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Plano Diretor inicia ofi cinas temáticas 

A revisão do Plano Diretor Participativo continua em Pindamonhangaba. Após a realização das ofi cinas nos bairros, o 
próximo passo é a realização das ofi cinas temático-setoriais, a partir desta quinta-feira (31). A entrada é gratuita e a 
participação da população é importante.              Página 5
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Serão três ofi cinas, no auditório da prefeitura, 
abertos à participação da população



Protagonismo feminino
Nesta edição, o Jornal Tribuna do Norte 

mostra um projeto de empoderamento 
feminino desenvolvido por ex-alunos do curso 
Agente Cultural do Senac Pindamonhangaba, 
que ganhou destaque e receberá apoio 
do Programa de Ação Cultural - ProAC 
Municípios. 

Chamado de ”Mulheres Guerreiras - 
Gerações de Luta”, a iniciativa pretende 
tornar as moradoras de Pindamonhangaba 
protagonistas de suas histórias, por meio de 
estímulos, ferramentas e espaços nos quais 
elas poderão expressar e materializar suas 
próprias narrativas.

O empoderamento feminino, basicamente, 
se refere a dar poder para outras mulheres 
e cada mulher assumir seu poder individual. 
Com isso, há crescimento e fortalecimento do 
papel de todas na sociedade.

Empoderar é retomar poder. Signifi ca que 
qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode 
ter controle da própria vida, defi nir metas, 
adquirir habilidades e agir.  

Empoderar é um ato diário. Uma vez 
que se compreende isso, você também 
compreende que lugar de mulher é onde ela 
quiser.

O empoderamento não  trata apenas de 
mulheres que lutam, mas da voz feminina 
como parte fundamental e integrante nas 
decisões políticas e sociais, cidadãs ativas na 
construção de um mundo mais justo. 

Mulheres como protagonistas de suas 
próprias vidas e na história do mundo 
contemporâneo. Sim, é possível, e é 
necessário. 

REGISTRO CULTURAL ALTAIR FERNANDES

Editorial
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Academia Pindamonhangabense de Letras
elabora atividades para o ano de 2019

Aos nossos leitores, poetas, dançarinos, fotógrafos, ar-
tistas, atores e dramaturgos alertamos que terminam nes-
ta quinta-feira (31) as inscrições para participar da Fase 
Municipal do certame cultural Mapa Cultural Paulista – 
edição 2019, iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura 
e a realização da  organização social de cultura Apaa (As-
sociação Paulista dos Amigos da Arte), com a participação 
das prefeituras.

Este ano as expressões artísticas cujos trabalhos serão 
avaliados, (desde que os participantes comprovem vínculo 
de pelo menos dois anos com o respectivo munícipio o qual 

representam) serão: Dança, Poesia, Teatro, Circo e Foto-
grafi a. 

O Mapa Cultural será realizado em três fases distintas: 
Municipal (inscrições e seleções de dezembro de 2018 a 
janeiro de 2019); Regional (apresentações – entre abril e 
agosto de 2019); Estadual (atividades formativas e circula-
ção de obras– entre agosto e novembro de 2019). 

Saiba todas as informações necessárias conferindo  o 
edital na íntegra no seguinte endereço eletrônico:  

http://www.omelhordaculturasp.com/editais-e-con-
vocatorias/edital-mapa-cultural-paulista-2019/.
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A presidente da APL- 
Academia Pindamonhan-
gabense de Letras, Elisabe-
te Guimarães, informa aos 
acadêmicos e à população 
em geral interessada em 
eventos artísticos e cultu-

rais, que a entidade elabora 
seu planejamento de ativi-
dades para 2019.

Em comunicado enviado 
a cada um dos membros da 
APL, Bete Guimarães solici-
tou sugestões, recomenda-

ções e palpites para que o 
planejamento das ativida-
des deste ano satisfaçam a 
todos, assim como todos de-
las estejam cientes.

“Pretendemos criar uma 
‘Agenda’ heterogênea, am-
pla de eventos e atividades, 
com palestras, exposições, 
seminários, visitações, 
que seja abrangente e 
atraente o suficiente para 
o nosso público interno, 
mas também para o gran-
de público externo que se 
identifica com a Cultura e 
a Literatura”, disse a presi-
dente.

Esperando contar com 
a participação dos colegas 
acadêmicos, Bete garan-
tiu que “cada sugestão será 
muito bem recebida, avalia-

da e terá retorno sobre a sua 
aplicação”. Ela complemen-
tou destacando a necessi-
dade da nossa Academia de 
Letras ampliar fronteiras, 
tornando-se mais atuante 
e reconhecida além municí-
pio.   

Sobre as datas previstas 
pra a realização das sessões 
plenárias solenes, sempre a 
partir das 19h30, foi elabora-
do o seguinte calendário: 22 
de fevereiro, 29 de março, 26 
de abril, 31 de maio, 28 de ju-
nho, no mês de julho (férias) 
não haverá plenária, 30 de 
agosto, 27 de setembro, 25 de 
outubro, 29 de novembro e no 
dia 13 de dezembro a sessão 
festiva em comemoração aos 
57 anos de APL.

Presidente APL, Bete 
Guimarães

vice-presidente APL , 
Edmar de Souza

MAPA CULTURAL PAULISTA – FASE MUNICIPAL
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Garotada pode aproveitar “Ofi cina 
Mundo do Slime” em shopping da região

Um dos caminhos 
para descobrir o sig-
nifi cado de  slime  é 
jogar a palavra nos 
sites de busca da 
internet e observar os 
inúmeros resultados 
que aparecem. Mas, 
para entender a fasci-
nação das crianças por 
essa “geleia”, “meleca”, 
“gosma estranha” ou 
como você preferir 
chamar, nada melhor 
do que aprender a pro-
duzir e a personalizar 
seu próprio brinquedo.

Pensando no amor 
da molecada pela mais 
nova febre, o Taubaté 
Shopping recebe uma 
‘Ofi cina de slime’, na 
qual as crianças pode-
rão fabricar sua pró-
pria gosma, aprender 
diversas brincadeiras 
com os monitores e 
o melhor: os peque-
nos poderão levar o 
brinquedo para casa. 
Brincadeira para as 
crianças e jovens, e 
forma de relaxamento 
para os adultos, essa 
nova moda é uma das 
programações de férias 
do centro de compras.

A atração fi cará no 
shopping até o dia 3 
de março. O ingresso 
custa R$ 20 por 40 
minutos de diversão. 
Crianças menores de 
três anos terão que es-
tar acompanhadas dos 
pais ou responsáveis.

Participantes do workshop podem levar a “geleia” para casa

Divulgação

Fique atento ao calendário de 
pagamento do IPVA em fevereiro

Cursos gratuitos 
abordam políticas 
públicas e 
envelhecimento

A Secretaria Nacional 
de Direitos da Pessoa 
Idosa está com inscrições 
abertas para cursos à 
distância e, entre eles, 
dois específi cos para 
conhecimento sobre 
a pessoa idosa: “Das 
Políticas às Ações: 
Direitos da Pessoa Idosa 
no Brasil” e “Conselhos 
dos Direitos da Pessoa 
Idosa”.

As aulas são oferecidas 
pelo Ministério dos 
Direitos Humanos. Tudo 
gratuito e com certifi cado, 

seja para profi ssionais, 
estudantes ou demais 
interessados na temática. 
As inscrições são feitas 
a qualquer momento e o 
início é imediato. 

“Das Políticas às 
Ações: Direitos da 
Pessoa Idosa no Brasil”, 
pelo site: https://
www.escolavirtual.
gov.br/curso/150. Já 
“Conselhos dos Direitos 
da Pessoa Idosa”, no 
endereço: https://www.
escolavirtual.gov.br/
curso/148.

A primeira parce-
la ou cota única com 
desconto para pa-
gamento do Imposto 
sobre a Propriedade 
de Veículos Automo-
tores (IPVA) de 2019 
se encerrou no dia 22 
de janeiro para car-
ros, caminhonetes, 
ônibus, micro-ônibus, 
motos e similares com 
placa fi nal zero.

No entanto, fi que 
atento ao calendário 
de fevereiro: ainda é 
possível pagar a cota 
única sem o desconto, 
nas datas especifi ca-
das pela Secretaria 
da Fazenda e Plane-

jamento do Estado. 
A nova leva de paga-
mentos terá início em 
11 de fevereiro, para 
os carros de placa fi -
nal 1 (um) – seja para 
a cota sem desconto 
ou para o acerto da 
segunda parcela do 
imposto. Caminhões 
possuem datas espe-
cífi cas para quitação 
legal dos débitos.

Também é possí-
vel fazer o licencia-
mento anual anteci-
pado. Basta quitar 
integralmente todos 
os débitos do veículo, 
como IPVA, prêmio 
do seguro DPVAT e 

eventuais multas de 
trânsito. Para mais 
informações, os pro-
prietários podem en-
trar em contato com 
a pasta pelo telefone 
0800-170110 (por te-
lefone fi xo), (11) 2450-
6810 (exclusivo para 
chamadas por telefo-
ne móvel) e pelo canal 
“Fale Conosco”, no ht-
tps://portal.fazenda.
sp.gov.br.

A Secretaria da 
Fazenda e Planeja-
mento também libe-
rou o pagamento do 
IPVA, DPVAT e licen-
ciamento com cartão 
de crédito. 
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ulturaC
Inscrição para “Mapa Cultural 
Paulista” segue até esta quinta-feira

O programa contemplará as expressões artísticas: dança, poesia, teatro, circo e fotografi a

COLABOROU COM O TEXTO: VICTOR GOBBO
***

Segue até o dia 31 de janeiro o prazo para 
inscrições para o “Mapa Cultural Paulista”. O 
programa acontece este ano, com o objetivo de 
identifi car, valorizar e promover o intercâmbio 
da produção artística no estado de São Paulo e, 
ao mesmo tempo, estimular a participação dos 
municípios em atividades culturais.

Esta é uma iniciativa da Secretaria de Estado da 
Cultura, realizada pela Apaa (Associação Paulista 
dos Amigos da Arte), com o apoio das Prefeituras. 
O “Mapa Cultural” será feito em três etapas, 
sendo a primeira Municipal (inscrições/seleções), 
Regional (apresentações) e Estadual (atividades 
formativas e circulação). Para a edição de 2019, 
serão consideradas cinco expressões artísticas: 
Dança, Poesia, Teatro, Circo e Fotografi a.

Poderá participar do programa qualquer 
cidadão, bem como grupos de todo o estado de 
São Paulo, desde que com vínculo comprovado 
com o município há pelo menos dois anos. Os 
artistas interessados devem fazer suas inscrições 
até o dia 31 desse mês pelo site: http://www.
omelhordaculturasp.com/editais-e-convocatorias/
edital-mapa-cultural-paulista-2019/.

Urna do Natal é aberta e recados encantamMuseu Histórico recebe 
voluntários para 
auxiliar munícipes

“Projeto Guri” está com matrículas abertas

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Para manter e exalar a 

magia do Natal, o Fundo 
Social de Solidariedade, 
em parceria com a Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba, abriu pela primeira 
vez, em mais de três dé-
cadas, a gruta da Praça 
Monsenhor Marcondes 
no período natalino. 
Decorada com enfeites 
natalinos, a gruta teve 
também os bonecos do 
Papai Noel e da Mamãe 
Noel em tamanho natu-
ral, ao som de músicas 
de natal, encantando os 
visitantes que fizeram 
fila para conhecer o lo-
cal, durante as noites 
em que o centro da cida-
de esteve aberto.

Além de conhecer o 
interior da gruta, espe-
cialmente decorado para 
a época natalina, quem 
visitou o espaço natalino 
inédito em Pindamonhan-
gaba, pôde escrever e de-

Durante o mês de dezembro, os moradores de Pindamonhangaba puderam 
visitar a gruta da praça Monsenhor Marcondes e deixar seus desejos para 2019

positar na urna do Fundo 
Social, diversos desejos 
anonimamente ou não, 
para 2019. Na última se-
mana, a equipe do Fundo 
Social de Solidariedade 
abriu a urna com os de-
sejos da população e se 
encantou com mensagens 
como: “Para 2019, que as 
pessoas lembrem mais 
do que necessitam, que 
se desarmem dos desejos 
violentos e que o país seja 
tomado por uma onda 
de amor”, escreveu um 
munícipe. Já a pequena 

Eloah Almeida, por meio 
de desenhos e também 
escrevendo, desejou mui-
ta saúde, paz e um país 
longe da pobreza. Houve 
ainda quem desejasse que 
“o moço que toma conta 
da gruta e usa óculos seja 
muito feliz”, emocionan-
do o funcionário Rogério 
Socó, que fi cou responsá-
vel pelo local no período 
natalino.

A urna com os dese-
jos para 2019 foi pensa-
da para que a população 
tivesse um momento de 

refl exão e deixasse boas 
energias para o ano que 
estava prestes a nascer. 
Muitas crianças e adultos 
participaram da iniciati-
va, mostrado aprovação 
ao projeto.

De acordo com os or-
ganizadores da ação, há o 
intuito de levar mais ativi-
dades como essa e abrir a 
gruta em outras ocasiões 
especiais durante o ano, 
para que os munícipes 
possam conhecer um pou-
co mais dessa área icônica 
de Pindamonhangaba.

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
O Museu Histórico e 

Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Leopoldina está 
recebendo voluntários ca-
pacitados para atender os 
munícipes e turistas aos 
sábados.

O programa volunta-
riado é feito, atualmente, 
com funcionários comis-
sionados da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, para 
ação no Museu e no Par-

que da Cidade. Para atuar 
no Museu, foi realizado 
um treinamento entre os 
voluntários, para que pos-
sam atender adequada-
mente os visitantes do lo-
cal, possibilitando, assim, 
que esteja aberto também 
aos sábados.  

O horário de visitação 
do Museu acontece de se-
gunda-feira a sábado, das 
9 às 12 e das 13 às 16h30. 
Mais informações pode-
rão ser obtidas pelo tele-
fone: 3648-1779. 

Voluntários passaram por treinamento para 
atender os visitantes

Divulgação
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COLABOROU COM O TEXTO: BRU-
NA SILVA

***
O “Projeto Guri”, movi-

mento que tem como obje-
tivo fomentar o desempe-
nho musical em crianças 
e adolescentes, está com 
vagas abertas em Pinda-
monhangaba. O projeto é 
mantido pelo governo do 
Estado, em parceria com 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. As matrículas 
vão de 28 de janeiro a 22 
de fevereiro.

Para realizar a matrícu-

la, os interessados devem 
comparecer ao polo que de-
sejam fazer as aulas, acom-
panhados pelos responsá-
veis, e apresentar cópia RG 
do responsável legal, RG ou 
certidão de nascimento do 
aluno, declaração escolar e 
comprovante de residência. 
As aulas são destinadas a 
crianças e adolescentes de 6 
a 18 anos incompletos. Não 
é preciso ter conhecimento 
prévio de música, nem pos-
suir instrumentos ou reali-
zar testes seletivos.

Em Moreira César, os 

instrumentos disponíveis 
para aprendizagem são: sa-
xofone, clarinete, flauta 
transversal, violino, viola 
clássica, violoncelo, con-
trabaixo acústico e percus-
são (bateria). E no polo do 
Araretama, curso de inicia-
ção musical, coral juvenil e 
violão.

Mais informações podem 
ser obtidas pelo 3642-2047, 
às terças e quintas-feiras, 
das 14h30 às 17 horas, e 
também pelo 3637-4476, às 
segundas e quartas-feiras, 
das 14h30 às 17 horas.
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Município de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 097/2018 de “aquisição de EPIS para os 
funcionários de secretaria municipal de serviços públicos”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 04/09/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 266/2018 Empresa: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME

ATA nº 267/2018 Empresa: DPS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS EIRELI ME

ATA nº 268/2018 Empresa: HABIATAR COMPERCIO E SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO LTDA EPP

ATA nº 269/2018 Empresa: J & M EPI’S E UNIFORMES LTDA ME

ATA nº 270/2018 Empresa: JCB MATERIAIS LTDA ME

ATA nº 271/2018 Empresa: MOMILLI COMERCIAL LTDA EPP

****

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das Atas 
de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 035/2018 de “aquisição de móveis hospitalares”, 
com validade de 12 meses, assinadas em 02/10/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 291/2018 Empresa: ALFRIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME

ATA nº 292/2018 Empresa: FELIPE DE CARVALHO ETTORI ME

ATA nº 293/2018 Empresa: HOSPI BIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
HOSPITALARES LTDA EPP

ATA nº 294/2018 Empresa: HOSPIMETAL INDÚSTRIA E METALÚRGICA DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 

ATA nº 295/2018 Empresa: RC MÓVEIS LTDA 

****

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 146/2018 de “contratação de serviços de 
arbitragem de futsal, para atender campeonatos organizados pela liga municipal de futsal 
em parceria com a SEMELP”, com validade de 12 meses, assinadas em 17/10/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 297/2018 Empresa: VIANA & ANTONIO LTDA ME

ATA nº 298/2018 Empresa: LIGA PINDAMONHANGABENSE DE FUTEBOL DE 
SALÃO

****

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 136/2018 de “aquisição de blocos vazados 
de concreto, tijolo baiano e de barro, elementos vazados e canaletas de concreto”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 18/10/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 299/2018 Empresa: NATHALIA LOBATO DE ANDRADE ME

ATA nº 300/2018 Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP

ATA nº 301/2018 Empresa: SANTOS GOUVEA COMERCIAL LTDA EPP

****

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 146/2018 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 periodo 
de 12 meses”, com validade de 12 meses, assinadas em 19/10/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 302/2018 Empresa: ARENA SUPRIMENTOS MÉDICOS COMERCIAL 
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

ATA nº 303/2018 Empresa: CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

ATA nº 304/2018 Empresa: CIRURGICA CALIFÓRNIA EIRELI ME

ATA nº 305/2018 Empresa: COMERCIAL 3 ALBE LTDA

ATA nº 306/2018 Empresa: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME

ATA nº 307/2018 Empresa: SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉDICOS LTDA

****

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 079/2018 de “contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço em locação, montagem, desmontagem de banheiros químicos para 
eventos realizados pela prefeitura no período de 12 meses”, com validade de 12 meses, 
assinada em 12/11/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 3332018 Empresa: STP SISTEMA DE TRANSPORTES PRÁTICOS LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2018 (PMP 19764) 
A autoridade superior, com base na manifestação da equipe técnica da Secretaria de Saúde e 
parecer jurídico, deu provimento ao recurso interposto pela empresa AT Morales Nutricionais EPP, 
revogando/cancelando os itens 03 e 04, e desclassificou a empresa Elipsis Pharma Distribuidora 
de Medicamentos Ltda, nos itens 01, 02 e 05, nos termos do artigo 78, inciso VI da lei 8666/93, 
e homologou, em 18/01/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de fórmulas 
infantis e dietas”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Cirúrgica São José Ltda: 
07-116,60; 13-210,00; Empório Hospitalar Comércio de Produtos Cirúrgicos Hospitalares Ltda: 01-
38,225; 06-52,70; 08-108,50; 09-64,00; 10-212,50; 11-39,30; 12-15,30; LP Santos Atacadista ME: 
02-51,24. Item fracassado: 05. Itens cancelados: 03 e 04. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 163/2018 (PMP 26868/2018) 
A autoridade superior homologou, em 14/01/2019, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de chaveiro para 
atender demanda da Secretaria de Educação junto a escolas e creches do município, com 
atendimento ponto a ponto quando necessário”, em favor da empresa Jackson Rodrigo da Silva, 
os itens (item-vl unit em R$): 01-6,35; 02-17,00; 03-48,00; 04-57,00; 05-66,67; 06-376,00; 07-
60,00; 08-105,00; 09-80,00; 10-50,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 207/2018 (PMP 32049/2018) 
A autoridade superior, com base na manifestação técnica da Secretaria de Saúde, classifica 
as empresas abaixo e desclassifica a empresa Natulab Laboratório S/A, nos itens 03, 04, 16 e 
72, por não apresentar documentação técnica exigida no edital, passando os itens 03, 04 e 16 
para a empresa Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, e o item 72 para a empresa Promefarma 
Representações Comerciais Ltda, e homologou, em 21/01/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de medicamentos – especialidades”, em favor das empresas, os itens 
(item-vl unit em R$): Aglon Comércio e Representações Ltda: 48-1,33; 49-1,33; 50-0,72; Atons do 
Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda: 17-0,0950; 18-0,12; 19-0,08; 20-0,0846; 44-
0,2441; Ciamed – Distribuidora de Medicamentos Ltda: 67-97,21; Comercial Cirúrgica Rioclarense 
Ltda: 03-1,50; 04-6,80; 16-0,127; 22-0,030; 37-0,217; 39-0,2673; 55-0,1822; 57-1,8426; 66-7,02; 
Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda: 29-0,0749; 51-0,82; 62-0,098; Dupatri Hospitalar 
Comercio Importação e Exportação Ltda: 09-16,00; 10-0,94; 33-0,0826; 43-0,1386; 58-0,665; 
EMS S/A: 47-7,524; 59-0,5247; Edera Distribuidora de Medicamentos Eireli ME: 54-0,0574; 
Futura Comércio de Produtos Hospitalares Ltda: 26-2,4255; 30-0,195; 31-0,16; 34-0,1089; Inova 
Comercial Hospitalar Eireli: 06-0,05; 08-0,34; 23-0,12; 28-0,28; 35-0,3013; 46-0,0733; 69-0,1612; 
Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda: 01-0,50; 32-0,2979; 52-0,594; 53-0,3891; 65-3,6264; 
Interlab Farmacêutica Ltda: 13-8,40; 14-10,50; 24-0,24; 41-66,18; 42-0,58; 45-0,2099; 70-0,12; 
NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda: 07-0,159; 11-0,022; 21-0,15; 25-0,259; 63-0,4108; 71-
0,0726; Promefarma Representações Comerciais Ltda: 05-0,21; 15-0,0693; 40-0,0644; 64-0,5770; 
72-0,125; Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda: 02-0,22; 12-0,095; 36-0,14; 56-0,23; 60-0,16; 61-
0,07; 68-0,09. Itens desertos: 27 e 38. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 220/2018 (PMP 33404/2018) 
A autoridade superior, com base na análise técnica das propostas, documentação técnica exigida 
no termo de referência, pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, 
homologou, em 14/01/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de insulinas 
para atender pacientes do Programa Municipal de Diabetes por um período de 12 meses”, em favor 
da empresa Dakfilm Comercial Ltda, o item 01, no valor unitário de R$ 89,40. Item fracassado: 02. 
Item deserto: 03. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 126/2018 (PMP 20694/2018) 
Foi firmado o contrato 218/2018, de 21/12/2018, para “aquisição de equipamentos de áudio e 
vídeo, equipamentos cenotécnicos e de iluminação cênica, destinados à montagem do CEU das 
Artes”, no valor de R$ 28.000,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor 
do contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa André Antônio Tavares, 
o Sr André Antônio Tavares. 
Foi firmado o contrato 219/2018, de 21/12/2018, para “aquisição de equipamentos de áudio e 
vídeo, equipamentos cenotécnicos e de iluminação cênica, destinados à montagem do CEU das 
Artes”, no valor de R$ 99.000,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor 
do contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Pedro G Fernandes ME, 
o Sr Jonata Mariano de Souza.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
SOCIEDADE ESPORTIVA CIDADE JARDIM, CNPJ Nº 51.624.708/0001-54, com atos constitutivos 
registrados no Cartório de Registo Civil das Pessoas Jurídicas de Pindamonhangaba/SP sob nº 
6106, representada por seu presidente OZEAS DA MOTA CORRÊA, brasileiro, solteiro, eletricista, 
R.G. nº 37.031.216-8 SSP/SP, C.P.F. nº 029.234.468-60, residente e domiciliado na Rua Fernando 
Rodrigues Garcia, 271 – Cidade Jardim, Pindamonhangaba/SP, CONVOCA (De Acordo com Artigo 
15 Alínea E do Estatuto da Sociedade Esportiva Cidade Jardim), todos os seus associados para 
comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no dia 09 de 
Fevereiro de 2019 às 10 horas, na Rua João Isaú Bicudo, s/n, Cidade Jardim, Pindamonhangaba/ 
SP, para a seguinte finalidade:
A. PLANEJAMENTO DO REINÍCIO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CLUBE;
B. DEBATE SOBRE A DELEGAÇÃO DE FUNÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS MEMBROS DA 
DIRETORIA.

Pindamonhangaba, 29 de Janeiro de 2019 
– OZEAS DA MOTA CORRÊA 

– Presidente

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 012/19 - LIMPEZA

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o , Sr (a) MARIA VÂNIA LOBATO, 
responsável pelo imóvel  situado a RUA DR. LUIZ ITALICO BOCCO, 95. , Bairro PARQUE 
DAS NAÇÕES, inscrito nesse município sob a sigla: SO21.08.11.017.000, QUADRA I , 
LOTE P-011 , 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.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

RECEITA TOTAL DESPESA TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESULTADO
507.500.000,00R$                                506.499.995,00R$                                1.000.005,00R$                                     

JANEIRO 47.410.000,00R$                                   36.000.000,00R$                                   11.410.000,00R$                                   
FEVEREIRO 41.420.000,00R$                                   36.000.000,00R$                                   16.830.000,00R$                                   
MARÇO 51.410.000,00R$                                   43.000.000,00R$                                   25.240.000,00R$                                   
ABRIL 42.720.000,00R$                                   43.000.000,00R$                                   24.960.000,00R$                                   
MAIO 38.620.000,00R$                                   43.000.000,00R$                                   20.580.000,00R$                                   
JUNHO 38.620.000,00R$                                   48.000.000,00R$                                   11.200.000,00R$                                   
JULHO 44.710.000,00R$                                   44.000.000,00R$                                   11.910.000,00R$                                   
AGOSTO 38.620.000,00R$                                   38.000.000,00R$                                   12.530.000,00R$                                   
SETEMBRO 38.620.000,00R$                                   43.000.000,00R$                                   8.150.000,00R$                                     
OUTUBRO 41.620.000,00R$                                   36.000.000,00R$                                   13.770.000,00R$                                   
NOVEMBRO 38.620.000,00R$                                   53.000.000,00R$                                   610.000,00-R$                                        
DEZEMBRO 45.110.000,00R$                                   43.499.995,00R$                                   1.000.005,00R$                                     

Isael Domingues Maria de Fátima Bertogna
Prefeito Municipal Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO  - Artigo 8º, caput, da Lei de Responsabilidae Fiscal

Exercício de 2019

PREVISÃO INICIAL

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Laerte Machado Guimarães, 590 – São Benedito 

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 01/2019
Em: 13/12/2018
Processo nº: 31796/2018
Atividade: Indústria de água mineral
Razão Social: Industria de água mineral passa três Ltda
CNPJ: 31566276/0002-46
Endereço: Estrada Municipal das Oliveiras, 796 - Oliveiras
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Milre Félix Neto
CPF: 218099188-63
Auto de Infração nº: 003936
Defesa: não apresentou
Auto de Imposição de Penalidade de Multa nº: 1814
Recurso: Aguardando prazo legal de 10 dias para apresentação, conforme artigo 
127, inciso VI, da lei 10083/1998.

Rafael Lamana
Diretor Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

ADITAMENTO  01/2018 
TERMO DE CONVÊNIO 01/2018 -

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA
 
Comunicamos o aditamento nº 01 do convênio 001/2018 firmado com a Santa Casa de Misericórdia 
de Pindamonhangaba, cujo objeto é a prestação de serviços médico-hospitalares, ambulatoriais e 
de internação de média e alta complexidade, para fins de alteração da cláusula décima primeira, 
parágrafo quarto, conforme portaria MS nº 3.603 de 22 de novembro de 2018, devidamente 
assinado pelas partes responsáveis.”

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.152, DE 22 DE JANEIRO DE 2019.

Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do 
Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE:
Art. 1º Constituir o Núcleo Gestor, com caráter técnico e estratégico para acompanhar a 
elaboração da revisão do Plano Diretor e nomear os senhores a seguir indicados para 
compô-lo:
I -  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
 -  Marcelo Ribeiro Martuscelli 
 - Daniela Cristina do Rosário Marcondes
II- Secretaria Municipal de Governo
    - Lucas de Aguiar Rodrigues Cembranelli
 - Maria Ivete Ultramari Rosa
III- Secretaria Municipal de Habitação
 - Germano Miguel de Assis 
 - João Henrique Ferrari Gontijo
IV- Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
 -  Ana Lúcia Gomes de Araújo
 - Alcemir José Ribeiro Palma
V- Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos
 Procuradoria Municipal - Carlos Daniel Zenha de Toledo 
 Gabinete – Anderson Plínio da Silva Alves
VI- Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 - Maria Eduarda San Martin
 - Frederico Lúcio de Almeida Gama
VII- Secretaria Municipal de Segurança Pública
 - José Sodário Viana
 - José Vidal de Souza França Filho
VII- Secretaria Municipal de Obras e Planejamento
 - Marcela Franco Moreira Dias
 - Luciana Ayuko Yui
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria Geral 
nº 5.114, de 20 de novembro de 2018.
Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2019.

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Vice-Prefeito no exercício de Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal de Obras e Planejamento

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 22 de janeiro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.154, DE 22 DE JANEIRO DE 2019.

Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE:
Art. 1º Constituir a Comissão de Acompanhamento da revisão do Plano Diretor, com caráter 
operacional e técnico, e nomear os representantes dos seguintes setores da sociedade 
civil para compô-la:

I -  Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico
     -  Titular: Paulo Molnar Mendes 
 - Suplente: Vania Darace 

II-  Conselho de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA
      - Titular: Alexander Rosa de Carvalho
 - Suplente: Maria José Mendes

III- Associação de Amigos de Bairro do Goiabal
     - Titular: Marcio Alexandre da Silva 
 - Suplente: José Antônio Siqueira

IV- Associação de Amigos de Bairro do Feital 
 - Titular: Solange Ignês Valério
 - Suplente: Gisele Cristina Marcondes Campos

V- Associação dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de 
Pindamonhangaba - APEAAP
 -  Titular: José Maurício Puppio Marcondes
 - Suplente: Roberto Suzano Bleier

VI- Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba - ACIP
 -  Titular: Thiago Alves Derrico 
 - Suplente: Douglas Torres Louza

VII- Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR
 - Titular: Niuceia Fernandes Nogueira Vieira
 - Suplente: Claudio Macedo

VII- COMTUR - Conselho Municipal de Turismo 
     - Titular: Kelly Eugênio Mendonça Faria
 - Suplente: Jairo Antonio dos Santos Fogaça

Art. 2º Caberá ao Secretário Municipal de Obras e Planejamento a coordenação da 
Comissão de Acompanhamento.

Art.  3º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2019.

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Vice-Prefeito no exercício de Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal de Obras e Planejamento

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 22 de janeiro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.156, DE 28 DE JANEIRO DE 2019.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e nos 
termos da Lei nº 6.197, de 20 de dezembro de 2018, Portaria Geral nº 5.138, de 03 de janeiro 
de 2019 e 5.147, de 10 de janeiro de 2019, Resolve REVOGAR a nomeação para o cargo de 
provimento em comissão e a designação para a função dos senhores a seguir indicados:

I - cargo de provimento em comissão:

- Walmir Gil de Castro 
 Assessor 

- Gleisiele Conceição de Souza 
  Assessor 

- Miriam Lúcia Mourão Broca 
  Assessor 

II- função gratificada:

-  Juarez Teodoro 
   Gestor de Zeladoria
   
- Wanderley Florentino 
   Gestor de Zeladoria

 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos das datas das 
nomeações e designações.

Pindamonhangaba, 28 de janeiro de 2019.

                         Isael Domingues                                   Fabrício Augusto Pereira
                        Prefeito Municipal                        Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 28 de janeiro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

        Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Pindamonhangaba – CMDCA 

RESOLUÇÃO Nº 69 DE 15 DE JANEIRO DE 2019.

Dispõe sobre a aprovação de repasse público de recursos do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – FUMCAD à Instituição Projeto Social Grêmio 
União, e dá outras providências.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba 
– CMDCA, no uso das atribuições estabelecidas nas Leis Municipais nº 2.626/1991 
e nº 4.140/2004.
Considerando as deliberações da 1ª reunião ordinária, ocorrida em 15 de janeiro 
de 2019,
Considerando os Editais Fumcad 2016 e 2018;
Considerando a apuração das doações dirigidas ao FUMCAD – Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, realizadas em 2018,

Resolve :

Art. 1º - Autorizar o repasse público para o PROJETO SOCIAL GREMIO UNIÃO, 
no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para a execução de projetos, a 
saber:
• PROJETO CRIANÇA DIREITO DE SER – R$ 85.000,00
• PROJETO CRIANÇA CÂMERA E AÇÃO – R$ 45.000,00
Art. 2º - Destacar que o PROJETO CRIANÇA DIREITO DE SER foi aprovado para 
mais 12 meses de execução, tendo em vista a região atendida pela Instituição, 
Araretama – região de extrema vulnerabilidade social. 
§ 1º - Destacamos ainda a doação dirigida ao projeto pelo Grupo CCR, através da 
empresa Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A, por acreditar 
na proposta apresentada, em execução e com resultados alcançados satisfatórios. 
§ 2º - Para tanto, solicitamos o aditamento do contrato vigente. 
Art. 3º - Informar que o PROJETO CRIANÇA CÂMERA E AÇÃO é uma proposta 
nova em atendimento ao Edital 2018/2019, não será de polo fixo, mas também 
atenderá a região do Araretama. 
Parágrafo único – é uma proposta apresentada para captação de recursos junto a 
Empresa MRS Logística S/A que fez sua doação ao fundo dirigida também a este 
projeto.
Art. 3º - A liberação do recurso está condicionada a apresentação de toda a 
documentação necessária ao Setor de Convênios com Entidades da Secretaria de 
Assistência Social, e Plano de Trabalho com planilha de execução financeira bem 
definida, a fim de celebração do contrato com a administração pública.
Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2019. 
Maria Cristina Pereira da Luz

Presidente do CMDCA - Gestão2017/2019

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Pindamonhangaba – CMDCA 

RESOLUÇÃO Nº 70 DE 15 DE JANEIRO DE 2019.

Dispõe sobre a aprovação de repasse público de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – FUMCAD aos serviços socioassistenciais de Acolhimento Institucional 
da criança, do adolescente e de Medida Socioeducativo (MSE-LA/PSC) e dá outras providências.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba – CMDCA, 
no uso das atribuições estabelecidas nas Leis Municipais nº 2.626/1991 e nº 4.140/2004.
Considerando as deliberações da 1ª reunião ordinária, ocorrida em 15 de janeiro de 2019,
Considerando as resoluções nº01 de 9 de junho de  2009 e nº49 de 16 de agosto de 2016,
Considerando as doações ao FUMCAD – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, realizadas em 2018,

Resolve :

Art. 1º - Autorizar o repasse público para as Instituições abaixo identificadas a fim de suplementar 
os recursos que atendem aos respectivos serviços socioassistenciais, a saber:
• APAR – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ADOLESCENTES EM RISCO 
o Serviço de Acolhimento Institucional de Adolescentes
o R$ 13.974,00 (treze mil, novecentos e setenta e quatro reais)
• LAR DA CRIANÇA IRMÃ JULIA
o Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças
o R$ 55.498,00 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais)
• ASSOCIAÇÃO DOS SALESIANOS COOPERADORES DE PINDAMONHANGABA 
o Serviço de Medida Socioeducativa – MSE/PSC-LA
o R$ 40.173,00 (quarenta mil, cento e setenta e três reais)
Art. 2º - Informar que em atendimento a legislação federal, foi apurada a entrada de doações ao 
FUCMAD em 2018 e realizada a retenção do percentual atualmente em vigor a fim de atender 
parte das necessidades dos respectivos serviços.
Art. 3º - A liberação do recurso está condicionada a apresentação ao Setor de Convênios com 
Entidades da Secretaria de Assistência Social do Plano de Trabalho, com planilha de execução 
financeira muito bem definida, e todos os documentos necessários a celebração do contrato com 
a administração pública.
Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2019. 

Maria Cristina Pereira da Luz
Presidente do CMDCA - Gestão2017/2019
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idadeC
Plano Diretor Participativo 
inicia ofi cinas temáticas 

Ampliação do Cmei “Maria Benedita” 
segue a todo vapor nas férias escolares

A revisão do Plano Di-
retor Participativo con-
tinua em Pindamonhan-
gaba. Após a realização 
das ofi cinas nos bairros, 
o próximo passo é a re-
alização das ofi cinas te-
mático-setoriais, a partir 
desta quinta-feira (31). Ao 
todo serão três ofi cinas, 
sendo mais duas em feve-
reiro (dias 4 e 7), sempre 
às 18 horas, no auditório 
da prefeitura. A entrada 
é gratuita e a participação 
da população é de grande 
importância.

No dia 31, o tema a ser 
discutido será “Desen-
volvimento Econômico e 
Meio Rural”. No dia 4, o 
tema será “Desenvolvi-
mento Urbano” e, no dia 7 
de fevereiro, o tema “Meio 

Ambiente” encerrará mais 
essa etapa da revisão do 
Plano Diretor.

A secretária de Obras 
e Planejamento, Marcela 
Franco, avaliou como po-
sitiva a primeira fase da 
iniciativa, com as reuni-
ões nos bairros, realizadas 
na semana passada. “Para 
possibilitar a participação 
das pessoas e abranger o 
máximo possível de infor-
mações, organizamos a ci-
dade em oito setores. Rea-
lizamos duas reuniões por 
dia, de forma a otimizar o 
prazo e agora iniciaremos 
as ofi cinas temáticas, que 
serão mais pontuais”, ex-
plicou. “A impressão que 
fi cou foi que a população 
se preocupa sim com seu 
bairro e região e partici-

pou das ofi cinas, sempre 
preocupada em apontar 
o que as incomoda. Sabe-
mos que problemas exis-
tem, e sabemos que o pla-
nejamento urbano bem 
feito é o segredo de um 
crescimento urbano com 
qualidade. A revisão tem 
esse intuito e acredito que 
estamos atingindo o nosso 
objetivo”, garantiu.

O Plano Diretor Par-
ticipativo de Pindamo-
nhangaba visa defi nir 
princípios e diretrizes 
para a ocupação ordenada 
do espaço urbano, com o 
objetivo de garantir o de-
senvolvimento da cidade 
de forma qualitativa. A 
revisão do Plano Diretor 
é uma obrigação legal (Lei 
Federal 10.257/2001 – 

Estatuto da Cidade) e que 
a cada 10 anos deve ser re-
alizada.

A Secretaria de Obras e 
Planejamento da Prefeitu-
ra está à frente da revisão 

do Plano Diretor, por meio 
da empresa Geo Brasilis, 
vencedora do certame li-
citatório. A população po-
derá acompanhar todas 
as etapas do processo por 

meio do site da Prefeitura 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br e da página do 
Facebook Plano Diretor 
Pindamonhangaba 2019.

Dentro das ofi cinas, foram realizadas dinâmicas para que os participantes 
pudessem apontar os pontos fortes e fracos de sua região

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO
***

O Centro Municipal 
de Educação Infantil  
(Cmei ) “Maria Benedi-
ta”, no bairro Feital, está 
recebendo obras que 
irão duplicar sua área 
útil. De todos os Cmeis 
de Pindamonhangaba, 
esta é a unidade com 
maior demanda de alu-
nos e por isso foi esco-
lhida para iniciativa das 
obras de ampliação.

A ampliação, que está 
sendo realizada des-
de dezembro de 2018, 
consiste na construção 
de quatro salas de aula, 
banheiro infantil femi-
nino e masculino e pátio 
coberto. Além disso, 

terá uma nova passarela 
coberta interligando os 
blocos. A área cons-
truída já existente terá 
revisão geral elétrica e 
hidráulica, além de ma-
nutenção nos banheiros 
e cozinha.

Os moradores do 
bairro e a comunidade 
escolar esperavam a am-
pliação há mais de dez 
anos. A área a ampliar é 
de 410 m², com área da 
unidade existente e que 
receberá melhorias, de 
430 m², sendo o total 
da construção de 840 
m². O valor do inves-
timento total é de R$ 
727.700,00.

A fi scalização da obra 
é da Secretaria de Obras 
e Planejamento. “A 

iniciativa visa promover 
espaços de recreação 
para as crianças e, além 
disso, criar ambientes 
que atendam a funcio-
nalidade do local, para 
que sejam desenvolvidas 
as atividades educati-
vas da melhor forma”, 
explicou a secretária de 
Obras e Planejamento, 
Marcela Franco.

Para a Secretaria de 
Educação, as obras são 
muito bem-vindas. “A 
ampliação das unidades 
educacionais do bairro 
do Feital é uma con-
quista batalhada pelo 
prefeito desde o início 
da gestão e que nos 
orgulha muito. Afinal, 
traduzidas em atendi-
mento, essas amplia-

Além da parte nova, o prédio antigo também receberá manutenção e 
atenderá a mais crianças

ções significarão mais 
crianças atendidas com 
muito mais qualidade”, 
afi rmou o secretário de 

Educação, Prof. Júlio Valle.
Em 2017, a escola de 

Ensino Fundamental do 
Feital também recebeu 

uma ampliação de duas 
salas para melhor aten-
dimento dos alunos, pelo 
mesmo motivo.

Divulgação

Divulgação
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otidianoC
Período chuvoso pede mais atenção à 
manutenção de linha férrea

Ex-alunos do Senac Pindamonhangaba 
têm projeto selecionado pelo Fundo 
Municipal de Apoio às Políticas Culturais 

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O clima tropical é co-

nhecido pelas altas tem-
peraturas e pela umidade 
que circundam o verão. A 
estação costuma ter pan-
cadas de chuvas e cresci-
mento de matagais. Tal 
circunstância, associada 
ao descarte incorreto de 
materiais, causa o acúmu-
lo de lixo e sujeiras nos 
trilhos de trens e aumen-
ta as chances de acidentes 
e alagamentos na região. 
Nas redondezas de Pin-
damonhangaba, a conces-
sionária Malha Regional 
Sudeste da Rede Ferroviá-
ria percebeu a elevação de 
resíduos no caminho que 
corta a cidade.

De acordo com a MRS 
Logística, em 2018, houve 
o recolhimento de 9,8 mil 
m³ de lixo ao longo da ma-
lha, o equivalente a quatro 
piscinas olímpicas cheias 
de resíduos além de mais 
de 7,8 mil toneladas na re-
gião metropolitana do RJ. 
A situação estimula a pro-
liferação de pragas, como 
insetos e ratos, e dos cria-
douros do mosquito Ae-
des aegypti, causador da 
dengue e outras doenças.

A limpeza dos arredo-
res dos trilhos deve ter a 
ajuda dos moradores para 
conforto e segurança dos 
próprios. “Antes de tudo, 
é preciso lembrar que a 
operação ferroviária não 
gera lixo e, nesse período, 
é ainda mais importante 
mantermos a faixa de do-
mínio limpa. Para atin-
girmos esse objetivo, fa-
zemos a nossa parte, mas, 
sobretudo, precisamos do 
apoio de uma pequena 
parte da população que 
ainda insiste em descartar 
lixo de forma irregular na 
ferrovia”, ressalta Felipe 
Marinho, gerente de Faixa 
de Domínio e Interferên-
cias da MRS.

Não é somente a infra-
estrutura e a saúde pú-
blica que podem ser pre-
judicadas. Os turistas, 
desacostumados com a 
passagem de trens, es-
tão mais passíveis a in-
cidentes. “Além disso, 
vale lembrar que, como 
ainda estamos em uma 
época de férias esco-
lares e viagens, mui-
tos motoristas que não 
possuem o convívio 
com a ferrovia trans-
põem as nossas linhas. 
Por ser um período de 
chuvas intensas, é pre-
ciso redobrar a atenção 
para os sinais sonoros 
e luminosos, seja das 
passagens em nível e/
ou das locomotivas”, 
acrescenta Marinho.

Trilhos da MRS 
acumulam 
detritos e lixo 
levados pelas 
chuvas em 
Pinda

Um projeto de empo-
deramento feminino de-
senvolvido por ex-alunos 
do curso Agente Cultural 
do Senac Pindamonhan-
gaba ganhou destaque e 
foi selecionado pelo edi-
tal Linguagens Artísticas, 
promovido pelo Fundo 
Municipal de Apoio às Po-
líticas Culturais, por meio 
do Programa de Ação Cul-
tural - ProAC Municípios. 
Chamado de ”Mulheres 
Guerreiras - Gerações de 
Luta”, a iniciativa preten-
de tornar as moradoras de 
Pindamonhangaba prota-
gonistas de suas histórias, 
por meio de estímulos, 
ferramentas e espaços nos 
quais elas poderão expres-
sar e materializar suas 
próprias narrativas.

Iniciativa promoverá atividades para mulheres 
jovens e da terceira idade, estimulando a refl exão 
sobre sua relevância na sociedade por meio da arte

O projeto é voltado para 
grupos de mulheres que se 
encontram em estágios de 
vida com maior vulnerabi-
lidade emocional e física: 
jovens na transição para a 
fase adulta e mulheres que 
estão entrando na tercei-
ra idade. As atividades 
serão abertas a outras 
mulheres da comuni-
dade e acontecerão nas 
sedes de projetos sociais 
devolvidos no municí-
pio, como casas de apoio 
ao idoso, centros de con-
vivência do idoso, esco-
las estaduais, institutos 

e associações de apoio 
ao adolescente.

O público participante 
será convidado a integrar 
ofi cinas-laboratório de 
sensibilização e experi-
mentação artística, desen-
volvendo o autoconheci-
mento, as potencialidades 
e enaltecendo a igualdade 
de gêneros. Serão quatro 
encontros para cada gru-
po, nos quais as mulheres 
poderão se expressar por 
meio do teatro, da músi-
ca e das artes plásticas. 
Os trabalhos produzidos 
por elas darão origem a 

exposições que poderão 
ser visitadas nos próprios 
ambientes frequentados 
por elas.

Para participar do 
edital do Fundo Muni-
cipal, os ex-alunos do 
Senac Pindamonhagaba 
também propuseram re-
montar a peça teatral “A 
História de Bernarda So-
ledade” - a tigre do sertão, 
fundada pelo Teatro de 
Transeuntes, em São Pau-
lo. A obra será apresenta-
da nas instituições parcei-
ras do projeto “Mulheres 
Guerreiras - Gerações de 

Luta”. Haverá, ainda, qua-
tro exibições abertas para 
a população. O espetáculo 
será realizado pela Severi-
na Companhia de Teatro, 
que tem direção de Maíra 
Fróis, uma das ex-alunas 
do curso Agente Cultural e 
proponente do projeto sele-
cionado pelo Fundo Muni-
cipal. Composto por 11 atri-
zes e musicistas, o elenco 
integrado exclusivamente 
por mulheres aborda o em-
poderamento feminino sob 
a ótica de três mulheres da 
mesma família.

O “Mulheres Guerrei-
ras - Gerações de Luta” 
tem previsão de início 
para março e estabelecerá 
o diálogo horizontal com 
aproximadamente 500 
mulheres de Pindamo-
nhangaba.

Acúmulo de resíduos aumenta chances de alagamento, proliferação de pragas e acidentes nas ferrovias

As férias de verão são um 
período excelente para viajar. 
Mas antes de atingir o tão 
sonhado descanso, é preciso 
enfrentar estradas, geralmente, 
com trânsito intenso e, muitas 
vezes, com grandes conges-
tionamentos. Pensando nisso, 
o Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (Detran.
SP) separou algumas dicas 
sobre o que fazer e o que não 
fazer quando se vir “estaciona-
do” no meio de uma rodovia.

Mantenha distância do carro 
da frente

Dessa forma, você garante 
a sua segurança. Se houver 
um engavetamento, seu carro 
não se chocará com o veículo 
da frente e você, além de não 
correr riscos de se machucar, 
não terá que arcar com o preju-
ízo de terceiros. Essa atitude 
também será útil para garantir 

uma área de manobra caso seja 
necessário.

Nunca ultrapasse 
pelo acostamento!
Além de uma tremenda 

falta de educação e respeito 
com os outros motoristas, ultra-
passar pelo acostamento é um 
risco e infração gravíssima.

Tire o pé da 
embreagem
Ficar pisando na embrea-

gem sem necessidade compro-
mete a vida útil deste compo-
nente. Use o freio e acione a 
embreagem quando for colocar 
o carro efetivamente em movi-
mento. Nos carros automáticos 
é preferível passar o câmbio 
para a posição “N” nas pausas 
maiores e segurar o carro no 
freio.

Não desligue o motor
Nada de desligar o veículo 

em toda parada no meio de 

um engarrafamento. Só o faça 
se perceber que a parada será 
realmente longa, ou em túneis 
em que essa recomendação 
seja expressa.

Não use a “banguela”
Nunca tente deslocar o car-

ro desengrenado ou desligado, 
pois a maioria dos sistemas 
de freios perde sua efi ciência 
e você corre o risco de causar 
algum acidente.

Relaxe e descanse
Ficar estressado não vai tirá

-lo do congestionamento. Evite 
acidentes descansando a cada 
três horas ou quando sentir 
sono. Durante esse intervalo, 
desça do carro, faça alonga-
mentos e caminhe um pouco.

Cuide da postura
Deixe as costas bem apoia-

das no banco e segure o vo-
lante com os braços levemente 
dobrados.

Detran.SP dá dicas de como enfrentar 
congestionamentos nas estradas
Janeiro, férias de verão e muita gente nas 
estradas; dicas simples podem ajudar a 
encarar os congestionamentos

Trânsito é comum no roteiro de viagens durante as férias

Reprodução/internet

Reprodução/internet
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Equipe de natação conquista 
cinco pódios em Ubatuba
Equipe pindense de participou de competição em águas abertas no último fi m de semana

A equipe de natação 
Águas Abertas da Se-
melp (Secretaria Muni-
cipal de Esporte e La-
zer) participou, último 
domingo (27), da “4ª 
Etapa do Circuito Lito-
ral”. O evento aconteceu 
na praia do Lázaro, em 
Ubatuba. Na competi-
ção, Pindamonhangaba 
conquistou cinco pódios: 
Betinho 1° lugar geral 
(1km), Leandro Loba-
to 1° lugar categoria 
65 (1km), Pedro Costa 
3° lugar categoria 65, 
Washington Moreira 2° 
lugar geral (2,5Km), e 
Luiz Henrique 3° lugar 
categoria 40 (1km).

Continuação da 
“2ª Copa de Futsal” 
tem mais goleadas

COLABOROU COM O 
TEXTO: DAYANE GOMES

A “2ª Copa de Futsal Cônego 
Geraldo da Silva”, organizada 
pela Liga Pindamonhangaben-
se de Futebol de Salão, come-
çou na semana passada. Con-
tando com a participação de 
54 equipes em três categorias, 
a competição deu continuidade 
à primeira rodada de jogos na 
quinta (24) e sexta-feira (25). 
Os placares fi nais indicaram 
mais algumas goleadas neste 
início de temporada.

As partidas aconteceram 
no período da noite, no Centro 
Esportivo José Ely de Miranda, 
“Zito”, em Moreira César. En-

traram em quadra times dos 
grupos C, E e F das modalida-
des Sub 14 e Adulto, enquanto 
os Sênior 35 fazem um duelo 
entre as chaves A e B, os dois 
grupos da categoria.

Confi ra os resultados das 
duas noites de disputa em 
Pinda: Sub 14 - Fluxo 10x2 Vila 
São José/Olimpik, Liberdade 
R3 0x9 Unidos do Araretama, 
Bom Preço (Filial) 5x9 CDHU, 
Azeredo 1x7 Fora o Baile; Adul-
to - Fluxo 3x7 Vila São José/
Olimpik, Liberdade R3 1x7 Uni-
dos do Araretama, Bom Preço 
(Filial) 0x12 CDHU, Azeredo 
2x2 Fora o Baile; Veterano/Sê-
nior 35 - Umuarama 8x0 ADC 
Novelis, Vila Rica 10x6 Serrote.

Torneio esportivo local teve início na semana passada

Seleção Brasileira feminina de judô realiza preparação em Pinda
Após a equipe masculina, representantes nacionais 
fi cam concentradas em Pindamonhangaba

A Seleção Brasileira feminina 
de judô está em Pindamonhan-
gaba para um período de dez 
dias de treinamentos com a co-
missão técnica da Confederação 
Brasileira de Judô. A concentra-
ção no Hotel Colonial Plaza, que 
começou na quarta-feira (23) 
da semana passada e vai até a 
próxima sexta-feira (1°/2), ser-
virá como preparação da equipe 
para uma série de três competi-
ções seguidas no “Circuito Mun-
dial da Federação Internacional 
de Judô”: o “Grand Slam de Pa-
ris”, o “Aberto de Oberwart” e 
o “Grand Slam de Dusseldorf”, 
todas em fevereiro.

Para esses eventos, que dis-
tribuirão pontos importantes na 
classifi cação olímpica, foram con-
vocadas duas atletas por categoria 
de peso: Nathália Brígida (48kg), 
Sarah Menezes (48kg), Eleudis 

Valentim (52kg), Larissa Pimenta 
(52kg), Rafaela Silva (57kg), Ta-
mires Crude (57kg), Aléxia Cas-
tilhos (63kg), Ketleyn Quadros 
(63kg), Maria Portela (70kg), El-
len Santana (70kg), Mayra Aguiar 
(78kg), Samanta Soares (78kg), 
Maria Suelen Altheman (+78kg) 
e Beatriz Souza (+78kg).

Todas estão em Pinda, exceto 
Nathália Brígida e Ketleyn Qua-
dros, que competiram no Grand 
Prix de Tel Aviv nesta semana. 
Na concentração, elas terão ain-
da o apoio de outras 13 atletas, 
o que deixa o treino mais diver-
sifi cado e próximo da realidade 
das competições. “Esse treino 
em concentração no começo 
do ano é bom para juntar todo 
mundo. Tem bastante menina 
da minha categoria com quem 
eu posso treinar, o que faz com 
que fi que mais real. Vamos fa-

zer bastante treino de luta para 
chegar nessas três competições 
bem preparadas”, comenta 
Mayra Aguiar. 

As judocas embarcarão para 
Paris cinco dias após saírem da 
concentração e só retornarão 
ao Brasil no dia 26 de feverei-
ro. As disputas na França serão 
nos dias 9 e 10, seguidas por um 
treinamento de campo interna-
cional na capital francesa até 
o dia 14, quando partirão para 
a Áustria para lutar o “Aberto 
de Oberwart” no dia 16. A últi-
ma parada será na Alemanha, 
nos dias 22, 23 e 24 de feve-
reiro para a disputa do “Grand 
Slam de Dusseldorf”. Estarão 
em jogo, no total, 2.100 pontos 
(mil para cada “Grand Slam” e 
100 no “Aberto”) no Ranking 
Mundial classifi catório para os 
“Jogos de Tóquio 2020”.

Dayane Gomes

Reprodução/Internet

Atletas ganharam 
medalhas na “4ª Etapa 
do Circuito Litoral”

Divulgação

Mayra Aguiar, 
que conquistou 
medalha 
em duas 
Olimpíadas, é 
uma das atletas 
que treinam 
na cidade
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Pindense encara o jiu-jítsu como 
talento esportivo e coleciona medalhas
Isabela Nogueira, de 12 anos, é exemplo de que não há idade nem gênero para praticar a “arte suave”

COLABOROU COM O 
TEXTO: DAYANE GOMES

A prática possui a tradução 
ocidental de “técnica su-
ave” e envolve uma com-

binação de golpes e movimentos 
corporais. Apesar da nomeação 
artística, normalmente, o jiu-jít-
su é associado à agressividade, 
assim como outras modalidades 
de luta. Isso não foi um empeci-
lho para uma menina começar a 
praticar o esporte em Pindamo-
nhangaba. Hoje, com 12 anos, 
Isabela Nogueira Lucio Oliveira 
dedica parte de sua vida parti-
cipando de competições e sua 
afeição pela atividade só cresce 
em compasso com o número de 
títulos conquistados.

As primeiras passadas da jo-
vem no tatame ocorreram em 
fevereiro de 2017. Não demo-
rou muito para que ela se sen-
tisse preparada para o ambiente 
competitivo. Meses depois da 
entrada nas aulas, em agosto, 
Isabela fez sua primeira atuação 
como atleta no “Campeonato 
Interno do Mestre Marcos Mon-
teiro”, em Pinda. A estreia já lhe 
rendeu sua primeira vitória.

Desde então, a lutadora in-
veste seu talento em eventos 
dentro e fora de casa. Inclusive, 
em torneios chancelados pela 
Confederação Brasileira de Jiu-
Jítsu. Além de campeã paulista, 
bicampeã brasileira, bicam-

“Eu sempre falo 
pra ela: humildade 
em primeiro lugar, 
não importa o 
quanto você cresça 
no jiu-jítsu ou em 
qualquer atividade, 
se mantenha 
humilde e procure 
ajudar a todos. E 
nunca desista de 
seus sonhos, porque 
sei que é capaz de 
passar por qualquer 
obstáculo sem pisar 
em ninguém” 

- Graziela Nogueira, 
mãe da atleta local 

peã pan-americana e campeã 
mundial, a pindense ocupou o 
primeiro lugar do pódio do “7° 
Desafi o Interestadual de Jiu-
Jítsu de Cambuí”, “Campeona-

to Latino-Americano de Jiu-Jít-
su Esportivo 2018” e de quatro 
“Open Grand Prix de Jiu-Jítsu”. 
Sem contar com os campeona-
tos internos das equipes das 
quais integra. “Estou feliz pelas 

Entre os principais títulos de Isabela está o de Campeã Mundial

vitórias e isso me dá força pra ir 
muito mais longe”, afi rma Isa-
bela Nogueira.

“Os treinos são puxados e 
acontecem durante três dias da 
semana. É feito uma preparação 

física e também uma passagem 
de posições e lutas”, comenta 
a mãe da competidora, Grazie-
la Nogueira Lucio Oliveira. Os 
treinamentos se intensifi cam 
nas vésperas de uma compe-
tição e aumentam conforme a 
pindense avança na carreira de 
esportista.

Vitória em 2019

Atualmente, Isabela Noguei-
ra porta a faixa amarela e é 
integrante das equipes Montei-
ro JJ, Careca JJ e Fonseca JJ 
(pertencente ao projeto social 
“Rayane”). Sendo que, compe-
tindo na categoria Infanto-Ju-
venil A, sua primeira medalha 
de ouro do ano veio no “Campe-
onato Interno da Equipe Careca 
Jiu-Jítsu”. O evento ocorreu em 
São José dos Campos, no último 
fi m de semana.

Na luta da “arte suave”, a 
menina tem o apoio da famí-
lia, em especial, da mãe, que 
faz questão de estar perto nos 
treinos e de acompanhá-la na 
agenda competitiva. Diante 
do incentivo e dos resultados 
obtidos, ela se mostra grata. 
“Eu agradeço a todos que me 
apoiam e nunca me esqueço da 
minha equipe, meus pais e mi-
nha irmã. Sem eles, jamais che-
garia aonde cheguei”, pontua.

Seus treinos envolvem preparação física

Ela faz parte de três equipes da modalidade

Menina começou 
a praticar jiu-
jítsu em 2017

Sua medalha de ouro mais recente veio no último sábado (26)

Acervo Pessoal

Acervo Pessoal Acervo Pessoal

Acervo Pessoal

Acervo Pessoal


	TN2901
	TN2902
	TN2903
	TN2904
	TN2905
	TN2906
	TN2907
	TN2908

