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Biblioteca Municipal do Bosque da
Princesa sedia “Viagem Literária”
Divulgação

O espetáculo: “O que tem
no livro”, da Cia. Bisclof,
foi a apresentação da
última quinta-feira (27),
do programa “Viagem
Literária”, que ocorreu
na biblioteca Vereador
Rômulo Campos
D´Arace, no Bosque da
Princesa.
Organizado pelo Sistema
Estadual de Bibliotecas
Públicas do Estado de
São Paulo, o “Viagem
Literária” é um dos mais
bem-sucedidos programas
da Secretaria Estadual da
Cultura.
Alunos das escolas
municipais André
Franco Montoro e Dulce
Pedrosa aprovaram suas
participações na contação
de histórias e no debate de
ideias sobre as narrativas
apresentadas. PÁGINA 3
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
18º
POSSIBILIDADES DE PANCADA
DE CHUVA À TARDE

30º

UV 10
Fonte CPTEC/INPE

Atores ﬁcaram surpresos e felizes com o interesse, a participação, o talento e a criatividade dos alunos

Fundo Social de Solidariedade Pinda recebe
segue com as oficinas do
atrações do
“Projeto Reinvente”
projeto “BuZum”

Com o objetivo de qualiﬁcar e reinventar
a sua maneira de viver, o Fundo Social de
Solidariedade de Pindamonhangaba está
com inscrições abertas para novas turmas
do “Projeto Reinvente” em diferentes pólos
da cidade.
As aulas são gratuitas e há atividades socioculturais em 14 modalidades. São elas:

dança de rua, balé, jiu-jitsu, capoeira, recreação, BMX e pintura (para todas as idades).
A partir dos 18 anos: culinária, marcenaria,
maquiagem, reaproveitamento alimentar e
elétrica. E, para idosos: dança de salão e
dança sênior.
Mais informações podem ser obtidas pelo
telefone do Fundo Social: 3643-2223.
PÁGINA 6

Divulgação

Com a temática alimentação saudável, o espetáculo
“Sabor de Vitória” do projeto
BuZum! está circulando por
diversas cidades do interior
de São Paulo; e no dia 19 de
outubro aportará em Pindamonhangaba.
Entender como o alimento age diretamente na vida
do ser humano pode colabo-

rar para um futuro mais positivo e com menos doenças.
É isso que a história da peça
“Sabor de Vitória” abordará
de forma lúdica.
As apresentações são voltadas para crianças e para
adolescentes de escolas públicas e o espetáculo tem duração de 20 minutos.

PÁGINA 6
Milene Milan

BAIRRO CRISPIM RECEBE FAIXA ELEVADA
PÁGINA 3

“4ª CORRIDA DA JUVENTUDE”
ACONTECE NO DIA 12 DE OUTUBRO
Capacidade de atendimento de todos os cursos e oﬁcinas é de até 12 mil pessoas. Participe!

PÁGINA 2
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“Dia
do
Coração”
é
celebrado
Editorial
na praça Monsenhor Marcondes
Atendimento
humanitário

Eles desempenham papel fundamental
dentro das Estratégias de Saúde da Família
e, de acordo com o Ministério da Saúde, são
de extrema importância na implementação
do SUS (Sistema Único de Saúde), além de
fortalecer a integração entre os serviços de
Atenção Primária à Saúde e a comunidade.
Estamos falando do Agente Comunitário de
Saúde ou ACS.
Buscando valorizar seu papel e reconhecer
a atuação desses proﬁssionais no município,
a Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba
realizará, nesta quinta-feira (4), um evento
em celebração ao dia do ACS.
O objetivo do evento é reunir os Agentes
Comunitários de Saúde da cidade para
promover uma troca de informações, além
de conscientizá-los sobre o atendimento
humanitário.

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Secretaria de Saúde
de Pindamonhangaba realizou, na sexta-feira (28),
uma ação de conscientização sobre o “Dia do Coração”, na praça Monsenhor
Marcondes.
Organizado
em parceria com o curso
de Nutrição da Etec, Unimed Preventiva e o curso
de Enfermagem do Colégio
Futura, o evento contou
com atividades como aferição de pressão, massagem,
alongamento, orientação
nutricional e constatação

do IMC (Índice de Massa
Corpórea).
O “Dia do Coração” é
mundialmente celebrado
no 29 de setembro, tendo
alertas diretos para as doenças cardiovasculares. De
acordo com dados do Ministério da Saúde, anualmente 300 mil brasileiros
morrem em decorrência de
doenças cardiovasculares.
A prevenção pode ser
feita através de atividades
físicas, redução da ingestão
de bebidas e reeducação
alimentar – evitando alimentos com índice elevado
de açúcares e de gordura.

Realizada pelo Projeto
Corupin (Corredores de
Rua de Pindamonhangaba), a quarta edição da
“Corrida da Juventude”

acontecerá no dia 12 de
outubro e está com mais
de 300 inscritos.
A previsão de largada
será às 9 horas, no esta-

Parabéns aos agentes que,
verdadeiramente, cumprem o importante
papel de acompanhar famílias, levando
informações sobre prevenção e qualidade de
vida!

Estudantes, proﬁssionais e empreendedores da região podem
se inscrever, gratuitamente, até o dia 10 de
outubro, no programa
Ceei (Centro de Estudos
em Empreendedorismo
e Inovação).
Criado pela Fatec de
Pindamonhangaba, o
programa de apoio às
pessoas com aptidão
em inovação e empreendedorismo e às pequenas empresas com
diﬁculdade de gestão,
visa beneﬁciar a formação empreendedora de
pessoas e de empresas
regionais.
O objetivo do programa é proporcionar
conhecimentos teóricos
e práticos aos participantes que os capacitem a desenvolver, em
ambiente propício à
criatividade e inovação,
projetos multidisciplinares que resultem em

modelos de negócios
sustentáveis, possíveis
de serem viabilizados
por meio de uma startup. Após passar pelas
oﬁcinas do Ceei, os participantes podem ser convidados a desenvolver o
projeto de sua empresa
com o apoio da Fatec
Pindamonhangaba.
Podem
participar
estudantes (e não estudantes) de instituições públicas, privadas
e empreendedores da
região. Os candidatos
devem apresentar uma
ideia com potencial de
inovação, que será desenvolvida ao longo do
programa.
As inscrições devem
ser feitas por meio de
um formulário online
disponibilizado
pelo
Ceei. Mais informações
no endereço eletrônico:
www.fatecpindamonhangaba.edu.br/ceei2.
html.
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Evento aconteceu por meio de parceria entre a
prefeitura, alunos dos cursos de Nutrição da Etec,
e de Enfermagem do Colégio Futura e a Unimed
Preventiva

“4° Corrida da Juventude” acontece no dia 12 de outubro

Divulgação

FATEC PINDA ABRE INSCRIÇÕES
PARA CENTRO DE ESTUDOS EM
EMPREENDEDORISMO
E INOVAÇÃO

Divulgação

cionamento do Shopping
Pátio Pinda e, de acordo
com a organização, haverá premiações para os
três primeiros colocados
de cada categoria e medalhas para todos os participantes.
Haverá também o
sorteio de uma bicicleta,
onde “Se eu ganho, meu
amigo também ganha”,
por isso, foi exigida a inscrição em duplas (não era
necessário ter a mesma
idade ou ser da mesma
categoria).
Ainda segundo os or-

ganizadores, os interessados podem participar
da campanha em prol da
corrida: “Eu e meu amigo
apoiamos essa ideia” –
que arrecada cestas para
premiação da corrida. É
possível ajudar compartilhando o evento na página do Projeto Corupin,
juntar-se com um amigo
doando uma cesta ou sendo voluntário no dia do
evento.
Mais informações com
o professor Robinho pelo
telefone: (12) 9 91866398
(WhatsApp).

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

Um dos mais prolíﬁcos
e completos escritores do
nosso país -MACHADO DE
ASSIS, conhecido como “O
Bruxo do Cosme Velho”,
nasceu no Rio de Janeiro
em 1839 tendo falecido em
1908, portanto, há 110 anos
. Fundou a Academia Brasileira de Letras em 1897,
alguns anos depois da criação da Academia Cearense
de Letras (fundada em 15
de agosto de 1894), a mais
antiga do Brasil. Autodidata, ﬁlho de um pintor de
paredes mulato e de uma
lavadeira açoreana, ﬁcou
órfão muito cedo, e foi criado por sua madrinha.
Torna-se importante fazer uma profunda reﬂexão
sobre quantas diﬁculdades para vencer, teve que
enfrentar esse ser humano
admirável, pobre, vivendo
numa sociedade escravocrata, mesquinha e discriminatória. Entretanto,
apesar de todas as adversidades, conseguiu adquirir
Cultura fantástica, aprendeu línguas, trabalhou dignamente (foi tipógrafo, revisor, jornalista), publicou
livros e deixou um nome consagrado como maior escritor brasileiro do século XIX,
com uma produção literária
substancialmente excelsa ,
em três tipos principais: romance, o conto e a crônica.
As obras de Machado de
Assis são inúmeras, principalmente, romances, teatro, crônicas e crítica literária. Basicamente, a obra
machadiana é dividida em
duas fases: 1- Romântica,
quando publicou os romances, Ressurreição (1872), A
Mão e a Luva (1874), He-

MACHADO DE ASSIS...POETA?
wikipédia

machado.mec.gov.br

Carolina Novaes e Machado de Assis
lena (1876), Iaiá Garcia
(1878) e contos, entre eles,
Contos Fluminenses (1870);
2- Realista, em cuja fase escreveu entre outros, os romances, Memórias Póstumas de Brás Cubas (1887),
Quincas Borba (1897) e
Dom Casmurro (1889) e
os contos, Papéis Avulsos
(1882) e Páginas Recolhidas (1899). Ao analisarmos a obra desse Grande
Mestre, veriﬁcamos peculiaridades do seu estilo: o
humor e a ironia, o pessimismo, o psicologismo e a
digressão (rememorações).
MACHADO DE ASSIS
casou-se aos trinta anos
de idade com Carolina Xavier de Novaes, com, quem
viveu 35 anos e não teve
ﬁlhos. Carolina foi uma
ﬁgura marcante na sua
vida: mulher, amiga, mãe,
amante secretária.
Aqui, cabe uma pergunta: como foi a poesia na
vida desse gênio? Sabemos

que ele tinha gosto requintado para o apuro formal,
entretanto, devido características da sua personalidade, não tinha
arrebatamentos típicos
de um lírico . Nele não
havia grandes vibrações
de emoção. Na sua poesia podemos apreciar os
traços de parnasianismo
e a reflexão filosófica.
Enfim, deu a lume três
livros de poesias: Crisálidas, Falenas e Americanas .
Eis um exemplo de Machado-Poeta, nesse soneto
decassilábico que escreveu
para a sua amada:

À CAROLINA
Querida, ao pé do leito derradeiro,
Em que descansas dessa longa vida,
Aqui venho e virei, pobre querida,
Trazer-te o coração de companheiro.
Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro
Que, a despeito de toda humana lida,
Fez a nossa existência apetecida
E num recanto pôs o mundo inteiro.
Trago-te ﬂores - restos arrancados
Da terra que nos viu passar unidos
E ora mortos nos deixa e separados;
Que eu, se tenho nos olhos malferidos
Pensamentos de vida formulados
São pensamentos idos e vividos.
Eis, portanto, uma breve apreciação desse escritor que honrou as nossas letras com o brilho de
sua inteligência, de sua sensibilidade, e sobretudo,
de seu trabalho.
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“Semana do Idoso” é concluída em Pinda
Divulgação

Programação incluiu atividades como baile comemorativo, teatro, jump adaptado, dança e do coral de idosos

Prefeitura comemora “Dia do
Agente Comunitário de Saúde”
Reprodução/internet

Agentes de Saúde desempenham
papel fundamental dentro das
Estratégias de Saúde da Família

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba
comemora, na manhã desta
quinta-feira (4), no auditório
do Senac, o Dia do ACS (Agente Comunitário de Saúde).
Durante toda a manhã, das 9 às 12 horas, a
Secretaria de Saúde, em
parceria com o Senac, fará
uma palestra motivacional
com Fábio Frasson para os
ACSs de Pindamonhangaba. O evento tem o objetivo
de reunir os agentes da cidade para promover a tro-

ca de informações, além de
conscientizar sobre o atendimento humanitário.
O “Agente Comunitário
de Saúde” é a pessoa que
faz parte da rotina familiar da comunidade, tendo
em vista o intercâmbio das
informações sobre a saúde
daqueles que moram na
residência. Segundo a Política Nacional de Atenção
Básica, são atribuições do
ACS: trabalhar com adscrição de famílias em base
geográﬁca deﬁnida, a microárea; cadastrar todas as
famílias da sua microárea
e manter os cadastros atu-

alizados; orientar as famílias quanto à utilização dos
serviços de saúde disponíveis; realizar atividades
programadas e de atenção
à demanda espontânea e
acompanhar por meio de
visita domiciliar, todas as
famílias e indivíduos sob
sua responsabilidade.
O Ministério da Saúde
aﬁrma ainda que o ACS
é um personagem muito
importante na implementação do Sistema Único de
Saúde, fortalecendo a integração entre os serviços de
Atenção Primária à Saúde
(APS) e a comunidade.

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
Foi concluída na última segunda-feira (1º/10),
a “Semana Municipal do
Idoso”, promovida pela
Secretaria de Saúde e Assistência Social em parceria com a Secretaria de
Esportes e Lazer e pelo
Conselho Municipal do
Idoso. Durante a semana
houve atividades voltadas
para o público idoso de
Pindamonhangaba.
Na segunda-feira, nos
Salesianos, aconteceu o
almoço de encerramento
da “Semana Municipal do
Idoso”. O momento contou com a presença das
instituições que cuidam
de idosos em Pindamonhangaba, promovendo

desta maneira a confraternização entre elas.

“A Semana Municipal
do Idoso” começou no
sábado 22 de setembro e
durou até a última segunda-feira. A programação
contou com várias atividades, entre elas: baile comemorativo, teatro, jump
adaptado, apresentação de
dança e do coral de idosos.
O presidente do Conselho Municipal do Idoso,
Adilson da Silva, avalia as
atividades da “Semana do
Idoso” como positivas, e
por isso elas continuarão
no próximo ano. Além de
ser um evento para conscientizar sobre a causa, a
“Semana do Idoso” também possibilita que haja a
confraternização.

BAIRRO CRISPIM
RECEBE FAIXA ELEVADA
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Secretaria Municipal de Serviços Públicos
e o Departamento de
Trânsito da Prefeitura
de Pindamonhangaba
construíram, na última
semana, uma faixa elevada no Crispim.
A avenida Monsenhor João José de Aze-

vedo recebeu a obra
buscando a melhoria na
segurança da travessia
dos pedestres. “Após a
execução da faixa faremos os serviços complementares de adequações
para acessibilidade de
deﬁcientes através de
nivelamento da calçada
com a faixa”, aﬁrma o secretário de Serviços Públicos, Josué Bondioli.

A diretora de Trânsito, Luciana Viana, explica
que as faixas possuem o
objetivo de proporcionar
melhor visibilidade do
pedestre durante a travessia tornando-a mais
segura, pois o motorista
consegue ter melhor percepção do pedestre, além
disso, por ser um obstáculo no pavimento reduz
a velocidade.
Divulgação

Ação visa melhorar a
visibilidade do condutor,
aumentando a segurança
do pedestre

“Viagem Literária” é sucesso na Biblioteca Municipal do Bosque
O espetáculo: “O que tem no livro”,
da Cia Bisclof, foi a apresentação da
última quinta-feira, do programa
“Viagem Literária”, na biblioteca
Vereador Rômulo Campos D´Arace, do
Bosque da Princesa.
Organizado pelo Sistema Estadual de
Bibliotecas Públicas do Estado de São
Paulo, o “Viagem Literária” é um dos mais
bem-sucedidos programas da Secretaria
da Cultura do Estado de São Paulo.
O grupo é formado pela atriz e
contadora de histórias Adreísa Cangussú
e o músico e educador de arte, Ricardo
Barison. A apresentação foi um sucesso
e os atores encantaram e divertiram o
público.
Os professores das escolas
municipais André Franco Montoro e
Dulce Pedrosa trabalharam as duas
histórias apresentadas pela Companhia
Teatral, que foram baseadas no livro:
“O monstro monstruoso da caverna
cavernosa”, da autora Rosana Rios e na

história “A quase morte de Zé Malandro”
que está no livro: “Contos de enganar a
morte”, de Ricardo Azevedo.
Os alunos ﬁzeram cartazes com
reconto das histórias, biograﬁa dos
autores, confeccionaram livros e até
escreveram cartas para o próprio
Ricardo Azevedo.
Os atores ﬁcaram surpresos,
felizes e admirados com o interesse, a
participação, o talento e a criatividade
dos alunos, além do entusiasmo e das
lembranças de detalhes das histórias
contadas. Os artistas comentaram que
para outras turmas eles deixam de
contar algumas partes da história, mas,
para esses alunos eles contaram tudo,
porque os próprios estudantes puxaram
alguns detalhes dos contos.
A direção da biblioteca agradece aos
alunos, professores e equipe das escolas
Dulce Pedrosa e André Franco Montoro
que realizaram um lindo trabalho com
as turmas que participaram do evento.

Divulgação

Alunos
demonstraram
muito interesse
nas histórias e no
bate-papo com os
artistas
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P oder Legislativo

Vereadores reúnem-se com
Diretores da EDP Bandeirante
para tratar sobre a cobrança da CIP
A reunião foi marcada pelo presidente do Legislativo Pindamonhangabense,
vereador Carlos Moura – Magrão para dirimir as dúvidas dos parlamentares
Foto: Divisão de Comunicação /CVP

LUIZ CARLOS PINTO

No último dia 19 de
setembro foi realizada
uma reunião na Câmara de Pindamonhangaba, com a presença dos
vereadores: Presidente
Carlos Moura – Magrão
(PR), Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola (PV), Felipe
César – FC (PV), Jorge
Pereira Alves – Jorge
da Farmácia (PR), Ronaldo Pinto de Andrade
- Ronaldo Pipas (PR) e
a Diretora do Departamento Legislativo, Dra.
Elisângela
Azevedo,
com o Assessor de Diretoria e Distribuição
SP da EDP bandeirante, Dr. Marcos de Moraes Scarpa e a Gerente
de Grandes Clientes e
Poder Público, Nathalie Alves de Lima.
Os
representantes
da EDP Bandeirante
atenderam o convite
do presidente da Câmara, vereador Carlos
Moura – Magrão, que,
em nome dos vereadores, naquele momento,
notificou os dirigentes
da empresa EDP Bandeirante, a respeito da
aprovação do Projeto
de Lei Complementar
– nº 4/2018, de autoria do vereador Renato
Nogueira
Guimarães
– Renato Cebola que
“Revoga a Lei Complementar n° 57, de 21 de
dezembro de 2017, e dá
outras
providências”
revogando, assim, o
aumento da CIP (Con-

Na reunião, vereadores pedem informações sobre a devolução dos valores da CIP (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública) cobrados a mais

tribuição para Custeio
da Iluminação Pública), passando a vigorar a Lei aprovada em
2014, sendo aguardado
que o prefeito sancione
a nova norma para que
a revogação seja colocada em prática o mais
breve possível.
O principal motivo
da reunião também foi
para que a empresa não
proceda a cobrança da
majoração da CIP nos
próximos lotes a serem
emitidas nas contas,
bem como será procedida a devolução dos
valores cobrados com o
último aumento.
O Presidente da Câmara de Pindamonhan-

EXPEDIENTE

gaba, vereador Carlos
Moura – Magrão apresentou na última Sessão Ordinária, no dia 24
de setembro, o requerimento nº 2018/2018,
assinado por todos
os parlamentares da
Casa, em que requer
à EDP Bandeirante,
com cópia ao Prefeito

de Pindamonhangaba,
Dr. Isael Domingues,
o cancelamento da cobrança da majoração
da CIP nos próximos
lotes a serem emitidas
nas contas de energia
elétrica, bem como, informar como será procedida a devolução dos
valores cobrados com

A Transparência dos Atos do
Legislativo de Pindamonhangaba
na tela da sua TV!

A
Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,
a partir das 18 horas

Operadora NET - canal 4

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018:

Pela internet acesse:

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

CONTRATADO: TIM CELULAR
S.A.
CONTRATO Nº 11/2018 PROCESSO DE COMPRA
n.º 18/2018 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO nº 25/2018 - Lei n.º
8.666/93, em sua redação atual,
artigo 24, inciso II.
OBJETO: Contratação de 15 (quinze)
linhas de telefonia pertencentes ao
Plano Corporativo de Serviços Móvel
Pessoal - SMP.
VALOR TOTAL: R$ 12.582,00 (doze
mil, quinhentos e oitenta e dois reais)
pelo período de 12 (doze) meses.

DE

VOZ DO

C IDADÃO

P INDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!

Vereadores:

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

CONTRATANTE: CÂMARA
DE VEREADORES DE
PINDAMONHANGABA.

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,
Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia
e Rafael Goffi Moreira.
Divisão de Comunicação:
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
(12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Extrato do
Contrato – 2018

TRIBUNA LIVRE

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário)
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário).

o último aumento. De
imediato, na reunião ficou acertado que a empresa EDP Bandeirante
Energia vai avaliar e
estudar a situação solicitada no requerimento
nº 2018/2018, junto ao
seu corpo jurídico, no
que se refere a devolução dos valores pagos a
mais com este aumento,
considerado
abusivo,
em relação aos valores
cobrados anteriormente
dos moradores de Pindamonhangaba.

A CÂMARA DE VEREDORES DE PINDAMONHANGABA
INFORMA QUE O ACESSO AO WI-FI NO HORÁRIO
DOS EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS,
SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) JÁ
ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.
INFORME-SE PELO TELEFONE (12) 3644-2284 OU
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR .

Participe da TRIBUNA LIVRE
da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!
Sua participação é muito
importante para nós!
Exerça sua cidadania!
Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br
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Centro Esportivo “João do Pulo” terá
‘Aulão de Zumba’ nesta quarta-feira
Divulgação

O Centro Esportivo
“João do Pulo” recebe,
nesta quarta-feira (3), o
‘Aulão de Zumba’, às 19
horas, com a professora
Vívian Puppio. A realização do evento é da Secretaria de Esporte e Lazer
da Prefeitura de Pindamonhangaba.
A aula será na quadra externa do “João do
Pulo”, mas, caso chova,
será cancelada. A atividade está programada para
toda a primeira quartafeira do mês.
A zumba é um exercício físico aeróbico baseado em movimentos de
danças latinas, como o
merengue, a salsa, o reggaeton, entre outros.
A aula mistura dança e
ginástica, elimina muitas calorias e melhora a
saúde. Na atividade, as
pessoas dançam os mais
diversos ritmos, acompanhando as coreograﬁas
com facilidade.
A entrada é gratuita e
aberta a todos.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

Por uma comunidade
mais leitora
Reprodução/internet

W149,00; Viana & Antônio Ltda ME: 01-123,60.

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

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 Nº 115/2018 (PMP 19739/2018)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro,
considerou, em 21/09/2018, fracassada, a licitação supra, que
cuida de “aquisição de aparelhos de telefone, impressoras,
câmera digital e projetores”.

TOMADA DE PREÇO Nº 011/2018 (PMP 21878/2018) –
reabertura
Para “contratação de empresa especializada para execução
de reformas das unidades de saúde dos bairros Jardim Eloyna,
Cidade Nova, Castolira, Vila São Benedito, Araretama, Santa
Cecília e Cruz Grande, com fornecimento de material mão de
obra”, com entrega dos envelopes até dia 22/10/18 às 14h e
início da sessão às 14h30.
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.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 056/2018 (PMP 10666/2018)
A autoridade superior homologou, em 25/09/2018, e adjudicou
a licitação supra, que cuida de “aquisição de um veículo, tipo
automóvel, para transporte de passageiros, para compor a
frota da Secretaria de Saúde, especiﬁcamente para atender o
PSF – Posto de Saúde da Família do Bairro Bom Sucesso”, em
favor da empresa Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos
Automotores Ltda, o item 01, no valor total de R$ 43.700,00.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 136/2018 (PMP
21511/2018)
A autoridade superior, com base na análise técnica das
amostras realizada pela Secretaria Municipal de Serviços
Públicos, homologou, em 24/09/2018, e adjudicou a licitação
supra, que cuida de “aquisição de blocos de concreto,
tijolo baiano e de barro, elementos vazados e canaletas de
concreto”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em
R$): Nathalia Lobato de Andrade ME: 07-2,47; 08-2,65; e
canaletas de concreto”, em favor das empresas, os itens
(item-vl unit em R$): Nathalia Lobato de Andrade ME: 07-2,47;
08-2,65; Raul Rabello Neto EPP: 01-2,09; 02-2,65; Santos
Gouvêa Comercial Ltda EPP: 03-1,65; 04-0,51; 06-1,86; 093,12. Item fracassado: 05.
PREGÃO Nº 138/2018 (PMP 22771/2018)
A autoridade superior, com base na análise da Secretaria
Municipal de Negócios Jurídicos, negou provimento à
intenção de recurso manifestada em ata pela empresa Sônia
Regina Santos de Jesus Couceiro; e com base na análise
técnica da Secretaria Municipal de Habitação, Mio Ambiente
e Regularização Fundiária, homologou, em 26/09/2018, e
adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de
empresa especializada para a elaboração, adequação e
execução do “Projeto de Trabalho Social - PTS” e “Plano de
Desenvolvimento Socioterritorial - PDST” conforme Portaria
n° 21/2014 âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida,
para o empreendimento BEM VIVER PINDAMONHANGABA
referente ao convênio objetivando concretização do Trabalho
Social celebrado entre Banco do Brasil Município de
Pindamonhangaba vinculado ao contrato 2014/3901-FAR
015”, em favor da empresa Clarb Consultoria e Comércio Ltda
EPP, o lote 01, no valor total de R$ 592.328,00.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 146/2018 (PMP
23547/2018)
A autoridade superior homologou, em 26/09/2018, e adjudicou
a licitação supra, que cuida de “contratação de serviços de
arbitragem de futsal, para atender campeonatos organizados
pela Liga Municipal de Futsal em parceria com a SEMELP”,
em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Liga
Pindamonhangabense de Futebol de Salão: 02-134,00; 03-

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 121/2018 (PMP 20148/2018)
Foi ﬁrmado o contrato 122/2018, de 29/08/2018, para
“aquisição de aparelhos de telefone sem ﬁo, para atender as
necessidades da Secretaria de Educação e escolas da Rede
Municipal”, no valor de R$ 11.551,00, vigente por 12 meses,
assinando pela contratante o Sr Júlio César Augusto do Valle,
e pela contratada, empresa Fonevale Telecomunicações Ltda,
o Sr Laurindo Pereira Benevides.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 108/2015 (PMP 14434/2018)
Foi ﬁrmado o aditamento 03/2018
PREGÃO Nº 167/2015 (PMP 18266/2015)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 07/08/2018, ao contrato
199/2015, que cuida de “contratação de empresa especializada
em cobertura securitária para seguro veicular pertencentes
a frota da Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária)”, para
prorrogação até 23/08/2019, assinando pela contratante a
Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Mapfre
Seguros Gerais S/A, o Sr Alexandre Ponciano Serra.
PREGÃO Nº 052/2017 (PMP 16536/2017)
Foi ﬁrmado o aditamento 02/2018, de 31/08/2018, ao
contrato 053/2017, que cuida de “contratação de empresa
especializada na realização de serviços em exame de
ultrassonograﬁa obstétrica e exames de ultrassonograﬁa
obstétrica morfológica com doppler”, para supressão de 06%,
equivalente a R$ 19.710,34, assinando pela contratante a Sra
Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Santa Casa
de Misericórdia de Pindamonhangaba, o Sr Décio Prates da
Fonseca.
PREGÃO Nº 062/2017 (PMP 17575/2017)
Foi ﬁrmado o aditamento 02/2018, de 31/08/2018, ao contrato
048/2017, que cuida de “contratação de empresa especializada
na realização de serviços em exames de ultrassom de mama”,
para supressão de 20%, equivalente a R$ 15.744,16, assinando
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada,
empresa Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, o
Sr Décio Prates da Fonseca.
PREGÃO Nº 151/2017 (PMP 32647/2017)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 31/08/2018, ao
contrato 107/2017, que cuida de “contratação de empresa
especializada na realização de serviços de exames de
ultrassom do doppler diversos”, para supressão de 12%,
equivalente a R$ 33.094,80, assinando pela contratante a Sra
Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Santa Casa
de Misericórdia de Pindamonhangaba, o Sr Décio Prates da
Fonseca.
PREGÃO Nº 028/2018 (PMP 6414/2018)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 31/08/2018, ao contrato
046/2018, que cuida de “contratação de empresa especializada
na realização de serviços em exames de tomograﬁa
computadorizada sem sedação com e sem contraste”, para
supressão de 15%, equivalente a R$ 26.535,20, assinando
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada,
empresa Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, o
Sr Décio Prates da Fonseca.

O instituto Natura e a
Secretaria de Educação de
Tremembé desenvolvem
o programa “Comunidade
de Aprendizagem” nas escolas desde 2014; e agora,
eles estão levando a iniciativa também para os espaços públicos da cidade.
A praça Monsenhor
Manuel de Azeredo Brito (próximo à escola Maria Dulce), no Parque das
Fontes, foi transformada pela comunidade, por
meio da colaboração dos
cidadãos – que colocaram
a mão na massa e busca-

ram valorizar o espaço de
convivência, transformando em um ambiente educativo e contribuindo para
os processos de desenvolvimento e de aprendizagem de toda a população.
As “Estações de Leitura” espalhadas pela cidade
também buscam valorizar
o espaço público; e possuem um acervo à disposição da comunidade, para
leitura, consulta e apreciação, contribuindo para a
formação de uma comunidade leitora.
Quer fazer parte? É fá-

cil. Primeiro, encontre a
“Estação de Leitura” mais
próxima da sua casa ou da
sua escola; escolha um livro do seu gosto e aproveite a leitura; depois, devolva
o livro para a “Estação”. O
leitor pode ajudar cuidando das “Estações de Leitura” e doando obras literárias.
Faça parte da comissão de ação: um espaço de
participação para todos da
comunidade.
Mais informações em:
www.facebook.com/TremenbeCA.

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

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

Em virtude do gozo de férias da Conselheira Tutelar
titular Maria Aparecida Monteiro (16 de outubro a 14 de novembro 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,

Pindamonhangaba, 01 de outubro de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE SEOB-010/2018
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. HELOISA HELENA CORREA DA SILVA, responsável pelo imóvel
localizado na Rua Padre Luiz Garcia de Oliveira, nº 484, para que tome ciência do AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA
nº 528 e o Termo de Embargo nº 005/2018, lavrado em função de obra sendo executada sem projeto aprovado junto à Prefeitura,
infringindo assim o Código de Ediﬁcações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (cinco) dias úteis a contar da
data desta publicação em atendimento e conformidade com o disposto em Lei.
ARQUITETA E URBANISTA LUCIANA AYUKO YUI - DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

informamos que convocaremos a3º Suplente, Sra. Arone Lúcia Gomes de Paula.

Sérgio Augusto Baldin Júnior
Presidente
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QUARTA-FEIRA

Fundo Social de Solidariedade segue
com as oficinas do “Projeto Reinvente”
Com o objetivo de qualificar e reinventar a sua
maneira de viver, o Fundo
Social de Solidariedade de
Pindamonhangaba está
com inscrições abertas para
novas turmas do “Projeto
Reinvente” em diferentes
pólos da cidade.
As aulas são gratuitas e
há atividades socioculturais
em 14 modalidades. São
elas: dança de rua, balé, jiujitsu, capoeira, recreação,
BMX e pintura (para todas
as idades). A partir dos 18
anos: culinária, marcenaria, maquiagem, reaproveitamento alimentar e elétrica. E, para idosos: dança de
salão e dança sênior.
“Não espere resultados
diferentes se você faz sempre a mesma coisa! Essa
frase é de Albert Einstein,
mas tem muito a ver com
a nossa maneira de viver,
porque jamais se conquista
o novo praticando velhos
hábitos. Às vezes, é preciso
mudar, ajustar, se reinventar e se modificar diariamente, e este processo é contínuo
e exige planejamento, dedicação e aprendizado”, destaca a presidente do Fundo
Social, Cláudia Vieira Domingues. “Venha fazer parte
desse time de vencedores!”
Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone do
Fundo Social: 3643-2223.

Divulgação

Divulgação

As atividades estão sendo desenvolvidas em
diversos centros comunitários da cidade,
desde o mês de agosto
Divulgação

Somando todos os
cursos, a capacidade de
atendimento é de até
12 mil pessoas

Há oficinas para todas as
idades, basta escolher
a que você tem melhor
afinidade

Milene Milan

Pinda recebe atrações
do projeto “BuZum”
Desta vez, a temática é alimentação
saudável por meio do novo
espetáculo “Sabor de Vitória”
O projeto BuZum! está circulando por diversas cidades do
interior de São Paulo estreando
o novo espetáculo “Sabor de Vitória”. A peça aborda de forma
criativa assuntos como alimentação saudável e passará, no mês
de outubro, por escolas de Pindamonhangaba, de Taubaté e de Roseira. Depois, seguirá para outros
municípios e estados.
As apresentações são gratuitas
e acontecem em escolas públicas
em seis sessões diárias. O público
conhecerá uma fabulosa história
com bonecos, retratando cenas
reais dos dias atuais, com o famoso ditado “Somos aquilo que nos
alimentamos” será explicado por
meio de brincadeiras e diálogos
pelo teatro de quatro rodas.
O BuZum! é uma companhia
itinerante de teatro de bonecos
sobre rodas – apoiado pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto CCR, por meio da Lei Rouanet,
com patrocínio da CCR NovaDu-

tra e circula por todo o País em
escolas públicas.
Em Pindamonhangaba os espetáculos acontecerão nos dias 19
e 22 de outubro. Confira as datas
e os locais:
Dia: 19/10 (sexta-feira) - local:
EM Prof Augusto César Ribeiro
(rua Vicente Correa Leite, 185 Vila Rica); horários: 9h – 9h40 10h20 - 13h30 – 14h10 – 14h50.
Dia: 22/10 (segunda-feira) local: EM José Gonçalves da Silva - seu ‘Juquinha’ (rua Benedito
Machado Gomes, 137 – Liberdade); horários: 9h – 9h40 - 10h20
- 13h30 – 14h10 – 14h50.
Entender como o alimento age
diretamente na vida de um ser
humano pode colaborar para um
destino mais positivo e com menos
doenças. É exatamente isso que a
história da peça abordará de forma poética e lúdica. As apresentações são voltadas para crianças
e para adolescentes. O espetáculo
tem duração de 20 minutos.

Milene Milan

Iniciativa, que recebe
apoio do Ministério
da Cultura e do
Instituto CCR, visita
escolas públicas de
diversos estados

Proposta do projeto é
abordar assuntos como
alimentação saudável de
forma lúdica

