497749 JOSE DA SILVA MENDES ROSA                                             
10393740541 JOSE RAMIRO                                                           
20781335854 JULIANA APARECIDA LEONEL DA SILVA                                     
16233864845 KARLA MERIELLE DE CAMPOS                                              
16523612075 KATIA APARECIDA AUGUSTO DOS SANTOS                                    
20785098113 LAUENE FARIA DE ALMEIDA                                               
16407095876 LELIANE DO PRADO VITURIANO                                            
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12853173234 LEONI PACHECO ROSA                                                    
16456067953 LUCAS BIBIANO CAETANO                                                 
12526424129 LUIZ ANSELMO LEMES                                                    
12655409223 LUIZ CARLOS MORENO NOVAIS                                             
16445574883 LUIZA CARLA RIBEIRO                                                   
12520939569 MARCOS AUDAX VIEIRA                                                   
16407969434 MARIA CECILIA DA SILVA                                                
10771985379 MARIA DE FATIMA SANTOS                                                
20607110648 MARIA DE LOURDES FERREIRA LUCIO                                       
12664117221 MARIA GRACA DAS NEVES                                                 
12752674238 MARIA NAIRAM FERNANDES DE ARAUJO                                      
20177861872 MARIA OLANGE DOS SANTOS MELO                                          
12323396473 MARIA ROSANGELA BENTO SILVERIO                                        
16371987780 MARIANA DINA DE SOUZA SHINODA SIFONELLI                               
16490181216 MARLENE DA SILVA GALVAO                                               
13597020770 NATACHA SOUZA DINIZ                                                   
23799616175 NEUZA MARIA DE LIMA SOUTO                                             
16544623491 PALOMA ANDREZA MOREIRA                                                
16584153437 PAULO EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA                                       
21067484274 REGIANE MOREIRA                                                       
16554667653 REGINA CELIA PIRES DOS SANTOS                                         
12637466261 RODRIGO PORFIRIO DA SILVA                                             
20702341627 ROSANA CARLA BENEVIDES                                                
16597793782 ROSANA DA SILVA LEITE                                                 
20326819465 ROSANA LIZARTE DE SOUZA                                               
23742446807 RUBYA SANTOS SILVA                                                    
16581225224 RUTH SAMARA PIRES                                                     
16568428206 SARA REGINA MARQUES                                                   
23607033591 SARAH CRISTINA CAMARGO FARIA RIBEIRO                                  
16583100380 SILVIA LEITE RIBEIRO                                                  
23758069684 SUZANA MARA FRANCO DOS SANTOS                                         
16682144378 TANIA MARA MARCONDES BARROS                                           
16691452101 VALERIA DE FATIMA ALVES APOLINARIO CARLOTA                            
16598705690 VANESSA DA SILVA BOANI                                                
12444536926 VERA LUCIA DE OLIVEIRA                                                
16544912108 WISLHENE SALGADO RODRIGUES                                            

2 de 2

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS QUE TÊM BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS DE MARÇO/2018
VERIFIQUE SEU NOME AQUI

O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE MARÇO/2018 É DIA 26/06/2018
ATUALIZADO EM 07/06/2018

Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, ligar para 0800 726 0207.
Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social do município.

NIS NOME
21217555562 ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA                                    
20489303468 ALAN JOSE PEREIRA DE MOURA                                            
21213694525 ALBERTHA COSTA                                                        
23725141467 ALESSANDRA PAULA DE CAMPOS OLIVEIRA                                   
23617807107 ANA CLEIA SALES DE OLIVEIRA                                           
16019829031 ANA PAULA APARECIDA ANOCHI                                            
13254022776 ANA TURAZZI VILANOVA                                                  
16101535860 ANA ZELANDIA REIS DA SILVA                                            
20743331685 ANDREIA DE FATIMA MOREIRA ALVES                                       
13481044894 ANGELITA XISTO DALBELLO                                               
21244557503 ARIADNE MORAES FERNANDES                                              
12969894264 ARIANE AZEVEDO TEODORO                                                
23797541895 BIANCA MARTINS RAMOS SOUZA                                            
23754702455 BRUNO HENRIQUE CAMPOS FERREIRA                                        
21071823169 CAMILA DE JESUS ROMANO                                                
13085226892 CARINA ALVES DE ASSIS BASTOS                                          
13086199856 CLEBSON SILVA DOS SANTOS                                              
23751216886 COSME MARCELO SILVERIO                                                
12391727463 DORIVAL FERREIRA                                                      
10760381779 EDNA APARECIDA FERRAZ                                                 
21218583780 ELIAS RIBEIRO DOS SANTOS                                              
10876679731 IARA DE LIMA PEREIRA                                                  
10760080493 IVETE APARECIDA CANDIDA DOS SANTOS                                    
10623282124 JAIRO PACIFICO DAVID                                                  
16339497749 JOSE DA SILVA MENDES ROSA                                             
10393740541 JOSE RAMIRO                                                           
20781335854 JULIANA APARECIDA LEONEL DA SILVA                                     
16233864845 KARLA MERIELLE DE CAMPOS                                              
16523612075 KATIA APARECIDA AUGUSTO DOS SANTOS                                    
20785098113 LAUENE FARIA DE ALMEIDA                                               
16407095876 LELIANE DO PRADO VITURIANO                                            
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Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 185/2017 de “aquisição de materiais de 
limpeza e higiene, a fim de atender a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 26/01/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
 

ATA nº 094/2018 Empresa: JCB MATERIAIS LTDA ME 
ATA nº 095/2018 Empresa: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME 
ATA nº 096/2018 Empresa: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 
ATA nº 097/2018 Empresa: SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 
ATA nº 098/2018 Empresa: UBADESKLIMP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA ME 
ATA nº 099/2018 Empresa: Y. R. IGLESIAS ME 

 
***** 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 004/2018 de “aquisição de insumos 
odontológicos para atender as unidades de saúde bucal do município por um período de 12 
meses.”, com validade de 12 meses, assinadas em 22/03/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
 

ATA nº 138/2018 Empresa: ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI ME 
ATA nº 139/2018 Empresa: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP 
ATA nº 140/2018 Empresa: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP 
ATA nº 141/2018 Empresa: GUSTAVO NICOLINO EPP 

 
***** 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 012/2018 de “aquisição de insumos 
odontológicos para atender as unidades de saúde bucal do município por um período de 12 
meses.”, com validade de 12 meses, assinadas em 22/03/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
 

ATA nº 142/2018 Empresa: 300 COMERCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA EIRELLI EPP 
ATA nº 143/2018 Empresa: ALCIDES BARBOSA JÚNIOR & CIA LTDA ME 
ATA nº 144/2018 Empresa: DIAS & SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP 
ATA nº 145/2018 Empresa: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME 
ATA nº 146/2018 Empresa: JACKS B. G. RODRIGUES - ME 
ATA nº 147/2018 Empresa: MEGA DADOS COMERCIAL LTDA EPP 
ATA nº148/2018 Empresa: RICARDO MARQUES ALVES - ME 

 
***** 

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 025/2018 de “aquisição de materiais necessários para 
vegetação, nutrição e correção de solo, e controle de pragas nos vegetais implantados em 
espaços públicos de responsabilidade do Município de Pindamonhangaba.”, com validade 
de 12 meses, assinada em 09/04/2018. 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
 

ATA nº 166/2018 Empresa: SERGIO FUNKE ME 
 

***** 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 018/2018 de “aquisição de lanches.”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 11/04/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
 

ATA nº 167/2018 Empresa: E.E. MARTUSCELLI PADARIA E RESTAURANTE LTDA ME 
ATA nº 168/2018 Empresa: MARIA DE LOURDES DE SOUZA RESENDE ME 
ATA nº 169/2018 Empresa: TOTIS-X LTDA ME 

 
***** 

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 017/2018 de “contratação de empresa para prestação de 
serviço de remoção e atendimento médico com ambulância de suporte simples a serem 
utilizadas nos eventos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer”, com validade de 12 
meses, assinada em 11/04/2018. 
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
 

ATA nº 170/2018 Empresa: DO VAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 
 

***** 
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 041/2018 de “Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção de trocador de calor com reposição de peças para as 
piscinas dos Centros Esportivos da Semelp.”, com validade de 12 meses, assinada em 
23/04/2018. 
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
 

ATA nº 171/2018 Empresa: JUSTI & MAIAN LTDA EPP 
 

***** 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 036/2018 de “aquisição de óleos 
automotivos para utilização do setor de oficina mecânica”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 24/04/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
 

ATA nº 172/2018 Empresa: LINCETRACTOR, COM., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP 
ATA nº 173/2018 Empresa: LUB VALE COMERCIAL LTDA 
ATA nº 174/2018 Empresa: PART'S LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI 

 
***** 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Atas de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 014/2018 de “aquisição de insumos para atender aos 
usuários do Programa de Diabetes do Município por um período de 12 meses”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 26/04/2018. 
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
 

ATA nº 175/2018 Empresa: C.B.S. MÉDICO CIENTIFCA S/A 
 

***** 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 046/2018 de “Aquisição de teste para 
sorologia de dengue para atender o plano de contingência municipal e triagem de pacientes 
com suspeita de dengue.”, com validade de 12 meses, assinadas em 26/04/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
 

ATA nº 176/2018 Empresa: BIO ADVANCE DIAGNÓSTICOS LTDA EPP 
ATA nº 177/2018 Empresa: MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA 

 
***** 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 039/2018 de “Aquisição de papel sulfite 
para atender a Prefeitura  Municipal de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses.”, 
com validade de 12 meses, assinadas em 26/04/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
 

ATA nº 178/2018 Empresa: QUICKLOG COMÉRCIO ATACADISTA E LOGÍSTICA EIRELI EPP 
ATA nº 179/2018 Empresa: PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 

 
***** 

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 021/2018 de “aquisição de cestas básicas”, com validade de 12 
meses, assinada em 02/05/2018. 
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
 

ATA nº 180/2018 Empresa: COMERCIAL JOÃO AFONSO 
 

***** 
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 034/2018 de “Aquisição de medicamentos 
para atender aos usuários do Serviço Municipal de Saúde”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 10/05/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
 
 

ATA nº 181/2018 Empresa: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

ATA nº 182/2018 Empresa: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
ATA nº 183/2018 Empresa: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA 
ATA nº 184/2018 Empresa: CM HOSPITALAR LTDA 
ATA nº 185/2018 Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 
ATA nº 186/2018 Empresa: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 
ATA nº 187/2018 Empresa: DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 
ATA nº 188/2018 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 
ATA nº 189/2018 Empresa: E M S S/A 
ATA nº 190/2018 Empresa: HOSPFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A 
ATA nº 191/2018 Empresa: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 
ATA nº 192/2018 Empresa: LUMAR COM PROD FARMACEUTICOS LTDA 
ATA nº 193/2018 Empresa: PORTAL LTDA 
ATA nº 194/2018 Empresa: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 
ATA nº 195/2018 Empresa: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

 
***** 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 037/2018 de “Aquisição de polpa de fruta 
congelada para atendimento à alimentação escolar conforme termo de referência”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 22/05/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
 

ATA nº 199/2018 Empresa: CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 
ATA nº 200/2018 Empresa: GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP 

 
***** 

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 030/2018 de “Aquisição de camisetas para atendimento aos 
eventos e campanhas realizados e apoiados pela prefeitura municipal”, com validade de 12 
meses, assinada em 04/06/2018. 
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
 

ATA nº 207/2018 Empresa: D C N DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI 
 

***** 
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 024/2018 de “aquisição de colchão de solteiro, densidade 28, 
para atender alojamentos de atletas da SEMELP”, com validade de 12 meses, assinada em 
12/06/2018. 
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
 

ATA nº 222/2018 Empresa: COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI EPP 
 

***** 
 
 

 
 
 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

Pindamonhangaba, 25 de junho de 2018. 
 
 
Prezados Senhores: 

 

 

 

Solicitamos a veiculação das publicações por 01 (uma) vez:  

 

 Pregão(ões) no(os): 185/2017, 004, 012, 025, 018, 017, 041, 036, 014, 046, 039, 021, 

034, 037, 030 e 024/2018. 

 

 

Sendo só o que nos oferece para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar protestos 

de estima e consideração. 

 

 

 

 

Regiane Ferreira de Carvalho Lúcio 

Diretora de Licitações e Contratos Administrativos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
À 
 
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO “TRIBUNA DO NORTE” 
Nesta  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

     A Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer, cadastrada 
no CNPJ: nº 07.076.249/0001-20, representada pelo Presidente Sr. José Rogério 
Moreira. CONVOCAM os Associados, Fundadores, Voluntários, Contribuintes, 
Conselho Fiscal e Membros da diretoria, para Assembleia Geral Extraordinária. A 
realizar-se no dia onze de  Julho de dois mil e dezoito, às dezenove horas, na Av. 
das dos cedros, nº 16, Bairro Goiabal, nesta cidade. A tratar de  venda de veículo . 
Pindamonhangaba, 26 de junho de 2018.

José Rogério Moreira     
 Presidente

ASSEMBLÉIA  GERAL ORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS  DE PINDAMONHANGABA E REGIÃO, Pelo presente Edital, 
convoca  todos os sócios, quites e em pleno gozo de seus direitos estatutários, 
a comparecerem na Sede Social do Sindicato, à Rua dos Bentos, nº 481 – São 
Benedito – Pindamonhangaba - SP, no dia 29 de Junho de 2018, às 14h00,  para 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:  a)  Leitura, discussão e votação da 
ata da assembléia anterior; b) Deliberação da Prestação de Contas e Relatório de 
Atividades do exercício de 2017, com o Parecer do Conselho Fiscal. Não havendo 
número sufi ciente e estatutário para a realização da Assembléia em 1ª convocação, 
no horário supra mencionado, a mesma será realizada uma hora após no mesmo dia 
e local. Pindamonhangaba, 26 de Junho de 2018.

Sebastião de Melo Neto – Presidente 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Como presidente do CENTRO ESPÍRITA “LUZ NO CAMINHO” , convoco nesta 
data os associados fundadores e os associados efetivos desta instituição, para a 
Assembléia Geral Ordinária a realizar-se neste Centro, no dia 26 de julho de 2018 às 
18 horas, para apresentação do Relatório  Anual da Diretoria e, prestação de contas 
referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018 até esta data. A seguir haverá eleição da 
nova diretoria pelos associados. As chapas apresentadas estarão afi xadas no quadro 
de avisos do salão de reuniões do Centro.
Pindamonhangaba, 21 de junho de 2018.

Valdete Aparecida Ferreira
Presidente

 

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 DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE 

 
    Em virtude do gozo de férias da Conselheira Tutelar 

titular Juliana Bertolino (10 de julho a 23 de julho de 2018), vimos convocar 

para apresentação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar desta data, o 

Conselheiro Tutelar Suplente: 

 
 
2º Rodolfo Fonseca de Lima Rocha 

 
 
    O Conselheiro Suplente acima citado deverá 

comparecer ao Setor de RH da Prefeitura Municipal, com seus documentos 

pessoais e procurar pela Sra. Fabrícia (RH da Secretaria de Saúde e Assistência 

Social), a fim de tratar da substituição da Conselheira Titular durante o período 

de férias. 

 

    Caso a apresentação não se oficialize no prazo citado, 

informamos que convocaremosa3º Suplente, Sra. Arone Lúcia Gomes de Paula. 

 

 

Sérgio AgusutoBaldin Júnior 
Presidente 

 

 
CHAMADA PÚBLICA

Encontra-se aberto nesta Penitenciária Feminina “Santa Maria Eufrásia Pelletier” de 
Tremembé, situada na Rua Major Zanani, nº 04 - Centro - Tremembé - SP, Chamada 
Pública nº 03/2018, destinada à Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros 
e leite pasteurizado integral, que serão utilizados para fornecimento de alimentação 
às reeducandas e servidores desta Unidade Prisional, durante o período de 01 de 
setembro a 31 de dezembro de 2018. A sessão será realizada no dia 16/07/2018 
às 9h, no endereço acima. O edital na íntegra poderá ser obtido ou consultado 
gratuitamente através do site www.sap.sp.gov.br e www.itesp.sp.gov.br. Informações: 
fone: (12) 3672-3200 ramal: 213.

           PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

              
PORTARIA GERAL Nº 5.028,  DE 11 DE JUNHO DE 2018.
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,

RESOLVE 
Art. 1º NOMEAR os senhores a seguir relacionados, para integrarem o CONSELHO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Gestão 2018-2020:

I- DOS REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO
a) DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titular:  Julia Rossato Oliveira Pereira5
Suplente: Fernanda Maria Bondioli de Oliveira
b) SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titular:  José Carlos dos Santos Pinto
Suplente:  Elaine da Silva Barroso Dias
c) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Titular:  Irene Ribeiro de Aguiar Mello 
Suplente: Miriam Alves da Silva
d) SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO
Titular:   Fernando Prado Rezende 
Suplente: Tânia Aparecida de Oliveira D’avila
e) SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
Titular: Anderson Plinio da Silva Alves
Suplente: Marcela Ferraz Rufato
II- DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
a) REPRESENTANTE DE USUÁRIO OU DE ORGANIZAÇÕES DE USUÁRIOS DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titular:  Lilia dos Santos Moreira
b) REPRESENTANTES DE ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL
1. Titular:  Moacir Ferreira dos Santos
     Suplente:Ágata Irina Vilani
2. Titular:  Kelly Keiko Nisiharu
     Suplente: José Carlos Caetano
c) REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1. Titular:  Doralice Curcino de Souza Labastie
     Suplente: Valéria de Carvalho e Ramalho
2. Titular:  Ellen de Oliveira Rabelo
     Suplente: Ricardo Xavier de Araujo
Art. 2º O mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos para um único 
período subsequente.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal
Valéria dos Santos

Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em  de 11 de junho de 
2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 052/2018 (PMP 10613/2018) 
Foi fi rmado o contrato 059/2018, de 04/06/2018, para “aquisição de canecas em 
porcelana resinada, com alça, na cor branca, personalizadas pelo processo de 
sublimação, com arte representativa de Pindamonhangaba”, no valor total de R$ 
22.860,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do 
contrato o Sr Marcelo Ribeiro Martuscelli, e pela contratada, empresa H F Zamora 
Brindes EPP, o Sr Hilton França Zamora. 

 PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.539, DE 25 DE JUNHO DE 2018.

INSTITUI A COMISSÃO EXECUTIVA DE SUPORTE TÉCNICO À REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA 
PREVISTA DECRETO MUNICIPAL Nº 5.533, DE 05 DE JUNHO 2018, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do art. 5º, XXV e art. 196 da Constituição Federal, combinado com os artigos 7º, inciso 
II, e art. 15, inciso XIII, ambos da Lei Federal nº 8.080/1990; e
CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade ao processo interventivo junto à entidade 
ABBC quanto à gestão e operacionalização do Pronto Socorro Municipal e, em especial, 
considerando a necessidade de conferir maior suporte técnico à interventora nomeada por meio do 
Decreto Municipal nº 5.537, de 13 de junho de 2018;

D E C R E T A :
Art. 1° Fica criada a Comissão Executiva de Intervenção, presidida pela Interventora, composta por 
outros 4 (quatro) membros, com a fi nalidade de prestar o apoio técnico necessário ao processo de 
requisição administrativa disciplinado no Decreto nº 5.533, de 05 de junho de 2018. 
Parágrafo único. A Interventora poderá delegar competências aos membros da comissão executiva, 
excetuadas aquelas relativas à movimentação de recursos fi nanceiros, contas bancárias e 
assunção de obrigações/compromissos referentes ao patrimônio sob intervenção, as quais são de 
sua competência privativa.
Art. 2° A Comissão Executiva de Intervenção é composta pelos seguintes membros:
I - Presidente: Valéria dos Santos – Secretária de Saúde e Assistência Social;
II - Membro: Cláudio Marcelo de Godoy Fonseca – Diretor de Finanças e Orçamento;
III - Membro: Aurea Maria Piorino Vinci – Gerente de Unidade;
IV - Membro: Carlos Daniel Zenha de Toledo – Diretor Judicial;
V - Membro: Elaine Cristina Ferreira – Auxiliar de Escritório. 
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba, 25 de junho de 2018.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 25 de junho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba promoverá, em 
julho, as “Big Férias – Colô-
nia de Férias”, e as inscrições 
começaram a ser feitas na 
segunda-feira (25). 

Conforme divulgado pela 
Semelp - Secretaria de Es-
portes, as inscrições podem 
ser feitas nos centros espor-
� vos do Araretama e “João 
do Pulo” até 26 de junho; 
Cidade Nova e “Zito” nos 
dias 27 e 28 de junho. Para 
a inscrição, é necessária a 
presença de um responsável 
maior de 18 anos e as vagas 
são limitadas.

As inscrições podem ser 
feitas no local onde a a� vi-
dade vai ser oferecida den-
tro do horário de atendi-
mento, que é das 8 às 11h30 
e das 14 às 19 horas.

COLABOROU COM O TEXTO:
 JENNIFER GONÇALVES 

***
Nesta quarta-feira (27), às 

14 horas, a Biblioteca de Mo-
reira César recebe a produção 
infantil “A cidade das crianças”, 
que faz parte da programa-
ção do “Pontos MIS”.

Em uma vila chamada Tim-
pelbach, as crianças não respei-
tavam os adultos, que decidiram 
abandonar o lugar. Ao perceber 
que não existe um só adulto na 
vila, as crianças tomam conta 

Inscrições para a Colônia de Férias 
da Semelp já começaram

As atividades da “Big Férias” contarão com momentos recreativos, esportivos e artísticos

As a� vidades da Big Fé-
rias contarão com momen-
tos recrea� vos, espor� vos e 
ar� s� cos.  

As “Big Férias” começam 
no dia 12 e seguem até o dia 
24 de julho, passando pelos 
quatro centros espor� vos. 
As a� vidades acontecerão  à 
tarde, das 13h30 às 17h30.

COLABOROU COM O TEXTO:
 JENNIFER GONÇALVES

***

Na quarta-feira (28), 
o Departamento 

de Cultura e Patrimônio 
Histórico da Prefeitura  
realizará reunião no 
Palacete 10 de Julho, às 
19 horas, para sanar as 
possíveis duvidas sobre 
o edital de Linguagens 
Artísticas.

O objetivo do edital 
é incentivar os projetos 
culturais da cidade nas 
mais variadas áreas, dando 
estímulo aos artistas e 
democratizando o acesso 
à cultura da população, de 
forma gratuita.

 As inscrições para os 
produtores culturais que 
desejam participar do edital 
começaram dia 30 de maio 
e seguem até o dia 16 de 
julho.  

 Os participantes 
concorrem ao benefício do 
Fundo Municipal de Apoio 
às Políticas Culturais - 
FMAPC - para o ano 
de 2018. O FMAPC 
disponibilizará um total 
de R$ 80 mil reais de 
apoio aos projetos. O valor 
máximo para cada projeto 
é de R$ 20 mil, ou seja, no 
mínimo 4 projetos serão 
aprovados.

O edital de Linguagens 
Artísticas está disponível 
no site da Prefeitura, www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.

PREFEITURA 
REALIZA 
REUNIÃO 
PARA TIRAR 
DÚVIDAS 
SOBRE 
EDITAL DE 
CULTURA

Biblioteca de 
Moreira recebe 

exibição do 
“Pontos MIS”

A produção “A 
cidade das crianças” 
é repleta de magia e 
mensagens para as 

crianças

de tudo e criam as suas pró-
prias leis. Porém, uma aventura 
maior os aguardava.

O fi lme é repleto de aventu-
ras e fantasias sendo garantia de 
diversão para a família. As exi-
bições são gratuitas e abertas ao 
público em geral.

Divulgação

 CRONOGRAMA 
DE ATIVIDADES:

Centro Espor� vo Ara-
retama: 12 e 13 de julho.

Centro Espor� vo João 
do Pulo: 16 e 17 de julho.

Centro Espor� vo 
Cidade Nova: 19 e 20 de 
julho.

Centro Espor� vo Zito: 
23 e 24 de julho.

Imagem meramente ilustrativa / Internet

As inscrições para 
participar das ofi cinas 
gratuitas de artesanato 
nos 29 centros comunitá-
rios de Pindamonhangaba 
serão realizadas nesta 
sexta-feira (29), nos locais 
das aulas. A iniciativa faz 
parte do projeto “Viver 
Bem”, que também estará 
no residencial “Bem Viver”, 
na próxima semana.

No total, serão 600 va-
gas oferecidas nos centros 
comunitários de 29  bairros 
da cidade. As inscrições 
serão das 14 às 17 horas.

O Vila Rica será 
contemplado com ofi cina 
de EVA; o Andrade terá 
ofi cina de MDF; o Alto do 
Cardoso recebe a ofi cina 

de bonecas; o Goiabal terá 
ofi cina de tricô. Já o Bela 
Vista recebe ofi cinas de 
MDF; a Vila São Paulo, de 
pintura em vidro; a Cruz 
Pequena, de bonecas; o 
Karina/Ramos, de chinelo; 
a Vila Suíça, de pintura 
em tecido; e o bairro das 
Campinas, de tricô.

No Ipê 2 será ofi cina 
de patchwork; no bairro 
das Oliveiras, de crochê; 
no Bonsucesso, de mosai-
co; no Cidade Jardim, de 
tricô; no Araretama, de 
bonecas; no Mombaça 
também de tricô; no São 
Judas, de mosaico; no 
Ouro Verde, de MDF.

Feital e Jardim Mo-
rumbi terão ofi cinas 

de tricô; Santa Cecília, 
pintura em vidro; Ipê 1, 
ofi cina de biscuit; Parque 
das Palmeiras, patchwork; 
Campos Maia, biscuit; 
Jardim Eloyna, ofi cina de 
tricô; Castolira, de bone-
cas, na Casa do Jovem; 
Pasin, de MDF; para o 
grupo Terapia e Lazer, 
será ofertada ofi cina de 
bonecas no Recinto São 

Vito; e, em Moreira César, 
a ofi cina de mosaico, no 
Vale das Acácias.

O “Viver Bem” é uma 
realização da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Departamento de 
Turismo, com parceria 
com o Fundo Social de 
Solidariedade.

População pode se candidatar 
para ofi cinas de artesanato
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TERÇA-FEIRA

Pindense trilha passos de dança e 
de teatro como atalhos profissionais

Colaborou Com o texto: 
Dayane Gomes

***

Para martha Graham, 
“a dança é a lin-

guagem escondida da 
alma”. a estadunidense 
foi a mulher revolucioná-
ria da história da dança 
moderna. Paralelamente 
a sua ideologia, uma mo-
radora de Pindamonhan-
gaba investe sua forma-
ção pessoal e profissional 
no desenvolvimento de 
atividades artísticas de-
mocráticas, conceituais e 
sadias. Para ela, “a refe-
rência de criação está em 
tudo” e serve de inspira-
ção para o andamento do 
ateliê Cênico de Dança, 
sede da companhia que 
leva seu nome, mônica 
alvarenga.

Vegetariana e defen-
sora dos animais, mônica 
nasceu em 13 de outubro 
de 1980, no mesmo muni-
cípio em que, mais tarde, 
se deparou com a vocação 
inata. “Quando era crian-
ça, eu dançava em casa, 
brincando. a família in-
teira pegava no pé da mi-
nha mãe e ficava falando: 
‘põe essa menina para fa-
zer aula de dança’. só que 
não, a gente não tinha di-
nheiro para isso”, conta a 
pindense.

aos 15 anos de idade, 
ela pôde ter seu primei-
ro contato com a dança 
através de um projeto 
social que oferecia aulas 
gratuitas de jazz. na mes-
ma iniciativa pública, a 
adolescente começou a es-
tudar teatro e se induziu 
a unir as duas artes em 
seu plano de vida. “Para 
mim, não tem como sepa-
rar uma coisa da outra, 
porque ao mesmo tempo 
em que eu me matriculei 
na dança, eu me matri-
culei no teatro”, afirma 
mônica regina Cardoso 
da silva, que adequou seu 
nome profissional em re-
ferência à grande inspi-
radora, sua avó materna.

Herança artística
Parte de sua trajetória 

acompanha a heredita-
riedade da veia artística 
de maria José de alva-
renga, que era pintora e 
escritora. o tio de môni-
ca, por exemplo, é artista 
plástico. e a lembrança 
de escrever poemas ao 
lado da avó institui uma 
passagem marcante da 
infância da dançarina ao 
ponto de servir de moti-
vação para a produção de 
um espetáculo em 2016. o 
“recorda de mim” carre-
gou o título de um dos li-
vros da anciã alvarenga e 

a artista mônica alvarenga insere a aptidão cultural como protagonista de sua carreira 

ostentou uma dedicatória 
pessoal. “eu contei a his-
tória da minha avó, desde 
a chegada dos alvarenga 
até a morte dela”, comen-
ta e acrescenta: “Já que 
ninguém a homenageou 
publicamente aqui em 
Pinda, eu como neta te-
nho obrigação de manter 
sua arte viva, porque ela 
faz parte da minha vida”.

atualmente, formada 
em artes Cênicas, pós-
graduada em Dança e 
colecionadora de cursos 
na área, a artista local 
é a gestora do ateliê Cê-
nico de Dança de Pinda-
monhangaba. no espaço, 
dá forma à “Cia. Cênica 
de Dança mônica alva-
renga” por meio de aulas 
de ballet clássico, sapa-

teado, jazz dance, dança 
contemporânea e hip hop 
para alunos de três a 78 
anos de idade. sendo que, 
a meI (microempreende-
dor Individual) conta com 
a ajuda do marido para 
expandir as atividades, 
elaborar oficinas, produzir 
novos espetáculos e orga-
nizar o “mova-se Cultu-
ral”, um evento anual de-
dicado à celebração do Dia 
Internacional da Dança.

Realização
além de gerenciar seus 

trabalhos autorais, môni-
ca alvarenga integra ou-
tros projetos do Vale do 
Paraíba, sempre expres-
sando suas raízes e sua 
admiração pela diversi-
dade. “esses dias, meu 
pai me falou que eu sou 

a caipira mais civilizada 
da família”, se diverte en-
quanto olha para a mãe, 
expressando o caráter fa-
miliar do seu autorreco-
nhecimento.

a propósito, sua cer-
tificação profissional ad-
vém da inspiração em 
muitos ícones da dança, 
entre eles: Klauss Vianna, 
maria Duschenes e mar-
tha Graham, a importan-
te figura feminina citada 
na abertura do texto. en-
tretanto, em uma conta 
rápida é possível perce-
ber que um nome espe-
cífico ganha destaque na 
pronúncia da dançarina: 
Ismael Ivo.

o bailarino, coreógra-
fo e diretor paulistano 
esteve na sede do ate-

liê Cênico de Dança de 
Pindamonhangaba em 
2017. a ida até o local 
aconteceu após mônica 
vencer a inscrição em 
um edital e receber a 
visita como condecora-
ção. “Para mim, o Isma-
el Ivo estando aqui foi 
o auge. É incrível saber 
que ele me conheceu, co-
nheceu meu trabalho e 
pisou aqui, bem aqui”, 
se emociona a empreen-
dedora.

De agora em diante, 
tendo realizado o sonho 
de conhecer seu ídolo su-
premo, a artista pinden-
se é objetiva em relação 
ao que almeja. “eu quero 
continuar fazendo o que 
faço e crescer o ateliê”, 
firma.

Mônica Alvarenga é formada em Artes Cênicas, pós-graduada em Dança e tem vários cursos na área artística

A artista é a gestora do Ateliê Cênico de Dança de 
Pindamonhangaba e da “Cia. Cênica de Dança Mônica Alvarenga”

A quarta edição do “Mova-se Cultural” celebrou o “Dia Internacional da Dança” em 2018

Em 2016, Mônica produziu o espetáculo 
“Recorda de Mim” em homenagem à avó 
materna, Maria José de Alvarenga

Acervo pessoal

Acervo pessoal Dayane Gomes

Acervo pessoal
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