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Fundo Social promove ‘Café Caipira’ com roda 
de viola neste domingo, no Parque da Cidade

O Fundo Social de Solidarie-
dade promoverá, neste domingo 
(28), mais uma edição do já fa-
moso “Café Caipira”, no Parque 
da Cidade, com os produtos feitos 
nas o�icinas do Reinvente. Nesta 
edição, um diferencial: haverá 
apresentação de música sertane-
ja raiz, com roda de viola de Au-
délio e Companhia e Rafael San-
foneiro. 

PÁG. 3

Prefeitura inicia 
a regularização 
de 11 núcleos no 
Ribeirão Grande
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Divulgação

Premiação dos concursos 
de trovas será neste 
sábado no Teatro Galpão

Neste sábado (27/7), com início 
às 19 horas, no Espaço Cultural Te-
atro Galpão acontece a premiação 
e homenagens referentes ao XXIV 
Concurso Nacional/Internacional  
de Trovas e XXV Juventrova, con-
curso estudantil da modalidade.Palacete 

Visconde 
da Palmeira 
recebe 
“Histórias 
de Quinta” 

O Senac São 
Paulo amplia sua 
área de atuação 
e lança o Ensino 
Médio e Técnico 
em Informática, 
que chega em 
2020 à unidade 
Pindamonhangaba.

Senac Pinda lança Ensino Médio 
e Técnico em Informática

Divulgação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019  INFORMATIVO

LISTAGEM PRELIMINAR DE CANDIDATOS INSCRITOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, por meio 
da Secretaria Municipal da Administração, nos termos da legislação 
vigente, torna pública a LISTAGEM PRELIMINAR DE CANDIDATOS 
INSCRITOS – DEFERIDOS E INDEFERIDOS do Concurso Público nº 
001/2019.
Comunicamos que a listagem de todos os candidatos inscritos (deferidos 
e indeferidos) está disponibilizada no site da empresa IUDS:www.iuds.
org.br.
Além da listagem, o candidato pode realizar a consulta com o acesso pelo 
link “Concurso Público nº 001/2019 – Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba”: “Acompanhar inscrição”, ou “Área do candidato”.
Considerando o disposto no item 10.1 do Edital de Abertura das Inscri-
ções, “O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis 
contados a partir da data da divulgação ou do fato que lhe deu origem”, 
informamos que o prazo � nal para a interposição de recurso em rela-
ção à listagem de candidatos é o dia 24/07/2019, seguindo os demais 
procedimentos estabelecidos no item 10 “DOS RECURSOS” do Edital de 
Abertura das Inscrições.

Pindamonhangaba, 22 de Julho de 2019. 

Isael Domingues
PREFEITO MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Fabrício Augusto Pereira
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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PÁG. 3

Divulgação



A MÍDIA E OS ADOLESCENTES 

Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 24 de julho de 2019
2

Editorial

Vanguarda
Literária

José Valdez de Castro Moura

O autor é médico, mestre e doutor 
pela USP, professor universitário, 

Magister ad Honorem da Universidade 
de Bolonha, e Professor Visitante das 

Universidades de Bonn,  Munique, 
Colônia e Berlim (Alemanha). 

Professor Convidado da Universidade 
de Paris V (Sorbonne)

A mídia, que desempenha for-
te atuação nos dias atuais, não 
só em termos de informação, 
mas, como formadora de opinião, 
num mundo em que tudo ocorre 
com muita rapidez, exerce forte 
e inquestionável influência nos 
adolescentes. Nessa quadra da 
vida portanto, em que formulam 
valores, enfrentam-se desafios 
enormes para o processo de for-
mulação de identidade, com for-
ça impressionante, surge a mídia, 
que, se bem usada e aproveitada, 
teria um papel positivo no que 
se refere à construção da per-
sonalidade desse ser altamente 
influenciável que é o adolescen-
te que se encontra numa fase da 
vida marcada, portanto, por pro-
fundas transformações físicas, 
psicológicas e sociais.

Infelizmente, na sociedade 
atual com valores invertidos, com 
fortes apelos  no que se refere ao 
consumo e à colocação de pa-
drões,de culto ao corpo, e à ero-
tização , uma verdadeira avalan-
che toma conta dos nosso jovens. 
Convém salientar que ambos são 
imediatistas: a mídia para vender 
o seu produto a qualquer custo 
e, os jovens para atingirem os 
seus objetivos, ditos “urgentes”, 
encontram-se na dimensão do 
presente. Tudo para hoje, sem 
processo de assimilação, pois, em 
questão de dias, tudo já entrou 
para o terreno do passado sem 
importância. Perde-se aí o pro-
cesso de historicidade das pesso-
as e dos fatos.

E, o que assistimos? O impé-

rio da banalização: da violência, 
da sexualidade reduzida a jogos 
eróticos sem qualquer compro-
misso, e do culto ao consumis-
mo. Onde estão os valores éti-
cos que conduzem a uma vida 
melhor, com mais sentido? Não é 
à toa que assistimos nesse início 
do século XXI o aumento preo-
cupante das taxas de suicídio na 
juventude não só em países do 
primeiro mundo, mas, também 
nos países em desenvolvimento. 
Jovens desmotivados, desprepa-
rados para enfrentar os desafios 
da vida, de crescer com as frus-
trações que tem papel educa-
tivo. Portanto, observamos um 
doloroso contraste: estão cheios 
de informações “descartáveis” e 
instáveis emocionalmente (como 
escreveu um educador: Q.I – Quo-
ciente Intelectual, por vezes, até 
elevado  e Q.E - Quociente Emo-
cional – em níveis críticos). Onde 
estão os programas educativos e 

a “informação positiva”? Salvo 
algumas emissoras de televisão 
com baixos índices de audiência, 
citamos aqui as TVs Educativas, 
convivemos com programas te-
levisivos com grande audiência 
que passam valores negativos 
para a Sociedade. E, onde está a 
atuação das famosas “agências 
governamentais reguladoras”? 
Entregam-se à  omissão, colocan-
do em sério risco a geração atu-
al que cresce sem paradigmas e 
sem modelos fortes.

 A Sociedade (a decantada so-
ciedade civil) não pode ficar de 
braços cruzados, pois tem res-
ponsabilidade com isso! E, como 
tem! Trata-se de defender Direi-
tos à boa informação, à Cultu-
ra e, sobretudo de formação de 
personalidade dos nosso jovens 
expostos às mazelas da denomi-
nada Civilização Moderna! Uma 
geração corre risco! O futuro do 
Brasil está em perigo!
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Senac Pinda lança Ensino Médio 
e Técnico em Informática 

Projeto Corupin promove “Arraiá”

Aulas gratuitas de hip-hop 
e dance hall no shopping

O Senac São Paulo amplia sua 
área de atuação e lança o Ensino 
Médio e Técnico em Informática, 
que chega em 2020 à unidade 
Pindamonhangaba. Com inscri-
ções para o processo seletivo 
abertas a partir de 7 de agosto, 
o curso visa à formação integral 
e proporciona que os estudantes 
concluam o ensino médio com 
uma profissão e um projeto de 
vida, e preparados para o Enem 
demais exames de admissão das 
universidades brasileiras.  

Em 2020, além de Pindamo-
nhangaba, a instituição expande 
a novidade para mais 10 unida-
des do Estado. 

Para Melina Sanjar, gerente de 
desenvolvimento da instituição, 
a metodologia do Ensino Médio 
e Técnico em Informática, assim 
como a de todo curso do Senac 
São Paulo, é pautada por proje-
tos que integram todas as ações 
ao longo dos três anos letivos. “O 
curso prevê que os alunos sejam 
o centro do processo de aprendi-
zagem, propiciando a vivência de 
situações conectadas com a rea-
lidade, estimulando-os a decidir, 
opinar, debater e construir com 
autonomia o seu desenvolvimen-
to pessoal e profissional”.

Para o Senac São Paulo, a edu-
cação profissional é vista como 
ferramenta de promoção das 
pessoas, organizações e comu-
nidades, buscando fortalecê-las 
por meio de um processo que 
visa à inserção social e à ação 
participativa. Assim, a educação 
profissional deve estar voltada 
para desenvolver as competên-
cias para o trabalho e para a me-
lhoria da qualidade de vida.

As inscrições estarão abertas 

em 7 de agosto de 2019, com 40 
vagas por turma, entre bolsistas 
e pagantes. As aulas em Pinda-
monhangaba terão início em 27 

de janeiro de 2020, das 7h30 às 
12h45. Para mais informações e 
inscrições, acesse: www.sp.se-
nac.br/ensinomedio.

A Associação Evolução, 
através do projeto Corupin 
(Corredores de Rua de Pinda-
monhangaba)  realiza no dia 
27 de julho,na praça do bairro 
Ouro Verde, a 3ª Festa Julina 
“Arraiá do Corupin” .  

O evento, que  tem como 
objetivo angariar fundos para 
o custeio e funcionamento des-
ta instituição, contará com di-
versas atividades, entre elas a 
Corrida Julina, que constará de 

corrida Kids e corrida de 5 km 
Adulto; show ao vivo de banda 
local e barracas típicas (caldi-
nho, cachorro quente, bebidas, 
doces, churrasquinho).

A corrida será na praça 
João Guilherme de Souza - 
centro comunitário . A entrega 
do kit da corrida ocorrerá das 
9 às 15 horas  (pra quem ja 
fez as inscrições) e às 15h30 
começa o aquecimento para a 
competição.

Ainda no embalo das férias de 
julho, o Shopping Pátio Pinda re-
cebe a Colônia de Férias Dançan-
te, na qual professores do grupo 
Instintos Urbanos trazem para o 
centro de compras aulas gratui-
tas de hip-hop e dance hall. As 

atividades são gratuitas e aconte-
cem nos dias 23, 25 e 30 de julho 
e 1º e 6 de agosto.

As aulas serão conduzidas pe-
los professores Juliano, Mikaella 
e Toledo, no Pátio da Diversão, 
das 19  às 21 horas.

Mais oportunidades
Nesta edição, noticiamos que o Senac vai oferecer, a 

partir do próximo ano, Ensino Médio em sua unidade 
de Pindamonhangaba. A notícia é boa sob a perspectiva 
que é mais um leque que se abre para o jovem estudante 
da cidade.

O Brasil possui aproximadamente 3,2 milhões de 
jovens de 19 anos, mas apenas 2 milhões (63,5%) deles 
já concluíram o Ensino Médio. As perspectivas de conclu-
são dos estudos na idade certa se tornam ainda mais de-
safiadoras ao observarmos que dos 1,2 milhão de jovens 
que ainda não finalizaram a Educação Básica, 62% (720 
mil) já nem frequentam mais a escola e, desses, mais da 
metade (55%) parou os estudos ainda no Ensino Funda-
mental. 

Os dados são referentes ao monitoramento da Meta 4 
do movimento “Todos Pela Educação”: Todo jovem de 19 
anos com Ensino Médio concluído até 2022. Feito com 
base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílio de 2012 a 2018 (Pnad-C/IBGE), o levantamento 
traz indicadores de conclusão também do Ensino Fun-
damental e análises que retratam a desigualdade entre 
brancos e negros, moradores das áreas urbanas e rurais 
e entre unidades da Federação.

Oferecer opções, orientar o estudante a refletir sobre 
seus sonhos de vida, suas características individuais e, 
em um sentido mais amplo, traçar projetos, requer um 
trabalho voltado para o autoconhecimento.

O caminho é ir junto. Dar voz. Ouvir. Aprender com 
ele. E, claro, ensinar. O conhecimento, quando repartido, 
se multiplica.

Esse é o grande desafio da sociedade e dos educadores 
de hoje para formar cidadãos protagonistas, orgulhosos 
de quem são e de suas escolhas!

Reprodução/Internet
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Fundo Social promove Café Caipira com roda 
de viola neste domingo, no Parque da Cidade

Prefeitura inicia a regularização 
de 11 núcleos no Ribeirão Grande

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

A Secretaria de Cultura e Tu-
rismo de Pindamonhangaba pro-
move, nesta quinta-feira (25), um 
momento de visitação noturna ao 
Palacete Visconde da Palmeira, que 
sedia o Museu Histórico e Pedagó-
gico Dom Pedro I e Dona Leopoldi-
na.

De acordo com informações do 
museu, o evento chamado “Histó-
rias de Quinta” terá programação 
na última quinta-feira do mês, 

sempre às 19h30. A visitação será 
monitorada e terá contação de his-
tórias.

Ainda de acordo com a organi-
zação, a intenção é possibilitar a vi-
sitação noturna, além de estimular 
a oralidade e a difusão de histórias 
locais.

Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone 3648-1779 
ou pelo e-mail historico@pinda-
monhangaba.sp.gov.br, ou até mes-
mo indo ao museu que �ica na rua 
Marechal Deodoro, 260, centro.

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

O Fundo Social de Solida-
riedade promoverá, neste do-
mingo (28), mais uma edição 
do já famoso “Café Caipira”, 
no Parque da Cidade, com os 
produtos feitos nas o�icinas 
do Reinvente. Nesta edição, 
um diferencial: haverá apre-
sentação de música sertaneja 
raiz, com roda de viola de Au-
délio e Companhia e Rafael 
Sanfoneiro.

O evento é gratuito e visa 
a confraternização entre os 
munícipes.

O café contará com os 
produtos feitos nas o�icinas 
gratuitas de pani�icação e ali-
mentação saudável do “Rein-
vente”, programa idealizado 
e mantido pelo Fundo Social 
de Solidariedade de Pinda-
monhangaba.

A programação contará 
também com um “aulão” de 
pilates com o professor Ro-
drigo, do projeto Reinvente, 
além de aula de yoga, que 
acontecerá das 9 às 10h30 
com a instrutora Elisa, da 
Lótus Yoga Ao Ar Livre. Para 
participar das aulas de pi-
lates e de yoga, basta levar 
algo que possa forrar o chão, 
como tapetinho, toalha ou 
canga. Não esqueça sua gar-
ra�inha de água e �iltro solar.

Para as crianças, as atra-
ções especiais são a Recre-
ação e a Pintura de Rosto, 
realizadas pelas o�icinas do 
Reinvente. Tudo gratuito.

De acordo com a primeira-
dama e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Cláu-
dia Domingues, a intenção é 
viabilizar aos frequentadores 
do Parque da Cidade um mo-
mento de partilha e interação 
social, além de divulgar as 
o�icinas do Reinvente. O Café 
Caipira e as atrações serão 
realizados próximo ao portal 
de entrada do Parque.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Habitação, De-
partamento de Regularização 
Fundiária, em parceria com a 
Secretaria de Meio Ambiente e 
Procuradoria Geral do Municí-
pio, está promovendo a regu-
larização de 11 núcleos irre-
gulares no bairro do Ribeirão 
Grande.

Nesta quinta-feira (25), às 
19 horas, no centro comuni-
tário do Ribeirão Grande (Es-
trada Municipal Jesus Antônio 
de Miranda, nº 17.705) será 
realizada a 1ª Reunião com 
os moradores para entrega 
da Cartilha e apresentação 
de seu conteúdo, com a fi-
nalidade de esclarecer todo 
o procedimento aos benefi-
ciários, uma vez que trata-se 
de um processo complexo e 
realizado nos termos da Lei 
Federal nº 13.468/2017, se-

guindo diversas etapas.
“A presença de todos é muito 

importante para que os morado-
res entendam os procedimentos 

do processo de regularização 
fundiária, bem como ações e 
prazos previstos para o término 
da regularização com a titula-

ridade dos imóveis que se en-
contram irregulares”, explicou o 
secretário adjunto de Habitação 
João Gontijo. 

inf: (11)  3845-5599 www.milanleiloes.com.br
Ronaldo Milan - Leiloeiro Ocial - Jucesp 266

CASA 
C/ 250,00M² Á. TERR. E101,95M² CONSTR.
R. RAMIRO ALVES DOS SANTOS, (Lt 32 da Qd N-5)
LANCE MÍNIMO: R$ 46.000,00 
  30/07/2019 ÀS 11hFA Ç A U M A S I M U L A Ç Ã O N O S I T E :

PINDAMONHANGABA-SP

Palacete Visconde da Palmeira recebe “Histórias de Quinta”

Divulgação

Divulgação
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poder legislativo

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da
Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020

Mesa Diretora 2019/2020: 
Vereador Felipe César - FC 

Presidente 
Vereador Carlos Moura - Magrão 

1º Vice-Presidente 
Vereador Osvaldo Macedo Negrão - Professor Osvaldo

2º Vice-Presidente  
Vereador Janio Ardito Lerario 

1º Secretário 
Vereadora Gislene Cardoso - Gi 

2ª Secretária 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia, Jorge

Pereira Alves - Jorge da Farmácia, Rafael Goffi Moreira,
Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola, Roderley

Miotto Rodrigues e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

 

Acompanhe as transmissões das sessões ordinárias
às segundas-feiras, a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do Legislativo 
de Pindamonhangaba na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

A CÂMARA DE VEREDORES DE 
PINDAMONHANGABA INFORMA 

QUE O ACESSO AO WI-FI NO 
HORÁRIO DOS EVENTOS OFI-

CIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, 
SOLENES, AUDIÊNCIAS

PÚBLICAS, ETC) JÁ  ESTÁ
DISPONÍVEL AOS
INTERESSADOS.

INFORME-SE 
PELO TELEFONE (12) 3644-2284 

OU E-MAIL: 
INFORMATICA@

CAMARAPINDA.SP.GOV.BR.

  

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
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Extrato de Aditivo - 2019

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.

CONTRATADO: ELIAS DANIEL DA SILVA ZELADORIA - ME

Contrato n.º: CONTRATO Nº 07/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/17 
- TERMO DE ADITAMENTO N.º 02  - Lei Federal 10.520/02 e seus atos 
regulamentadores, Decreto Legislativo 02 de 01/02/10, Lei Federal 8.666/93, 
em sua redação atual, Lei Complementar Federal 123/06 em suas redações 
atuais.

OBJETO: Prestação de Serviços de Controladoria de Acesso no Prédio da 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

VALOR TOTAL: Fica prorrogado, por meio deste aditivo, o prazo do contrato 
n.º 07/2017 por mais 12 (doze) meses, com termo inicial de vigência do 
presente termo de aditamento em 04.08.2019 e termo final em 03.08.2020, com 
valor mensal, a partir de 07.08.2019, de R$ 13.046,38 (treze mil, quarenta e 
seis reais e trinta e oito centavos) para R$ 13.550,27 (treze mil, quinhentos 
e cinquenta reais e vinte sete centavos), pela aplicação do índice IPC-FIPE, 
conforme previsão contratual.

Cumprindo as normas 
do Regimento interno da 
Casa, a Câmara de Vere-
adores de Pindamonhan-
gaba entrou em recesso 
parlamentar oficial na 
terça-feira, dia 16 de ju-
lho devendo encerrar o 
período no dia 31 de ju-
lho. A retomada de todos 

Em recesso oficial, Câmara de 
Pindamonhangaba mantém atendimento 

normal na área administrativa e
no gabinete dos vereadores

Horário de atendimento permanece inalterado: de segunda a sexta-feira,
das 8 às 17h30, com intervalo de almoço das 12 às 13h30

os trabalhos legislativos 
na Casa Legislativa ocor-
rerá a partir do dia 1º de 
agosto, sendo que a 1ª 
sessão ordinária do se-
gundo semestre de 2019 
está marcada oficialmen-
te para a segunda-feira, 
dia 05 de agosto no Plená-
rio “Dr. Francisco Romano 

de Oliveira”. 
De acordo com o artigo 

134, do Regimento Inter-
no da Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba, 
o primeiro período anual 
de sessões legislativas vai 
de 25 de janeiro a 15 de 
julho, com recesso entre 
os dias 16 e 31 de julho. 

Já o segundo período anu-
al dos trabalhos parla-
mentares inicia-se no dia 
1º de agosto e estende-se 
até o dia 20 de dezembro. 
Como o dia 1º de agosto é 
quinta-feira e as sessões 
ordinárias acontecem, 
oficialmente, às segun-
das-feiras, a Mesa Direto-
ra da Casa marcou para o 
dia 05 de agosto a primei-
ra sessão ordinária do se-
gundo semestre de 2019.

Entretanto, o Presiden-
te da Câmara de Pindamo-
nhangaba, vereador Felipe 
César – FC esclarece que 
“mesmo com o período de 
recesso parlamentar, as 
atividades administrati-
vas dos diversos setores 

(Administração, Legislati-
vo, Jurídico, Finanças, Re-
cursos Humanos, Comu-
nicação e Tecnologia da 
Informação) da Câmara e 
o atendimento nos gabi-
netes dos vereadores per-
manecem inalteradas, ou 
seja, o horário de atendi-
mento é das 8 às 12 horas 
e das 13h30 às 17h30, de 
segunda a sexta-feira”. 

A Câmara de Pindamo-
nhangaba está localizada 
na rua Alcides Ramos No-
gueira, 860 – Loteamen-
to Mombaça. Para outras 
informações, o telefo-
ne é (12) 3644-2250 ou 
através do nosso portal: 
www.pindamonhangaba.
sp.leg.br .
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 126/19 – construção de calçada
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. (a) MCR ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA,  responsável pelo imóvel, situado a RUA PONCIANO PEREIRA, S/NR. 
, Bairro JARDIM ELOYNA,  inscrito no município sob a sigla SE23.07.10.025.000, quadra   , lote   
, para que efetue a construção de calçada  do referido imóvel,   no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º E 117° da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo118 E 119 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços 
de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho 
efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, 
CADASTRO FISICO.
NOTIFICAÇÃO: 299/19

andré Marcos Pereira
chefe de divisão de Posturas Municipais

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 127/19 – construção de calçada
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. (a) NADIA NOGUEIRA DOS SANTOS,  
responsável pelo imóvel, situado a RUA PONCIANO PEREIRA, S/NR. , Bairro JARDIM ELOYNA,  
inscrito no município sob a sigla SE23.07.10.026.000, quadra   , lote   , para que efetue a constru-
ção de calçada  do referido imóvel,   no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com o Artigo 116º E 117° da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, 
Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo118 E 119 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços 
de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho 
efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, 
CADASTRO FISICO.
NOTIFICAÇÃO: 300/19

andré Marcos Pereira
chefe de divisão de Posturas Municipais

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Publicidade dos Processos de licitação

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 082/2019 (PMP 12628/2019) 
A autoridade superior homologou, em 11/07/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aqui-
sição de materiais para atender as necessidades do setor de carpintaria”, em favor das empre-
sas, os itens (item-vl unit em R$): Comércio Visual da Construção Ltda EPP: 01-20,96; 02-26,00; 
03-33,00; 05-41,50; 06-2,52; 16-84,50; 18-142,00; 19-16,00; Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP: 
04-40,00; 11-42,00; 12-59,00; 13-80,00; 14-59,00; 15-58,00; 17-99,00. Itens desertos: 08, 09, 10. 
Itens fracassados: 07, 20. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 131/2019 (PMP 16731/2019) 
A autoridade superior homologou, em 05/07/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aqui-
sição de anéis de concreto para PV (poço de visita)”, em favor da empresa Raul Rabello Neto EPP, 
o item 01, no valor unitário de R$ 385,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 132/2019 (PMP 16734/2019) 
A autoridade superior homologou, em 05/07/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aqui-
sição de brinquedo (gira-gira)”, em favor da empresa Vale Comércio de Produtos para Educação 
Ltda EPP, o item 01, no valor unitário de R$ 3.689,73. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2019 (PMP 10363/2019) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 11/07/2019, deserta a 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em prestação de serviço de 
segurança desarmada em controladora de acesso/porteiros em atendimento aos eventos do ca-
lendário oficial”. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 155/2018 (PMP 24749/2018) 
Foi firmado o contrato 073/2019, de 12/07/2019, para “contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de remoção de pacientes em ambulância UTI – Suporte Avançado tipo ‘D’ 
e Suporte Básico tipo ‘B’, adulto, infantil e neonatal, com tripulação, incluindo manutenção e com-
bustível, pelo período de 12 meses”, no valor de R$ 265.176,60, vigente por 12 meses, assinando 
pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa 
Clínica Médica Vale Guaratinguetá Ltda, o Sr Janderson de Souza Azevedo. 

PREGÃO Nº 093/2019 (PMP 12708/2019) 
Foi firmado o contrato 056/2019, de 19/06/2019, para “aquisição de tanquinho de lavar e televisor”, 
no valor de R$ 6.835,89, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestores do 
contrato o Sr Antonio Carlos de Macedo Giudice, e a Sra Ana Paula de Almeida Miranda, e pela 
contratada, empresa Entek Equipamentos Taubaté Ltda EPP, a Sra Rita de Cássia Moreira da 
Silva Cortez. 
Foi firmado o contrato 057/2019, de 19/06/2019, para “aquisição de lavadora de roupas lava e seca 
e escada articulada”, no valor de R$ 4.961,13, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e 
como gestores do contrato o Sr Antonio Carlos de Macedo Giudice, e a Sra Ana Paula de Almeida 
Miranda, e pela contratada, empresa HSX Comércio e Serviços Eireli, o Sr Thyago Telles Pereira. 

PREGÃO Nº 110/2019 (PMP 14763/2019) 
Foi firmado o contrato 072/2019, de 12/07/2019, para “aquisição de equipamentos hospitalares 
para Pronto Socorro Municipal”, no valor de R$ 49.150,00, vigente por 12 meses, assinando pela 
contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Felipe 
de Carvalho Ettori ME, o Sr Felipe de Carvalho Ettori. 

 
EXTRATO DE TERMOS DE FOMENTOCELEBRADOS ENTRE AS ORGANIZAÇÕES 

DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
- EXERCÍCIO 2019 – 

 
 
 

1 EXTRATO DO TERMO Nº 32/2019 
 Processo Administrativo: Nº 18192/2019 
 

Celebrantes: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria 
Municipal de Assistência Social / NOUS – Escola Noética 
da Vinci (Consciência Plena) 

 Objeto: Auxílio– Repasse de Recursos para a execução do “Projeto 
Jovens Protagonistas.

 Prazo: 31/12/2019 
 Valor: R$ 7.749,14 
 Data da assinatura: 15/07/2019 
2 EXTRATO DO TERMO Nº 33/2019 
 Processo Administrativo: Nº 18188/2019 
 

Celebrantes: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria 
Municipal de Assistência Social / NOUS – Escola Noética 
da Vinci (Consciência Plena) 

 Objeto: Custeio – Repasse de Recursos para a execução do “Projeto 
Jovens Protagonistas”.

 Prazo: 31/12/2019 
 Valor: R$ 67.250,86 
 Data da assinatura: 15/07/2019 
3 EXTRATO DO TERMO Nº 34/2019 
 Processo Administrativo: 18181/2019
 

Celebrantes: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria 
Municipal de Assistência Social / Associação Corporação 
Musical Euterpe 

 Objeto: Custeio –Repasse de Recursos para a execução do “Programa 
Aprendizes CME”.

 Prazo: 31/12/2019 
 Valor: R$ 32.000,00 
 Data da assinatura: 15/07/2019 

 

conselho MuniciPal de assistência social - cMas
conVocação – 5ª reunião eXtraordinÁria 2019

Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, entidades e socie-
dade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecer, na data e local 
abaixo, para a realização da “ 5ª Reunião Extraordinária de 2019”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
• Planejamento CMAS - 2020
Dia: 25/07/2019 (Quinta-feira)
Horário: 9h00 (Nove horas) 
Local: Auditório da Prefeitura Municipal
Doralice C. de Souza Labastie
Presidente do CMAS
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais,
CONSIDERANDO a necessidade de nor-
matizar o uso apropriado dos recursos 
da tecnologia da informação e comunica-
ção no âmbito da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, promovendo a proteção 
dos usuários, dos equipamentos, dos softwa-
res, dos dados dos contribuintes e da própria 
Administração Pública; 
CONSIDERANDO a necessidade de garantir 
a segurança das informações geradas, adqui-
ridas, processadas, armazenadas e transmiti-
das no âmbito da Administração Municipal, de 
forma a atender aos princípios da confiden-
cialidade, integridade, disponibilidade, auten-
ticidade e legalidade; 
CONSIDERANDO que os servidores públicos 
devem zelar pelas informações que lhes são 
confiadas no exercício de suas funções;
CONSIDERANDO que as ações de seguran-
ça da informação e comunicação reduzem 
custos e riscos e aumentam os benefícios 
prestados aos cidadãos, ao permitir a oferta 
de processos, produtos e serviços suportados 
por sistemas de informações mais seguros; 
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituída, nos termos desta 
Portaria e seus respectivos anexos I, II e 
III, a Política de Segurança da Informação 
e Comunicação no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, tendo como 
objetivo principal a normatização e a adequa-
da utilização dos recursos da tecnologia da 
informação e comunicação.
§ 1º A Política de Segurança da Informação e 
Comunicação constitui um conjunto de diretri-
zes e normas que estabelecem o princípio de 
proteção, controle e monitoramento das infor-
mações processadas, armazenadas e custo-
diadas pela Administração Municipal, aplican-
do–se a todos os órgãos do Poder Executivo 
Municipal, inclusive à administração pública 
municipal indireta.
Art. 2º Compete à Secretaria Municipal de 
Administração, por meio do Departamento 
de Tecnologia da Informação, a coordenação 
das políticas de segurança da informação e 
comunicação no Município.
Art. 3º Esta Portaria entre em vigor na data da 
sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2019.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

fabrício augusto Pereira
secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria de 
Municipal de Negócios Jurídicos em 22 de 
julho de 2019.

anderson Plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios 

Jurídicos 

aneXo i
DAS DIRETRIZES COMPORTAMENTAIS DE 
SEGURANÇA
1. Introdução
1.1 Objetivo
A prática da Segurança da Informação deve 
ser compreendida por toda a Prefeitura como 
um instrumento fundamental para salvaguar-
dar os ativos de informação, garantir sua con-
fidencialidade, integridade e disponibilidade e 
prover suporte para mitigar riscos e impactos 
de imagem, financeiro, legal e operacional.
A disciplina de segurança da informação 
abrange diversos aspectos do ambiente cor-
porativo, como comportamento, gestão de 
acessos aos recursos tecnológicos da entida-
de e infraestrutura dos recursos.
Apoiado nos parâmetros legais e em princí-
pios éticos, este documento estabelece as 
diretrizes de Segurança da Informação re-
ferentes às questões comportamentais dos 
colaboradores no uso de recursos de tecno-
logia e manipulação de ativos de informação, 
que devem ser seguidas por todas as áreas 
da Prefeitura de Pindamonhangaba. Sua uti-
lização resulta em minimização dos riscos de 
vazamento de informação, que serão acom-
panhados através de indicadores pelos quais 
terão seus desempenhos analisados.
1.2 Conceitos de Segurança da Informação
Segurança da informação é uma discipli-
na corporativa que tem como objetivo a 
salvaguarda de três pilares fundamentais 
que regem o ciclo de vida dos ativos de in-
formação: Confidencialidade, Integridade e 
Disponibilidade.
Confidencialidade: atributo de segurança que 
assegura que a informação seja acessada so-
mente por usuário autorizado.
Integridade: atributo de segurança que asse-
gura que a informação não foi modificada de 
forma não autorizada e imperceptível.
Disponibilidade: atributo de segurança que 
assegura que a informação esteja disponível 
para uso por seus usuários autorizados.
A defesa destes três atributos é obriga-
ção de todo colaborador Prefeitura de 
Pindamonhangaba, e reforçada via área de 
segurança da informação, que deve esta-
belecer e garantir que as melhores práticas 
estão sendo seguidas pelo município, tanto 
via monitoramento do ambiente tecnológico, 
quanto através de conscientização dos cola-
boradores.
Nos capítulos subsequentes, será explicado 
como os colaboradores devem manipular ati-
vos de informação no ambiente Prefeitura de 
Pindamonhangaba, tanto utilizando recursos 
tecnológicos quanto físicos.
1.3 Área de Segurança da Informação 
São responsabilidades da área de Segurança 
da Informação:
- Estabelecer regras na gestão da Segurança 
da Informação, visando à atribuição de res-
ponsabilidades todos os colaboradores com 
relação à salvaguarda dos ativos de informa-
ção da Prefeitura;
- Manter atualizadas as políticas, dire-
trizes e procedimentos da Prefeitura de 
Pindamonhangaba no que diz respeito à 
Segurança da Informação;
- Garantir que os sistemas de informação uti-

lizados respeitem os requisitos mínimos de 
segurança estabelecidos para a Prefeitura 
de Pindamonhangaba nas suas camadas de 
gestão de acessos e infraestrutura durante a 
fase de aquisição, desenvolvimento e manu-
tenção dos projetos.
1.4 Principais Referências
• ENS – 008345 (Política de Segurança da 
Informação)
• Lei n.º12.965/2014 (Marco Civil da Internet)
• Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anti-Corrupção)
• Lei nº 12.850/2013 (Provas Eletrônicas)
• Decreto n.º 7962/2013 (Lei do Comércio 
Eletrônico)
• Leis de nº 12.735 e 12.77/2012 (Crimes 
Eletrônicos)
• Decreto n.º 7.845/2012 (Lei de Tratamento 
da Informação Classificada)
• Lei nº 12.551/2011 (Lei Home Office e 
Teletrabalho)
• Lei nº 12.527/2011 (Lei Acesso à Informação)
• ISO/IEC 27001:2005 (Sistemas de Gestão 
de Segurança da Informação)
• Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais)
• Lei nº 9.609/1998 (Lei de Software)
• Lei n.º 9.296/1996 (Lei de Interceptação)
• Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade 
Industrial)
• Constituição Federal de 1988
1.5 Definição
Ativos de Informação: Incluem, mas não se 
limitam a, bancos/bases de dados, documen-
tações de sistemas e softwares, contratos, 
políticas, procedimentos operacionais, planos 
e informações diversas.
Ativos de Software: Incluem, mas não se li-
mitam a, sistemas operacionais, softwares 
adquiridos de terceiros e desenvolvidos na 
Prefeitura de Pindamonhangaba e utilitários.
Ativos Físicos: Incluem, mas não se limitam 
a, computadores, servidores, celulares, smar-
tphones, tablets, rádios, mídias removíveis e 
outros equipamentos.
Serviços: Incluem, mas não se limitam a, 
serviços de computação e comunicações e 
serviços que gerem disponibilidade e como-
didade aos colaboradores da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, como ar condicionado e 
energia elétrica.
Perfil de Acesso: Atributo de contas de acesso 
que especificam à quais informações determi-
nado funcionário terá no ambiente tecnológi-
co da Prefeitura de Pindamonhangaba.
Segregação de Funções: Necessidade ligada 
à cadeia de processos de negócio, onde fun-
ções conflitantes, como de comprador e apro-
vador de compras, devem ser segregadas.
Perfil de acesso à Internet: conjunto de cate-
gorias de sites, protocolos e regras de aces-
so associadas a um grupo de usuários. São 
classificados nas categorias global, estendido 
e amplo.
Filtro de Conteúdo Web: solução utiliza-
da para implementar os perfis de acesso à 
Internet e bloquear o acesso a sites que tra-
gam risco legal ou de segurança lógica para a 
Prefeitura de Pindamonhangaba.
URL: endereço que identifica a localização de 
um determinado recurso disponibilizado em 
uma rede de computadores.
zPassphrase: evolução do conceito de 
Password, onde ao invés de definir como se-
nha uma palavra com caracteres especiais, 
numerais, maiúsculas e minúsculas, define-
se uma frase de acesso, cuja tendência é 
mais fácil de lembrar para o proprietário desta 
e mais difícil de ser quebrada via ataques ci-
bernéticos.
Incidente de segurança da informação: qual-
quer ocorrência que comprometa os atributos 
de segurança da informação no ambiente de 
TI.
Cadeia de Custódia: A Cadeia de Custódia é 
um processo usado para manter e documen-
tar a história cronológica de evidências, visan-
do garantir a idoneidade e o rastreamento das 
mesmas. Ela é utilizada para rastrear a posse 
e o manuseio destas. Este rastreio passa pela 
cópia (aquisição) dos ativos de informação, o 
transporte, o recebimento, o armazenamento 
e a análise. É um documento muito impor-
tante que registra tudo o que aconteceu com 
uma evidência, quem e quando trabalhou 
com os arquivos durante seu ciclo de vida.
2 Diretrizes Comportamentais
A seguir, serão listadas as diretrizes com-
portamentais de Segurança da Informação. 
Estas se aplicam a todos os colaboradores 
Prefeitura de Pindamonhangaba, sem exce-
ções.
2.1 Utilização de Recursos Tecnológicos
Atualmente, todo conhecimento e informação 
de uma corporação nascem em suas redes 
privadas de dados, onde esta é armazenada e 
protegida. Para garantir esta proteção, cuida-
dos são necessários, uma vez que más prá-
ticas executadas por colaboradores podem 
comprometer os perímetros de segurança 
tecnológicos criados pela entidade, por mais 
caros e complexos que estes sejam. Assim, 
seguem as práticas que todos colaboradores 
devem seguir na utilização destes recursos:

2.1.1 Ativos Físicos
Todo colaborador, durante suas atividades na 
Prefeitura de Pindamonhangaba, terão aces-
so a um ou mais ativos físicos, através dos 
quais acessarão os recursos de tecnologia 
e informações armazenadas nestes. Abaixo, 
estão listadas as regras na utilização destes 
dispositivos:
1. Todo colaborador que utilizar os ativos de 
TI da Prefeitura de Pindamonhangaba ¸ de-
verá estar ciente sobre sua responsabilidade 
ao utilizá-los. Todos os colaboradores que te-
nham acesso aos ativos de TI da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, deverão saber sobre a 
correta forma de utilização dos ativos, assim 
como seus limites de uso.
2. As regras na utilização de microcomputa-
dores (desktops, laptops e tablets) devem ser 
aceitas explicitamente pelo proprietário do 
dispositivo, que assinará um termo de aceite 
ao receber o equipamento. Este é responsá-
vel jurídico pelo uso correto deste ativo.
3.Dispositivos de armazenamento conecta-
dos a microcomputadores da Prefeitura de 

Pindamonhangaba serão monitorados.
4.A instalação de softwares nos sistemas ope-
racionais da Prefeitura de Pindamonhangaba 
é controlada. Somente softwares devidamen-
te autorizados pelas áreas de tecnologia da 
informação podem ser instalados nestes dis-
positivos.
5. Modificações (upgrades e downgrades) 
destes ativos devem ser realizadas apenas 
por equipes de TI autorizadas. O mesmo vale 
para atualizações de sistemas operacionais, 
aplicativos e formatações de equipamentos.
6. A realização de instalações de softwares 
licenciados nos sistemas operacionais da 
Prefeitura de Pindamonhangaba é autorizada 
apenas para analistas de suporte de TI.
7. Ao utilizar ativos físicos da Prefeitura de 
Pindamonhangaba fora de suas dependên-
cias, todo colaborador deve avaliar se o 
ambiente físico e a infraestrutura de acesso 
aos meios de comunicação oferecem os re-
quisitos mínimos de segurança para acesso 
seguro às informações e sistemas de provi-
sionamento e processamento de dados.
8. A captura remota com controle de ativos fí-
sicos é exclusiva para fins de manutenção da 
TI e equipes autorizadas com análise prévia 
dos riscos envolvidos.

2.1.2 Contas de Acesso
Todo acesso a sistemas da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, desde a rede até aplica-
ções corporativas, é feito através de contas 
de acesso. Abaixo, seguem diretrizes na soli-
citação, aprovação e uso destas contas:
1. Toda conta de acesso criada é pessoal e 
intransferível. O dono desta conta é respon-
sável jurídico pelo seu correto uso.
2. É permanentemente proibido o empréstimo 
de contas de acesso para outros colaborado-
res.
3. Toda conta de acesso deve ser aprovada 
por um funcionário com cargo de liderança 
(Diretor, Secretário Adjunto, Secretário, Chefe 
de Gabinete ou Prefeito). A aprovação atesta 
que o solicitante necessita das funções solici-
tadas na conta para realizar suas atividades.
4. Todos os colaboradores devem substituir 
senhas de suas contas regularmente.
5. Ao indício de comprometimento na con-
fidencialidade de sua senha, o colaborador 
deve substituir sua senha.
6. Todos os aprovadores devem participar e 
executar as revisões de acesso nas campa-
nhas de revalidação das contas de acesso 
promovidas pela TI.
7. Caso a área possua soluções que são ge-
ridas por ela, é de obrigação dos gerentes 
desta área a promoção de campanhas inter-
nas de revisão das contas de acesso destes 
sistemas.
8. Cargos de liderança são responsáveis di-
retos pela segregação de funções nos aces-
sos dos colaboradores de sua área. Estes 
são obrigados a resolverem este problema o 
quanto antes assim que for detectado, envol-
vendo as áreas necessárias para o ajuste do 
perfil de acesso.
9. Todo colaborador deve solicitar o encerra-
mento e bloqueio de acessos desnecessários 
conforme suas atribuições na Prefeitura de 
Pindamonhangaba mudem.
10. Nenhum colaborador deve utilizar contas 
de acessos destinado ao uso exclusivo por 
sistemas, incluindo usuários de sistemas ope-
racionais, aplicações e sistemas de manuten-
ção e provisionamento de dados.

2.1.3 Utilização de E-mail Corporativo
O e-mail é um dos meios mais utilizados por 
agentes maliciosos para captura de informa-
ções e execução de ataques, além de ser um 
recurso finito na organização. Isso exige que 
todos os colaboradores sigam algumas re-
gras específicas na utilização deste recurso, 
garantindo sua disponibilidade e integridade. 
Abaixo, seguem estas diretrizes:
1. O serviço de correio eletrônico deverá ser 
utilizado somente para assuntos profissionais.
2. Todas as mensagens geradas pelos em-
pregados da Prefeitura de Pindamonhangaba 
deverão respeitar a legislação vigente e a lei 
de Direitos Autorais.
3. As mensagens eletrônicas deverão possuir 
o seu assunto claramente indicado.
4. Todo o correio eletrônico enviado por cola-
boradores da Prefeitura de Pindamonhangaba 
deverá estar identificado com os dados do co-
laborador (assinatura).
5. Todos os anexos do correio eletrônico de-
verão estar claramente descritos no corpo da 
mensagem.
6. É proibido o encaminhamento de correntes 
ou outros tipos de mensagens de entreteni-
mento em massa.
7. Todo colaborador, em caso de suspeita de 
ser alvo de um ataque direcionado por e-mail 
(spam solicitando dados bancários, e-mail de 
funcionário perguntando de dados de deter-
minado projeto que não está envolvido, etc.) 
deve reportar imediatamente o caso para seu 
líder ou departamento de tecnologia da infor-
mação.
8. É proibida a utilização de qualquer me-
canismo de redirecionamento de mensa-
gens internas, para correios eletrônicos 
externos não pertencentes à Prefeitura de 
Pindamonhangaba.
9. Ao enviar mensagem para um grupo gran-
de de pessoas, coloque os endereços no 
campo cópia oculta.

2.1.4 Utilização de Internet
Assim como o e-mail, a conexão de inter-
net é um recurso finito na Prefeitura de 
Pindamonhangaba que exige alguns cuida-
dos especiais, por ser um dos principais ca-
nais de entrada do mundo externo ao ente.
A fim de garantir a disponibilização deste re-
curso com desempenho satisfatório, proteger 
as informações confidenciais do município e 
evitar desperdícios em gastos com a capaci-
dade do link de comunicação, as diretrizes no 
uso deste recurso devem ser compreendidas 
e seguidas:
1. O acesso à Internet somente deve ser uti-
lizado para finalidades relacionadas aos inte-

resses e assuntos profissionais da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, sendo que, o acesso 
a páginas da internet cujo conteúdo seja ina-
propriado, como pornografia, pedofilia, ativi-
dades criminais ou não éticas e raciais, não 
é permitido.
2. O colaborador, estando dentro das depen-
dências da Prefeitura de Pindamonhangaba 
e utilizando ativo físico da mesma, deve obri-
gatoriamente acessar a internet via a rede 
interna.
3. É proibido o acesso à Internet via mo-
dem estando conectado na rede interna da 
Prefeitura.
4. Todo colaborador está ciente que a internet 
é monitorada e controlada, com registros dos 
acessos executados nos últimos 90 dias.
5. Os líderes possuem autonomia para solici-
tar o histórico de utilização deste recurso dos 
colaboradores de sua área via departamento 
de tecnologia da informação.
6. O colaborador é responsável jurídico pelo 
acesso, e pode ser responsabilizado caso 
seu comportamento de acesso crie brechas 
que intencionalmente comprometam a segu-
rança lógica da informação da Prefeitura de 
Pindamonhangaba e/ou a confidencialidade 
dos dados internos (por exemplo publica-
ção de informação corporativa em páginas 
da Internet sem a autorização expressa da 
Prefeitura), nos termos da legislação traba-
lhista, civil ou criminal aplicável.
7. O uso do webmail pessoal não é permiti-
do na Prefeitura de Pindamonhangaba, pois 
aumenta o nível de exposição da informação 
corporativa e não possui rastreabilidade, au-
menta também o risco de contaminação por 
vírus e pode comprometer o acesso a páginas 
de Internet relacionadas ao negócio, uma vez 
que o webmail concorre em nível de perfor-
mance com outros acessos.
8. O acesso à Internet pela rede corporati-
va deve ser feito através de um navegador 
homologado pela área de Tecnologia da 
Informação.
9. É proibida a conexão com redes não inde-
xadas (Deep Web) e P2P a partir de ativos 
Prefeitura de Pindamonhangaba, com exce-
ção para áreas de análise forense e inteli-
gência.
10. O Upload e Download de informações 
devem ser executados apenas a partir de 
conexões seguras e autorizadas. As ferra-
mentas para troca deste tipo de informação 
via internet podem ser usadas apenas com 
autorização da TI.

2.2 Tratamento de Informações
As informações sensíveis da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, classificadas como 
“Confidenciais” estão espalhadas tanto 
no ambiente tecnológico quanto físico da 
Prefeitura de Pindamonhangaba. Estas exi-
gem cuidados especiais em sua criação, 
identificação, manipulação e descarte. Assim, 
diretrizes na manipulação de todas as infor-
mações do município são necessárias para 
garantir a integridade e rastreabilidade das 
informações sensíveis.
Abaixo, segue lista de diretrizes que to-
dos os colaboradores Prefeitura de 
Pindamonhangaba devem estar cientes e 
seguirem para garantir a proteção adequada 
dos dados corporativos:
1. Todo colaborador deve estar consciente e 
preparado para lidar com as ameaças e pre-
ocupações relativas à segurança da informa-
ção. Caso não esteja, deve solicitar apoio a 
seus líderes com relação a treinamento apro-
priado em conscientização e manutenção da 
segurança da informação.
2. Classificar todas as informações criadas.
3. Líderes devem garantir que o correto ar-
mazenamento das informações esteja sendo 
seguido perante a classificação dos docu-
mentos.
4. O acesso a informações de defesa e se-
gurança podem ocorrer apenas mediante 
credenciamento de pessoas físicas e jurídicas
5. Tirar fotos e realizar gravações de áudio e 
vídeo em áreas com informação confidencial 
ou secreta pode ocorrer apenas mediante 
autorização.
6. Assim como contas de acesso ao ambiente 
tecnológico, o acesso físico a áreas confiden-
ciais e secretas deve ser revisado pelos líde-
res da área anualmente.
7. Nenhuma informação classifica-
da da Prefeitura de Pindamonhangaba 
(CONFIDENCIAL ou RESERVADA) pode 
ser discutida em locais inapropriados, como 
lugares públicos, na presença de terceiros 
ou pessoas não diretamente relacionadas ao 
assunto, ou diante daqueles sem autorização 
para conhecimento dessa informação.
8. Para apresentar ou enviar informações 
com classificação “Reservada” ou acima 
fora das dependências da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, o colaborador deve solici-
tar autorização expressa do responsável pela 
geração ou guarda da informação.
9. O registro da cadeia de custódia de infor-
mações confidenciais ou secretas deve ser 
respeitada por todo colaborador da Prefeitura 
de Pindamonhangaba.

2.3 Aquisição, Desenvolvimento e 
Manutenção de Sistemas da Informação
As atividades técnicas de aquisição, desen-
volvimento e manutenção de sistemas da 
informação exigem uma atenção especial. É 
possível garantir que os sistemas utilizados 
pela Prefeitura irão zelar pelos três pilares 
de segurança da informação apenas através 
do alinhamento e cumprimento das melho-
res práticas destas disciplinas por todos os 
colaboradores envolvidos nestas atividades. 
Deste modo, seguem as diretrizes para exe-
cução deste tipo de atividade:
1. Todo colaborador envolvido em processos 
de aquisição, desenvolvimento ou manuten-
ção de sistemas da informação deve garan-
tir que todas as diretrizes de segurança em 
Gestão de Acessos e Infraestrutura estão 
sendo cumpridas.
2. Toda solução de tecnologia adquirida pela 
Prefeitura de Pindamonhangaba deve passar 

por processo de seleção competitivo com 
múltiplos fornecedores. Casos de exceção 
são aceitos apenas através de assinatura de 
justificativa de compra direta pelo diretor da 
área interessada e submetida à aprovação.
3. Em processos de aquisição, soluções que 
não atendem às diretrizes de segurança da 
Prefeitura de Pindamonhangaba devem ser 
reprovadas tecnicamente pelos colaborado-
res envolvidos na avaliação técnica.
4. Caso seja detectado que um sistema de 
informação já implementado não satisfaça 
as diretrizes de Segurança em Gestão de 
Acessos e Infraestrutura, o colaborador deve 
informar os líderes para avaliar se a exceção 
será aceita perante as vantagens competiti-
vas que este sistema traga ao negócio.
5. Colaboradores podem executar modifica-
ções em sistema de informações apenas com 
Requisições de Mudança aprovadas.
6. Com exceção de mudanças emergenciais, 
nenhuma mudança de sistema deve causar a 
indisponibilidade de dados.

2.4 Tratamento de exceções às diretrizes de 
Segurança da Informação
Devido à diversidade dos negócios e pro-
cessos da Prefeitura de Pindamonhangaba, 
em alguns casos a abertura de exceções é 
necessária. Uma vez que estas aberturas im-
pactam diretamente os riscos corporativos da 
entidade, as seguintes práticas são obrigató-
rias para estes casos:
1. Toda exceção referente às diretrizes con-
tidas nos procedimentos da Prefeitura de 
Pindamonhangaba deve ser aprovada via do-
cumento assinado pelo diretor da área
2. O documento assinado pelo diretor deve 
conter informações sobre a exceção, o im-
pacto desta para os riscos da Prefeitura de 
Pindamonhangaba e em caso e não aprova-
ção.
3. O documento assinado deve ser arquivado 
por um período mínimo de 3 anos pela equipe 
de segurança da informação, para resposta a 
eventuais auditorias.

2.5 Prevenção e denúncia de Incidentes de 
Segurança da Informação na Prefeitura de 
Pindamonhangaba
Incidentes de segurança não possuem local 
nem hora para ocorrerem. Por este motivo, 
organizações devem incentivar a prática de 
denúncias e alertas a partir de seus colabo-
radores. Assim, seguem abaixo as diretrizes 
da Prefeitura de Pindamonhangaba para a 
comunicação de incidentes de segurança da 
informação por parte de seus colaboradores:
1. Todo colaborador deve entrar em contato 
com o canal de denúncias o mais breve pos-
sível ao perceber um possível Incidente de 
Segurança da Informação.
2. Em caso de detecção de riscos relaciona-
dos à Segurança da Informação, devido a 
processos ou práticas da área, o colaborador 
deve contatar o departamento de tecnologia 
da informação, que irá avaliar e prover solu-
ções relacionadas à prevenção de incidentes 
de Segurança da Informação.
 
aneXo ii
DAS DIRETRIZES DA GESTÃO DE ACESSO 
A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

1 OBJETIVO
Definir diretrizes da gestão de acessos a 
sistemas de informação da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

2 REFERÊNCIAS
ISO27001 - Sistema de Gestão da Segurança 
da Informação (SGSI).
Diretrizes Comportamentais de Segurança da 
Informação.
Política de Segurança da Informação.

3 DEFINIÇÕES
Identidade: identificador pessoal e único nos 
sistemas.
Trilha de auditoria: registro de rastreabilidade 
suficiente para os acessos e suas solicita-
ções.
Usuário: qualquer pessoa que possua acesso 
a sistemas corporativos.

4 RESPONSABILIDADES
4.1 Usuário: zelar pelos acessos aos quais 
tiver permissão de uso.
4.2 Solicitante: registrar as solicitações de 
acesso de acordo com a necessidade do 
usuário.
4.3 Aprovador: certificar-se que o acesso soli-
citado é coerente ao mínimo necessário.
4.4 Tecnologia da Informação: manter as 
trilhas de auditoria das solicitações, aprova-
ções, concessões e revogações de acesso 
dos sistemas que fazem parte de seu escopo 
de trabalho.
4.5 Segurança da Informação: definir as dire-
trizes que regem gestão de acessos.

5 GESTÃO DE IDENTIDADES E ACESSOS
É uma disciplina corporativa que rege a admi-
nistração de identidades e acessos nos siste-
mas. Ela se subdivide em 5 passos:

1- Toda Solicitação deve:
• ser formalizada;
• identificar o que se pede e para quem;
• aprovada, quando necessário;
• possuir trilha de auditoria.

2- Concessão:
• A identidade só pode ser criada e o acesso 
liberado após formalizada a solicitação;
• Identidades já utilizadas não podem ser atri-
buídas para outros usuários;
• Usuários que já receberam uma identidade, 
não podem receber outra.

3- Utilização
• Os sistemas devem conter um requisito mí-
nimo de segurança para senhas;
• As senhas devem ser alteradas periodica-
mente.
4- Revisão:
• A necessidade de acesso deve ser revisada 

formal e periodicamente.

5- Remoção:
• Em casos de término de vínculo de traba-
lho do usuário, o RH ou gestor do fornecedor 
deve informar a TI imediatamente;
• A TI tem um dia útil para realizar a remoção 
de acessos;
• Acessos também devem ser removidos 
quando não forem mais necessários;
• Identidades devem ser preservadas para 
registro das trilhas de auditoria e correta atri-
buição em caso de retorno do usuário.
 
ANEXO III

DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO

1. OBJETIVO

Estabelecer a Governança de Segurança da 
Informação Prefeitura de Pindamonhangaba 
(e todas as suas extensões, inclusive admi-
nistração indireta), de forma que os ativos 
de informação estejam protegidos e preser-
vados. Esta política associa os objetivos de 
Segurança da Informação: Confidencialidade, 
Integridade, Disponibilidade, 
Responsabilidade e Conformidade ao sistema 
normativo da Prefeitura de Pindamonhangaba 
e legislação aplicável.

2. PRINCÍPIOS
O Comitê de Segurança da Informação, ins-
tituído por esta Política, conduz a apreciação 
e as deliberações sobre o tema e os seus 
membros são:
• Prefeito;
• Secretário de Negócios Jurídicos;
• Secretário de Administração;
• Secretário Adjunto de Administração;
• Diretor de Tecnologia da Informação;
A Prefeitura de Pindamonhangaba adota prá-
ticas de Segurança da Informação seguindo 
as melhores práticas internacionais e em con-
formidade com ISO/IEC 27.005: 2011, a Lei 
Federal Brasileira nº 12.527, de 18 de novem-
bro de 2011 e Procedimento de Classificação 
e Controle dos Ativos de Informação, de modo 
que:
• A Segurança da Informação adota medidas 
específicas de proteção e preservação de-
vido à sua importância para o munícipe de 
Pindamonhangaba.
• A Segurança Cibernética é controlada a par-
tir do conjunto de tecnologias, processos e 
práticas para proteger redes, computadores, 
dispositivos, programas e dados contra-ata-
que, dano ou acesso não autorizado, sabo-
tagem ou movimentos ativistas de qualquer 
natureza.
• Atendimento a todos os requisitos legais 
e de certificação dos produtos e serviços 
Prefeitura de Pindamonhangaba ligados ao 
tema Segurança da Informação.
• Cumprimento de obrigações contratu-
ais estabelecidos entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba e seus empregados, for-
necedores, parceiros e clientes.
• Atuação de forma ética de acordo com a le-
gislação vigente a qual a Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba está subordinada.

3. DIRETRIZES
• Praticar o princípio de privilégio de acesso 
mínimo necessário. Cada indivíduo ou siste-
ma deve deter apenas o acesso necessário 
para o desempenho de sua função.
• Adotar o princípio de seguro por padrão para 
todos os Ativos de informação. O acesso à 
informação deve ser negado até que seja ex-
plicitamente permitido.
• Adotar o princípio de acesso legitimado. O 
acesso à informação somente poderá ser 
concedido a indivíduos com necessidade e 
direito de conhecimento da informação.
• Garantir a confidencialidade, integridade e 
disponibilidade do Conhecimento Sensível da 
Prefeitura de Pindamonhangaba, prevenindo 
as falhas e vazamento das informações e o 
comprometimento de sistemas de informa-
ção corporativos e de produtos Prefeitura de 
Pindamonhangaba.
• Segregar as funções e acessos das pesso-
as na execução de suas rotinas e processos 
de trabalho de forma a evitar o uso indevido 
de informações privilegiadas e autoridade de 
aprovação, coibindo conflitos de interesse.
• Garantir a classificação, proteção e controle 
dos Ativos de informação em conformidade 
com o seu valor, requisito legal, sensibilidade 
e criticidade para o negócio e a imagem da 
Prefeitura de Pindamonhangaba.
• Disseminar para os empregados, fornecedo-
res, parce i ros  e  c l ien tes  suas  respon -
sab i l idades  por  p ro teger  os  At ivos  de 
in fo rmação a  que t i verem acesso em 
decor rênc ia  de  suas  a t i v idades  com 
a  Pre fe i tu ra  de  P indamonhangaba.
•  Ident i f i car  e  repor ta r  qua lquer  sus -
pe i ta  que represente  desv io  ou  des -
cumpr imento  de  qua lquer  leg is lação 
ap l i cáve l .
•  Manter  conduta  aderente  com a  le -
g is lação v igente  e  com os  pr inc íp ios 
é t i cos  aos  qua is  a  Pre fe i tu ra  encon -
t ra -se  subord inada.
•  Cons iderar,  sem pre ju ízo  do  pre -
v is to  nes ta  Po l í t i ca ,  no  momento  de 
concessão,  renovação e  revogação 
de  acessos  de  empregados,  fo rne -
cedores ,  parce i ros  e clientes.

4. CONTROLE E APRENDIZADO
• O cumprimento desta política é de respon-
sabilidade de todos os empregados Prefeitura 
de Pindamonhangaba.

• O Comitê de Segurança da Informação fará 
o acompanhamento das ações decorrentes 
desta política através de reuniões com perio-
dicidade mínima trimestral.

• Esta política será analisada criticamente e, 
potencialmente, revisada, com periodicidade 
mínima bianual.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 128/19 – construção de calçada

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. (a) PAULO DE ANDRADE,  responsável 
pelo imóvel, situado a RUA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ, S/NR. , Bairro CARDOSO,  inscrito no 
município sob a sigla SO11.16.07.001.000, quadra   , lote   , para que efetue a construção de cal-
çada  do referido imóvel,   no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o Artigo 116º E 117° da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 
3815/01.
Obs.: Artigo118 E 119 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços 
de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho 
efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, 
CADASTRO FISICO.
NOTIFICAÇÃO: 301/19

andré Marcos Pereira
chefe de divisão de Posturas Municipais

aPeP
edital de conVocação de asseMblÉia geral ordinÁria 

A Associação dos Produtores Ecológicos de Pindamonhangaba - APEP, com sede e foro na Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, através de sua Diretoria Executiva, devidamente re-
presentada por seu Presidente, convoca através do presente edital, todos os Associados para, 
em Assembleia Geral Ordinária, a ter início em 14 de agosto de 2019, às 14 horas, em primeira 
convocação, e às 14 horas e 30 minutos em segunda e última convocação, a ser realizada no 
Auditório da CATI - Regional Pindamonhangaba, à Rua Av. Benedito Ribeiro da Cunha, Bairro Alto 
do Cardoso, cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo – CEP:12410-770, deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: 
• Eleição e Posse da Diretoria;
• Esclarecimentos e deliberações afins à nova Diretoria;
• Assuntos de interesse geral.
Pindamonhangaba, 22 de julho de 2019.

cláudio salgado de Macedo - Presidente
associação dos Produtores ecológicos de Pindamonhangaba - aPeP

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
estado de são Paulo

Portaria internanº10.769, de 02 de Julho de 2019. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, e em razão do parecer da Comissão, RESOLVE PRORROGARpor 90 (noventa) dias, conta-
dos a partir de 02 de julho de 2019, o prazo para conclusão doProcesso Administrativo Disciplinar 
nº 003/2019, instaurado pela Portaria Interna nº 10.704, de 03 de abril de 2019.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 02 de julho de 2019.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

fabrício augusto Pereira
secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em02 de julho de 2019.
anderson Plínio da silva alves

secretárioMunicipal de negócios Jurídicos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
estado de são Paulo

                            Portaria interna nº 10.770, de 02 de Julho de 2019. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e em razão do parecer da Comissão, Resolve designar os atuais membros da Comissão do Processo 
Administrativo Disciplinar nº 008/2018 para dar continuidade à apuração do processo, para que no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados de 26 de junho de 2019, sejam concluídos os trabalhos.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 26 de junho de 2019.
Pindamonhangaba, 02 de julho de 2019.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

fabrício augusto Pereira
secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 02 de julho de 2019.
anderson Plínio da silva alves

secretário Municipal de negócios Jurídicos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
estado de são Paulo

Portaria geral nº 5.238, de 23 de Julho de 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atri-
buições legais, Resolve DESIGNAR a Srª. Rosangela Pedersoli Cesar Verdi Cosme, 
Assessora de Serviço Técnico, para substituir o Diretor de Recursos Humanos, Sr. 
Thiago Vieira Carvalho, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, 
de 11 a 25 de julho de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
11 de julho de 2019.
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2019.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

fabrício augusto Pereira
secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 23 de julho 
de 2019.

anderson Plínio da silva alves
secretário Municipal de negócios Jurídicos 

edital de conVocação
Edital de Convocação do SÃO PAULO FOOT-BALL CLUB, por ser Presidente da Diretoria 
Executiva, convoca todos os associados a comparecerem no dia dez do mês de agosto do ano 
de dois mil e dezenove, às 15h, no endereço: Rua José Amilcar Bedaque s/n, bairro Parque São 
Domingos, Pindamonhangaba-SP. CEP. 12410-330, em primeira convocação, com presença de 
no mínimo  (dois terços) dos associados com direito à voto e em segunda convocação  (uma) 01 
hora após,  com qualquer número de associados. Aos interessados em inscrever chapas, poderão  
fazê-lo até  (uma) 01 hora antes do horário marcado para a Assembleia; no endereço acima citado. 
Ordem do dia:
1- Eleger nova Diretoria Executiva, para triênio 2019/2021.
2- Eleição do Conselho Deliberativo para triênio 2019/2021.
3- Eleição do Conselho Fiscal e 03 (três) suplentes do Conselho Fiscal, ambas, para o triênio 
2019/2021.
Pindamonhangaba, 10 de julho de 2019.

theophilo Jorge da silva neto
Presidente da diretoria executiva

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba - estado de são Paulo
Portaria geral nº 5.237, de 22 de Julho de 2019.
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 TEMA NACIONAL:  “MANHÃ” 
- CATEGORIA VETERANO 

VENCEDORAS

Que vale o despertador,
com sua sirene vã,
se as manhas do meu amor
me atrasam toda manhã?!!
ARLINDO TADEU HAGEN
(JUIZ DE FORA-MG)

Já vai longe a madrugada
e o sol, amante em delírio,
brinda a manhã, já dourada,
na taça branca de um lírio...
DOMITILLA BORGES BELTRAME 
(SÃO PAULO-SP)

Toda tristeza eu estanco
e de insônia padeço:
a manhã traz folha em branco
sempre pronta ao recomeço.
ELIANA RUIZ JIMENEZ
(BALNEÁRIO COMBORIÚ-SC)

Nenhuma ternura existe
e a tristeza se agiganta,
se a manhã desperta triste
e a passarada não canta.
MESSIAS DA ROCHA
(JUIZ DE FORA-MG)

Da mais forte às mais sutis,
recordo cada fragrância
das manhãs primaveris
do tempo da minha infância!!!
MARIA MADALENA FERREIRA
(MAGÉ- RJ)

MENÇÕES HONROSAS

O amor é de tal tamanho,
entre nós há tanto afã,
que nossas toalhas de banho
secam juntas de manhã...
EDMAR JAPIASSÚ MAIA
(NOVA FRIBURGO-RJ)

A plantação de nós dois
teve manhãs confl itantes:
- semeamos o depois...
e a geada veio antes!
EDUARDO A.O.TOLEDO
(POUSO ALEGRE-MG)

Delicado amanhecer...
Sussurrar de um céu aberto...
É Deus querendo dizer:
levanta que vai dar certo!...
ELIAS PESCADOR
(SÃO PAULO-SP)

Dos bons tempos de criança,
trago as noites estreladas
e o que coube na lembrança
das manhãs ensolaradas!
ROBERTO RESENDE VILELA
(POUSO ALEGRE-MG)

Caminhando pela rua,
na madrugada silente,
vi a manhã ainda nua
nas fímbrias do sol nascente!
SELMA PATTI SPINELLI
(SÃO PAULO-SP)
 
MENÇÕES ESPECIAIS

Você chegou resplendente,
foi manhã na minha vida,
doce lua em meu poente:
minha “terra prometida”!
ALBA HELENA CORRÊA
(NITERÓI-RJ)

- Volto já! Ouço calada,
teu amor é meu castigo,
e eu me apego à madrugada,
que espera a manhã comigo.
CÉSAR AUGUSTO DEFILIPPO 
(ASTOLFO DUTRA-MG)

Peço ao romper da manhã,
a proteção de meu Guia...
e que, além do meu afã,
abençoe todo meu dia.
DARI PEREIRA
(MARINGÁ-PR)

Nas manhãs de tempos idos,
quando a vida era um brinquedo...
De “Mocinhos e Bandidos”
eu brincava sem ter medo
JOSÉ MANUEL VELOSO GALVÃO
(SÃO PAULO-SP)

O sol com seus raios borda,
- animado em seus desejos -
a linda manhã que acorda,
abrindo a boca em bocejos.
JOSÉ SALVADOR
(SÃO GONÇALO-RJ)

CATEGORIA NOVATOS
–  VENCEDORES

Já é manhã... agradeço
por mais um dia, Senhor...
É hora de recomeço...
trabalho, fé ...e louvor.
CÉLIA TEREZINHA NEVES VIEIRA
(IRATI-PR)

Quanto descaso que vejo,
com as coisas da natureza,
com muito medo prevejo,
um amanhã de incerteza!
EDILSON ALVES DE MOURA
(NOVA FRIBURGO-RJ)

Que bom trabalho, querida,
a missão que Deus me deu:
toda manhã nesta vida,
acordar ao lado teu!
JOSÉ ARTHUR BASAGLIA
(SÃO PAULO-SP)

CATEGORIA  VETERANOS 
 – TEMA REGIONAL: “NOITE”
 VENCEDORES 

Passarei por maus pedaços,
morro se preciso for,
para viver em seus braços
mais uma noite de amor.
ARGEMIRA MARCONDES
(TAUBATÉ-SP)

- Não tema o escuro, dizia
minha terna mãe sorrindo:
- A noite é somente o dia
de olhos fechados... dormindo...
ÉLBEA PRISCILA DE SOUSA E SILVA
(CAÇAPAVA-SP)

Alta noite! Perco o sono...
e chora o meu coração,
ao ver tantos no abandono
dormitando ao rés do chão!
JOSÉ VALDEZ DE CASTRO MOURA
(PINDAMONHANGABA-SP)

À noite, insone, sem jeito,
sofro de modo evidente,
a sua ausência no leito
que tortura a minha mente ...
JOSÉ VALDEZ DE CASTRO MOURA
(PINDAMONHANGABA-SP)

Na calçada em noite fria,
dormem crianças; e ao vê-las,
com fi os de amor Deus lhes cria
um manto cheio de estrelas.
MAURÍCIO CAVALHEIRO
(PINDAMONHANGABA-SP)

MENÇÕES HONROSAS

Quando a lua acende a noite
e na praça a banda toca,
saudade é cruel açoite,
chibatada que sufoca...
ALTAIR FERNANDES CARVALHO
(PINDAMONHANGABA-SP)

Quando à noite um anjo vem
e acende estrelas... a lua!
Também acende, meu bem,
poesia em nossa rua!
ALTAIR FERNANDES CARVALHO 
(PINDAMONHANGABA-SP)

Nessa noite tão sem fi m,
refl ito em minha jornada: 
vai chegando o ocaso em mim,
reajo: quero alvorada!!!
JOSÉ VALDEZ DE CASTRO MOURA 
(PINDAMONHANGABA-SP)

Quando, à noite, a alma soluça,
a lua de prontidão,
na janela se debruça
e intimida a solidão. 
MAURÍCIO CAVALHEIRO
(PINDAMONHANGABA-SP)

À noite, à janela, um bando
vem nos espiar do céu:
são estrelas suspirando
por nossa lua... de mel.
MAURÍCIO CAVALHEIRO 
(PINDAMONHANGABA-SP)  

MENÇÕES ESPECIAIS

Esta angustiante saudade
não tem uma hora certa,
mas pra falar a verdade
sempre à noite é que ela aperta.
ARGEMIRA MARCONDES
(TAUBATÉ-SP)

Pelo sol subjugada,
a noite se curva à Lei,
recua,mas diz zangada:
-Me aguarde... pois voltarei
ÉLBEA PRISCILA DE SOUSA E SILVA 
(CAÇAPAVA-SP)

Além do manto formoso
de estrelas no qual me enlaço,
trazes, noite, o precioso
sono para o meu cansaço...
ÉLBEA PRISCILA DE SOUSA E SILVA 
(CAÇAPAVA-SP)

Ainda que o sol se vá
e a lua não compareça,
cada estrela brilhará
pra que a noite resplandeça!
GLÓRIA TABET MARSON
(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP)

À noite vem as respostas
do que eu fi z e do que eu valho;
agradeço de mãos postas
o descanso do trabalho.
MARIA INEZ FONTES RICCO
(SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP)

Premiação dos concursos 
de trovas será neste 
sábado no Teatro Galpão

Altair Fernandes

 Neste sábado (27/7), 
com início às 19 horas, no Es-
paço Cultural Teatro Galpão   
(rua Luiza Marcondes de 
Oliveira, 2.750 - Parque das 
Nações, via paralela à ave-
nida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso), acontece a premia-
ção e homenagens referentes 
ao XXIX Concurso Nacional/
Internacional  de Trovas e 
XXV Juventrova, concurso es-
tudantil da modalidade.

1. EE ALEXANDRINA 
G.A. RODRIGUES
Família tem alegria,
ação com sinceridade.
Tem amor, tem harmonia
e responsabilidade!
NICOLE COSTA DO NASCIMENTO
ENSINO FUNDAMENTAL – 6º ANO

A família é simpatia 
mas, às vezes, é maldade.
De vez em quando a alegria
que nos traz felicidade!
LUIZ GUSTAVO TIZZATO
ENSINO FUNDAMENTAL – 6º ANO

Na família tem amor
e também muito carinho,
não tem essa de rancor
e nunca falta beijinho!
ANA PAULA RODRIGUES GARCIA
ENSINO FUNDAMENTAL – 7º ANO

Vale muito mais que o ouro
ter a família unida.
Pra mim, o melhor tesouro
que se pode ter na vida!
KÉVIN ALEXSANDER DE OLIVEIRA
ENSINO FUNDAMENTAL – 6º ANO

 
2. EE ALFREDO PUJOL
Como em uma tempestade,
quem se encontra assim sou eu...
Sem família de verdade,
o amor em mim já morreu!
RICHARD WILLIANS
ENSINO MÉDIO – 3º ANO

3. EE  ALZIRA FRANCO 
Minha família é unida
 e sempre se faz presente.
 Seja noite ou seja dia,
 ela sempre está contente!
FERNANDO DE SOUZA ALVES 
ENSINO FUNDAMENTAL – 7º ANO

4. Escola da Unidade Prisional 
Feminina II  -  vinculada à EE 
COMENDADOR TEIXEIRA 
POMBO (Tremembé)
Através dos sofrimentos
 vi a vida com alegria,
nos meus piores momentos,
contei com minha família!
THAÍS STEFANI B. DE OLIVEIRA
ENSINO MÉDIO (EJA)

5. EE DEPUTADO CLARO CESAR
Que família divertida!
Meu papai é brincalhão,
minha irmã é extrovertida,
mamãe é minha paixão. 
ANA CLARA DA SILVA MACHADO 
ENSINO FUNDAMENTAL – 6º ANO  

No aconchego deste lar
tenho amor no coração.
A família deve estar
sempre no meu coração.
ANA CLARA COSTA DOS SANTOS 
ENSINO FUNDAMENTAL – 7º ANO  

6. EE DIRCE APARECIDA 
PEREIRA MARCONDES
A família é meu tesouro,
é algo muito essencial. 
Único bem duradouro,
torna a vida especial.
GIANNA DE ABREU PAIM
ENSINO FUNDAMENTAL – 9º ANO A

Minha família é amiga,
ela é tudo pra mim.
Mesmo se a mãe me castiga
gosto dela mesmo assim.
STELLA SZARAZGAT AMADEI 
ENSINO FUNDAMENTAL – 9º ANO B

7. EE ESCOLÁSTICA 
ANTUNES SALGADO
A família é preciosa,
nos ensina a como amar.
Isso é coisa gloriosa,
vamos sempre celebrar!
ANA JÚLIA CUSTÓDIO MARIANO
ENSINO FUNDAMENTAL – 6º ANO

Famílias que são unidas
e têm fé no coração,
não poderão ser vencidas,
porque trazem proteção!
CAIO VINICIUS SANTOS COSTA RIBEIRO
ENSINO MÉDIO – 6º ANO

8. EE EURÍPEDES BRAGA
As famílias, no passado,
gostavam de conversar,
porém, hoje, lado a lado,
só falam no celular!
LUIZ HENRIQUE C. RODRIGUES DA SILVA 
Ensino Fundamental – 9º Ano

Sou muito grata aos meus pais,
família do coração!
Eles são muito legais,
eu os amo de montão.
LUIZA DUARTE IRIAS 
ENSINO FUNDAMENTAL – 9º ANO

9. EE ISIS CASTRO DE MELLO CESAR
Família, coisa de Deus,
amor em forma de luz...
Assim são os fi lhos meus
um presente de Jesus!
ELIZABETH APARECIDA TOFFOLO DUQUE
EJA - 9º TERMO 

Na família sempre tem
problemas e confusões,
mas tendo o amor de alguém
muda os nossos corações.
LUANA NUNES CHAVES
ENSINO FUNDAMENTAL – 6º ANO

10. EE IVONE NOGUEIRA
A vida é como uma fl or
e a família é a amizade,
todos os dias, o amor,
amor, paz e caridade!
MARIA EDUARDA PINHEIRO
ENSINO FUNDAMENTAL – 8º ANO

A família é um tesouro
e se tiver discussão
em vez de trocar por ouro
tem que pedir o perdão.
VITÓRIA NAINE GOIS COSTA
ENSINO FUNDAMENTAL – 6º ANO  

11. EE JOÃO PEDRO CARDOSO
Nas famílias, confusões...
Todas sempre são assim!
E com menos discussões
serão felizes no fi m.
MARIA EDUARDA DE SOUZA TOBIAS
ENSINO MÉDIO – 3º ANO  

12. EE JOSÉ AYLTON FALCÃO
A família são os pais,
os avós, tio e irmão.
E talvez um pouco mais:
os bichos de estimação.
GUILHERME ALVES BARBOSA
(NÃO COLOCOU O CURSO)

Família tem discussão,
tem brigas e desavenças,
mas, unida, a solução
para nossas diferenças!
PABLO D E PAULA TEIXEIRA MARQUES
ENSINO MÉDIO – 2º ANO

A família reunida
para fazer a oração,
não viverá desunida,
pois tem Deus no coração!
LUCAS GABRIEL DA SILVA
ENSINO MÉDIO – 2º ANO

13. EE JOSÉ WADIE MILAD  
Ter família é uma alegria,
ter família é gratidão,
ter família é poesia,
ter amor no coração.
NAIRA MARIA 
ENSINO FUNDAMENTAL – 7º ANO  

Família do sertanejo,
da viola e do violão.
Cidade linda que vejo
nascida de uma canção.
VITOR WILLIAN CABRAL 
ENSINO FUNDAMENTAL – 8º ANO

O tamanho não importa
se a família tem amor.
É ela quem abre a porta
nos dias de muita dor.
THIFFANY CAROLINE MENDES SANTOS 
ENSINO FUNDAMENTAL  - 7º ANO B

14. EE PEDRO SILVA
A família da Isabella
é gentil e generosa,
uma família tão bela,
uma família amorosa!
ISABELLE ANTONELLA SILVA DE GODOY
ENSINO MÉDIO – 1º ANO

Eu não quero só fi car,
quero um amor de verdade.
Minha família criar,
ter paz e prosperidade!
LETÍCIA SIQUEIRA DOS SANTOS
ENSINO MÉDIO – 3º ANO

15. EE RUBENS ZAMITH
Minha família tem paz
e momentos de alegria,
em tudo que a gente faz
sempre tem sabedoria.
KAUÃ SOARES
ENSINO FUNDAMENTAL – 6º ANO B

16. EE RYOITI YASSUDA
Eu trago em meu coração,
com cautela e com carinho,
a família que é união, 
que não me deixa sozinho.
ANA LAURA DE SOUZA SILVA 
ENSINO MÉDIO – 2º ANO

Família que tem amor,
tem cuidado e compreensão,
é como uma linda fl or
nascida com emoção!
ALANIS PAULO LOPEZ
ENSINO MÉDIO – 1º ANO

17. COLÉGIO SANTA MÔNICA  
Na minha vida achei luz,
nela achei felicidade...
Família que o amor conduz
produz mais força e amizade.
LÍVIA SAKAI DA SILVA 
ENSINO FUNDAMENTAL – 6º ANO

18. EE THEODORO CINTRA 
(CAMPOS DO JORDÃO)
Família é a nossa alegria
batalhando no mundão,
na semana faz folia
ajudando os que aqui estão.
CRISTOFER FERREIRA DOS SANTOS
ENSINO MÉDIO – 3º ANO  

19. EE WILSON PIRES
Em todo lar doce lar
tem que ter dedicação,
o amor é essência a reinar
para manter a união.
GABRIELLE VIEIRA SANTOS
ENSINO MÉDIO – 2º ANO

A família é um abrigo
com amor no coração.
Estará sempre comigo
em qualquer situação.
BRYAN GALVÃO VIEIRA
ENSINO MÉDIO – 7º ANO

Originado de um projeto 
da UBT-Pindamonhangaba 
junto aos professores de 
língua portuguesa denomi-
nado “A Trova na Escola”, di-
recionado a alunos a partir 

da 5ª série do Ensino Fun-
damental (atual 6º ano), 
redes pública e particular, 
o Juventrova alcançou este 
ano a sua  25ª edição.                                                                        

 O tema foi a palavra “Fa-

mília”, 19 escolas tiveram 
alunos entre as 35 trovas  
premiadas. O leitor confere 
a seguir as trovas vencedo-
ras, seus autores, séries e 
respectivas escolas:  

Os concursos Nacional 
e Juventrova são reali-
zados anualmente pela 

Está página traz, de am-
bos os concursos, as trovas 
laureadas e seus autores. O 
Concurso Nacional/Inter-
nacional  este ano teve um 
total de 788 trovas, sendo 
625 pelo tema  “Manhã” – 
categoria Nacional/inter-
nacional, destinada à par-
ticipação de trovadores de 
municípios do Estado de São 
Paulo (incluindo a capital), 
de outros estados e de pa-
íses de Língua Portuguesa; 
163 pelo tema “Noite” - cate-

goria Regional, aberta a tro-
vadores de Pinda, cidades 
da região do Vale, serra da 
Mantiqueira e litoral Norte.   
Serão premiados os auto-
res das 15 melhores trovas, 
cinco vencedoras, cinco 
menções honrosas e cinco 
menções especiais, temas 
‘Manhã’ e ‘Noite’. Pelo tema 
‘Manhã’ haverá mais três 
vencedores pela categoria 
Trovadores Novatos. No 
total serão 33 premiações 
(trovas abaixo).

Juventrova: vinte e cinco anos de trova na escola

Festa da premiação reúne estudantes, 
professores e trovadores anualmente

A UBT- Seção 
Pindamonhangaba é 
dirigida pelo trovador 
José Valdez de Castro 
Moura. N a foto, 
ladeado pela esposa 
e secretária UBT-Pinda, 
Helena; presidente 
da UBT-Nacional, 
Domitilla Beltrame e 
o coordenador do 
Juventrova, Altair 
Fernandes

Divulgação

Divulgação

UBT-União Brasileira 
de Trovadores/Seção de 
Pindamonhangaba com 

apoio da Administração 
Municipal  através da 
Biblioteca Municipal 
Vereador Rômulo Campos 
D’Arace,  departamentos 
de Cultura e de Comu-
nicação e da Fundação 
Dr. João Romeiro (jornal 
Tribuna do Norte).

TEMAS PARA 2020:
XXX CONCURSO NACIONAL/INTERNACIONAL
Tema Regional: Verão
Tema Nac./internacional:  Inverno
XXVI Juventrova: Infância
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