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“4ª Festa de Aniversário do
Araretama” começa hoje
Divulgação

Show desta sexta-feira (24) ﬁca por conta do cantor
sertanejo “César Barbosa”, a partir das 21 horas

A quarta edição da
“Festa de Aniversário do
Araretama” tem início
nesta quinta- feira (23) e
segue até o domingo (26),
na praça de eventos do
bairro.
Organizada pela
Amoar (Associação de
Moradores e Amigos do
Residencial Jardim das
Américas e Residencial
Bem Viver), com apoio
da Prefeitura de Pindamonhangaba – o evento
tem por objetivo celebrar
o aniversário do bairro,
oferecendo ao público, diversão, lazer e atividades
culturais.
Diversos shows gospel
de igrejas evangélicas
locais estão programados
para esta quinta-feira, a
partir das 19 horas.
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“SALA VERDE” DA FATEC PINDA PROCON INICIA ATENDIMENTO
É CERTIFICADA PELO
EM PERÍODO INTEGRAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE EM MOREIRA CÉSAR
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Entre as mulheres, Luciene Silva e Tatielle Valadares
foram os destaques do time de Pindamonhangaba

Equipe de ciclismo
faz bonito em Minas
A equipe Funvic-Pindamonhangaba foi a
grande protagonista
da 2ª edição do Troféu Mário Caruso de
Ciclismo, realizada

entre os dias 18 e 19
de maio, entre Juiz de
Fora e Simão Pereira,
em Minas Gerais, em
duas etapas.

Município estuda
implantação da
“Praça da Cidadania”
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Editorial
Cidadania,
autonomia
e renda

M

ais uma daquelas boas notícias
para Pindamonhangaba: o
município estuda a implantação do
programa “Praça da Cidadania”.
A iniciativa atua no desenvolvimento
de espaços coletivos ecológicos em áreas
onde há pessoas em situação de alta
vulnerabilidade social.
Os espaços são inseridos na própria
comunidade; e são construídos e
administrados em parceria com a
população local, promovendo o convívio e
a autonomia, e focando na gerando renda.
O projeto é do Fundo Social de
Solidariedade do Estado de São Paulo e,
no município, deve ser implantado por
meio da parceria entre o Fundo Social de
Pindamonhangaba e a prefeitura.
A mola mestra do programa
é a capacitação e o fomento do
empreendedorismo local, visando
melhorar a qualidade de vida da
comunidade, proporcionando geração de

renda, autonomia e regeneração ambiental.

A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É A
SÉRIE “SEX EDUCATION”
A série é
uma produção
da Netﬂix,
que foi lançada no início
deste ano e
já conquistou
uma turma
de fãs logo
na temporada
de estreia.
A comédia
dramática põe
em discussão
o sexo, trabalhando desde
a perspectiva
juvenil até
a quebra de
tabus.
“Eu indico,
pois o cenário principal
da atração é
uma escola,
mas sendo
diferente de

Ciclismo de Pindamonhangaba faz bonito
no "Troféu Mário Caruso" em Minas
A equipe Funvic-Pindamonhangaba foi a grande protagonista da 2ª
edição do "Troféu Mário
Caruso de Ciclismo", realizada entre os dias 18 e
19 de maio, entre Juiz de
Fora e Simão Pereira, em
Minas Gerais, em duas
etapas.
A grande atuação da
equipe começou na etapa
de abertura, com o primeiro lugar ﬁcando com
o jovem Euller Magno Rabelo. Pindamonhangaba
ainda teve Víctor Ferreira
em 4º lugar no pódio.
Na 2ª etapa, no domingo (19), Flávio Santos
ﬁcou com o terceiro lugar,
enquanto que Víctor terminou em quinto e Euller foi
o sétimo, no mesmo tempo do campeão da etapa.
Com o resultado, Euller sagrou-se campeão geral da
prova com o tempo ﬁnal de
3h08min17. Víctor foi o ter-
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ceiro na geral e Flávio Santos terminou em quinto.
Ainda no masculino,
Flávio Santos foi o campeão
de Montanha, enquanto
que Víctor Ferreira venceu
a Meta Sprint, deixando o
companheiro Flávio Santos
em segundo lugar.
Feminino
Entre as mulheres, Pindamonhangaba também
fez bonito, com Luciene
Silva e Tatielle Valadares.

Luciene venceu a 1ª etapa
e ﬁcou com o 2º lugar no
segundo dia. Tatielle foi
vice na primeira e terceira
no domingo.
Com a soma dos tempos, Luciene Silva garantiu o segundo lugar na
geral, com Tatielle sendo
a terceira colocada, mesmo resultado das duas no
prêmio de Montanha. Já
no prêmio de Meta Sprint,
o primeiro lugar ﬁcou com

Luciene Silva e o segundo
com Tatielle Valadares.
A equipe Funvic-Pindamonhangaba
conta
com o patrocínio da Prefeitura de Pindamonhangaba, Funvic (Fundação
Universitária Vida Cristã),
Gelog, Bicicletas Orbea,
ERT Cycle Sport e FastCycle. Além do apoio de
Óculos Ekoi, géis Going,
Logos Design, PortalR3 e
Bike76.

Mais de 2,6 milhões de alunos das escolas estaduais e
técnicas de SP participam da primeira fase da OBMEP
Nessa terça-feira (21),
2.684.191 alunos de 4.561
escolas estaduais e escolas técnicas (Etecs) de São
Paulo participaram da primeira fase da “15ª edição
da Olimpíada Brasileira
de Matemática das Escolas Públicas (Obmep)”.
A maior parte dos
estudantes
inscritos

(1.308.564) cursa o Ensino Médio. Outros 694.626
estão nos 6º e 7° anos do
Ensino Fundamental, e os
restantes 681.001 nos 8º e
9º anos do Fundamental.
Entre os alunos das escolas estaduais de São Paulo
também estão 6.939 adolescentes que cumprem
medida socioeducativa de

proseando

internação em 104 unidades da Fundação Casa.
A primeira etapa da
competição foi realizada nas
escolas cadastradas. Sendo
uma prova objetiva, de caráter eliminatório, composta
por 20 questões de múltipla
escolha. Cada resposta correta vale um ponto.
Realizada pelo Insti-

tuto de Matemática Pura
e Aplicada (IMPA), com
apoio da Sociedade Brasileira de Matemática
(SBM), a Obmep contribui
para estimular o estudo
da matemática no Brasil,
identiﬁcar jovens talentosos e promover a inclusão
social pela difusão do conhecimento.

Maurício Cavalheiro
- Cadeira nº 30 da APL Academia Pindamonhangabense de Letras
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COM A MORTE NÃO SE BRINCA

tudo que já vi em uma série ou
ﬁlme. Um exemplo é o popular ser
um menino indiano. Além dessas
diferenças, eles focam em vários
temas que são bem pertinentes na
sociedade atual”.
Dante Henrique - Estudante
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Depois de incontáveis rescisões contratuais, Zé Molenga estava
novamente empregado.
O preguiçoso conseguira vaga na Funerária Bonﬁm, localizada
no Beco Sem Saída. O
dono do estabelecimento, sabedor da fama do
recém-contratado, fez
severa advertência:
- Vagabundo aqui, só
morto, porque dá lucro.
Tá entendido?
-Fique
tranquilo.
Meu nome agora é trabalho.
Sob a inspeção ferrenha do patrão tratou
de remover a indolência dos atos. Recebia os
clientes com cortesia e,
aos mais inconformados, declamava poemas
de aconchego. Quando
a dúvida pairava quanto
a esse ou àquele caixão,
desﬁava as vantagens
dos mais caros.
- Esse aqui, minha
senhora, feito de mogno
maciço, todo aveludado,
vem com travesseiro de
plumas de ganso, antialérgico, contra torcicolos. Um luxo além da
vida.
E se a dúvida persistia, ele a destruía com

os versos decorados. Sua lábia trouxe
prosperidade a funerária e lhe rendeu
aumento.
Com ele trabalhavam
mais dois: invejosos,
enciumados,
atentos
a cada movimento do
“queridinho do patrão”.
Procuravam algum deslize para “ferrá-lo”.
Certa vez, Zé Molenga, após enfrentar madrugada movimentada,
deitou-se num caixão
do depósito e tirou sonecas. Foi ﬂagrado por
um dos colegas que quis
contar ao patrão. O outro o impediu.
- Vamos fazer melhor. Vamos dar uma
lição nele.
Na semana seguinte,
Zé Molenga voltou ao
depósito.
- É agora. Vamos lá!
A penumbra diﬁcultava a visão, mas o ruído
de tampa os direcionou
para o caixão vermelho.
- Tem certeza de que
é aquele?
- Claro. Você é surdo?
Pé ante pé se aproximaram e atarraxaram a
tampa. Voltaram após
20 minutos e chacoalharam o caixão.
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- São Pedro, chegou
encomenda. Esse é o
vagabundo da funerária
– dizia um deles, modiﬁcando a voz.
- É um engano. Aqui
no rol não tem ninguém
com essa característica.
Leve-o para as labaredas.
Naquele
instante,
pancadas ininterruptas
na madeira antecederam gritos:
- Eu não morri! Não
morri! Não quero ir
pro inferno. Não morri! Estou ficando sem
ar... Sem ar... Sem...
Os dois riam. Riam

muito até que outro caixão se moveu na direção
deles. Uma voz cavernosa gargalhou:
- Agora é a vez de vocês. Serão queimados
vivos. Ah, ah, ah, ah!
Os dois saíram correndo e quase atropelaram o dono da funerária.
- Vocês estão loucos?
Que correria é essa?
Terminavam a explicação quando Zé Molenga reapareceu, com
lápis e papel na mão. O
patrão o inquiriu:
- Fez a contagem do
estoque?

Pindamonhangaba, 23 de maio de 2019
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Pinda estuda implantação da “Praça da Cidadania”
O Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba, representado
pela presidente Cláudia Domingues, e o prefeito Isael
Domingues, participaram,
na terça-feira (21), de uma
reunião no Fussp - Fundo
Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo - para
viabilização da implantação
da “Praça da Cidadania” em
Pindamonhangaba.
O “Praça da Cidadania”
é um programa de desenvolvimento de espaços
coletivos ecológicos destinados à população em
situação de alta vulnerabilidade social. Eles são
inseridos na própria comunidade, identiﬁcados,
construídos e administrados em parceria com a
comunidade local, promovendo convívio, autonomia e renda.
É um projeto participativo destinado para a capacitação e o fomento do
empreendedorismo local,
que levará a comunidade
um novo padrão de qualidade de vida, geração
de autonomia e renda e
regeneração ambiental.
Em Pinda, a intenção é a
implantação acontecer na
região do Araretama.

Divulgação

Representantes
da cidade
participaram
de reunião
para discutir o
projeto

Arrecadação da “Campanha do Agasalho”
acontece na região do Santa Cecília
Divulgação

Procon inicia
atendimento em
período integral
na subprefeitura
A Subprefeitura de Moreira César
informa que os atendimentos do Procon
já estão sendo realizados em sua sede no
período integral desde a última segundafeira (20), das 8 às 12 e 13 às 17 horas. A
Subprefeitura ﬁca na avenida José Augusto Mesquita , 170, centro. Mais informações pelo telefone: 3641-1116.

Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A “Campanha do
Agasalho 2019”’ continua com a arrecadação
nos bairros de Pinda.
Nesta quinta-feira (23),
as equipes da Sabesp,
do Exército e do Fundo
Social de Solidariedade
arrecadam nos bairros:
Santa Cecília, Maricá,
loteamento Triângulo,
Jardim Eloyna, Cidade
Nova e Feital.
Para quem quer
participar e fazer a sua
parte, é importante que
as peças a serem doadas estejam em bom
estado de conservação.
A arrecadação da campanha de 2018 foi de
40 mil peças em Pinda
e, para este ano, a meta
é superar este número.
Além da arrecadação
nas casas, a campanha
do agasalho conta com
um ponto de coleta no
prédio do Fundo Social
de Solidariedade, que
ﬁca na rua Deputado
Claro César, 53 – centro.
A “Campanha do
Agasalho 2019” é realizada pelo Fundo Social
de Solidariedade em
parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba, além da Sabesp,
Exército, a Acip (Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba) e a Polícia
Militar.

4

Tribuna do Norte
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 REGISTRO DE PREÇO Nº 097/2019 (PMP 14152/2019)
Para “contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de revisão
ortográﬁca e gramatical, diagramação, editoração, padronização da linguagem e de impressão
de livros elaborados pela Secretaria Municipal de Educação”, com entrega dos envelopes até dia
11/06/19 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 098/2019 (PMP 14153/2019)
Para “contratação de empresa especializada de locação de multifuncionais e impressoras, também
denominado de outsourcing de impressão, com fornecimento de suprimentos (exceto papel), peças
e assistência técnica especializada, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia
06/06/19 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 101/2019 (PMP 14162/2019)
Para “aquisição de insumos para fabricação de fraldas – se faz necessária para atender o Projeto
Fraldas no Município”, com entrega dos envelopes até dia 07/06/19 às 08h e início da sessão às
08h30.
PREGÃO Nº 102/2019 (PMP 14168/2019)
Para “aquisição de material elétrico a ser utilizado no PSF Arco Íris”, com entrega dos envelopes até
dia 10/06/19 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 105/2019 (PMP 14211/2019)
Para “aquisição de material permanente / hospitalar para o Pronto Socorro Municipal”, com entrega
dos envelopes até dia 10/06/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 106/2019 (PMP 14217/2019)
Para “aquisição de cadeira de rodas, foco reﬂetor, negatoscópio de 2 corpos e mesa auxiliar”, com
entrega dos envelopes até dia 11/06/19 às 14h e início da sessão às 14h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
*** ABERTURA DE ENVELOPE DE SEGUNDO COLOCADO ***
PREGÃO Nº 127/2018 (PMP 20718/2018)
A autoridade superior, com base nos pareceres da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e
da Secretaria Municipal de Saúde, deu provimento ao recurso da empresa Ambrósio e Ambrósio
Radiologica Ltda ME, impetrado por meio do processo 33898/2018, e desclassiﬁcou, em
15/05/2019, no item 01, a empresa Medix Diagnóstico Por Imagem Ltda. Sendo assim determinou
que seja marcada a sessão para abertura do envelope dizendo conter documentos de habilitação
da empresa classiﬁcada em segundo lugar no item 01, Ambrósio e Ambrósio Radiológica Ltda
ME. Tal sessão ﬁca marcada para o dia 03/05/2019, as 09h30, no mesmo local do evento anterior.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 206/2018 (PMP 32046/2018)
A autoridade superior, com base no parecer técnico da Secretaria Municipal de Educação e do
parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, negou provimento aos recursos administrativos
interpostos pelas empresas MV Serviços Ltda (processo 33952/2018), e Cátia Cristina gonçlves
Esteves de Oliveira EPP (processo 34184/2018), e homologou, em 16/05/2019, e adjudicou a
licitação supra, que cuida de “contratação de serviço de agentes escolares de educação básica
e inclusão para atender os 14.069 alunos da rede municipal de ensino, serão contratados 120
agentes de acordo com a necessidade da Secretaria de Educação”, em favor da empresa Conviva
Serviços, Assistência e Apoio a Pessoa Eireli, o item 01, no valor total de R$ 3.507.840,00.
PREGÃO Nº 048/2019 (PMP 10347/2019)
A autoridade superior homologou, em 14/05/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida
de “contratação de empresa especializada para instalação de forro em lâmina de PVC com
fornecimento de material e mão de obra”, em favor da empresa Candeias Center Comércio de
Materiais de Construção Ltda, o item 01, no valor total de R$ 20.351,50.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2019 (PMP 10368/2019)
A autoridade superior homologou, em 15/05/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“aquisição de materiais para lavagem automotiva para utilização nos veículos, máquinas e
caminhões pertencentes à frota desta municipalidade”, em favor das empresas, os itens (item-vl
unit em R$): Elaine Cristina Candida da Silva EPP: 07-10,92; Na Ativa Comercial Ltda: 02-395,88;
03-338,58; 05-116,42; Unimaquinas Ferramentas e Equipamentos Eireli ME: 01-338,58; 04-26,73;
06-38,02; 08-23,28.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2019 (PMP 10380/2019)
A autoridade superior homologou, em 17/05/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida
de “aquisição de impressos para atender as Unidades de Saúde do Município”, em favor das
empresas, os itens (item-vl unit em R$): Bella’s Gráﬁca Eireli ME: 06-0,37; 10-16,49; 15-8,45; 1914,86; 21-1,88; 25-30,74; Belprint Formulários e Serviços Gráﬁcos Ltda ME: 123-13,16; 17-7,27;
26-30,43; Conatti Soluções Gráﬁcas Eireli ME: 01-16,09; 11-30,43; Gráﬁca Abreu Ltda EPP: 0213,44; Gráﬁca Iguaçu Ltda: 03-6,91; 04-0,47; 05-0,37; 13-13,40; 16-18,64; 20-0,66; 24-17,06; 331,34; North Envelopes Ltda ME: 08-0,43; Puccinelli Gráﬁca e Editora Ltda: 07-7,19; 14-5,90; UA
Gráﬁca Comércio e Prestação de Serviços Gráﬁcos Eireli EPP: 18-16,99; 23-9,99; 27-0,56; 28-0,99;
29-0,81; 30-0,56; 31-1,79; 32-18,43; Wagner Luiz de Aquino Gráﬁca ME: 09-0,46; 22-1,23.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2019 (PMP 10389/2019)
A autoridade superior, com base na análise técnica dos laudos, homologou, em 17/05/2019, e
adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de medicamentos ‘rename’, ‘remune’, e
medicamentos para cumprir mandados judiciais do Município”, em favor das empresas, os itens
(item- vl unit em R$): Aglon Comércio e Representação Ltda: 16-1,90; 44-8,46; 90-1,80; Comercial
Cirúrgica Rioclarense Ltda: 11-0,0386; 20-2,70; 21-1,23; 22-0,41; 29-0,16; 35-0,57; Cristalia
Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda: 14-0,7480; 39-22,37; 40-18,27; 41-9,525; 43-12,96; 5010,72; Dupatri Hospitalar Com Imp e Exp Ltda: 12-0,184; 23-5,7420; 27-0,9009; 30-3,3190; 321,02; 53-0,354; 56-0,265; 57-1,526; 58-3,416; 65-10,6310; 66-4,788; 74-4,732; 75-0,523; 84-4,719;
87-1591,07; 88-109,73; 89-219,46; 92-18,90; 93-23,00; Futura Comércio de Produtos Hospitalares
Ltda: 07-1,2276; Hosp Log Comércio de Produtos Hospitalares Ltda: 86-19255,00; Interlab
Farmacêutica Ltda: 13-10,85; 54-0,95; 68-1,177; 79-0,905; 91-1,75; Portal Ltda: 34-2,3728; Soma/
SP Produtos Hospitalares Ltda: 06-0,13; 15-0,60; 49-1,386. Itens desertos e fracassados: 01, 02,
03, 04, 05, 08, 09, 10, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 36, 37, 38, 42, 45, 46, 47, 51, 52, 55, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 48, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85.
PREGÃO Nº 062/2019 (PMP 10445/2019)
A autoridade superior, com base na análise técnica, homologou, em 15/05/2019, e adjudicou a
licitação supra, que cuida de “aquisição de EPI - Equipamento de Proteção Individual”, em favor
da empresa Unimaquinas Ferramentas e Equipamentos Eireli ME, os itens 01 e 02, no valor total
de R$ 8.472,60.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 063/2019 (PMP 10973/2019)
A autoridade superior, com base no parecer da área técnica da Secretaria Municipal de Saúde,
homologou, em 16/05/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de insumos para
o laboratório municipal para um período de 12 meses”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit
em R$): Centrovale Soluções para a Saúde Eireli: 21-41,80; 22-5,98; Vale diagnóstico Ltda EPP:
01-16,90; 02-89,90; 05-17,50; 06-30,00; 07-49,00; 08-70,00; 09-148,00; 10-37,50; 11-0,06; 12-0,03;
13-10,30; 14-33,00; 16-0,12; 19-8,00; 23-66,00; 24-7,65; 25-25,00; 26-24,65; Valecir Comércio de
Produtos Cirúrgicos Eireli EPP: 15-0,34; 17-0,31; 20-5,28. Itens fracassados: 03, 04, 18.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2019 (PMP 10999/2019)
A autoridade superior homologou, em 17/05/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de
“aquisição de ferramentas e ferragens”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Aço-Fer
Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda: 55-12,00; 56-7,22; 58-1,49; 59-2,79; 74-34,40; 75-45,74;
Eletriﬁcar Comércio de Ferragens, Ferramentas e Produtos para Manutenção Ltda: 23-89; 38-970,00;
43-212,80; 48-3,50; 50-566,00; 71-0,29; 73-0,36; 76-93,00; 77-14,36; Fer-Mas Ferramentas Ltda
EPP: 01-26,70; 02-290,00; 04-9,00; 06-9,80; 08-9,80; 11-7,30; 13-6,50; 15-8,80; 16-17,00; 22-20,00;
29-8,40; 31-9,80; 32-11,70; 33-15,80; 34-18,00; 41-83,40; 52-36,00; 61-34,00; 63-17,50; 64-22,20;
65-23,50; 66-26,80; 67-33,60; 68-34,50; 59-38,00; 70-6,00; Gama Comércio de Máquinas, Ferragens
e Ferramentas Ltda EPP: 18-600,00; 26-115,00; 27-63,00; HSX Comércio e Serviços Eireli: 05-9,21;
07-10,02; 19-20,95; 35-5,25; 36-959,97; 39-14,74; 40-22,14; 42-19,58; 44-202,50; 45-3,67; 53-36,99;
Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP: 03-122,51; 09-7,00; 10-7,38; 12-7,67; 14-8,26; 46-4,53; 47-3,40;
49-4,04; 54-12,93; 62-17,34; Unimaquinas Ferramentas e Equipamentos Eireli ME: 17-600,00; 2029,60; 21-158,00; 24-88,00; 25-59,00; 28-117,00; 30-8,96; 37-210,00; 51-605,00; 57-4,65; 60-1,45;
72-0,30.
*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ***
PREGÃO Nº 029/2019 (PMP 07916/2019)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de material hidráulico a ser utilizado no PSF Ribeirão
Grande”, foram emitidos, em 18/04/2019, as autorizações de fornecimento: 703/2019, no valor de
R$ 3.876,94, em favor de Raul Rabello Neto EPP; 704/2019, no valor de R$ 3.689,72, em favor de
HSX Comércio e Serviços Eireli.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 015/2017 (PMP 9772/2017)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2019, de 12/04/2019, ao contrato 022/2017, que cuida de “contratação
de empresa especializada na prestação de serviços para realização de manutenção preventiva
d corretiva de equipamentos odontológicos e equipamentos de inaloterapia da municipalidade”,
para prorrogação até 19/05/2020, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela
contratada, empresa Junque Peças e Serviços Odonto-Médico Hospitalares Ltda EPP, o Sr Roberto
Carlos Manaliscki Junque.

Pindamonhangaba, 23 de maio de 2019
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DO PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DOS
CONSELHOS TUTELARES DE PINDAMONHANGABA PARA O MANDATO 2020/2024
Edital nº. 01/2019
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba,
criado pela Lei Municipal n.º 2.626/91, no uso de suas atribuições legais, conferidas
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com base na Lei Municipal nº. 4.754/2008,
na Resolução nº. 113/2006, 152/2012, 139/2010 alterada pela 170/2014 do CONANDA e
Resolução nº. 37 deste Conselho, RESOLVE, estabelecer e tornar públicas as normas para
realização do processo seletivo de escolha dos 10 (dez) membros Titulares dos Conselhos
Tutelares do Município de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, além de 10 (dez)
Suplentes, para a composição do órgão, sendo o 1º Conselho Tutelar com sede na Rua
Doutor Aníbal de Jesus Pinto Monteiro, 237 - Alto do Cardoso e o 2º Conselho Tutelar com
sede na região de Moreira César, referente ao mandato 2020/2024 (10 de janeiro de 2020
à 09 de janeiro de 2024).
Conforme Resolução nº. 81 de 2019, o CMDCA delega a condução do processo de escolha
dos membros do conselho tutelar, mandato 2020/2024 para a Comissão Especial formada
para este ﬁm, e composta pelos conselheiros:
a)
Conselheiros representantes do poder público: Tathyane de Oliveira Santos
(Sec. de Assistência Social), Miriam Pérsia Macedo de Andrade (Sec. de Saúde), Ana Paula
Pedersoli (Sec. Negócios Jurídicos), Elaine Grazielli de Andrade (Sec. de Educação) (no
caso de impossibilidade de participação do conselheiro do poder público será nomeado o
outro representante da mesma secretaria).
b)
Conselheiros representantes da sociedade civil: William Anaia Bonafé, Helison
de Oliveira, Aline Morgado Escóssio Bello e Márcia Tatiane Castilho da Silva.
1. CRONOGRAMA DO EDITAL
O presente edital obedecerá ao cronograma abaixo:
•
Registro de Candidatura / Inscrições – 27/05/2019 a 14/06/2019
•
Análise dos Pedidos de Candidatura – 17/06/2019 a 21/06/2019
•
Publicação dos Candidatos Habilitados – até 26/06/2019
•
Prazo para Impugnação de Candidatura – de 27/06/2019 a 28/06/2019
•
Prazo para Notificação/Publicação dos Impugnados – até 03/07/2019 •
Recurso dos Candidatos Inabilitados ou Impugnados – de 04/07/2019 a 12/07/2019
•
Prazo para Análise e Decisão dos Recursos dos Inabilitados e das Impugnações
e seus recursos – de 15/07 a 19/07/2019
•
Publicação das Decisões dos Recursos e Impugnações – até 24/07/2019
•
Prova Eliminatória – 04/08/2019
•
Publicação do Gabarito da Prova Eliminatória - até 07/08/2019
•
Publicação dos candidatos habilitados – até 14/08/2019
•
Prazo para Interposição de Recurso – de 15/08 a 19/08/2019
•
Prazo para análise dos Recursos – de 20/08 a 23/08/2019
•
Publicação do Resultado dos Recursos e Lista ﬁnal de habilitados na prova
escrita – 28/08/2019
•
Aplicação de teste psicotécnico aos candidatos habilitados na prova escrita – de
30/08 a 02/09/2019
•
Publicação do Resultado do Teste Psicotécnico – 11/09/2019
•
Reunião com os candidatos habilitados para ﬁrmar compromisso ético e legal –
12/09/2019
•
Divulgação e Propaganda das candidaturas – de 12/09 (após reunião) até
05/10/2019
•
Eleição: 06/10/2019, das 08 às 17 horas, em horário local;
•
Publicação do resultado/classiﬁcação: até 09/10/2019
•
Prazo para impugnação: 10/10/2019 à 15/10/2019;
•
Publicação dos Eleitos e Suplentes: 25/10/2019.
•
Curso de capacitação obrigatório aos conselheiros titulares e suplentes eleitos:
no mês de novembro de 2019, em data a ser publicada e informada através de e-mail aos
interessados;
•
Capacitação dos conselheiros titulares e suplentes eleitos por meio do
acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo Conselho Tutelar, até 30 (trinta) dias
antes da posse;
•
Posse: 10/01/2020.
2. DA FUNÇÃO:
2.1.
- O conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional,
encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, como prevê o artigo 131 da Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente.
2.2.
- O Conselheiro Tutelar tem por função zelar pelo cumprimento dos direitos das
crianças e dos adolescentes no Município, nos termos da Lei Federal nº. 8.069/90, atuando
junto à família, à sociedade e ao Estado quando, por ação ou omissão, estes venham a
expor as crianças e os adolescentes a situações de risco ou de violação de seus direitos,
constituindo serviço público relevante, regido pela Lei Municipal nº. 4.754/2008.
2.3.
- O Conselheiro Tutelar exercerá seu mandato em regime de dedicação
exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada,
em jornada de 40 (quarenta) horas semanais na sede do Conselho Tutelar, estendendo-se
nos períodos destinados ao atendimento de plantão.
2.4.
- A remuneração mensal será correspondente à referência salarial 124 da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, atualmente R$ 3.099,42 (referência de maio
de 2018), conforme Lei nº 5618/2014, sem vínculo empregatício ou estatutário de qualquer
natureza.
2.5.
- O processo de escolha será realizado mediante sufrágio universal e direto, pelo
voto facultativo e secreto dos eleitores do Município de Pindamonhangaba, a ser realizado
em 06/10/2019 em todo o território nacional, devendo a candidatura ser individual, vedada a
composição de chapas, mediante a ﬁscalização do Ministério Público, e cuja posse ocorrerá
no dia 10 de janeiro de 2020.
3. DAS INSCRIÇÕES:
3.1. - PERÍODO: As inscrições estarão abertas no período de 27/05/2019 à 14/06/2019;
3.2. - LOCAL: Protocolo Geral da Prefeitura de Pindamonhangaba, localizado na Av. Nossa
Senhora do Bom Sucesso, nº. 1.400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba/SP, CEP: 12420010;
3.3. – DIAS E HORÁRIOS: segunda à sexta-feira das 8 horas às 17 horas em horário local;
3.4. - A inscrição será realizada mediante apresentação de requerimento devidamente
preenchido e assinado e dirigido ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba, conforme ANEXO I.
3.5. - A ﬁcha de inscrição deverá ser instruída por todos os documentos exigidos neste
edital, sob pena de desclassiﬁcação, conforme ANEXO II.
4. DOS REQUISITOS:
4.1. – Poderão concorrer ao pleito qualquer cidadão, desde que atenda aos seguintes
requisitos, sem prejuízo dos documentos que devem ser apresentados para formalização
da inscrição:
4.2. – Reconhecida idoneidade moral;
4.3. – Idade Superior a 21 (vinte e um) anos;
4.4. – Residir no município há pelo menos 02 (dois) anos;
4.5. – Estar no gozo dos direitos políticos e ser eleitor do Município de Pindamonhangaba;
4.6. – Experiência mínima comprovada de 02 (dois) anos de atuação na promoção, proteção
e defesa dos direitos da criança e do adolescente;
4.7. – Ter concluído o ensino médio;
4.8. – Estar em pleno gozo de aptidões físicas e mentais para o exercício ao cargo de
Conselheiro Tutelar;
4.9. – Ser aprovado em prova escrita, de conhecimento da legislação pertinente, e em teste
psicotécnico a ser realizado na etapa competente prevista neste edital;
5. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
5.1. – Cópia do documento de identidade (RG) ou documento oﬁcial de identiﬁcação civil
com foto;
5.2. – Cópia do CPF, caso não tenha o número do CPF no documento oﬁcial de identiﬁcação
civil com foto;
5.3. – Cópia de certiﬁcado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, ou de carteira
de identidade proﬁssional com titulação mínima de ensino médio;
5.4. – Cópia de 2 (dois) comprovantes de residência no Município de Pindamonhangaba,
sendo:
a) – Um comprovante de endereço datado de há pelo menos 02 (dois) anos;
b) – Um comprovante de endereço atual;
5.5. - Certidão de Distribuição Cível e Criminal emitida pela Justiça Federal:
http://www.jfsp.jus.br/certidoes-emissaoonline/;
5.6. – Certidão de Distribuição Cível e Criminal emitida pela Justiça Estadual: http://www.
tjsp.jus.br/Certidoes/Certidoes/CertidoesPrimeiraInstancia;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 0106/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr. (a) MCR ENG E CONSTRUÇÕES LTDA,
responsável pelo imóvel, situado a AV. JARDIM, S/NR. BAIRRO JARDIM ELOYNA, inscrito no
município sob a sigla SO23.07.05.038.000, Quadra E , Lote 21 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

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
==============================================================
Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo de Previdência
Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 2ª reunião do respectivo Conselho de
Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões da Secretaria de Finanças e Orçamento, sito à Av.
Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, nesta cidade, com início impreterivelmente às 15 horas do
dia 27 de maio do ano de 2019.
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) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2019.
Alessandra de Souza Cardoso dos Santos - Superintendente do FPMP

ERRATA
No Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária da ETR ÓLEOS S/A – EM LIQUIDAÇÃO,
publicado no dia 22 de maio de 2019.
Onde lê-se: às 10h. Leia-se: às 14h.
Pindamonhangaba (SP), 22 de maio de 2019.
A Liquidante.

ETR ÓLEOS S/A – EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ/MF Nº 07.830.977/0001-85
NIRE 35.300.327.161
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas da ETR Óleos S/A – EM LIQUIDAÇÃO (“Companhia”) para
se reunirem no dia 31 de maio de 2019, às 14h, na sede social localizada na Av. Félix Galvão
Cruz Simões, nº 485, lote 1 e 2, quadra F, Loteamento Industrial Feital, CEP 12.441-400,
Pindamonhangaba (SP), para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
(a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as contas, o balanço patrimonial
e as demais demonstrações ﬁnanceiras do exercício social encerrado em 31.12.2018.
Pindamonhangaba (SP), 22 de maio de 2019.
A Liquidante.

5.7. - Atestado de Antecedentes Criminais emitida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado de São Paulo: http://www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.aspx;
5.8. - Certidão de Quitação Eleitoral, emitido pela Justiça Eleitoral: http://www.tse.jus.br/
eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral;
5.9 - Declaração, em papel timbrado, de entidade registrada em CMDCA, escola,
estabelecimento de saúde, órgão público, Ordem dos Advogados do Brasil - OAB ou
Ministério Público, comprovando experiência mínima de 2 (dois) anos de atuação na
promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, constando as
funções, atividades exercidas, e período de atuação contendo mês e ano de início e
término, sendo o candidato responsável pela veracidade das informações e estando sujeito
às sanções civis e criminais por apresentar informações falsas na declaração;
5.10. – Uma (1) foto 3x4;
5.11 – Atestado de saúde física emitido por médico
5.12. - Os documentos exigidos nos itens anteriores, bem como eventuais pedidos de
impugnação, serão analisados pela Comissão Eleitoral deste Conselho e submetidos à
apreciação do Plenário, que aprovará ou não a inscrição;
5.13. – A falta de qualquer documento descrito acima, bem como do requerimento e da
ﬁcha de inscrição devidamente assinados, desclassiﬁcará automaticamente o candidato.

8. DA ELEIÇÃO
8.1. – A eleição será realizada em todo território nacional no dia 06/10/2019;
8.2. – Haverá 5 (cinco) pontos de votação, localizados nos 5 (cinco) CRAS (Centro de
Referência da Assistência Social) do município, havendo uma urna em cada local;
a) Cras Araretama – Rua José Alves Pereira, 36 - Araretama (Nova Esperança)
b) Cras Castolira: Rua Regina Célia Pestana César, 276, Castolira
c) Cras Centro – Rua Dr. Laerte de Assunção Júnior, 51 Campo Alegre
d) Cras Cidade Nova – Rua Bonsucesso, 79 – Cidade Nova
e) Cras Moreira César – Rua Carlos Augusto Machado, 63 - Moreira César
8.3. – O horário de votação se dará das 08h às 17h, impreterivelmente em horário local;
8.4. - Em qualquer fase deste processo, ﬁca vedada a propaganda eleitoral por meio de
veículos de comunicação de massa, anúncios luminosos, brindes de qualquer espécie,
inscrições em locais públicos ou particulares de acesso ao público, ainda que restrito, tais
como: clubes, igrejas. O uso das redes sociais para propaganda eleitoral dos candidatos
deverá ser feita seguindo princípios de idoneidade, decoro e respeito aos candidatos e em
obediência à legislação vigente.
8.5. - Os materiais autorizados deverão ser individuais, sendo vedada a montagem de
chapas, para ﬁns de divulgação de candidaturas.
8.6. - Os candidatos não poderão contratar pessoas ou serviços, mediante remuneração,
para ﬁns de realização de divulgação de candidaturas.
8.7. - A votação e a apuração ocorrerão conforme Justiça Eleitoral e obedecerá às mesmas
regras das demais eleições. Na impossibilidade da utilização das urnas eletrônicas, o
processo de votação se dará por urnas e cabines convencionais oﬁciais do TRE, cedidas
pelo Cartório Eleitoral Local;
8.8. - No caso de utilização de cédulas, a ordem do nome dos candidatos será estabelecida
por sorteio, em dia, hora e local a ser divulgado no jornal oﬁcial local, sendo livre o acesso
do público;
8.9. - Os 20 (vinte) primeiros colocados no processo eleitoral serão nomeados Conselheiros
Tutelares pelo Prefeito Municipal, através de portaria, onde os 10 (dez) primeiros colocados
serão Titulares, e os demais Suplentes, sendo que 5 (cinco) titulares exercerão suas
atividades no 1º Conselho Tutelar, na região central, e os outros 5 (cinco) titulares no 2º
Conselho Tutelar, na região de Moreira César.
9. – EM CASO DE EMPATE
9.1. - Na hipótese de empate na votação, terá preferência na classiﬁcação sucessivamente
o candidato que:
9.2 - Apresentar maior tempo de atuação na área da infância e adolescência;
9.3 - Obtiver maior nota no Exame de Conhecimento Especíﬁco;
9.4 - Tiver maior idade, considerando, dia, mês e ano de nascimento do candidato;
9.5 - Sorteio, em reunião plenária deste Conselho, aberta à participação popular;
9.6. – Os critérios de desempate acima são sucessivos e não cumulativos.
10. DO CURSO E DA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO
10.1. – O curso será realizado no mês de novembro de 2019 em local, data e horários a
serem deﬁnidos, os quais serão amplamente divulgados.
10.2. – A presença no curso é obrigatória para os 20 (vinte) candidatos escolhidos no
processo de votação (titulares e suplentes), sendo a frequência obrigatória de 100%;
10.3. – O candidato eleito, titular ou suplente que não comparecer ao curso de capacitação
ou se ausentar no decorrer do mesmo, será desclassiﬁcado, sendo chamado a tomar seu
lugar o próximo da lista, segundo a ordem de maior número de votos;
10.4. - Os 10 (dez) primeiros colocados no processo eleitoral serão considerados titulares
e além do curso de formação, serão capacitados por meio de acompanhamento das
atividades desenvolvidas pelo Conselho Tutelar por um período de 30 (trinta) dias, em meio
período de trabalho, percebendo salário equivalente a 50% do salário relativo ao cargo
de Conselheiro Tutelar, conforme art. 34 da Lei Municipal 4.754/2008 e cronograma deste
edital. Os demais candidatos serão suplentes, podendo ser convocados para substituições
eventuais (férias, licença etc.) e/ou em caso de vacância.
10.5. – O candidato deverá ter frequência mínima de 90% (noventa por cento) no período
de capacitação mencionado no item 10.4 deste edital, sob pena de desclassiﬁcação deste
processo de escolha, sendo então chamado o próximo da lista de eleitos, conforme maior
número de votos;
11. - DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1. - Eventuais pedidos de impugnação das diversas fases deverão ser protocolados no
protocolo geral da Prefeitura nos prazos estabelecidos no item 1 (um) deste edital, e devem
ser fundamentados com base na legislação vigente e neste edital;
11.2. - Somente poderão participar do processo de escolha popular, a se realizar no
dia 06/10/2019, os candidatos aprovados em todas as etapas anteriores previstas no
cronograma deste edital, cuja lista será publicada na imprensa local;
11.3.- Todos os atos referentes ao processo eleitoral serão publicados no jornal Tribuna do
Norte, sendo de responsabilidade do candidato o acompanhamento do processo.
11.4. – O candidato que não apresentar os documentos exigidos ou não comparecer a
qualquer uma das fases do processo de escolha, bem como, se algum dos 20 (vinte)
candidatos eleitos não comparecer ao curso de capacitação, não comparecer ao período
de capacitação presencial de formação (conselheiros titulares) ou ao ato de posse, será
imediatamente desclassiﬁcado;
11.5. – Os Conselheiros Tutelares Titulares farão escolha de alocação entre o 1º ou 2º
Conselho Tutelar conforme ordem de classiﬁcação por maior número de votos.
11.6. - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os
atos, editais e comunicados referentes ao processo de escolha dos conselheiros tutelares.
11.7. - Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Comissão Especial
responsável pelo processo de eleição dos conselheiros tutelares e decididos pelo Plenário.
12. - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
William Anaia Bonafé
Presidente do CMDCA – 2019/2021

ANEXO I - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃOIlustríssimo Sr. Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba/SP.
Eu________________________________________________
acionalidade_____________________ Estado civil: ______________, Portador (a) do R.G
nº
_____________ e do CPF
nº_______________
Telefone:
(
il_________________________________,

)

___________________,e-ma

Residente e domiciliado (a) ________________________________nº______
Bairro___________________
em Pindamonhangaba-SP, venho por meio deste,
REQUERER minha inscrição para concorrer a função de Conselheiro(a) Tutelar, conforme
Edital 01/2019.
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, conforme item 5, do Edital 001/2019.
( ) Cópia do documento de identidade (RG) ou documento oﬁcial de identiﬁcação civil com
foto;
( ) Cópia do CPF, caso não tenha o número do CPF no documento oﬁcial de identiﬁcação
civil com foto;
( ) Cópia de certiﬁcado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, ou de carteira
de identidade proﬁssional com titulação mínima de ensino médio;
( ) Um comprovante de endereço datado de há pelo menos 02 (dois) anos;
( ) Um comprovante de endereço atual;
( ) Certidão de Distribuição cível e criminal emitida pela Justiça Federal;
( ) Certidão de Distribuição cível e criminal emitida pela Justiça Estadual;
( ) Atestado de Antecedentes Criminais emitida pela Secretaria da Segurança Pública do
Estado de São Paulo;
( ) Certidão de Quitação Eleitoral, emitido pela Justiça Eleitoral;
( ) Declaração, em papel timbrado, de entidade registrada em CMDCA, escola,
estabelecimento de saúde, órgão público, Ordem dos Advogados do Brasil - OAB ou
Ministério Público, comprovando experiência mínima de 2 (dois) anos de atuação na
promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, constando as
funções, atividades exercidas, e período de atuação contendo mês e ano de início e
término, sendo o candidato responsável pela veracidade das informações e estando sujeito
às sanções civis e criminais por apresentar informações falsas na declaração;
( ) 01 (uma) foto 3x4;
( ) Atestado de saúde física emitido por médico;
Obs:(campo Especiﬁco da comissão) __________________________________________
__________________ _____________________________________________________
________________________________________________________________________
Candidato

__________

Comissão

_____________________________

Comissão

_______________

Pindamonhangaba-SP, ______ de _______________ de 2019.
ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO

6. DOS IMPEDIMENTOS
6.1. – São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e
descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho,
padrasto ou madrasta e enteado.
6.2. – Estende-se o impedimento ao conselheiro, na forma do item anterior, em relação à
autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na justiça da
Infância e Juventude, em exercício na comarca.
6.3. – O candidato que não preencher algum dos requisitos necessários previsto no
presente edital;

INSCRIÇÃO Nº _____________

7. DA PROVA E TESTE PSICOTÉCNICO
7.1. – DATA E LOCAL: A prova de conhecimento especíﬁco será realizada no dia 04/08/2019,
em horário e local a ser amplamente divulgado, inclusive no jornal oﬁcial local;
7.2. – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: conhecimentos especíﬁcos sobre o Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), legislação municipal (Lei Municipal nº 2.626/1991,
Lei Municipal nº 2.762/1993, Lei Municipal nº 4.754/2008 e Lei Orgânica do Município de
Pindamonhangaba) e língua portuguesa;
7.3. – A prova terá duração de 4 (horas), devendo o candidato apresentar-se no local da
prova com uma hora de antecedência, munido de caneta esferográﬁca azul ou preta, e
documento oﬁcial de identiﬁcação original com foto. Caso o candidato tenha extraviado
seu documento de identiﬁcação (seja por furto/roubo ou outro motivo) poderá realizar a
prova, desde que apresente boletim de ocorrência acompanhado de cópia do documento
de identiﬁcação na data da seleção.
7.4. – A prova conterá 80 questões de múltipla escolha, da qual estará aprovado para
prosseguimento do processo de escolha o candidato que obtiver ao menos 50% de acertos.
7.5. – Não será admitido, em hipótese alguma e sob qualquer argumento, ingressar no local
da prova após o horário estipulado para início da prova.
7.6. – O gabarito da prova será publicado até 07/08/2019;
7.7. – O exame psicotécnico será realizado de 30/08/2019 à 02/09/2019, em local e horário
a serem oportunamente e amplamente divulgados;
7.8. – O candidato deverá chegar com no mínimo 30 (trinta) minutos de antecedência
ao local, dia e horário agendados para realização do exame psicotécnico, munido de
documento oﬁcial com foto original;
7.9. – Da mesma forma, não será admitido e nem haverá qualquer tipo de tolerância a
atrasos;

RG: _____________________ Órgão Expedidor _______/ _____ CPF: _________________

FICHA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA MEMBRO DO CONSELHO
TUTELAR DE PINDAMONHANGABA
Nome do Candidato: _____________________________________ Data Nascimento:
___/___/_____

Endereço: _______________________________________________________________
Bairro:_____________________________________ Município/UF: ________
Contato: ( )______________________________
E-mail: _________________________________________________________________
Declaro estar ciente que a função de membro do Conselho Tutelar exige dedicação
exclusiva, vedado o exercício concomitante de qualquer outra atividade pública ou privada
e que os dados contidos nesta ﬁcha de inscrição, são verdadeiros sob as penas da Lei.
_______________________________
Candidato
Pindamonhangaba, ______ de _______________ de 2019.
Comissão: ___________________________________

Pindamonhangaba, 23 de maio de 2019

Cotidiano
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“4ª Festa do Araretama” traz
diversas atividades culturais
Divulgação

Dupla "André e Andessa"é atração musical do domingo (26)

"Sala Verde" da Fatec Pinda é certificada
pelo Ministério do Meio Ambiente
O Departamento de
Educação
Ambiental
do Ministério do Meio
Ambiente (DEA/MMA)
certiﬁcou a Faculdade
de Tecnologia do Estado
(Fatec) Pindamonhangaba como "Sala Verde",
em 2018. O projeto, que
começou em 2000, incentiva a implantação de
espaços socioambientais
para atuarem como potenciais centros de informação e formação ambiental.
O espaço foi elaborado pelo professor Pedro
Jacob, do curso superior
tecnológico de Manuten-

ção Industrial. Ao ver o
mato começar a crescer
em parte do terreno da
Fatec, ele teve a ideia de
transformar o local em
uma agroﬂoresta, com
plantas nativas, mamão,
gengibre, banana e hortaliças, entre outras. O
trabalho começou em
2017, por meio da implantação do "Programa
Ambiental Fama".
Desde então, a área já
passou por recuperação
de solo e conta com compostagem, horta orgânica (com alface, quiabo,
berinjela, couve, cenoura e tomate) e cultivo de

plantas alimentícias não
convencionais, como ora
-pro-nóbis e vinagreira.
Centros
comunitários, escolas municipais
e estaduais da região
passaram a visitar a Fatec para participar de oﬁcinas de compostagem e
horta. A "Sala Verde"
também utiliza a biblioteca da faculdade para
aulas de educação ambiental.
“Queremos engajar a
comunidade nesse trabalho de educação ambiental para contribuir
para a sustentabilidade
e qualidade de vida das

pessoas”, aﬁrma Jacob.
Além de hortas serem sinônimos de alimentação
saudável, a compostagem
ajuda a prolongar a vida
útil de aterros sanitários.”
Quem quiser participar das atividades pode
adotar um canteiro para
cuidar dentro da Fatec e
acompanhar o desenvolvimento da agroﬂoresta.
Para isso, basta se inscrever na biblioteca da
unidade. A Fatec Pindamonhangaba está localizada na rodovia Vereador Abel Fabrício Dias,
4.010, bairro residencial
Pasin.

Começa nesta quinta-feira (23) e segue até
o domingo (26), a quarta
edição da “Festa de Aniversário do Araretama” –
que acontece na praça de
eventos do bairro.
A festividade, organizada pela Amoar (Associação de Moradores e Amigos do Residencial Jardim
das Américas e Residencial
Bem Viver), com apoio da
Prefeitura de Pindamonhangaba – tem por objetivo celebrar o aniversário
do bairro, proporcionando
diversão e lazer, com atividades culturais para toda a
população.
Às 19 horas desta quinta-feira haverá shows gospel de igrejas evangélicas
locais.
Na sexta-feira (24),
acontecerá a abertura oﬁcial, às 18h30, com missa proferida pelo Padre
Cypriano (Paróquia São
Miguel Arcanjo). Além
das atrações circenses
programadas, o show da
noite ﬁcará por conta do
cantor sertanejo “César
Barbosa”, previsto para
acontecer às 21 horas.

No sábado (25), o show
será com a cantora Flávia
Borges, também às 21 horas. Antes, porém, o público apreciará diversas
demonstrações de judô;
de jiu- jitsu e de capoeira,
além da apresentação do
show de “Chorinho – Só
pra Recordar”.
A programação do domingo (26), último dia
do evento, inclui apresentações de capoeira;
de taekwondo; do balé
do projeto “Reinvente”,
de dança de zumba e o
show da dupla “André e
Andressa”, previsto para as
21 horas.
Durante os quatro dias
de evento a feira de artesanato “Arte e Encanto”
do Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba estará no local, com
produtos confeccionados
por moradores da cidade.
Também haverá no local praça de alimentação
com barracas de comidas
e bebidas.
A praça de eventos do
bairro ﬁca próxima à Escola Municipal Professor
Elias Bargis Mathias.

BIBLIOTECAS MUNICIPAIS
RECEBEM SERVIÇO DE
AUTOMATIZAÇÃO
Divulgação

Divulgação

Professor Pedro Jacob ensina crianças de escolas da região a fazer compostagem e
a cuidar da horta orgânica

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Secretaria de Cultura
e Turismo de Pindamonhangaba, em parceria
com a empresa Appus,
disponibiliza o link para
pesquisa de títulos de livros das bibliotecas municipais. O objetivo é facilitar o acesso dos munícipes
por meio da tecnologia, e
atualizar os dados cadastrais dos livros e dos munícipes.
De acordo com informações da gestora de biblioteca, Carmem Pamplin, a automatização
facilitará a procura dos livros do acervo municipal.
Desta forma, ﬁcará mais
fácil encontrar o titulo desejado.
Todas as bibliotecas
municipais recebem o serviço de automatização. E

para acessar o link de consulta é preciso entrar no
site da Prefeitura (http://
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br/), ir até “Serviços Para o Cidadão” clicar
e depois acessar a opção
“Bibliotecas Municipais
(Acervo)”. Nesta página,
terá a opção de consulta
de status do livro, e a pesquisa poderá ser feita por
título, palavra-chave, editora ou autor.
Carmem destaca ainda
que todas as unidades estão fazendo empréstimo,
devolução e renovação
de cadastro das obras literárias, além de cadastro dos munícipes.“Todo
parceiro que emprestou
livro de uma das unidades, peço que devolva a
obra para que mais pessoas possam ter a oportunidade de desfrutá-la”,
finaliza.
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POR ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA
Lembranças de uma Pinda Antiga. (Foto: Reprodução) – Portal R3

Em 1948: cessões pelo progresso
da “Princesa do Norte”

Aspectos da rua Deputado Claro Cesar na primeira metade do século XX

A

o pindamonhagabense que por força de diferentes circunstâncias foi residir em outra
cidade, aqui retornando
periodicamente, impossível
não vislumbrar uma Pindamonhangaba diferente a
cada nova visita. Isso é resultado das transformações
ocorridas a cada nova administração municipal. Tudo
que progride se transforma,
muda, e vice-versa.
Para que isso ocorra
em um município, além
da sintonia dos poderes,
dos governos (Municipal,
Estadual e Federal), é extremamente necessária a
boa vontade e espírito de
participação dos munícipes
naquilo que lhes compete.
Não nos referimos simplesmente ao pagamento dos
impostos que são revertidos em benefício da cidade,
mas das cessões que proporcionam um novo traçado da área que compreende
o município, facilitando
acessos, novas obras, instalações de empresas etc.
Um exemplo deste procedimento fomos encontrar numa lei municipal
publicada no jornal Tribuna do Norte (edição de
5 de dezembro de 1948).
A mencionada lei, a de nº
28, de 28/11/1948, revela
que naquele ano a Prefeitura foi autorizada a receber “por doação pura e
simples”, áreas de terrenos que possibilitaram a
construção de importantes vias públicas, “de conformidade com as plantas
respectivas”.
As áreas de terrenos
assim como seus doadores
podemos conferir nas seguintes alíneas do artigo
primeiro da citada lei:
“I - dos senhores Rafael Muassab e Marcos
Frischer, uma área de
terreno medindo 510,50
metros por 12 metros,
que partindo da Praça
Cornélio Lessa vai até as
divisas com terras de Ivo
Couto;
II - dos mesmos, uma
área de terreno medindo

204,40 por 12 metros que,
partindo da rua Monteiro
de Godoi, vai até as divisas com terras de Mário
Lessa Salgado;
III - dos mesmos, uma
área de terreno medindo
414,60 por 12 metros (nº
3), que vai às divisas com
terras de Geraldo Lessa
Salgado;
IV - da senhora Vitória
Glória Baldini Salgado,
uma área de terreno medindo 170 por 10 metros,
com ponto de partida na
rua Senador Dino Bueno;
V - da mesma senhora,
uma área de terreno medindo 70 por 10 metros,
que parte da rua projetada anterior;
VI - e da mesma senhora, uma área de terreno
medindo 142,50 por 12
metros;
VII - de Mário Amadei,
uma área de terreno medindo 84,50 por 11,66 metros, que partindo da rua
Rodrigo Lobato vai até
a mesma esquina com o
terreno dos senhores José
Augusto Alves Moreira,

Alfredo Flores e José Guilherme Pestana;
VIII - dos senhores
José Augusto Alves Moreira, Alfredo Flores e
José Guilherme Pestana, uma área de terreno
medindo 115,70 por 12
metros, que partindo da
rua campo Alegre vai até
a esquina com a área do
terreno do senhor Mário
Amadei, descrita no item
anterior;
IX - do senhor Francisco Piorino, uma área de
terreno medindo 172 por
12 metros, que partindo
da rua Cônego Tobias vai
até a rua Coronel José
Francisco;
X - do mesmo senhor,
uma área de terreno medindo 88 por 12 metros,
que partindo da área anterior vai até a avenida
Fortunato Moreira;
XI - do senhor Alfredo
Abílio Flores, uma área
de terreno medindo 310
por 10 metros;
XII - do mesmo senhor,
uma área de terreno medindo 30 por 10 metros.”

Dulcídio Fernandes – óleo sobre tela

LEMBRANÇAS
LITERÁRIAS:

SIGNIFICATIVA
CONTRIBUIÇÃO
Pelas descrições dos
locais das áreas doadas,
os leitores, especialmente
os mais antigos, podem
constatar que se tratavam
de propriedades localizados na região central e
bairros próximos, portanto, imóveis de considerável valor na especulação
imobiliária.
As famílias citadas
como doadoras na lei
mencionada (com certeza
outras também o ﬁzeram),
destinaram
importante
contribuição para o desenvolvimento de Pindamo-nhangaba, haja vista
que as administrações
municipais - e aqui não
nos referimos somente
a de nossa cidade - nem
sempre dispõem de verbas
suﬁcientes para concretizar os ideais progressistas
de seus governos.
TEMPOS DIFÍCEIS
Naquele ano de 1948, o
prefeito era o professor Manoel Ribeiro e o presidente
da Câmara o Dr. Francis-

co Romano de Oliveira, a
administração municipal
vivia tempos difíceis. Havia muita diﬁculdade para
obter verbas dos governos
Estadual e Federal.
A sociedade brasileira
convivia com a intensidade das transformações originadas pelo início do processo de industrialização e
também devido à redemocratização no pós-guerra.
Os tempos eram de discussão de propostas que

visavam o desenvolvimento nacional, com destaque
para o papel do Estado na
economia. Havia os setores que se posicionavam a
favor da intervenção estatal, mas havia também os
contrários à medida.
Para administrar um
município era necessário
muito mais que boa vontade, ânimo, era preciso
devoção ao interesse público, persistência, coragem e muita criatividade.

ANÚNCIO DO PASSADO
Publicava-se
no jornal
Tribuna
do Norte
em 1925

Ciclo
Havia na minha aldeia
um rio sempre a cantar,
em noites de lua cheia,
nos dias de sol sem par.
Por pedras, a marulhar,
descansava, volta e meia,
do constante caminhar,
em brancos leitos de areia.
As águas, pela amplidão,
lá do mar retornarão
à fonte cantante e pura...
Fora assim minha vida,
após a lenta descida
que vai ter à sepultura!...
Baptista Nunes, jornal Sete Dias (extinto), 12 de agosto de 1956

