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Multidão ‘corre pela prevenção’ no Parque da Cidade
Jucélia Batista

Atletas proﬁssionais. Amadores. Homens. Mulheres. Idosos. Crianças...
De fato, o slogan “Correndo
pela prevenção” surtiu efeito!
Em pleno domingo de manhã, com um tempo que “ameaçava chuva”, uma multidão saiu
de suas casas para aderir à campanha de conscientização na
luta contra o câncer de mama.
O “Treinão Rosa” coloriu a
pista e as trilhas do Parque da
Cidade, em Pindamonhangaba,
nesse domingo (28).
PÁGINA 6

A partir deste
ano, matrículas
para Educação
Infantil podem
ser efetuadas
virtualmente
PÁGINA 3
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Todos os participantes ganharam medalhas, mas o que prevaleceu mesmo foram: interação, lazer e conscientização

Presentes customizados são
“5° Festival de Música da
apostas para gerar renda no Natal Juventude” premia vencedores
PÁGINA 2

PÁGINA 5
Divulgação

Hoje tem circo? Tem, sim, senhor!
Escola Municipal João Kolenda Lemos, no “Bem Viver”,
recebe oﬁcina de recreação com tema ‘circo’
Arrancar gargalhadas das crianças
é tarefa fácil para o palhaço ‘Alegrito’.
Entre uma palhaçada e outra, o desejo
de ver a garotada se divertir longe de
aparelhos eletrônicos, como celulares
e videogames.
Com direito à pipoca e a algodãodoce, o picadeiro montado na Escola
Municipal João Kolenda Lemos, no
residencial “Bem Viver”, recebeu, na
última sexta-feira (26), um dia de recreação com o tema ‘Circo’.
Organizada pelo Fundo Social de

Solidariedade em parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba, a atividade faz parte do projeto “Reinvente”
– que como o próprio nome sugere,
reinventa, renova, recria e traz novo
sentido ao cotidiano.
A oﬁcina de recreação é uma forma de cidadania e de educação social, e atende cerca de 500 crianças
no “Bem Viver”; buscando estimular
o interesse em atividades circenses,
contribuindo para o desenvolvimento
infantil.
PÁGINA 5
Divulgação

Crianças se divertem com atrações circenses da oﬁcina de
recreação do projeto “Reinvente”

“Carreta da Mamografia” inicia
atendimentos em Pindamonhangaba
Após passar por manutenção, a “Carreta da Mamograﬁa - Mulheres de Peito”, do Governo do Estado,
iniciou suas atividades em
Pindamonhangaba, nessa
segunda-feira (29). A manutenção foi ﬁnalizada na
noite de quinta-feira (25) e
na manhã de sexta-feira (26)
foram realizados testes para
sanar possíveis problemas e,
durante os testes, algumas
mulheres foram atendidas.
Anteriormente estacionada
no pátio da prefeitura, ago-

ra a carreta está na parte
de trás do prédio e, de acordo com a administração da
unidade móvel, a previsão é
que os atendimentos sejam
realizados normalmente, da
seguinte forma: de segunda
a sexta-feira, distribuição de
50 senhas (por ordem de chegada) e atendimento no mesmo dia, das 9 às 18 horas; e
no sábado, distribuição de 25
senhas (por ordem de chegada), com atendimento das 9
às 13 horas.
PÁGINA 3
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Presentes
customizados
são
Editorial
apostas
para
gerar
renda
no
Natal
Prevenção é o
melhor remédio

O

mês está quase acabando e o balanço das atividades do “Outubro
Rosa” é muito positivo.

Ao longo do mês, a Secretaria de Saúde
de Pindamonhangaba em parceria com
diversos departamentos e até mesmo com
instituições privadas, promoveu uma série
de atividades com foco na conscientização,
na prevenção e na luta contra o câncer de
mama.
Foram palestras, rodas de conversa, aferição de pressão arterial, orientação nutricional, constatação do IMC (índice de massa corpórea), “Caminhada Rosa”, “Treinão
Rosa”, além de exames oferecidos pela
“Carreta da Mamograﬁa” – ação realizada
em parceria com o Governo do Estado.
Não só as mulheres, mas homens também puderam receber informações sobre
como prevenir o câncer (de mama, de
útero e de próstata, por exemplo).
Lembrando que o mês de outubro é apenas uma data para reforçar as ações que
devem ser realizadas o ano inteiro.

ATENÇÃO PESSOAS
IDOSAS E COM
DEFICIÊNCIA
Não percam o BPC/LOAS
(Benefício de Prestação Continuada).

O Natal está chegando e com ele,
um leque de oportunidades para quem
deseja ganhar um dinheiro extra no
ﬁm do ano. Considerada a data mais
importante do varejo, o Natal movimenta diversos setores da economia e
beneﬁcia proﬁssionais autônomos que
se preparam para essa época.
A docente da área de moda da unidade do Senac em Pindamonhangaba, Talita Ribas, explica que algumas
técnicas de customização são de baixo investimento ﬁnanceiro e podem
trazer alto retorno. “Os itens desenvolvidos tendem a ser exclusivos e,
aliados à qualidade dos materiais
usados no produto, oferecem uma
margem de lucro maior.”
Os exemplos mais comuns de customização de roupas e acessórios
são: bordado; strass; pedrarias; tingimento; aplicação de renda, tachinhas; recortes e descoloração de tecidos, entre outras. Para quem deseja
investir nesse segmento, Talita indica: “Chinelos e shorts jeans customizados continuam sendo tendência no
Brasil, país em que o Natal acontece
em pleno verão. Óculos e ‘correntinhas’ também são bem-vindos, além
de serem presentes com bastante utilidade. Vale a pena também produzir
produtos com as cores laranja, amarelo e tons pastéis, que vão dominar
essa estação.”

Reprodução/Internet

Chinelos customizados estão entre as sugestões de
produtos que geram renda extra
Ela acrescenta que para potencializar as vendas e saber administrar um negócio próprio é fundamental buscar uma formação
proﬁssional. “O mercado mudou
muito nos últimos dez anos e a
tecnologia trouxe um novo conceito de vendas. O marketing digital reinventou o tradicional e o
consumidor também mudou seu
comportamento de compra. Bus-

REGISTRO CULTURAL

car uma capacitação ajuda o proﬁssional autônomo a ser cada vez mais
competitivo”, diz.
O Senac oferece diversos cursos
na área de moda e se prepara para
abrir a programação de 2019. Em
Pindamonhangaba, a unidade do Senac ﬁca na rua Suíça, nº. 1.255, no
bairro Santana.
Mais informações, no Portal Senac:
www.sp.senac.br/pindamonhangaba

Altair Fernandes Carvalho

CONDECORAÇÃO, HOMENAGEM E POSSE NA SESSÃO SOLENE DA APL

A

APL-Academia Pindamonhangabense de Letras
realizou na noite de sextafeira (26), em sua sede no Palacete

10 de Julho, a sessão plenária
solene do mês de outubro com posse de acadêmico, homenagens a
professores e a condecoração, pela

Câmara Municipal de Pindamonhangaba, à Corporação Musical
Euterpe, que recebeu a Medalha
do Mérito Athayde Marcondes.
Portal r3

Portal r3

Façam ou atualizem seu cadastro no CADÚnico até o dia
31/12/2018 para não ter o seu
benefício suspenso.
Procure o posto de cadastramento do CADÚnico em Pindamonhangaba, situado à Avenida Albuquerque Lins, 550,
bairro São Benedito (próximo
a Vivo/Telefônica).
Leve o CPF de toda a família,
comprovante de renda e de endereço.

Banda Euterpe, a história viva da arte musical em Pindamonhangaba, homenageada com a Medalha do
Mérito Athayde Marcondes, se apresentou para o público fazendo ecooar a boa música pelo palacete
Portal r3

Portal r3

Para mais informações, ligue: 0800-7072003.
Departamento de Assistência
Social de Pindamonhangaba
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A coordenadora, tesoureira e secretária da Euterpe, Libna
Araújo; a professora e escritora Júlia San Martin Boaventura,
autora da obra “A Fiel Depositária Euterpe” (única publicação
especiﬁcamente sobre a banda), e o maestro e presidente que
desde 1985 compõe a centenária banda, Marcos Roberto de
Souza, a quem coube a honra de receber a medalha em nome
dos músicos euterpianos

O trompetista Claudomiro, atualmente o
músico mais antigo da Euterpe e o maestro
Marcos na noite de celebração à corporação
musical mais antiga do Brasil

Portal r3

José Luiz Gândara
Martins (na
foto, ao lado da
presidente da APL,
Bete Guimarães)
assumiu a cadeira
nº 13T de membros
titulares da APL
e discorreu sobre
seu patrono,
o avô Athayde
Marcondes e sua
avó a professora
Gabriella Monteiro
Athayde Marcondes

Lembrando
a data
comemorativa
de outubro,
“Dia dos
Professores”,
alguns
educadores
foram
homenageados
pela APL no
evento

Portal r3
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C idade
Victor Gobbo

“Outubro Rosa”
promove diversas
atividades na cidade
Colaborou Com o
TExTO: BRunA SILVA

Felizes com mais uma etapa finalizada, formandos exibem seus certificados

Fundo Social realiza
formatura de alunos
dos cursos PEQ
O Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba
realizou, na quinta-feira (25),
a formatura dos 90 alunos dos
cursos PEQ (Programa Estadual de Qualificação Profissional):
“Técnico em Vendas”, “Auxiliar
de Contabilidade” e “Assistente
Administrativo”, no auditório
da prefeitura.
A iniciativa do Fundo Social

visa a capacitar jovens, prioritariamente de baixa renda, para o
mercado de trabalho.
As aulas foram realizadas até
o dia 27 de agosto, no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) – que atualmente, está recebendo novos cursos do PEQ,
seguindo a mesma parceria, mas
desta vez oferecendo formações
em: “Atendimento e Recepção”,

“Técnico em Vendas”, “Operador de Caixa” e “Almoxarife”.
O evento de formatura contou
com a presença da presidente
do Fundo Social de Solidariedade, Cláudia Vieira Domingues,
do prefeito Isael Domingues, do
secretário de Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura, Marcelo Martuscelli e dos docentes:
Letícia Fujarra e Gerson Leme.
Divulgação

A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba promoveu, ao
longo deste mês, diversas atividades em comemoração ao “Outubro Rosa”. Os dias foram marcados por ações de prevenção e de
conscientização contra o câncer
de mama.
na última semana, os PSF
(Programa Saúde da Família)
dos bairros Maricá, Feital e Cidade nova receberam momento
de roda de conversa sobre a prevenção do câncer, além de fornecer informações para prevenir o
câncer.
no sábado (27), as mulheres
que passaram pela praça Monsenhor Marcondes, puderam aferir
a pressão, receberam orientação nutricional e constatação do
IMC (índice de massa corpórea),

Postos de saúde dos bairros, como o Cidade Nova,
também estão realizando ações

A partir deste ano, matrículas para Educação
Infantil poderão ser efetuadas virtualmente
Colaborou Com o texto: ViCtor Gobbo

“Carreta da Mamografia”
inicia atendimentos em Pinda
Após passar por manutenção, a “Carreta da
Mamografia - Mulheres
de Peito”, do Governo
do Estado, iniciou suas
atividades em Pindamonhangaba, nessa
segunda-feira (29). Anteriormente estacionada
no pátio da Prefeitura,
agora a carreta está na
parte de trás do prédio.
A manutenção foi
finalizada na noite de
quinta-feira (25) e na
manhã de sexta-feira
(26) foram realizados testes para sanar
possíveis problemas.
Durante os testes, algumas mulheres foram
atendidas.

De acordo com a
administração da “Carreta da Mamografia”, a
previsão é que os atendimentos sejam realizados
normalmente, com a
distribuição de senhas.
Os atendimentos serão da seguinte forma:
• De segunda a sextafeira, distribuição de 50
senhas (por ordem de
chegada) e atendimento
no mesmo dia, das 9 às
18 horas;
• No sábado, distribuição
de 25 senhas (por ordem
de chegada), com atendimento das 9 às 13 horas.
Caso haja algum
outro problema técnico,
haverá avisos prega-

dos na carreta e será
divulgado por meio da
imprensa, do Facebook e
do site da Prefeitura.
A “Carreta da Mamografia” permanecerá
na cidade até o dia 10 de
novembro, com exames
realizados até o dia 8 de
novembro.
Mulheres de 35 a 49
anos precisarão apresentar o pedido médico,
o cartão SUS e o RG;
acima de 50 anos serão
necessários somente o
RG e o cartão SUS.
Os exames devem ser
retirados no prédio da
Saúde da Mulher, que fica
na rua João Gama, nº. 115
(o antigo P.A. da Unimed).

e orientação. Em casos necessários, houve o encaminhamento
pela Secretaria de Saúde para
fazer os exames pelo SuS (Sistema Único de Saúde); e se houver
atendimento em outra cidade, a
prefeitura oferecerá o transporte
da saúde para o deslocamento.
no domingo (28), foi dia de
correr contra o câncer de mama,
pelo “Treinão Rosa”, no Parque
da Cidade, que contou também
com a presença do Gapc, Semelp
– Secretaria de Esportes, Departamento de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, Conselho da
Mulher, Laboratório Oswaldo
Cruz e o Colégio Tableau, entre
outros apoiadores.
Até o dia 10 de novembro, a
“Carreta da Mamografia” estará
atendendo as mulheres da cidade
com exames gratuitos de mamografia – ação realizada em parceria com o Governo do Estado.
Divulgação

As inscrições devem ser realizadas
até o dia 30 de novembro
pelo site da prefeitura

Equipe da carreta distribui senhas e orienta mulheres antes do exame
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Com o intuito de simplificar o processo
de matrícula, iniciou nessa segunda-feira
(29) a pré-inscrição para a Educação Infantil, Pré I e Pré II da Rede Municipal de
Ensino de Pindamonhangaba, que poderão
ser realizadas online, até o dia 30 de novembro de 2018.
Para fazer a pré-matrícula, basta os pais
ou responsáveis pela criança acessarem o
site da prefeitura e clicar no link “Matrícula
Educação Infantil Pré I e II Rede Municipal
de Ensino”. Depois, até dois dias úteis após
a realização da inscrição, eles deverão procurar a secretaria ou o pólo descentralizado da Secretaria de Educação mais próximo de sua casa, para efetivar, fisicamente,
a matrícula da criança.
Poderão ser matriculadas no Pré I: crianças a completar 4 anos até o dia 31 de março
de 2019 (nascidas em 2015); no Pré II: crian-

ças a completar 5 anos até 31 de março de
2019 (nascidas em 2014). A partir do endereço colocado na inscrição, será apresentada no
sistema a escola mais próxima da residência
do interessado, mostrando os minutos gastos
e a distância da casa até a escola.
A fim de permitir mais acesso a todos aqueles que precisam da Secretaria
de Educação, além das duas secretarias
descentralizadas que existem em Moreira
César (Escola Municipal Mário de Assis
César) e no bairro Araretama (Escola Municipal Elias Bargis Mathias), a Secretaria
de Educação da Prefeitura criou mais três
secretarias descentralizadas: Escola Municipal Arthur de Andrade (Cidade nova);
Escola Municipal Professora Isabel do Carmo nogueira (Crispim) e Escola Municipal
Félix Adib Miguel (Lessa).
O horário de funcionamento das secretarias para as matrículas é das 8 às 17 horas.
Os documentos necessários são: certidão de nascimento, comprovante de residência e carteira de vacinação atualizada
(xerox).
O site oficial da prefeitura é: www.pindamonhangaba.sp.gov.br
Divulgação

No site da
prefeitura
há um link:
“Pré-Matrícula
para a Rede
Municipal
de Ensino”
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Geral

Caixa inicia aditamento de contratos do Novo Fies
Estudantes têm até dia 30 de novembro para aderir pelo sistema eletrônico
Divulgação

Começou nessa segunda-feira (29), os processos de aditamento dos
contratos do Novo Fies
(Fundo de Financiamento Estudantil). Aproximadamente 50 mil estudantes assinaram contratos
no primeiro semestre de
2018, e devem realizar o
aditamento.
Os procedimentos devem ser realizados por
meio do site da Caixa até
o dia 30 de novembro de
2018.
Caso haja necessidade
de alterações no contrato,
como a troca de ﬁador, o
estudante deve comparecer a uma agência da Caixa. Nesse caso especíﬁco,
o estudante deverá comparecer com o novo ﬁador
e apresentar os novos documentos
comprobatórios.
De acordo com informações do programa, o

Novo Fies é um modelo que traz melhorias na
gestão do fundo, dando
sustentabilidade ﬁnanceira ao programa a ﬁm de
garantir e viabilizar um
acesso mais amplo ao ensino superior.
As principais mudanças do Novo Fies – se
comparado ao processo
anterior – são: a forma
de pagamento do curso,
que passa a ser mensal em
emissão de boleto, a exigência de seguro prestamista (cobertura em caso
de falecimento do estudante) e a ausência de carência para pagamento da
amortização do contrato.
Estudantes podem fazer o download da cartilha com mais orientações
no site da Caixa ou através do link: http://www.
caixa.gov.br/programassociais/fies/Paginas/default.aspx

Cerca de 50 mil estudantes assinaram contratos no primeiro semestre deste ano e devem realizar o aditamento
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 5.097, DE 16 DE OUTUBRO DE 2.018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, nos termos da Lei nº 5.318, de 21 de dezembro de 2.011,
RESOLVE:
Art. 1° Designar os senhores a seguir relacionados para comporem a Comissão
Interna responsável pelo suporte ao Processo de Premiação do Magistério Público
Municipal para o ano de 2.018:
- Leticia Aparecida de Souza Pedroso Bento
- Luciana Simonetti Garcia dos Santos
- Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
- Miriam Alves da Silva
- Rosalina de Fátima dos Santos Picolo
- Roselaine Moreira de Almeida
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2.018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 16 de
outubro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 128/18 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o (Proprietário) Sr (a)
URBANIZADORA E INCORPORADORA SANTA RITA LTDA., responsável pelo
imóvel, situado a REGINA CELI DE O.SANTOS, Bairro VILA SUIÇA inscrito no
município sob a sigla: SE120104008000, Quadra, Lote, para que efetue a limpeza
do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do
Norte de 29/outubro/2015.

PORTARIA GERAL Nº 5.098, DE 16 DE OUTUBRO DE 2.018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, nos termos da Lei nº 5.318, de 21 de dezembro de 2.011.
RESOLVE:
Art. 1° Designar os senhores a seguir relacionados para comporem a Comissão
Interna responsável pelo suporte ao processo de atribuição nas fases discriminadas
no Capítulo VII, incisos I, II e III do art. 37 da Lei nº 5.318, de 21 de dezembro de
2.011:
- Ione de Almeida Barbosa
- Irene Ribeiro de Aguiar Mello
- José Francisco do Amaral Machado
- Luciana de Oliveira Ferreira
- Marcela de Cássia Andrini Macedo
- Marta do Nascimento Bicho Freitas
- Rosemeire de Oliveira Nascimento
Art. 2º São funções atribuídas à Comissão Interna responsável pelo suporte ao
processo de atribuição:
I – Atuar no suporte ao Departamento Pedagógico e ao Departamento de Educação
no que se referir à atribuição prevista na Lei nº 5.318/11;
II- Coletar e organizar dados e informações necessárias à consecução dos trabalhos
relativos à atribuição de classes, jornadas e deﬁnição de unidades de controle de
frequência, com a colaboração de proﬁssionais da Secretaria de Educação e Cultura;
III- Promover a articulação entre a direção dos departamentos e os servidores do
Departamento de Educação encarregados do registro dos processos de atribuição;
IV- Auxiliar a direção dos departamentos na divulgação das portarias especíﬁcas do
processo de atribuição, bem como orientar os docentes para a dissolução de dúvidas
e encaminhamentos necessários;
V- Colaborar, no início do ano letivo de 2.019, na deﬁnição de procedimentos de
atribuição de novas classes, segundo as normas vigentes;
VI- Representar instância consultiva da Secretaria de Educação e Cultura quanto
às situações de atribuição, auxiliando a equipe de liderança no atendimento a
requisições que sejam apontadas pelos docentes.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2.018.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 16 de
outubro de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Criado pela Lei Municipal 2.532/91 e alterado pela Lei Municipal nº 5.194/2011

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

CONVOCAÇÃO PARA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CME
O Conselho Municipal de Educação , através da presidente profª Maura Prado Vieira, convoca os
conselheiros para a 8º Reunião Ordinária, nesta terça-feira dia 30 de Outubro de 2018, segue abaixo a pauta:
1- Leitura e aprovação da Ata anterior.
2- Reavaliação e parecer do Conselho Municipal de Educação, a minuta que diz respeito à Consolidação do
Sistema Municipal de Ensino.
3- Devolutivas de assuntos pendentes e espaço final para assuntos pertinentes ao CME.
Data: 30/10/2018 ( terça-feira)
Horário: Das 18 horas às 20 horas
Local: Casa dos Conselhos, sito a AV: Albuquerque Lins, 138 Centro

Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2018
Maura Prado Vieira
Membro Conselheiro
Presidente do CME
b

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 9ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
==============================================================
Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo
Municipal de Previdência de Pindamonhangaba convocados para a 8ª reunião do
respectivo Conselho de Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do
Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Deputado Claro César, n° 30, nesta
cidade, com início impreterivelmente às 15 horas do dia 31 de outubro do ano de
2018.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes
matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de
Previdência (LC n°. 01/2004, art. 10);
b) Outros assuntos diversos.
Pindamonhangaba, 29 de outubro de 2018.
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro – CEP 12410-030 – Pindamonhangaba-SP
Fone: (12) 3642-1249
e-mail:
cme@pindamonhangaba.sp.gov.br
Thiago Vieira
Carvalho

Superintendente do FPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO Nº 110/2018 (PMP 17988/2018) – reabertura
Para “aquisição de coletores digitais”, com entrega dos envelopes até dia 12/11/18 às
08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2018 (PMP 19754/2018) – reabertura
Para “aquisição de fórmulas infantis e dietas”, com entrega dos envelopes até dia
13/11/18 às 08h e início da sessão às 08h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
*** ANÁLISE DE AMOSTRAS / ABERTURA DE ENVELOPE ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 123/2018 (PMP 20653/2018)
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria de Educação e Cultura –
Setor de Alimentação Escolar, reprovou, em 25/10/2018, as amostras apresentadas
pelas empresas classiﬁcadas em terceiro lugar nos itens 09, 14 e 18 e considera tais
itens fracassados. 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 30, qual seja, Nathalia Lobato de Andrade
ME, na licitação supra, que cuida de “aquisição de utensílios de cozinha plásticos,
para o preparo da alimentação escolar”. Fica a referida sessão marcada para o dia
08/11/2018, às 14h30 no mesmo local do evento anterior.
*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***
PREGÃO Nº 153/25018 (PMP 24715/2018)
Na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa para prestação de serviços
com fornecimento e plantio de grama bermudas para reforma de campo de futebol do
Bairro Cidade Jardim”, foi emitida a autorização 1830/2018, de 18/10/2018, no valor
de R$ 68.606,90, em favor de Mendes Soluções Ambientais Ltda ME.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 113/2018 (PMP 18184/2018)
Foi ﬁrmado o contrato 134/2018, de 26/09/2018, para “aquisição de impressoras”, no
valor de R$ 4.392,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor
do contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Suprinet
Suprimentos para Informática Ltda EPP, o Sr Diego Artur Marques Guimarães.
Foi ﬁrmado o contrato 135/2018, de 26/09/2018, para “aquisição de impressoras”,
no valor de R$ 4.458,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como
gestor do contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa HSX
Comércio e Serviços Eireli, o Sr Thyago Telles Pereira.
PREGÃO Nº 130/2018 (PMP 21201/2018)
Foi ﬁrmado o contrato 143/2018, de 09/10/2018, para “contratação de empresa
especializada em processamento de roupa hospitalar e uniformes, constituindo-se
de lavagem (incluindo umectação, quando necessária), centrifugação, secagem,
calandragem, dobragem, embalagem e reparo de rouparia”, no valor de R$ 92.664,00,
vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra
Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa R L Soares de Arruda Lavanderias
ME, o Sr Rodolfo Lois Soares de Arruda.
PREGÃO Nº 141/2018 (PMP 22808/2018)
Foi ﬁrmado o contrato 137/2018, de 28/09/2018, para “contratação de empresa
especializada nos serviços de manutenção e recarga de extintores contra incêndio,
prediais e veicular, com reposição e substituição de peças defeituosas eventualmente
necessárias, abrangendo manutenções de 2º e/ou 3º níveis”, no valor de R$
12.279,20, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do
contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Fire Services
Sistemas de Prevenção de Incêndio Ltda EPP, o Sr Antonio Roberto Gonçalves.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 224/2014 (PMP 20853/2014)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 14/09/2018, ao contrato 270/2014, que cuida
de “aquisição de produtos perecíveis e com preços variáveis, para servir no café
da manhã dos pacientes portadores do HIV (verba PAM)”, para prorrogação até
29/09/2019, e reajuste de 3,3024% conforme variação do IPC FIPE, para o valor
mensal de R$ 1.109,59, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela
contratada, empresa Maria de Lourdes de Souza Rezende ME, o Sr Carlos César
Rezende.
PREGÃO Nº 251/2016 (PMP 16972/2016)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 31/08/2018, ao contrato 251/2016, que cuida
de “contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos
em oftalmologia com fornecimento de material e mão de obra, na especialidade
de oftalmologia”, para supressão de 12%, equivalente a R$ 15.300,00, assinando
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Instituto Suel
Abujamra, o Sr Suel Abujamra.
PREGÃO Nº 113/2017 (PMP 25622/2017)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 31/08/2018, ao contrato 113/2017, que
cuida de “contratação de empresa especializada na realização de exames de
videonasolaringoscopia”, para supressão de 13%, equivalente a R$ 7.413,12,
assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa
Flávio Seraﬁni Clínica Médica e Fonoaudiológica Ltda, a Sra Silvia Tornato Seraﬁni.

Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2018
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Os alunos se divertiram com a apresentação
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Professora Rosana e presidente do FSS, Cláudia Vieira, com os integrantes do circo

Escola do “Bem Viver” recebe dia de circo
COLABOROU COM O TEXTO: BRUNA
SILVA
A Escola Municipal João Kolenda Lemos, no “Bem Viver”,
recebeu na última sexta-feira
(26), um dia de recreação com o
tema circo. A atividade foi viabilizada pelo projeto “Reinvente”,
e organizada pelo Fundo Social
de Solidariedade em parceria

com a Prefeitura de Pindamonhangaba.
Às 15 horas, a música animada já denunciava: era dia de
circo! O picadeiro improvisado
no centro do pátio da unidade
escolar foi elaborado pela comunidade, cores vivas estavam
espalhadas por todo o local, que
sediou as atrações circenses. A

professora do quinto ano, Rosana Lúcia Fernandes explica que
essas atividades lúdicas dentro
da escola possibilitam que os
alunos possam se desenvolver
culturalmente, ﬁsicamente e
também na aprendizagem. Pois
essas atividades fazem com que
as crianças tenham autoestima
e, consequentemente, se sintam
mais seguras, além de fazer com
que elas ﬁquem atentas e concentradas. O dia de circo na escola teve direito à pipoca e algodãodoce que foram distribuídos pelo
Fundo Social de Solidariedade.
O facilitador da oﬁcina, Lauro de Oliveira Jacob, aﬁrmou

que a oﬁcina de recreação é uma
forma de cidadania e educação social. Sendo assim, o circo
social – desenvolvido através
do Projeto Reinvente – é um
“trampolim para a cidadania”.
O circo social atende cerca de
500 crianças no “Bem Viver”,
para estimular o interesse em
atividades circenses e desenvolvimento infantil. De acordo
com os organizadores, a oﬁcina
acontece uma vez por semana
nas escolas municipais Elias
Bargis Mathias e Regina Célia,
ambas do Araretama.
O evento contou com a presença do prefeito Isael Domin-

gues e a presidente do Fundo
Social, Cláudia Domingues. “É
muito importante a gente trazer
o sentimento do circo para a escola, porque hoje as crianças estão muito ligadas em videogame,
então combinamos com o Lauro
de trazer a recreação, através do
circo para escola e isso é muito
bom. Temos o projeto de levar
essa recreação para todas as escolas municipais de Pindamonhangaba”, destaca Cláudia.
A oﬁcina de recreação dura
60 dias, atualmente no Araretama, está na sua metade de duração e posteriormente irá migrar
para outro bairro.

Festival de Música da Juventude
premia nesse ﬁm de semana

Seis atletas da Escola de Artes Marciais receberam
premiação no Rio de Janeiro

PINDENSES SÃO
DESTAQUES NA
“COPA DO BRASIL
DE LUTA LIVRE
ESPORTIVA”

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
Na noite do último sábado
(27), aconteceu no Teatro Galpão o quinto “Festival de Música da Juventude”, realizado pelo
Departamento de Cultura da
Prefeitura de Pindamonhanga-

ba. As categorias foram: “Composição” e “Interpretação”, e as
premiações foram do primeiro
ao terceiro lugares.
As inscrições para o festival
foram realizadas pelo site da
prefeitura ainda na primeira
quinzena deste mês. O evento

teve como intuito reunir e estimular a paixão pela música nos
jovens pindamonhangabenses.
O festival contou com dezenas de apresentações com
interpretações de músicas consagradas no cenário musical
brasileiro.

CONFIRA OS VENCEDORES E AS COLOCAÇÕES:

Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO: DAYANE GOMES

Seis atletas da Escola de Artes Marciais de
Pindamonhangaba foram até o Clube de Regatas
Boqueirão do Passeio, no Rio de Janeiro, no dia 21 de
outubro, para integrar o corpo de competidores da equipe
“Guilhotina Fight” que disputou a “Copa do Brasil de Luta
Livre Esportiva 2018”.
A participação pindense no evento nacional variou de
títulos de terceiros a primeiros colocados em variadas
categorias.
A representação campeã ﬁcou nas mãos de Mário Jr.,
na categoria Master 1 até 70kg e Maxuel Bruno na Adulto
até 94kg. Outro par chegou até a ﬁnal de suas chaves,
mas se deparou com a prata: Iran Fagundes, na Adulto
até 80kg, e o professor Leandro Buda, líder do grupo
municipal, na Master, 2 até 76 kg. Paralelamente, Marina
Assis e Guilherme Cardoso ocuparam a terceira colocação
na categoria Infanto-Juvenil B até 70kg e na Adulto até
65kg, respectivamente.
O time de lutadores locais foi até a competição
chancelada pela Confederação Brasileira de Luta Livre
Esportiva (CBLLE) como integrante da equipe “Guilhotina
Fight”, guiada pelo Mestre Alexandre Pequeno Nogueira.
Além de Pinda, a “Guilhotina” contou com representantes
mineiros e de outras cidades, como São Paulo, Resende
(RJ) e a casa, Rio de Janeiro. Esta união interestadual,
um conjunto de mais de 100 lutadores, rendeu o troféu de
equipe campeã, que, inclusive, lidera o ranking anual do
calendário da CBLLE.

Categoria “Composição”
1º lugar – Troféu Maestro João Gomes de Araújo – O2GXNG - Pindamonhangaba
2º lugar – Troféu Professor Alexandre Machado Salgado – Letícia Galdino - Pindamonhangaba
3º lugar – Troféu Professora Bertha Celeste Homem de Mello - Ícaro Dendê – Pindamonhangaba
Divulgação

Categoria “Interpretação”
1º lugar – Troféu Cynira Novaes Braga - Júlio Baptista - Pindamonhangaba
2º lugar – Troféu Corporação Musical Euterpe – Matheus Estevão - São José dos Campos
3º lugar – Troféu Vicente de Paula Salgado e José Benedito Salgado – Maria Silvia - Pindamonhangaba
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Especial “TREINÃO ROSA”

FOTOS: JUCÉLIA BATISTA

TERÇA-FEIRA

Parque da Cidade
sedia “Treinão Rosa”
Uma multidão ‘correu pela prevenção’ no último domingo

A

tletas proﬁssionais. Amadores.
Homens. Mulheres. Idosos. Crianças...
De fato, o slogan “Correndo pela prevenção” surtiu efeito!
Em pleno domingo de manhã, com um
tempo que “ameaçava chuva”, uma multidão saiu de suas casas para aderir à campanha de conscientização na luta contra o
câncer de mama: o “Treinão Rosa” coloriu

a pista e as trilhas do Parque da Cidade,
em Pindamonhangaba, nesse dia 28 de
outubro.
Promovido pela Coordenadoria de
Eventos da Prefeitura, pelo Fundo Social
de Solidariedade e pelo Gapc (Grupo de
Apoio às Pessoas com Câncer), o evento
esportivo contou com a parceria de diversas secretarias e departamentos da prefeitura, como as secretarias de Esportes e de

Saúde, o Departamento de Meio Ambiente
(com doação de plantas), além do Conselho da Mulher, do Laboratório Oswaldo
Cruz, do Colégio Tableau, a professora de
Ioga, Laíse Coelho, Dj Yago, entre outros.
Houve corrida de 10 e 5 quilômetros e
caminhada. Todos os participantes ganharam medalhas; mas o prevaleceu mesmo
foram: a interação, o lazer e a conscientização das pessoas.

