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Programação do “Dia das Crianças” leva
centenas de pessoas para o ‘João do Pulo’
Divulgação

Promovida pela Secretaria
de Esportes e Lazer de Pindamonhangaba, comemoração ao
“Dia das Crianças” levou centenas de pessoas ao Centro Esportivo “João do Pulo”, na última sexta-feira (12).
Futebol, tênis de mesa, oﬁcina de pipas, modelagem em
balão, zumba kids, brincadeiras tradicionais, unhas artísticas, maquiagem no rosto e
brinquedos inﬂáveis foram algumas das atividades oferecidas na recreação.
No domingo (21), é a vez das
crianças de Moreira César receberem atividades no Centro
Esportivo José Ely de Miranda
- “Zito”, a partir das 14 horas. As
brincadeiras serão as mesmas
que foram promovidas no “João
Pulo”, e haverá também peça de
teatro. Crianças do distrito e de
toda a cidade estão convidadas a
participar deste grande evento.
PÁGINA 6
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Não faltou diversão para a criançada que curtiu a programação no Centro Esportivo “João do Pulo”

ACIP SORTEIA CINCO VALECOMPRAS NO PRÓXIMO SÁBADO
PÁGINA 2

Ginastas de Pinda se destacam na
“Final Estadual dos Jogos Infantis”
A equipe de ginástica artística da
Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer de Pindamonhangaba participou da “Final Estadual dos Jogos
Infantis”, que aconteceu em Jundiaí,
no último ﬁm de semana.
A equipe feminina conquistou
medalha de bronze no salto sobre a
mesa com a ginasta Gabriela Alves.
Rodrigo Bordão foi o grande destaque da competição: conquistando

cinco medalhas, sendo elas: Ouro no
salto sobre a mesa e na barra ﬁxa;
Prata no solo e no individual geral, e
Bronze por equipes. Já na colocação
geral, o grupo masculino ﬁcou em
terceiro lugar.
Os responsáveis pelos representantes da cidade foram os técnicos
da Semelp: Marcelo Ronconi, Monique Eleen e o assistente, Wesley de
PÁGINA 5
Castro.

Ginástas demonstraram grande empenho e equipe masculina também subiu ao pódio

Divulgação

“Carreta da Mamograﬁa”
Nesta terça-feira (16), a “Carreta
da Mamograﬁa” – que já se encontra instalada no estacionamento da
Prefeitura de Pindamonhangaba –,
começaria a atender as mulheres
do município; mas o início do atendimento foi adiado devido a um
problema técnico, que impede o
funcionamento do aparelho. Já foi
aberto um chamado urgente de manutenção e, assim que for solucionado, será iniciado o atendimento.
A Prefeitura informa que a população não sofrerá prejuízos, já que
cada dia que o serviço ﬁcar paralisado será acrescido ao ﬁm do prazo
original (1º de novembro). Assim
que o serviço for restabelecido, a
Prefeitura informará à imprensa e à
população.
PÁGINA 3

“Mês da
Educação” tem
programação
especial
em Pinda
PÁGINA 3

PROJETO
“REINVENTE”
PROMOVE
DIVERSÃO
COM OFICINAS
DE RECREAÇÃO
PÁGINA 2
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“Reinvente” leva diversão com oficinas de recreação

Editorial

As oﬁcinas do projeto
“Reinvente” estão sendo
grande sucesso pela cida-

Celebrando o
“Mês da Educação”

de. Os alunos de marcenaria com pallets, por exemplo, já estão produzindo
Divulgação

C

om o tema “Base Nacional Comum Curricular:
Questões Políticas e Curriculares”, Pindamonhangaba deu início ao “Mês da Educação”, no
dia 5 de outubro.
O evento aconteceu na Faculdade Anhanguera e
possibilitou discutir o documento que visa a nortear
o que é ensinado nas escolas do Brasil inteiro, englobando todas as fases da educação básica, desde a
Educação Infantil até o ﬁm do Ensino Médio.

as primeiras peças, assim
como os alunos dos cursos
de padaria, maquiagem,
dança de salão e outras
modalidades. A oﬁcina de
recreação também está a
todo vapor, com atividades no bairro Araretama.
Na última semana, alunos da Escola Municipal
Professor Elias Bargis Mathias receberam a atividade, com a animação de
palhaço e cama elástica, comemorando a “Semana da
Criança”. A ação também

será realizada na Escola
Municipal João Kolenda,
no residencial Bem Viver.
O projeto “Reinvente” é
elaborado e mantido pelo
Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba, e pode beneﬁciar mais
de 10 mil pessoas em toda
a cidade. Seu intuito é estimular a criatividade e
contribuir para o aumento
da autoestima dos participantes, além de ser uma
capacitação para a geração de renda.
Divulgação

Dando sequência à programação, nesta terça-feira
(16), haverá um bate-papo com a temática “A Educação no Século XXI: Compartilhando Experiências” –
em celebração ao “Dia do Professor”. O encontro será
no Colégio Progressão e a mesa redonda contará com
especialistas da área, que discutirão sobre relevantes
experiências educacionais deste século.
Além de todo o debate de ideias e da troca de conhecimento, a programação inclui o stand up “Vida
de Professor”, com o humorista Diogo Almeida. A
apresentação ocorrerá na quinta-feira (18), no Salesianos de Pinda (Liceu Coração de Jesus).
Que toda esta programação diversiﬁcada – e até
mesmo descontraída – possa contribuir para a “quebra de rotina”, para o debate saudável e para alavancar as políticas educacionais do município!
Divulgação

Oﬁcinas de recreação acontecem no bairro Araretama

Escola Municipal Prof. Elias Bargis recebeu
atividades em celebração à “Semana da Criança”

Acip sorteia cinco vales-compra no próximo sábado
terá ainda outras atividades para interação municipal.
Ainda dá tempo de comprar no
comércio de Pindamonhangaba e
participar da promoção, uma vez
que, para concorrer ao sorteio,
basta comprar um valor mínimo
de R$ 40 nas lojas associadas e
participantes da “Acip Vale Mais”,
preencher o cupom corretamente e
colocar na urna até às 18 horas de
sexta-feira (19).

COLABOROU COM O
TEXTO: DAYANE GOMES
Dando continuidade à promoção “Acip Vale Mais”, a Associação
Comercial e Industrial de Pindamonhangaba (Acip) realizará o sorteio de cinco vales-compra de R$
500 referentes ao mês do “Dia das
Crianças”. A sorte será lançada no
próximo sábado (20), às 11 horas,
na praça Monsenhor Marcondes, e

A campanha local acontece durante todo o ano e tem como objetivo aquecer as vendas no comércio
pindense. A estimativa é de acumular a distribuição de R$ 25 mil em
vale-compras em 2018. O sorteio
do ﬁm de semana incluirá o tradicional desﬁle infantil de apresentação da coleção primavera/verão
dos estabelecimentos vinculados à
Associação Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba.

REGISTRO CULTURAL

Altair Fernandes Carvalho

Neste mês, a promoção “Acip Vale Mais”
terá o clima do “Dia das Crianças”

“Arena Gamer” é opção de
entretenimento no mês das crianças

A partir de quinta-feira
(18) até o domingo (21), um
espaço especializado em jogos eletrônicos será alternativa de diversão em Pindamonhangaba. A “Arena
Gamer” estará no Shopping Pátio Pinda como
atração voltada ao público
infanto-juvenil, que tem
seu dia especial celebrado
em 12 de outubro.
Com a temática “Kids”,
o evento posterior ao
“Dia das Crianças” terá
PC’s gamers, kinect play

game, arena de tablets,
torneio com premiações
e ranking ao vivo como
equipamentos de interação tecnológica e divertimento. Além disso, a
área recreativa reunirá
os jogos que mais fazem
sucesso entre a criançada, como “Minecraft” e
“Clash Royale”.
A participação na “Arena Gamer” é gratuita. O
Shopping Pátio Pinda ﬁca
na rua Alcides Ramos Nogueira, 650 – Mombaça.

MAIS UMA CONQUISTA
DO ECLÉTICO
LITERATO

Com satisfação registramos
mais uma conquista do colunista
quinzenal deste jornal (coluna
Proseando) Maurício Cavalheiro,
escritor que já ﬁgura como destacado vulto literário de Pindamonhangaba. Maurício está entre
os vencedores do 17º Concurso de
Texto de Teatro “Tia Helô”, promovido pelo município de Ubatuba.
O evento literário, denominado
“Concurso Literário – 2018”, foi
composto pelo 31º Concurso de Poesia “Idalina Graça”, 30º Concurso
de Poesia Estudantil “Idalina Graça”,
25º Concurso de Contos “Washington de Oliveira”, 17º Concurso de
Texto de Teatro “Tia Helô” e o 4º
Concurso de Crônicas “Prof. José
Ronaldo dos Santos”.

Os vencedores (1º, 2º e 3º lugares) serão anunciados em uma
cerimônia, no dia 25 de outubro
de 2018, às 19 horas, na Biblioteca
Municipal de Ubatuba (Praça 13
de Maio, 52, centro).
Parabéns ao Maurício, titular
da cadeira nº 30T da APL-Academia Pindamonhangabense
de Letras. Os colegas da APL o

cumprimentam por mais uma
conquista literária. Maurício,
que já foi premiado como poeta
(em concursos de poemas, sonetos, haicais, poesia de literatura de cordel, e em trovas),
premiado também como cronista e contista, agora mostra a
sensibilidade de sua pena como
dramaturgo.

AOS MESTRES COM CARINHO
Homenageando os professores
pela data, comemorada em 15 de
outubro, Registro Cultural relembra duas trovas de autores pindaMuitas palavras busquei
que rimassem com “amor”,
e a mais bonita que achei
foi uma só... “Professor”!
JOÃO PAULO OUVERNEY
- 1º LUGAR

monhangabenses sobre o tema,
premiadas há 19 anos (XV Encontro de Trovadores de Petrópolis –
1999):
Professor, eu te bendigo
por tanta benfeitoria;
és a semente de trigo
do pão da sabedoria.
ERNESTO TAVARES
DE SOUZA – 4º LUGAR

Divulgação
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Escritor de talento, Maurício
concilia as modalidades
literárias numa só prática

O inesquecível Ernesto Tavares (1939-2005) e João Paulo
Ouverney, premiados trovadores locais
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Intensa procura por cursos do PEQ faz
inscrições se encerrarem no mesmo dia

Divulgação

Cursos são gratuitos e acontecem em parceria com
o Programa Estadual de Qualificação Profissional
“eu busco aprender sobre
temas do meu interesse como
‘empreendedorismo’; busco qualificação profissional e claro, recolocação no mercado”. esses
foram alguns dos motivos que
levaram matheus oliveira, de 21
anos, morador do Distrito de moreira César, a garantir sua vaga no
curso “técnico em vendas” – que

será oferecido pelo Fundo Social
de Solidariedade, em parceria
com o Governo do estado.
Os cursos de qualificação profissional são gratuitos e acontecem em conjunto com o PeQ
(Programa Estadual de Qualificação Profissional).
em Pinda, as vagas oferecidas
são para os cursos de: “operador
Jucélia batista

“minha expectativa é aprender muito e que esse aprendizado
me auxilie na busca por emprego.” - luiz eduardo santos

de Caixa”, “atendimento e recepção”, “almoxarife” e “técnico em
vendas”.
no total, serão disponibilizadas 30 vagas para cada curso,
além de cadastro-reserva. a previsão é que as aulas aconteçam de
23 de outubro a 30 de novembro
no Pat (Posto de atendimento ao
trabalhador).
luiz eduardo Santos, de 19
anos, morador do centro, diz que
sua expectativa é grande e que
“o curso permitirá aprendizado
e auxílio na busca por emprego”.
“técnico em vendas” também foi
sua opção.
Para a presidente do Fundo
Social de Solidariedade, Cláudia
vieira Domingues, “esta é mais
uma oportunidade para quem
busca capacitação profissional e
destaque no mercado de trabalho.
nós, do Fundo Social, estamos
sempre atentos às demandas da
população e lutamos com afinco
para trazer para Pinda iniciativas
como essas”, disse.

Pinda PartiCiPa de ProGramação
esPeCial do “mês da eduCação”
Colaborou Com o
texto: viCtor Gobbo
Em Pindamonhangaba, o
“Mês da Educação” teve início
com o evento “Base Nacional
Comum Curricular: Questões
Políticas e Curriculares”, no
dia 5 de outubro (sexta-feira),
na Faculdade Anhanguera. A
ocasião trouxe como objetivo
discutir o documento que visa
a nortear o que é ensinado
nas escolas do Brasil inteiro,
englobando todas as fases
da educação básica, desde a
Educação Infantil até o final
do Ensino Médio.
Continuando a programação, em comemoração ao “Dia
do Professor”, haverá um bate
-papo sobre o tema “A Educação no Século XXI: Compartilhando Experiências” nesta
terça-feira (16), às 19h30, no
Colégio Progressão. A mesa
redonda contará com especialistas na área educacional que

discutirão sobre experiências
educacionais importantes neste século, com a mediação do
docente, Felipe Gomes, gestor
do colégio. Haverá também
arte ao vivo com a estudante
de pedagogia, Laura Pereira. As inscrições poderão ser
feitas através do telefone da
recepção: (12) 3648-2658.
No dia seguinte, quartafeira (17), das 19 às 21 horas,
a Universidade de Taubaté
(Unitau) estará propondo um
espaço de debate sobre a “Base
Nacional Comum Curricular”, para discutir quais são
os impactos, os reflexos, as
possíveis consequências, modo
de trabalhar e as fragilidades
do documento. No auditório
do Departamento de Ciências
Sociais e Letras da instituição,
quem irá compor a mesa será
a Profa. Deise Morais, licenciada em língua portuguesa e
pedagogia, mestre em educação pela Universidade de São

Paulo (USP) e doutoranda em
linguística aplicada pela Unicamp junto com o Prof. Júlio
Valle, doutorando em Educação e Secretário de Educação e
Cultura de Pindamonhangaba.
Pra fechar a semana com
alegria, haverá o stand up
“Vida de Professor” com o
humorista Diogo Almeida na
quinta-feira (18), às 19 horas,
no Salesianos Pindamonhangaba - Liceu Coração de Jesus.
O espetáculo apresentará os
tipos de professor, de aluno e
o cotidiano nas escolas. Tudo
isso dentro de uma visão leve e
descontraída do artista e também professor que há cinco
anos vive de perto a realidade
das salas de aula. O evento
será gratuito e as vagas são
preferencialmente para professores e funcionários da rede
municipal de ensino.
Além do mais, a programação do “Mês da Educação”
segue até o final de outubro.

Fundo social recebeu dezenas de pessoas interessadas nos cursos
em virtude da grande procura,
as inscrições abriram e se encerraram na quarta-feira (10).
a intenção do Fundo Social é
que outros cursos sejam realizados por meio desta parceria, para
que mais pessoas possam ter a

oportunidade de participar.
outras informações pelo telefone 3643-2223 ou na sede do
Fundo Social – localizada na rua
Deputado Claro César, 53, centro
(horário de atendimento: das 8 às
12 horas e das 13h30 às 17 horas).

Ações do “Outubro Rosa”
continuam em Pindamonhangaba
Colaborou Com o
texto: bruna Silva
a Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba continua, nesta
semana, com as ações em celebração ao “outubro rosa” – mês em
que se dá visibilidade à conscientização e à prevenção ao câncer de
mama.
“Caminhada Rosa”
no sábado (20), acontecerá
a décima edição da “Caminhada outubro rosa”, com saída da
praça monsenhor marcondes, a
partir das 9 horas. os principais
objetivos são estimular a conscientização do câncer de mama e
a importância da atividade física.
o bairro araretama recebeu
também no último domingo (14),
uma caminhada em conscientização ao câncer de mama, o momento contou também com breves falas sobre a prevenção e o
autoexame.
Conscientização e prevenção
além das ações pontuais na
cidade, todos os postos de saúde dos bairros estão realizando
programações especiais sobre o

“outubro rosa”, com a realização dos exames, palestras e outras formas de conscientização.
o instituto nacional de Câncer
(inca) estima que, em 2018, cerca
de 60 mil novos casos da doença
sejam diagnosticados. em 2016,
de acordo com o Departamento
de informática do Sistema Único
de Saúde (DataSuS), mais de 16
mil mulheres morreram por causa da doença. Por isso, a detecção
precoce é a chave para o sucesso
no tratamento.
Arrecadação de lenços

Dando prosseguimento às
ações na cidade, ocorre também
a arrecadação de lenços de cabeça para a onG (organização
não Governamental) Casa Gesto,
de taubaté. atualmente, a instituição funciona como centro de
apoio às pacientes que passam
por tratamento oncológico no
Hospital regional de taubaté.
De acordo com a Secretaria de
Saúde, haverá postos de coleta
em toda a cidade até o fim do mês.
as doações poderão ser entregues
no Fundo Social de Solidariedade; no prédio da Saúde da mulher
ou na sede da Prefeitura de Pindamonhangaba.

“Carreta da mamoGraFia”

Grupo “Quatrium” se apresenta em museu de Pinda
Colaborou Com o
texto: bruna Silva
nem mesmo a chuva da tarde
de sábado (13), afastou os aman-

tes de música da apresentação do
grupo “Quatrium - Quarteto de
violões” no museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro i e Dona leopoldina, em Pindamonhangaba.
Divulgação

Quarteto de violões levou sua trilha sonora no último sábado (13)

originário de São bento do
Sapucaí, o grupo “Quatrium”
advém de uma orquestra de violões. em 2014, foram campeões
do “mapa Cultural do estado de
São Paulo”. em Pinda, a apresentação começou com um pout-pourri das músicas: “Smooth
Criminal”, “beat it” e “billie
Jean” de michael Jackson, e
teve também músicas contemporâneas do atual cenário internacional. além do tema da
consagrada franquia da Disney,
“Piratas do Caribe”.
o desempenho do “Quatrium” no museu durou cerca
de uma hora e houve a interação
com o público. estas atividades
são importantes para a cidade,
pois possibilitam que a população tenha acesso à cultura gratuitamente.

Nesta terça-feira (16), a “Carreta da Mamografia”
– que já se encontra instalada no estacionamento da
Prefeitura de Pindamonhangaba –, começaria a atender
as mulheres do município; mas o início do atendimento
foi adiado devido a um problema no cabo do mamógrafo,
que rompeu, impedindo o funcionamento do aparelho. a
equipe técnica já abriu chamado de manutenção, solicitando urgência no reparo e, assim que for solucionado,
será iniciado o atendimento.
a prefeitura informa que a população não sofrerá
prejuízos, pois cada dia que o serviço ficar paralisado
será acrescido ao fim do prazo original, que seria 1º
de novembro. assim que o serviço for restabelecido, a
Prefeitura de Pindamonhangaba informará à imprensa e
à população.
as regras para atendimento seguem as mesmas: serão
distribuídas diariamente 50 senhas válidas somente para
aquele dia. os exames serão feitos de segunda a sextafeira, das 9 às 13 horas. mulheres de 35 a 49 anos precisam apresentar o pedido médico, cartão sus e rG; acima
de 50 anos serão necessários apenas o rG e o cartão sus.
os exames poderão ser retirados no prédio da saúde da
Mulher que fica na rua João Gama, 115 - São Benedito (o
antigo Pa da unimed).
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Pindamonhangaba ganha academia para o cérebro
Curso exercita memória, concentração, criatividade e raciocínio
Divulgação

Cérebro é parte essencial do desenvolvimento humano e requer exercícios
Muita gente hoje se
preocupa em ir à academia para malhar os
músculos do corpo.
Mas, o cérebro também
pode e precisa ser exercitado. Com exercícios
estimulantes, é possível
melhorar
habilidades
como memória, concentração,
raciocínio
e criatividade. Esta é
a proposta de trabalho
da “Suepera - Ginástica para o Cérebro”, que
teve unidade inaugurada esta semana, em Pindamonhangaba.

Durante a semana de
inauguração, de 15 a 20
de outubro, a população
poderá conhecer mais
sobre o funcionamento
do cérebro em palestras, participar de aulas gratuitas e interagir
com jogos e outras ferramentas para exercitar
o cérebro. É necessário agendar um horário
com antecedência pelo
telefone (12) 3522-2291
ou (12) 99785-5429. A
unidade fica na rua Dr.
Campos Sales, 549 Chácara da Galega.

Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2018.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle SEOB-012/2018
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. MARLENE PEREIRA, responsável pelo
imóvel localizado na Rua Albino B. Monteiro Júnior, Quadra nº 01, Tabaú, cadastrado sob a sigla
N|E.11.13.08.047.000, para que tome ciência da NOTIFICAÇÃO PRELEMINAR nº 52614/2018,
lavrado em função de movimentação de terra sem ART, infringindo assim o Artigo 212 – III, 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

Como funciona uma
academia para
o cérebro?
O curso na academia
engloba aulas uma vez por
semana, com duas horas
de duração e material didático. Os halteres dão
lugar ao ábaco, principal
ferramenta do curso que
serve para fazer cálculos.
Com o aprendizado, o aluno desenvolve o raciocínio
e a coordenação motora.
As atividades aeróbicas são substituídas pelos
exercícios neuróbicos, que
fazem com que o cérebro

saia da zona de conforto,
criando novas conexões.
São exemplos: escovar os
dentes com a mão não dominante, andar de costas,
mudar o relógio de pulso,
etc.
Além disso, em uma
academia para o cérebro,
os alunos usam jogos de
tabuleiro, individuais ou
em grupo, desenvolvendo habilidades cognitivas
e socioemocionais, como
estratégia, relacionamento e autoconﬁança.
Por que praticar?
De acordo com a neurociência, os exercícios
para o cérebro aumentam a reserva cognitiva,
deixando o cérebro mais
ágil para encontrar os caminhos necessários para
nossas atividades diárias.
“Graças à neuroplasticidade - capacidade do cérebro em se modiﬁcar de
acordo com estímulos -,
essa ginástica fortalece as
conexões entre os neurônios, desenvolvendo seu
potencial e melhorando
as habilidades cognitivas,
como memória, concentração, raciocínio, criatividade”, explicou Rafael
Claro, especialista em
ginástica para o cérebro
e diretor da unidade em
Pindamonhangaba.
O cérebro é um dos órgãos mais importantes e
essenciais para a sobrevivência. Sem ele não teríamos a capacidade de
raciocinar, pensar e ter
sentimentos. Além dis-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO Nº 103/2018 (PMP 17392/2018)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 08/10/2018,
deserta a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na
realização de serviços em exames de radiograﬁa panorâmica sem laudo pelo período
de 12 meses”.
*** JULGAMENTO DE RECURSO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2018 (PMP 9485/2018)
A autoridade superior, considerando o parecer da Secretaria de Negócios
Jurídicos, negou provimento, em 08/10/2018, ao recurso interposto pela empresa
Sinalta Propista Sinalização Segurança e Comunicação Visual Ltda (processo nº
25890/2018), mantendo a decisão anterior que declarou o item 05 como fracassado,
na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada de serviço
de sinalização horizontal com fornecimento de material por período de 12 meses”.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 098/2018 (PMP 17344/2018)
A autoridade superior, com base na análise da documentação técnica emitida pela
Secretaria Municipal de Gestão e Articulação Política e parecer jurídico, indeferiu,
em 03/10/2018, o recurso interposto pela empresa Fabio Machado Gonçalves ME
(processo nº 24971/2018), na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa
especializada em serviços de eventos e responsabilidade técnica em locação,
montagem, desmontagem e operação de equipamentos de som, iluminação e
gerador, para eventos do Município de Pindamonhangaba para o período de 12
meses”.
*** ANÁLISE DE AMOSTRAS ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 062/2018 (PMP 12680/2018)
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria Municipal de Serviços
Públicos reprovou, em 03/10/2018, as amostras apresentadas pelas empresas
classiﬁcadas em segundo e terceiro lugar nos itens 01, 02, 07, 09, 14, 19, 20, 21, 27,
28, 42 e 44, e aprovou as demais amostras. Diante de tal reprovação, determina que
seja marcada a sessão para abertura do envelope dizendo conter documentos de
habilitação da empresa classiﬁcada em terceiro lugar para o item 20, qual seja, HSX
Comércio e Serviços Eireli. Fica marcada a sessão para o dia 24/10/2018, às 08h30,
no mesmo local do evento anterior.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 150/2018 (PMP 24686/2018)
A autoridade superior homologou, em 05/10/2018, e adjudicou a licitação supra, que
cuida de “aquisição de eletrodomésticos industriais se faz necessária para equipar
o Centro Dia do Idoso, previsto para ser inaugurado ainda em nosso Município”, em
favor das empresas: CT Araújo Móveis ME, os itens 01 e 04, no valor total de R$
4.520,00; Ferrini Comércio e Consultoria Ltda ME, os itens 02, 03 e 05, no valor total
de R$ 3.740,00.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 154/2018 (PMP 24743/2018)
A autoridade superior, com base no parecer e análise na sessão das amostras pela
técnica da Secretaria de Saúde e Assistência Social, homologou, em 09/10/2018,
e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de curativos para atender a
demanda das unidades de saúde, EMAD – Equipe Multiproﬁssional de Atendimento
Domiciliar e sala de procedimentos do CEM – Centro de Especialidades Médicas,
pelo período de 12 meses”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$):
Arena Suprimentos Médicos Comercial Importadora e Exportadora Ltda: 04-50,97;
07-37,50; Cholmed Comercial Hospitalar Ltda: 01-79,20; 02-178,20; 03-108,90;
09-58,50; 10-99,05; 16-59,40; 17-38,00; Cirúrgica Califórnia Eireli ME: 14-35,72;
Comercial 3 Albe Ltda: 13-42,00; N M Lemes Ribas de Souza ME: 05-110,19; 0665,93; Smith & Nephew Comércio de Produtos Médicos Ltda: 15-190,00; 18-58,81;
19-61,75; 20-198,00; 21-31,68; 22-31,68. Itens fracassados: 08, 11 e 12.

so, o funcionamento do
corpo também depende
dele. “Para ter uma vida
saudável, não se pode
deixar o cérebro nem o
corpo de lado. É preciso
praticar atividades físicas regularmente, dormir bem, beber muita

água, ter uma alimentação balanceada e não se
esquecer do órgão mais
importante do nosso corpo. Exercitá-lo com desafios na medida certa é
o grande segredo para a
longevidade”, completou
Claro.

Feira e congresso
apresentam inovações do
mercado de TIC na região
“5ª RM Vale TI” ocorrerá de 23 a 25
de outubro no Parque Tecnológico
São José dos Campos
O robô virtual que conversa, dá sugestões e
resolve o problema do cliente. Uma plataforma
de serviços que conecta profissionais em diversas partes do mundo para discutir um projeto
de aeronave. Equipamentos que preveem as
condições climáticas e indicam se o produtor
rural deve irrigar ou adubar a terra e aplicar
agroquímicos. Simuladores agrícolas desenvolvidos com tecnologia aeroespacial. Sistema
automatizado de iluminação pública, semáforos inteligentes, plataformas que gerenciam as
ações de segurança pública.
As tecnologias da informação e comunicação (TIC) estão transformando todos os setores e se tornam cada vez mais importantes
em todos os processos. Não à toa, as soluções
criadas nesse segmento devem movimentar
R$ 600 bilhões no Brasil até 2021, segundo a
Brasscom (Associação Brasileira das Empresas
de Tecnologia da Informação e Comunicação).
Nesse cenário se encontra a “RM Vale TI”
- Feira e Congresso de Tecnologia e Inovação,
que chega à quinta edição consolidada como
grande evento de interesse nacional, já referência por apresentar ao público, em primeira
mão, importantes soluções em TIC. O evento
ocorre de 23 a 25 de outubro em São José dos
Campos e contempla quatro áreas: cidades inteligentes, indústria 4.0, agronegócio e varejo.
O “Congresso de Tecnologia e Inovação”
ocorre simultaneamente à feira e é dedicado à
difusão de conhecimento sobre novos processos, tecnologias de ponta e grandes cases. Os
painéis mostram, do ponto de vista do usuário,
como as inovações são fundamentais para aumentar produtividade, reduzir de custos e otimizar gestão e produção.
Durante o congresso, será possível entender
como a inteligência artificial pode potencializar os recursos das cidades e torná-las mais
sustentáveis e o conceito de turismo inteligente; conhecer os impactos das TIC no agronegócio; ver os desafios e soluções para a indústria
4.0 com o uso de máquinas conectadas e saber
como o varejo está se transformando com o uso
de realidade virtual, internet das coisas e big
data.
As inscrições para feira e congresso são gratuitas e devem ser feitas pelo site: http://www.
rmvaleti.com.br/

Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE SEOB-011/2018
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. JOSÉ LOURENÇO JUNIOR
E OUTROS, responsável pelo imóvel localizado na Rua Doutor Campos Salles, nº
702, Centro, cadastrado sob a sigla SO.11.12.04.013.002, para que tome ciência do
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA nº 531/2018, lavrado em função
de obra em desacordo com o projeto, 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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Flamengo Recreativo Bairro do Socorro CNPJ 14.732.997/0001-89, convoca os membros de sua
Diretoria para Assembleia Geral Extraordinária:
Data: 26.10.2018
Horário: 19h
Local: Av. Francisco Lessa Junior, nº 1806
Assunto:
1 – Alteração do Endereço para ﬁns de Correspondência
2 – Eleição da Nova Diretoria e membros do conselho ﬁscal para o período de 01.11.2018 a
01.11.2026.
Pindamonhangaba, 15 de outubro de 2018.
João Rodrigues – Presidente

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2018
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Ginastas de Pinda se destacam na
“Final Estadual dos Jogos Infantis”
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A equipe de ginástica artística da Secretaria Municipal de
Esportes e Lazer (Semelp) participou da “Final Estadual dos
Jogos Infantis”, em Jundiaí, no
último ﬁm de semana.
Os responsáveis pelos representantes de Pindamonhangaba,
pela Semelp, foram os técnicos:
Marcelo Ronconi, Monique Eleen
e o assistente, Wesley de Castro.
A equipe feminina conquistou medalha de bronze no salto
sobre a mesa com a ginasta Gabriela Alves. Rodrigo Bordão foi
o grande destaque da competição, conquistando cinco medalhas, sendo elas: Ouro no salto
sobre a mesa e na barra ﬁxa; Prata no solo e no individual geral,
e Bronze por equipes. Já na colocação geral, o grupo masculino
ﬁcou em terceiro lugar.

Divulgação

Equipe feminina de ginástica artística teve uma medalhista de Bronze
Gastão Guedes

Board games, cosplays e desaﬁos de desenho
marcam primeiro “Imago October Art”
Um evento voltado
para o público que curte
a cultura ‘Geek’ e ‘Nerd’ e
também para apreciadores de desenhos em geral.
Esta foi a principal proposta da primeira edição
do “Imago October Art” de
Pindamonhangaba.
A oﬁcina interativa

contou com board games,
cosplays, desaﬁos de desenho, sorteios, demonstrações de aerograﬁa e graﬁte, entre outras atrações.
Realizado no dia 5 de outubro, pela Imago Academia de Artes, o encontro
teve por intuito principal
“abrir as portas para quem

desenha e sonha em fazer
o curso, mas ainda não conhece bem nosso trabalho
e nossa metodologia”, explica o diretor da Imago,
Wanderley Ribeiro. “Todos que vieram puderam
participar de sorteios e
de atividades re-criativas,
que permitiram a interaDivulgação

ção de alunos e não alunos”.
Para o encontro, a organização do evento contou com a parceria das
empresas: Criativa, Papelaria Neves, Icon Geek,
Instituto Musical Multi,
Charlotte Fantasias, Tião
treliças e som e Cacau
Barbosa Makeup Artist.
Além dos brindes, o público pôde participar do sorteio de uma bolsa de 50%.
“Nossa escola busca
incentivar o ser humano
através da arte, transformando o mundo em um
lugar melhor, pois aqui
desenvolvemos as capacidades artísticas e tecnológicas do aluno”, destaca
Wanderley. “Com apenas
quatro anos no mercado e,
crescendo a cada dia, nós
auxiliamos nossos alunos
e suas famílias por meio
de projetos que ensinam
que a arte pode levá-los
muito além do que podem
imaginar”.

EVENTO DISPÕE DE TESTES VOCACIONAIS E ATIVIDADES RECREATIVAS
COMO AJUDA NA ESCOLHA DE CARREIRA
Nos dias 16, 17 e 18 de
outubro, alunos do Ensino
Médio de escolas públicas
e privadas da região do
Vale do Paraíba poderão
participar de mais uma
edição do “Giro das Proﬁssões da Anhanguera”,
projeto institucional que
visa a tirar dúvidas sobre
o mercado de trabalho e
ajudar os futuros vestibulandos no processo de escolha da carreira.
Durante o evento, que
acontecerá nas unidades
da Anhanguera de São
José dos Campos, Jaca-

reí, Taubaté e Pindamonhangaba, os estudantes
farão um tour pelas instalações e laboratórios das
unidades, onde poderão
interagir com o ambiente
universitário, conhecer os
cursos disponíveis, tirar
dúvidas sobre o mercado
de trabalho, e ainda participar de testes vocacionais
e atividades recreativas.
Em Pinda, o “Giro das
Proﬁssões” ocorrerá no
período da manhã desta
terça-feira (16), das 7h30
às 11h30. Para participar
da programação, basta

Reprodução/Internet

“Giro das Proﬁssões” reúne alunos do
Ensino Médio do Vale do Paraíba

Programação tem como foco guiar a escolha
proﬁssional de jovens
conﬁrmar presença pelo
link https://girodeproﬁssoes.com.br/. A unidade
pindense está localiza-

da no endereço: avenida
Nossa Senhora do Bom
Sucesso, 3.344 - Campo
Alegre.

A taxa de credenciamento na prova é de R$ 70

FATEC INICIA INSCRIÇÕES
PARA VESTIBULAR DO
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2019
COLABOROU COM O TEXTO: DAYANE GOMES
***

O período de inscrição para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo referente ao primeiro semestre
de 2019 começou nessa segunda-feira (15) e segue
até o dia 13 de novembro. Ao todo, a rede de Ensino Superior está oferecendo 14.845 vagas para 77
cursos gratuitos da área de Tecnologia. Todos os
dados de cadastramento na prova devem ser registrados pelo site www.vestibularfatec.com.br.
Neste ano, a taxa de inscrição é de R$ 70.
O estudante que quiser disputar uma vaga do
vestibular das Fatecs precisa ter terminado ou
estar cursando o Ensino Médio, desde que no ato
da matrícula comprove a conclusão do período.
Os interessados devem ﬁcar atentos ao prazo de
inscrição, que durará aproximadamente um mês,
e precisam preencher corretamente a ﬁcha de
inscrição e o questionário socioeconômico no site
da instituição.
A unidade de Pindamonhangaba oferece
cursos de Mecânica - Processos de Soldagem,
Processos Metalúrgicos, Manutenção Industrial, Projetos Mecânicos e Gestão de Negócios e
Inovação. As formações de tecnologia da Fatec
têm duração de três anos. A relação completa de
todos os cursos ofertados pela instituição estará
na página da internet no momento em que o candidato assinalar sua primeira e segunda opção.
Desta forma, é possível escolher como alternativa
secundária: o mesmo curso (presencial) da primeira opção em outro período na mesma Fatec;
ou o mesmo curso (presencial) da primeira opção
oferecido em qualquer período de outra Fatec; ou
ainda qualquer curso (presencial) com o mesmo
conjunto de disciplinas prioritárias em qualquer
Fatec e período.
Assim, após ﬁnalizar o processo de credenciamentos até às 15 horas do dia 13 de novembro, o
aluno deverá imprimir o boleto e pagar a taxa
no valor de R$ 70 em qualquer agência bancária
para validar o registro no processo seletivo. A
prova oﬁcial das Fatecs será aplicada em 9 de
dezembro. O “Manual do Candidato” e mais informações estão disponíveis no site www.vestibularfatec.com.br.
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Variedades
TERÇA-FEIRA

Divulgação

Divulgação

O evento comemorativo contou com brinquedos para os pequenos

Responsáveis acompanharam as atividades ao lado das crianças

“Dia das Crianças” leva centenas
de pessoas para o ‘João do Pulo’
COLABOROU COM O
TEXTO: BRUNA SILVA
Na sexta-feira (12), centenas de crianças festejaram o
“Dia das Crianças”, no Centro
Esportivo ‘João do Pulo’. A comemoração foi promovida pela
Secretaria de Esportes e Lazer
de Pindamonhangaba (Semelp).
A recreação no “João do Pulo”
contou com as atividades: minivôlei, futebol, tênis de mesa,
oﬁcina de pipas, jogos de mesa,
modelagem de balão, zumba
kids, brincadeiras tradicionais,
unhas artísticas, maquiagem
no rosto, brinquedos inﬂáveis
e piscina. Houve também apresentações artísticas como a peça
de teatro “Todos contra o Aedes
aegypti” que buscou reforçar a
conscientização no combate do

mosquito transmissor de doenças como dengue, chikungunya
e zika vírus.
“As atividades recreativas no
município são importantes para
socialização e integração da
nossa população, levando assim
mais alegria e divertimento para
as crianças e famílias da nossa cidade”, aﬁrma o secretário
de Esportes, professor Everton
Chinaqui.
No domingo (21), é a vez das
crianças de Moreira César receberem a recreação no Centro
Esportivo “Zito”, a partir das 14
horas. As brincadeiras serão as
mesmas que foram promovidas
no “João Pulo”, haverá também
a peça de teatro. Crianças do
distrito e de toda a cidade estão
convidadas a participar deste
grande evento.

Divulgação

Criançada se divertiu com a programação da última sexta-feira (12)

--

“Festipoema” atrai público para o Teatro Galpão
-

Representantes de Pindamonhangaba são destaques na premiação do “XII Festipoema”
COLABOROU COM O
TEXTO: BRUNA SILVA
No último ﬁm de semana, a
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento
de Cultura, em parceria com a
Academia Pindamonhangabense
de Letras, promoveu a 12ª edição
do “Festipoema” (Festival de Poemas de Pindamonhangaba).
Por volta das 19 horas de domingo (14), o público já aguardava com grande expectativa a
segunda noite de apresentações
e a premiação do evento. A poesia ganhou vida na interpretação
dos atores que desenvolveram
através de elementos cênicos, o
sentimento exprimido nas obras
literárias.
“É muito positivo, neste ano
tivemos 1.421 poemas inscritos
de 25 estados. É uma atividade de Pindamonhangaba que
promove a poesia e as declamações. Mas, muitos poemas
são de fora da cidade. Por isso,
percebemos que o ‘Festipoema’
é uma atividade nacional, ou
seja, pessoas de outras cidades
e estados acabam tendo o festival como uma oportunidade de
mostrar o seu trabalho, sendo a
poesia e sua maneira de escrita”, enfatiza o diretor de Cultura, Alcemir Palma.

O objetivo do festival, desde a
sua criação, em 2007 é estimular
a criação poética, valorizar e divulgar a poesia, assim como incentivar a arte da interpretação
da poesia e estimular no público
o interesse pelas manifestações
artísticas. Além de poemas, houve também a premiação de víde-

os e fotograﬁas que sintetizaram
a essência poética.
O Departamento de Cultura
aﬁrmou que há o projeto de levar esses poemas para o transporte público da cidade, para
que entre uma viagem e outra a
população possa desfrutar dos
poemas.

PREMIAÇÃO DO FESTIPOEMA
Categoria Infantil - Troféu Bertha Celeste Homem de Mello
1º Lugar - Karen da Silva Conceição – Pindamonhangaba/SP - Poesia da Dança
2º Lugar - Heitor Sampaio de Freitas – Pindamonhangaba/SP - Cores Maravilhas
3º Lugar - Gabriel Henrique P. dos Santos – Pindamonhangaba/SP - Poema da
Felicidade
Categoria Juvenil – Troféu Juó Bananéri

Bruna Silva

Rafael Gomes, de Pinda,
venceu na categoria
“Melhor Intérprete”

1º Lugar - Maria Luiza de Oliveira Santos – Pindamonhangaba/SP - Encontrar-se
2º Lugar - Laínny Flauzino Vilela – São Thomé das Letras/MG - O Viajante
3º Lugar - Meire Viviane dos Santos - Pindamonhangaba/SP - Amor Centrismo
Categoria Adulto – Troféu Baltazar de Godoy Moreira
1º Lugar - Ricardo Estevão de Almeida - Pindamonhangaba/SP - Teu Corpo Luzia
2º Lugar - Airton Souza de Oliveira - Marabá/PA - Pai, Mãe e Pássaros Ausentes
Dentro de Nossos Corações
3º Lugar - Wanda Cristina de Cunha e Silva - São Luís/MA - Pesca(Dor)
Premiação de Interpretação – Troféu Augusto César Ribeiro

Bruna Silva

Danilo Riva ﬁcou
com o segundo
lugar na categoria
“Interpretação”,
com “Ponto e
Vírgula”

1º Lugar - Rafael Gomes - O Viajante
2º Lugar - Danilo Riva - Ponto e Vírgula
3º Lugar - Bruno Soares - Saudade
Premiação de Fotograﬁa - Troféu Roberto Faria
1º Lugar - J. Marcondes - Cores Maravilhosas
2º Lugar - Érica Fernanda - Com Você Tudo
3º Lugar - Curta Metragem - Isandrea Carla
Premiação de Vídeo - Amácio Mazzaropi
1º Lugar - Pedro Camargo - Para Orides Fontela
2º Lugar - Vini William - Mãe Gentil

