Pindamonhangaba, 23 de janeiro de 2019
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Governo de São Paulo publica lei de incentivo à
inclusão de crianças e adolescentes com deficiência

Reprodução/interne

Regulamento estabelece
penalidades aos que praticarem
atos de discriminação em
estabelecimentos de ensino
O Governo do Estado
de São Paulo promulgou a
Lei Estadual nº 16.925/19,
que proíbe toda discriminação à criança e ao adolescente com deﬁciência
ou com doença crônica,
em todos os estabelecimentos de ensino e instituições públicas ou privadas.
Assim, a unidade educacional, creche ou similar deverá capacitar seu
corpo docente e equipe
de apoio para acolher
os menores de idade,
fazendo com que sejam
inclusos em todas as atividades, sejam elas educacionais ou de lazer.

De acordo com a lei,
os atos de discriminação sofrerão penalidades
que vão de advertência à
multa. De modo que, as
multas variam entre R$
1 mil a R$ 3 mil, sendo o
maior valor para casos de
reincidência. Além disso,
a norma considera pessoas com deﬁciência ou
doença crônica as que tenham limitação física ou
intelectual que limite uma
ou mais atividades importantes da vida. A lei baseou-se no Projeto de Lei
nº 184/2011, de autoria
dos deputados estaduais
Célia Leão (PSDB) e Orlando Bolçone (PSB).

Atos de discriminação sofrerão penalidades que vão de advertência à multa

Limpeza e organização renovam as energias do
lar e devolvem a funcionalidade dos ambientes
Reprodução/internet

Senac Pindamonhangaba oferece formação em “Organização de Residências”

EDITAL DE CHAMAMENTO- BOLSA DE ESTUDO 2019
“Estabelece critérios para inscrição e seleção de novos estudantes para bolsa de estudo para o
Ensino Superior”
Art. 1 – O Município de Pindamonhangaba, através da Secretaria Municipal de Assistência Social
no uso das atribuições, e de acordo com a Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº
4.947, de 06/03/2013, RESOLVE TORNAR PÚBLICO O EDITAL DE CHAMAMENTO para concessão de Bolsas de Estudos para o Ensino Superior, na modalidade de tecnologia, licenciatura e
bacharelado, em cursos presenciais e não presenciais reconhecidos pelo MEC - Ministério da Educação e Cultura, das áreas de biológicas, exatas e humanas nos termos que se seguem:
Art. 2º - As bolsas serão integrais no valor do curso, e as mensalidades serão pagas diretamente à
instituição de ensino na qual o aluno é matriculado.
Art. 3º - Serão disponibilizadas o total de 22 bolsas .
DAS INSCRIÇÕES
Art. 4º - As inscrições serão feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura de Pindamonhangaba, - Av.
Nossa Senhora do bom Sucesso – Cardoso – Pindamonhangaba, nos dias 07 e 08 de fevereiro de
2019 das 08h00 às 16h00.
DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Art. 5º - Poderão inscrever-se os interessados que:
a) - residam em Pindamonhangaba há pelo menos 48 (quarenta e oito) meses; b) - pertençam a um
núcleo familiar com renda “per capita” de até R$823,17 (Oitocentos e vinte e tres reais e dezessete
centavos ), valor equivalente 8,82 UFM’s;
c) - tenham sido aprovados no vestibular, no caso de ingressantes, ou estejam cursando o Ensino
Superior, no caso dos não ingressantes;
d) não possuam Ensino Superior Completo.
e) estar com a matrícula ou rematrícula 2019 efetuada.
f) ter estudado o ensino médio em escola pública ou ser bolsista integral da rede particular;
DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
Art. 6º - Para inscrição, os interessados deverão apresentar os documentos a seguir elencados:
I. Cópia do documento de identiﬁcação R.G e CPF do candidato.
II. Cópia do documento de identiﬁcação R.G e CPF dos membros do grupo familiar, no caso de menores a certidão de nascimento, quando este não possuir R.G; III. Cópia documentos que comprovem residir no Município a pelo menos 8 (quarenta e oito) meses; (uma conta de 2015, uma conta
de 2016, uma conta de 2017 e uma conta de 2018) só serão aceitos conta de energia elétrica, IPTU,
telefone ﬁxo ou outro comprovante oﬁcial;
IV. Comprovante da instituição de ensino superior da aprovação no vestibular e de matrícula para
o curso que se pretende, no caso de estudantes ngressantes, ou comprovante de matrícula para
estudantes que já estejam cursando;
V. Cópia da NOTA do vestibular no caso de ingressante e cópia das notas do 1º e 2º semestre de
2018 dos candidatos que já estão cursando (não será ceito a classiﬁcação do vestibular).
VI. Declaração do estudante que não possui ensino superior completo;
(ANEXO)
VII. CTPS original e cópia das páginas de identiﬁcação e do último contrato,
seguido da página em branco, do candidato e de todos os membros do grupo
familiar
VIII. Cópia do comprovante de rendimento dos últimos 3 meses do candidato e dos membros do
grupo familiar que possuem registro em CPTS ou declaração de renda no caso de autônomos ou
proﬁssional liberal;
IX. Cópia do histórico escolar cursado em escola pública, ou comprovante de percepção de bolsa
integral de estudo do ensino médio, quando escola particular;
X. Ficha de inscrição retirada no local, devidamente preenchida.
XI. Cópia da publicação da portaria ou declaração da instituição do reconhecimento do curso pelo
MEC - Ministério da Educação e Cultura.
Parágrafo 1º – A entrega de toda documentação solicitada neste artigo, nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2019, bem como preenchimento da ﬁcha de inscrição de forma correta, completa e ﬁdedigna,
é de responsabilidade exclusiva do candidato.
Parágrafo 2º - O Não cumprimento do parágrafo 1º resultará no indeferimento automático do candidato.
DA TRIAGEM SOCIAL
Art. 7º - Após análise dos documentos entregues, os candidatos selecionados serão submetidos a
uma triagem social, através de visita domiciliar realizada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social.
DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS
Art. 8º Serão critérios para ordem de seleção e classiﬁcação.
I- ter estudado em escola pública ou ser bolsista integral da rede particular;
II- a maior NOTA obtida no vestibular no caso de ingressantes;
III- média entre as notas nas disciplinas curriculares, no último ano cursado, para os não ingressantes;
IV- trabalho com carteira assinada;
V- a menor renda per capita.
Art. 9º - O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br n o dia 13/03/2019.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10 - O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar ciente e de acordo
com as normas deste Processo, da Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº 4.947, de
06/03/2013, bem como, serem corretas e verdadeiras todas as informações por ele prestadas.
Pindamonhangaba, 23 de janeiro de 2019.
Ana Paula de Almeida Miranda
Secretaria Municipal de Assistência Social

A chegada de um novo
ano inspira em qualquer
pessoa atitudes que visam
aumentar a qualidade de
vida. Uma das formas de
promover essa renovação
de energias é investir na organização do próprio lar. Ter
uma casa limpa e arrumada, além de ser agradável
aos olhos, torna os ambientes mais funcionais.
Priscila Pacca e Silva,
docente da área de arquitetura e urbanismo do Senac
Pindamonhangaba, explica
que organizar a residência é
um desaﬁo, não pelo tempo
que exige dos morado-

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 203/2018 de “Aquisição de enxoval hospitalar”,
com validade de 12 meses, assinadas em 10/01/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br,
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 004/2019 Empresa: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS - ME
ATA nº 005/2019 Empresa: PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECÇÃO E COMÉRCIO ME
****
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação
das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 192/2018 de “Aquisição de material de
serralheria a serem utilizados em diversas obras/manutenção no município de Pindamonhangaba,
conforme solicitação da Secretaria de Serviços Municipais”, com validade de 12 meses, assinadas
em 17/12/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br,
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 354/2018
Empresa:
HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
ATA nº 355/2018
Empresa:
SALUTI & CIA LTDA ME
****
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação
das Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 152/2018 de “Aquisição de gêneros
alimentícios especiais para o preparo da alimentação escolar, incluindo produtos para alunos
com necessidades nutricionais especiais, produtos para datas comemorativas e produtos para
atender o cardápio anual. Conforme termo de referência”, com validade de 12 meses, assinadas
em 26/12/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br,
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 362/2018
Empresa:
CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA
ATA nº 363/2018
Empresa:
COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP
ATA nº 364/2018
Empresa:
ESMERALDA & SAFIRA COMERCIAL LTDA EPP
ATA nº 365/2018
Empresa:
ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA
ATA nº 366/2018
Empresa:
SÃO BRAZ S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
ATA nº 367/2018
Empresa:
SUPERFOOD ALIMENTOS 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 210/2018 de “Aquisição de materiais para
pavimentação, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Públicos - SMSP”, com
validade de 12 meses, assinadas em 08/01/2019 .
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br,
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 002/2019 Empresa: ANDRADE BRITTA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA BARUSP
EIRELI
****
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 062/2018 de “Aquisição de materiais elétricos
para serem utilizados em diversas obras/manutenções no município de Pindamonhangaba,
conforme solicitação do Departamento de Serviços Municipais”, com validade de 12 meses,
assinadas em 08/11/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br,
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 325/2018 Empresa: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP
ATA nº 326/2018 Empresa: ILUSTRE COMÉRCIO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA
EIRELI EPP
ATA nº 327/2018
Empresa:
LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA EPP
ATA nº 328/2018
Empresa:
PENIEL COMERCIAL DE SUPRIMENTOS EIRELI
ATA nº 329/2018
Empresa:
POLAMP COMERCIAL LTDA EPP
ATA nº 330/2018
Empresa:
RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MARTERIAIS ELÉTRICOS LTDA
ATA nº 331/2018
Empresa:
SANTOS GOUVEA COMERCIAL LTDA EPP
ATA nº 332/2018
Empresa:
THIPLAN COMERCIAL LTDA

res, mas pela mudança de
comportamento necessária.
Deve-se ter em mente que a
bagunça não surgiu da noite
para o dia, e que a organização precisará de tempo,
paciência e planejamento.
“O primeiro passo para
quem deseja revolucionar
o lar é fazer uma triagem
em cada ambiente, identiﬁcado quais objetos ainda
têm utilidade. Os que não
agregam mais valor podem
ser descartados, doados ou
vendidos, se estiverem em
bom estado de conservação.
As peças quebradas devem
ser descartadas”.
Peças organizadoras
são essenciais para manter
os ambientes em ordem,
como prateleiras, nichos,
ganchos, sapateiras, portajoias, gavetex (aramados
que se encaixam em prateleiras e criam um novo
compartimento nos armários), colmeias (divisórias de
plásticos para guarda-roupas), suporte para pratos e
xícaras.
“As caixas de plástico
transparentes, que permitem visualizar o conteúdo
sem serem abertas, são
excelentes opções. Elas
podem ser encontradas
em vários tamanhos;
são fáceis de armazenar, podendo ser empilhadas, e proteger o

conteúdo de insetos e
poeira.”
Outras dicas também
ajudam a manter o lar em
harmonia. “Usar cores claras
nas paredes e pisos, colocar espelhos nas paredes;
utilizar móveis pequenos
e prateleiras nas paredes
aumentam a sensação de
amplitude. Deixar as janelas e portas dos cômodos
abertas permite a circulação
de ar e de energias em toda
a residência.”
Formação na área
Para os interessados em
desenvolver suas habilidades na área de arquitetura e urbanismo, o Senac
Pindamonhangaba está
com inscrições abertas para
o curso de curta duração
“Organização de Residências”. A capacitação conta
com orientações sobre
como otimizar os espaços e
facilitar o dia a dia do morador por meio da escolha
dos produtos organizadores
adequados, do tipo de dobra
utilizado na rouparia, e da
eliminação de objetos em
excesso, vencidos ou pouco
utilizados.
Para mais informações e
inscrições, acesse o Portal
Senac: www.sp.senac.br/
pindamonhangaba. A unidade ﬁca na rua Suíça, 1.255
– Santana – Pindamonhangaba/SP.

EDITAL
O Presidente da União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Campos do Jordão, Jose Benedito
Cardoso, pelo presente, de conformidade com os ESTATUTOS da entidade, leva ao conhecimento
de todos os seus associados que à partir desta data acham-se abertas as INSCRIÇÕES de
CHAPAS, para concorrerem às próximas ELEIÇÕES DE DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO
FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO, para o BIÊNIO de 2019/2020, ELEIÇÕES essas que
serão realizadas no dia 18 de fevereiro de 2019 na sede social da entidade situada a Rua Dr.
Campos Salles, nº 203, Pindamonhangaba SP, e ao longo da Linha da Ferrovia (Estrada de Ferro
Campos do Jordão) devendo as referidas CHAPAS serem apresentadas até o dia 04 de fevereiro
de 2019 e constarem o seguinte:
DIRETORIA EXECUTIVA
Será composta de: Presidente, Vice-Presidente, 1º Tesoureiro e 1º secretário;
Denominação da Chapa;
Nome por extenso e RG dos candidatos e suas respectivas assinaturas à frente dos nomes.
CONSELHO FISCAL
Será composto de 03 (Três) Membros Titulares e 02 (dois) Membros Suplentes;
Denominação da Chapa;
Nome por extenso e RG dos candidatos e suas respectivas assinaturas à frente dos nomes.
CONSELHO DELIBERATIVO
Será composto de 04 (quatro) Membros Titulares e 02 (dois) Membros Suplentes;
Denominação da Chapa;
Nome por extenso e RG dos candidatos e suas respectivas assinaturas à frente dos nomes
As CHAPAS completas digitadas, com as respectivas assinaturas dos Senhores concorrentes,
acompanhadas de oﬁcio dirigido à União dos Ferroviários da EFCJ, deverão ser entregues
na Secretaria da entidade em sua sede social à Rua Dr. Campos Salles, nº 203, Centro,
Pindamonhangaba, SP, até o dia 04 de fevereiro de 2019 para apreciação e registro.
Obs. Somente poderão ser candidatos e TER direito a VOTO os associados QUITES com
a entidade. Este EDITAL deverá ser aﬁxado nos locais de maior acesso nas Dependências da
Ferrovia, para conhecimento de todos.
Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2019.
Jose Benedito Cardoso – Presidente da UFEFCJ

