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Fundo Social entrega cestas básicas para 
população em situação de vulnerabilidade
A equipe do Fundo Social de Solida-
riedade de Pindamonhangaba realizou, 
nas duas últimas semanas, a entrega 
de mais de 200 cestas básicas mon-
tadas com alimentos arrecadados nas 
festividades dos 314 anos de Pinda, no 
Parque da Cidade. Foram beneficiadas 
famílias que possuem cadastro ativo 
no Cras (Centro de Referência em As-
sistência Social). PÁG. 3
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Paróquia da 
cidade lança 
novo site
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No bairro Cidade Nova, a entidade entregou 40 cestas básicas

Pinda recebe projeto 
“Construindo Música”

PÁG. 7
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“Bohemian 
Rhapsody” 
arrecada fundos 
para a Abrapes

Pindamonhangaba 
realiza prova objetiva 
para concurso público 
neste domingo

A realização das provas 
objetivas do concurso públi-
co municipal da Prefeitura 
de Pindamonhangaba será 
neste domingo (4), nos perí-
odos da manhã e da tarde. 
Um total de 12 estabeleci-
mentos de ensino (sendo 10 
na cidade e dois em Tauba-
té), receberão aproxima-
damente 39 mil candidatos 
inscritos.

A relação completa dos 
locais e horários das provas 
deve ser consultada no site 
do Instituto Universal de 
Desenvolvimento Social – 

IUDS: www.iuds.org.br.  O 
candidato que não conseguir 
efetuar consultas relativas à 
sua inscrição, deverá entrar 
em contato com o IUDS pelo 
e-mail contato@iuds.org.br 
ou pelo telefone: (11) 2507-
5539.

O candidato deverá com-
parecer ao local designado 
para a prova objetiva com 
documentos de identi�icação 
(ver lista); e antecedência 
mínima de 30 minutos (às 
8h30). Os portões serão 
fechados às 9 horas.

Prefeitura está apoiando e fi scalizando a realização do concurso na cidade, 
e solicitou reforço logístico para atender a esta demanda

5PÁG. 

“Agosto Dourado” 
começa com evento 
na “Praça da Cascata”

Divulgação
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Editorial

Fé
Reprodução/InternetVamos inicialmente a ori-

gem da palavra:ETIM lat. �ĭ-
des,ēi ‘fé, crença (no sentido 
religioso), engajamento solene 
etc.’

Pode parecer estranho fa-
lar de fé em uma coluna que 
fala de voluntariado, mas es-
tão intimamente ligados, na 
origem da palavra já temos 
uma pequena pista. O traba-
lho voluntário em quase todo 
o mundo, começou através dos 
religiosos das mais variadas 
denominações e hoje em dia 
ainda tem grande força de mo-
bilização de pessoas em prol 
de causas.

A fé ainda está atrelada ao 
voluntariado pela necessida-
de de se ter fé (não a religiosa, 
mas a de acreditar/ con�iança 
absoluta (em alguém ou em 
algo); crédito) e ter a fé do en-
gajamento, dito na origem da 
palavra.

É preciso ter fé que ao se 
engajar em um trabalho vo-

luntário, seu trabalho faz sen-
tido, faz a diferença, que real-
mente você está fazendo parte 
da solução e não do problema, 
esta fé é fundamental para que 
nossos desa�ios voluntários 
possam ser enfrentados de 
maneira mais con�iante.

A fé para aqueles que pro-
fessam alguma religião, tem 
um valor mais emocional, mais 
de ligação com algo muito su-
perior, para aqueles que não 
professam nenhuma religião, 
tem o sentido mais racional 
de crença nos resultados do 
trabalho, ambas andam juntas 
no trabalho voluntário e são 
necessárias para que mais tra-
balhos voluntários existam e 
diminuam o degrau social que 
existe no mundo.

Um único cuidado que eu 
entendo ser necessário é não 
confundir e usar a fé para ini-
ciar um trabalho voluntário e 
fazer deste trabalho uma pla-
taforma para conseguir mais 

Construindo
Cidadania

Roberto Ravagnani

É palestrante, jornalista, 
radialista e consultor. Voluntário 

como palhaço hospitalar há 17 
anos, fundador da ONG Canto 

Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para 
América Latina e sócio da empresa de 

consultoria Comunidea.
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�iéis para uma ou outra deno-
minação religiosa. A fé é fun-
damental, mas pode ser utili-
zada para o bem e para o mal, 
como quase tudo no mundo e 
como o trabalho voluntario na 
sua grande maioria é dirigida 
a pessoas pode ser utilizada 
para arrebanhar �iéis em um 
momento de grande fragilida-
de.

Não tenho nada contra o 
engajamento das pessoas em 
práticas religiosas, acho até 
fundamental para o equilíbrio 
emocional nosso, mas só não 
acredito ser ético o uso da fer-
ramenta do voluntariado  para  
essa �inalidade aproveitando-

Ainda são considerados “light users” 
77% dos consumidores online

A maior parte dos consu-
midores online ainda utiliza as 
plataformas digitais para neces-
sidades pontuais. No primeiro 
semestre deste ano, os light users 
(que �izeram até duas compras 
online no período) somaram 
77% da base de consumidores do 
Compre&Con�ie, empresa de in-
teligência de mercado focada em 
e-commerce. Os 23% restantes, 
considerados heavy users, �ize-
ram pelo menos três compras no 
período, com uma média geral de 
nove pedidos no semestre.

“Em ambos os grupos, as mu-
lheres são responsáveis pela 
maior quantidade de pedidos 
realizados. Por outro lado, ape-
sar de comprarem menos, os 
homens investem em itens de 
maior valor agregado, que ge-
ram tíquete médio maior em re-
lação ao público feminino”, a�ir-
ma André Dias, diretor executivo 
do Compre&Con�ie.

Em números, as mulheres fo-

ram responsáveis por 55% do 
total de pedidos dentro do gru-
po de light users e gastam em 
média R$ 810,00 por compra. 
Enquanto isso, os homens gas-
taram R$ 1.033,00 por pedido 
nesse período.

No nicho dos heavy users, a 
participação feminina é ainda 
maior: ao todo, elas foram res-
ponsáveis por 60% do total de 
pedidos realizados e o gasto total 
no período foi de R$ 3.801. A par-
ticipação masculina foi responsá-
vel pelos 40% restantes e o valor 
total gasto nas compras foi de R$ 
5.029 na primeira metade deste 
ano.

“Existe bastante espaço para o 
e-commerce se expandir. A gen-
te acredita que os consumidores 
devem ganhar cada vez mais con-
�iança nos próximos anos e, com 
o aumento da oferta de produ-
tos de bens não duráveis, a fre-
quência de compra deve aumen-
tar cada vez mais”, �inaliza Dias.

A Polícia Militar do Estado 
de São Paulo e a Polícia Rodo-
viária Federal realizaram, des-
de a meia-noite de terça-feira 
(30), mais uma edição da ope-
ração “Rodovia Mais Segura”. A 
ação, que chega em sua 19ª edi-
ção, se estendeu até a madru-
gada dessa quarta-feira (31) e 
foi de�lagrada em todo o Estado 
de São Paulo.

Com a �inalidade de comba-
ter a criminalidade e prevenir 
infrações, garantindo a segu-
rança nas rodovias, 19.746 po-
liciais militares foram mobili-
zados, com o emprego de mais 
de 8.353 viaturas e nove aero-
naves distribuídas em 2,2 mil 
pontos.

Durante a operação, 34.488 
pessoas foram abordadas, sen-
do 155 pessoas presas e/ou 
apreendidas e 110 foragidos 
capturados. Mais de 26 mil ve-
ículos foram vistoriados e 119 
motoristas autuados por con-
sumo de álcool ou por se recu-
sar a fazer o teste do bafôme-

tro. A PM também apreendeu 
17 armas e 26,3 quilos de dro-
gas, além recuperar 57 veículos 
produtos de roubo ou furto.

A ação conjunta contou a 
participação de várias unida-
des da PM, como o Comando 
do Policiamento Rodoviário, os 
Batalhões de Ações Especiais 
de Polícia (Baeps), as Forças 
Táticas, o policiamento de cho-
que, territorial e ambiental, 
além do Comando de Aviação 
por meio do patrulhamento aé-
reo.

As equipes permaneceram 
em locais estratégicos, aponta-
dos pelo serviço de inteligência 
da PM, para sufocar a ação de 
criminosos. Houve reforço do 
policiamento entre marginais 
e acessos às rodovias estadu-
ais e federais de São Paulo. A 
medida marca a prioridade 
do Governo do Estado com a 
segurança em São Paulo, que 
também busca uma maior 
integração com a Polícia Fe-
deral.

Paróquia Nossa Senhora do 
Bom Sucesso lança novo site

A Paróquia Nossa Senhora 
do Bom Sucesso em Pindamo-
nhangaba lançou o novo layout 
de seu site. Agora, a página con-
ta com visual mais moderno e 
melhor navegação, além de ser 
mais interativa com diversas 
novidades para a comunidade 
religiosa da cidade. O portal 
pode ser acessado através do 
endereço eletrônico www.pa-
roquiabomsucesso.com.br.

Uma das novidades é a possi-
bilidade de fazer a contribuição 
do dízimo através do site. Até o 
momento, a doação era recebi-
da apenas através da oferta no 
envelope convencional deixado 
no Santuário Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, a Igreja Matriz da 
cidade. Agora, o �iel poderá op-
tar em fazer a entrega através 
de boleto bancário, cartão de 
crédito ou transferência bancá-
ria, diretamente de seu smar-
tphone, por exemplo. 

“Com a adesão ao dízimo, a 
comunidade demonstra o seu 
sentimento de pertencimento 
à Igreja, além de colaborar com 
o trabalho missionário e me-
lhorias em nosso templo. Pen-
sando nisso, queremos facili-
tar para que nosso paroquiano 
opte pelo que for mais cômodo”, 
salientou o padre Kleber Rodri-
gues, pároco responsável que 
desenvolveu todo o projeto.

Além de se cadastrar como 
dizimista, é possível conferir a 
programação religiosa da pa-
róquia, os horários de missas, a 
liturgia do dia, as fotos das mis-
sas e eventos religiosos e ainda 
acender a vela virtual e marcar 
intenções para as celebrações 
da Igreja Matriz. A página tam-
bém contém as últimas notí-
cias da paróquia e informações 
sobre a diocese e igreja. Sendo 
que, as redes sociais da insti-
tuição têm comunicados sobre 
os principais acontecimentos e 
atividades.

“Operação Rodovia Mais Segura” 
detém 265 pessoas e apreende 
mais de 26 quilos de drogas

Página disponibiliza principais informações sobre a 
instituição religiosa

Reprodução/Paroquia NS do Bom Sucesso

“Agosto Dourado”: é hora de 
conscientizar

Trabalhar a conscientização sobre a importância 
da amamentação é o foco principal da campanha 
“Agosto Dourado”, que abrange a ‘Semana Mundial 
do Aleitamento Materno’.

Pindamonhangaba é parceira das ações e, além 
de apoiar, realizará diversas atividades abordando 
esta temática.

Neste sábado (3), a praça Monsenhor Marcondes 
receberá uma ação do coletivo de Doulas Mitéra – 
em conjunto com o Posto de Coleta de leite humano, 
da Santa Casa local. 

Ainda este mês, o município terá mais uma edi-
ção do evento “Mamaço”, que ocorrerá no dia 10, no 
Parque da Cidade. 

Reforçando a importância da temática, haverá 
palestras, rodas de discussão e a exposição fotográ-
�ica “Amor em Gotas”. Participe!

Reprodução/Internet
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Fundo Social entrega cestas básicas 
para famílias cadastradas nos Cras

Prefeitura inicia encontros com hotéis da cidade

EDP efetua encontro com 
empresários em Pinda 
sobre mercado de energia 
e e�iciência energética

A EDP, empresa que atua em 
todos os segmentos do setor 
elétrico brasileiro, realizará o 
encontro “Soluções EDP para o 
seu negócio - Desa�ios e Oportu-
nidades”, direcionado a empre-
sários de comércios e indústrias. 
O evento acontecerá na unidade 
do Senac em Pindamonhangaba, 
nesta sexta-feira (2), das 9 às 12 
horas.  Os interessados podem se 
inscrever pelo e-mail grandes-
clientes@edpbr.com.br ou atra-
vés do seu analista de relaciona-
mento.

Durante o encontro serão 
abordados temas importantes 
para os executivos, como o mer-
cado livre de energia, e�iciência 

energética, investimentos da EDP 
na região e oportunidades de ga-
nhos com a adequação da deman-
da energética.

O workshop “Soluções EDP 
para o seu negócio - Desa�ios e 
Oportunidades” em Pindamo-
nhangaba faz parte de uma série 
de ações de relacionamento da 
EDP com seus clientes de média 
e alta tensão, da área de conces-
são, em São Paulo e tem apoio do 
Conselho dos Consumidores. Até 
o mês de agosto, os 28 municípios 
atendidos pela Distribuidora se-
rão contemplados com encontros.

O Senac Pindamonhangaba 
�ica na Rua Suiça, 1255, no bairro 
Santana.

Discussão envolverá adaptação da demanda energética

Reprodução/Internet

A equipe do Fundo Social 
de Solidariedade de Pindamo-
nhangaba realizou, nas duas úl-
timas semanas, a entrega de mais 
de 200 cestas básicas montadas 
com alimentos arrecadados nas 
festividades dos 314 anos de 
Pinda, no Parque da Cidade. Fo-
ram bene�iciadas famílias que 
possuem cadastro ativo no Cras 
(Centro de Referência em Assis-
tência Social).

Segundo números do Fundo 
Social, no Araretama, a entrega 
foi realizada no dia 23 de julho, 
na antiga base da Polícia Militar, 
totalizando 63 cestas básicas; 
em Moreira César, a entrega de 
40 cestas foi feita no Centro Es-

portivo Zito; já no Cidade Nova, 
foram 40 cestas entregues no 
dia 26 de julho, no ginásio de 
esportes; no Castolira, a entre-
ga foi feita no dia 30 de julho, 
de 100 cestas básicas. Para os 
cadastrados no Cras - Centro, a 
retirada está sendo feita direta-
mente na sede do Fundo Social 
de Solidariedade, que �ica na 
rua Deputado Claro César, 53, 
centro.

A ação do Fundo Social de 
Solidariedade tem como obje-
tivo bene�iciar as famílias que 
mais precisam. “A população de 
Pindamonhangaba é muito so-
lidária e colaborou fazendo sua 
doação em troca dos ingressos 

para os shows de aniversário. 
Com os alimentos arrecadados 
conseguimos montar muitas 
cestas básicas, que agora estão 
sendo entregues para as fa-
mílias que mais necessitam. É 
muito grati�icante ver o sorriso 
no rosto das pessoas que estão 
sendo bene�iciadas e só temos 
a agradecer a população de 
Pinda que participou e fez sua 
doação”, destacou a presidente 
do Fundo Social de Solidarieda-
de, Cláudia Domingues.

A entrega das cestas ainda 
não terminou e, nos próximos 
dias, outras regiões da cidade 
serão bene�iciadas. 

O desenvolvimento integrado 
e organizado do turismo de Pin-
damonhangaba é uma das prio-
ridades da administração mu-
nicipal. Visando traçar ações de 
suporte entre a Prefeitura junto 
à iniciativa privada, como meio 
para alavancar o turismo na cida-
de, foi realizada, na quarta-feira 
(31), uma primeira reunião entre 
representantes da Prefeitura e 
gerentes gerais de hotéis da cida-
de.

Participaram deste primeiro 
encontro a presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Cláu-
dia Domingues, o secretário de 
Cultura e Turismo da Prefeitura, 
Alcemir Palma, a secretária ad-
junta de Cultura e Turismo, Ana 
Lúcia Gomes de Araújo, a direto-
ra de Cultura Rebeca Guaragna 
Guedes, o assessor de Turismo 
Fábio Vieira, o secretário adjunto 
de Administração Danilo Velloso, 
que é responsável pelo setor de 
TI (Tecnologia da Informação) da 
Prefeitura, e os gerentes gerais 
Caio Meirelles (Sleep Inn), Sérgio 

Dourado (Colonial Plaza) e Ed-
milson Pereira (Intercity Hotéis).

Dados fornecidos por esses 
hotéis, comprovam a aptidão da 
cidade para o turismo: no mês de 
julho, esses três hotéis estiveram 
lotados em todos os �ins de se-
mana e, na semana de 23 a 28 de 
julho, a rede hoteleira da cidade 
teve média de 91% de ocupação 
de leitos devido ao “Torneio Su-
deste de Ginástica Rítmica”.

“Juntos, desenharemos ações 

para que os visitantes saibam e 
possam interagir com os canais 
de comunicação, fazendo com 
que a informação se dissipe rapi-
damente, aumentando a gama de 
opções de atividades a realizar 
em Pindamonhangaba. Isso vai 
potencializar os negócios volta-
dos ao turismo e fazer com que a 
informação certa chegue rápido 
ao interessado”, avaliou o secre-
tário adjunto Danilo Velloso.

Iniciativa visa integração com rede de hospedagem do 
município para fomento do Turismo

Alimentos arrecadados durante as festividades dos 314 anos de Pinda renderam 
muitas cestas básicas 

Divulgação
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Pindamonhangaba realiza prova objetiva 
para concurso público neste domingo

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba terá a realização das provas 
objetivas do seu concurso público 
municipal neste domingo (4), nos 
períodos da manhã e da tarde. 
Um total de 12 estabelecimentos 
de ensino, sendo 10 na cidade e 
dois em Taubaté, receberão apro-
ximadamente 39 mil candidatos 
inscritos.

A relação completa dos locais 
e horários das provas deve ser 
consultada no site do Instituto 
Universal de Desenvolvimento 
Social – IUDS, o www.iuds.org.br. 

Caso o candidato não consi-
ga efetuar consultas relativas à 
sua inscrição, deverá entrar em 
contato com o IUDS pelo e-mail 
contato@iuds.org.br ou telefone: 
(11) 2507-5539.

O candidato deverá compa-
recer ao local designado para a 
prova objetiva com antecedência 
mínima de 30 minutos, ou seja às 
8h30, portando documento origi-
nal de identidade que bem o iden-
ti�ique: Cédula O�icial de Identi-
dade (RG) ou Carteira Expedida 
por Órgão ou Conselho de Classe, 
ou Certi�icado de Reservista, ou 
Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social, ou Carteira Nacional 
de Habilitação com foto ou ainda 
Passaporte. O candidato deverá 
comparecer ao local designado 
munido de caneta esferográ�ica 
de tinta preta ou azul, lápis preto 
nº 2 e borracha. Os portões serão 
fechados às 9 horas.

Reforço logístico
A Prefeitura de Pindamonhan-

gaba informa que está apoiando 
e �iscalizando a realização do 
concurso na cidade. A Secretaria 
de Administração já entrou em 
contato com as empresas de ôni-
bus Viva Pinda, Pássaro Marrom e 
ABC para solicitar um reforço na 
logística para atender a esta de-
manda, inclusive com a redução 
de horários de intervalo entre um 
ônibus e outro, em todas as linhas.

A Secretaria de Segurança 
também está colaborando para 
a organização e bom andamento 
do concurso em Pindamonhan-
gaba por meio do Departamento 
de Trânsito e da Guarda Civil Me-
tropolitana, que estará em pon-
tos estratégicos da cidade para 
orientar e informar sobre os lo-
cais das provas. Também haverá 
um Guarda Civil em cada esco-
la para garantir a segurança no 
local. Cada estabelecimento de 
ensino terá uma equipe da IUDS 
– empresa responsável pela reali-
zação do concurso – para a coor-
denação dos exames: coordena-
dores, �iscais volantes e �iscais de 
salas, entre outros. 

Sobre as vagas e 
validade do concurso

O concurso público munici-
pal disponibilizará 127 vagas em 
diversos empregos, entre eles: 
Arquiteto; Agente Comunitário 
de Saúde; Auxiliar de Enferma-
gem; Assistente Social; Den-

tista; Diretor de Escola; Enfer-
meiro; Biomédico Citologista; 
Fisioterapeuta; Eletricista; En-
genheiro; Fiscal; Guarda; Me-
cânico; Médicos; Nutricionista; 
Oficial de Administração; Pedrei-

ro; Professor; Psicólogo; Telefonis-
ta e Topógrafo, entre outros.

As jornadas de trabalho va-
riam entre 20 e 40 horas sema-
nais, assim como os salários, que 
vão de R$ 1.168,14 a R$ 15.883,19, 

dependendo do emprego.
O prazo de validade deste con-

curso é de 02 (dois) anos, a contar 
da data de homologação, prorro-
gável por igual período, a juízo da 
Administração Municipal.
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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
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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

Foto: Divisão de Comunicação/CVP

A Presidência da Câma-
ra de Pindamonhangaba 
definiu nesta quarta-feira, 
dia 31 de julho, os itens 
que deverão fazer parte da 
Ordem do Dia na próxima 
semana quando serão re-
tomados os trabalhos le-
gislativos do segundo se-
mestre de 2019. As sessões 
ordinárias da Casa devem 
ser reiniciadas na segun-

Plenário da Câmara de 
Pindamonhangaba deve votar 

3 Projetos na retomada das sessões 
ordinárias do segundo semestre

Após o recesso oficial, Casa Legislativa reinicia os trabalhos na 
próxima segunda-feira, dia 05 de agosto; sessões são abertas ao público

ORDEM DO DIA

26ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,

no próximo dia 05 de agosto de 2019, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 80/2019, do Vereador Professor Osvaldo Macedo 
Negrão, que “Declara de Utilidade Pública a Associação Nous Escola 
Noética da Vinci (Consciência Plena)”.

II. Projeto de Lei n° 132/2019, do Vereador Rafael Goffi  Moreira, que 
“Dispõe sobre a proibição de fornecimento de produtos plásticos de uso 
único nos locais que especifi ca, e dá outras providências”.

III. Projeto de Decreto Legislativo n° 04/2018, do Vereador Rafael Goffi  
Moreira, que “Concede o Título de Cidadão Pindamonhangabense”.

  Pindamonhangaba, 31 de julho de 2019.

Vereador Felipe César - FC
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição 
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

da-feira, dia 05 de agosto, 
no Plenário “Dr. Francisco 
Romano de Oliveira” com 
a realização da 26ª sessão 
ordinária. O segundo pe-
ríodo de atividades da Câ-
mara teve início na quin-
ta-feira, dia 1º de agosto, 
mas como as sessões são 
realizadas oficialmente 
na segunda-feira, a Mesa 
Diretora da Casa marcou 

para o dia 05 de agosto a 
primeira sessão ordinária 
do segundo semestre.

Na pauta dos trabalhos, 
estão 3 (três) projetos. O 
primeiro é o Projeto de Lei 
n° 80/2019, do vereador 
Professor Osvaldo Macedo 
Negrão – Professor Osval-
do (PR), que “Declara de 
Utilidade Pública a Asso-
ciação Nous Escola Noé-
tica da Vinci (Consciência 

Plena)”. A entidade 
é uma Associação 
voltada para a pro-
moção gratuita da 
Educação, do vo-
luntariado, da saú-
de preventiva e da 
Cidadania, cujo en-
foque é no atendi-
mento de crianças 
e adolescentes, in-
clusive com regis-
tro no CMDCA de 
nosso município. A 
comunidade enten-
de que a Educação 
é importante para 
transformação na 
vida das pessoas 
e através de ações 
como a dessa As-
sociação podemos 
incentivar um futu-
ro promissor para 
nossas crianças e 
adolescentes.

Na sequência de-
verá ser analisado 
o Projeto de Lei n° 
132/2019, do Ve-
reador Rafael Gof-
fi Moreira (PSDB), 
que “Dispõe sobre 
a proibição de for-
necimento de pro-
dutos plásticos de 
uso único nos lo-
cais que especifica”. 
A presente propo-
situra tem por meta 

a utilização de materiais 
biodegradáveis, ou seja, 
que conseguem se decom-
por naturalmente, ou ma-
terial reciclável, visando 
assim a proteção ao meio 
ambiente, e auxiliando a 
gestão dos resíduos sóli-
dos de nossa cidade.

E fechando os trabalhos 
da noite está prevista a vo-
tação do Projeto de Decre-
to Legislativo n° 04/2018, 
também do vereador Rafa-
el Goffi Moreira, que “Con-
cede o Título de Cidadão 
Pindamonhangabense”. O 
Título de Cidadão Pinda-

monhangabense será con-
cedido ao senhor Antonio 
de Sousa Ramalho, pelos 
relevantes serviços pres-
tados ao município de Pin-
damonhangaba.

A 26ª sessão ordinária 
começa as 18 horas. A Câ-
mara de Pindamonhanga-
ba está localizada na rua 
Alcides Ramos Nogueira, 
860 – Loteamento Momba-
ça e a reunião tem trans-
missão “ao vivo” pelo canal 
4 da operadora de TV NET 
ou através do nosso por-
tal: www.pindamonhanga-
ba.sp.leg.br .
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Evento beneficente apresenta 
shows de covers de bandas famosas

Guns N’ Roses Cover Brazil 
abre a programação do 
“Dia dos Pais” no shopping 

Colaborou com o texto: 
Dayane Gomes

Pindamonhangaba terá uma 
opção de entretenimento soli-
dário nos próximos dias. O Pai-
neiras Country Club sediará o 
“Bohemian Rhapsody” em 10 de 
agosto, a partir das 22 horas. A 
verba arrecadada será destina-
da à Abrapes (Associação Brasi-
leira de Pacientes de Esclerose 
Sistêmica/Esclerodermia).

A programação inclui a Que-
en Tribute Brazil, cover da ban-
da britânica de rock, a Banda 
Análise, e homenagem a Legião 
Urbana, e o DJ Alex Andrade. O 

DJ também fará exibição musical 
no Paineiras Country Club

valor da entrada é de R$20. Sen-
do que, até o dia 8 de agosto, 
ocorre uma promoção de “com-
pre 2 e ganhe 1”.

Os pontos de vendas na cidade 
são: Inspirato Café, Clínica Pés e 
Mãos, Bday Kids Recreação e La-
zer. Os ingressos também podem 
ser adquiridos na sede do clube, 
que está recebendo doações dire-
tas à Abrapes.

Uma das atrações 
será a Queen 
Tribute Brazil

Reprodução/Internet

Atividade na praça 
Monsenhor Marcondes abre 
“Agosto Dourado” em Pinda
Iniciativa visa discutir a importância do 
aleitamento materno, preparar as futuras mamães 
e tirar dúvidas sobre amamentação

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

Pindamonhangaba está 
participando das ações na-
cionais do “Agosto Dourado 
2019”. Na cidade, as ações 
serão formadas por eventos 
voltados à conscientização 
sobre a importância da ama-
mentação. O primeiro deles 
será neste sábado (3), na praça 
Monsenhor Marcondes, das 9 
às 12 horas, uma iniciativa do 
coletivo de Doulas Mitéra, em 
conjunto com o Posto de Coleta 
de leite humano, da Santa Casa 
de Pindamonhangaba.

O dia contará com orienta-
ções de profissionais da área 
da saúde, tirando dúvidas e 

exposições de fotos “Amor em 
Gotas”, demonstrando a impor-
tância do aleitamento mater-
no. O evento também conta 
com a presença especial do Dr. 
Enrico Tutihashi, pediatra, que 
há cinco anos iniciou o projeto 
“Puericultura dos 1000 dias”, 
que incentiva e prepara mu-
lheres para a Amamentação, 
as Doulas do Coletivo Mitéra, 
orientação do banco de leite, 
através da enfermeira consul-
tora em amamentação Vilma 
Villar.

Durante todo o mês de agos-
to, serão realizadas atividades 
em prol da amamentação. No 
dia 10, no Parque da Cidade, 
será realizado mais um even-
to sobre o tema, o “Mamaço 

2019”, com organização da Clí-
nica Mátria em parceria com 
a consultora de amamentação 
Thaty Monfredini. No dia 29, 
às 8h30, o auditório da Santa 
Casa de Pindamonhangaba 
será palco de palestras sobre 
amamentação, com exposição 
de fotos e roda de discussão so-
bre aleitamento materno. Já no 
dia 31, acontece o encerramen-
to das atividades, às 15 horas, 
no Parque da Cidade, com roda 
de conversa “AMAmentar”, com 
a psicóloga Tatiane Zaram. 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Saúde, é parceira neste 
evento que comemora, ainda, a 
Semana Mundial do Aleitamen-
to Materno.

O “Dia dos Pais” está chegando e 
o shopping Pátio Pinda vai dar uma 
força para que os clientes possam 
comemorá-lo em grande estilo. A 
programação especial do local está 
recheada de música e comédia e 
segue com grandes apresentações 
até setembro. Abrindo a esteira 
de entretenimento, na terça-feira 
(6), o centro de compras recebe o 
show Guns N’ Roses Cover Brazil, 
uma das mais respeitadas bandas 
cover de Guns N’ Roses no cenário 
mundial. A atração é gratuita e 
acontece na Praça de Alimentação, 
a partir das 19 horas.

O show tem cerca de três horas 
de duração, com um repertó-
rio que conta com os maiores 
sucessos do grupo liderado por 
Axl Rose. Um dos destaques da 
apresentação é a performance do 
grupo, lembrando minuciosamen-
te a da banda original, a começar 
pela caracterização dos integran-
tes, montagem de palco, basean-
do-se na turnê de maior sucesso 
da banda, “Use Your Illusion”. 

Programação segue 
até setembro

Dando sequência as apresen-
tações, no dia 20 de agosto, os 
papais terão sua dose de comé-
dia garantida com os humoris-
tas Dinho Machado, Maurício 
Dollenz e apresentação de Luis 
Paixão. O espetáculo conta com 
muita improvisação, roteiros 
divertidíssimos e até mesmo 
números musicais. 

No dia 3 de setembro, a festa 
fica por conta do cover de uma 
das clássicas bandas do rock na-
cional, Legião Urbana. Os respon-
sáveis por emocionar o público 
são os integrantes da Legião 
Urbana Cover do Brasil, que já 
fez shows por todo o Brasil desde 
2000. Encerrando, no dia 17 de 
setembro, quem fica responsável 
por fazer a festa é Roberto Seixas, 
que apresenta um cover do in-
comparável Raul Seixas, e já teve 
até seu talento reconhecido pela 
família do cantor.

Banda cover se apresentará na próxima terça-feira (6)

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

          Secretaria Municipal de Segurança Pública
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E 

MOBILIDADE
Ata da 17.ª Sessão Ordinária de 2019, da 
Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/
SP, realizada em 06.05.2019.
Às treze horas e trinta minutos do dia seis de 
maio de dois mil e dezenove, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Décima Sétima 
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e 
presença dos senhores, Vanderson Luiz da 
Costa, membro titular, Carlos Alberto Camilo, 
membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a 
ata da 16.ª Sessão Ordinária, realizada em 
24.04.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apre-
ciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr. Vanderson Luiz da Costa INDEFERIDO, 
por votação unânime: 1-0034/18 Alex 
Mendonça de Morais. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados en-
cerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo 
Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 06 de maio de 2019. 

Ata da 17.ª Sessão Extraordinária de 
2019, da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba/SP, realizada em 
07.05.2019.
Às treze horas e trinta minutos do dia sete de 
maio de dois mil e dezenove, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Décima Sétima 
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob 
a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite 
e presença dos senhores, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular e Josiel Canuto da 
Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a 
ata da 17.ª Sessão Ordinária, realizada em 
06.05.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apre-
ciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0143/18 Leticia Giovana 
Lopes Santos.II – RELATOR:   Sr. Josiel 
Canuto da Silva INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0211/18 José da Silva Junior. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados en-
cerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo 
Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 07 de maio de 2019. 

Ata da 18.ª Sessão Ordinária de 2019, da 
Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/
SP, realizada em 13.05.2019.
Às treze horas e trinta minutos do dia treze de 
maio de dois mil e dezenove, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Décima Oitava 
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e 
presença dos senhores, Vanderson Luiz da 
Costa, membro titular, Carlos Alberto Camilo, 
membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata 
da 17.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
07.05.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apre-
ciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0206/18 Fabio Pereira 
da Silva. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados en-
cerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo 
Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬13 de maio de 2019. 

Ata da 18.ª Sessão Extraordinária de 
2019, da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba/SP, realizada em 
14.05.2019.
Às treze horas e trinta minutos do dia qua-
torze de maio de dois mil e dezenove, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Décima Oitava 
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite 

e presença dos senhores, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular e Josiel Canuto da 
Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a 
ata da 18.ª Sessão Ordinária, realizada em 
13.05.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apre-
ciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0013/19 Adnan Ferraz Bui.
II – EXPEDIENTE: Ofício 023/19-JARI encami-
nhado ao Diretor Municipal de Trânsito encami-
nhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados en-
cerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo 
Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 14 de maio de 2019. 

Ata da 19.ª Sessão Ordinária de 2019, da 
Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/
SP, realizada em 20.05.2019.
Às quatorze horas do dia vinte de maio 
de dois mil e dezenove, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Décima Nona Sessão 
Ordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro 
titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata 
da 18.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
14.05.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apre-
ciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0016/19 Fernando Savio 
Miranda Broca Junior, DILIGÊNCIA, por vo-
tação unânime: 1-0019/19 Vilson Gomes 
Barreto. II – RELATOR: Sr. Vanderson Luiz 
da Costa DEFERIDO, por votação unânime: 
1-0175/18 Nanci Naresse. III – EXPEDIENTE: 
Ofício 024/19-JARI encaminhado ao Diretor 
Municipal de Trânsito encaminhando as Atas 
da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados en-
cerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo 
Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 20 de maio de 2019. 

Ata da 19.ª Sessão Extraordinária de 
2019, da Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba/SP, realizada em 
22.05.2019.
Às quatorze horas do dia vinte e dois de 
maio de dois mil e dezenove, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Décima Nona 
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob 
a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite 
e presença dos senhores, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular e Josiel Canuto da 
Silva, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a 
ata da 19.ª Sessão Ordinária, realizada em 
20.05.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apre-
ciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr. Ricardo Camargo Leite DILIGÊNCIA, por 
votação unânime: 1-0022/19 Agatha Salvati. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados en-
cerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo 
Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2019. 

Ata da 20.ª Sessão Ordinária de 2019, da 
Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/
SP, realizada em 27.05.2019.
Às quatorze horas do dia vinte sete de maio 
de dois mil e dezenove, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Vigésima Sessão 
Ordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Vanderson Luiz da Costa, membro 
titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata 
da 19.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
22.05.2019. Na ORDEM DO DIA, foram apre-
ciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr. Vanderson Luiz da Costa DEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0006/19 Delcio Scalisse. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados en-
cerrados os trabalhos desta reunião lavrando-
se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo 
Senhor Presidente, Membros, Suplente e por 
mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 27 de maio de 2019

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ATA DA 4ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Às 15 horas do dia 31 de julho do ano de 2019, na sala de reunião da Secretaria de Finanças 
e Orçamento, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Alessandra 
de Souza Cardoso dos Santos - Superintendente do FPMP, Regina Ap. da Silva Araújo Ricotta, 
Roberto Pereira de Souza, todos membros do Conselho de Administração, e a convidada Ana 
Flavia Mateus de Souza, para a apreciação, discussão e deliberação dos atos de competência 
deste colegiado adiante referidos.
A Senhora Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte or-
dem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
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.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de maio de 2019 com o res-
pectivo parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo Conselho 
de Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, informando que não houve movimentação.
Por fi m, passou ao último item da pauta abrindo para assuntos diversos informando aos presentes 
que foi solicitado à Procuradoria Municipal auxílio jurídico na elaboração de projeto de lei munici-
pal disciplinando a extinção do RPPS, em atendimento à recomendação do Egrégio Tribunal de 
Contas na sentença do TC-003535/989/17 sobre o Balanço Geral do exercício de 2017 e nada 
mais havendo a tratar, a senhora Superintendente, encerrou a reunião e foi lavrada a presente ata, 
que, após lida e achada conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros do Conselho de 
Administração e pela convidada presente.
Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta - Conselheira
Roberto Pereira de Souza - C0nselheiro

Ana Flavia Mateus de Souza - Convidada

EXTRATO DE ADITAMENTO DE TERMO DE FOMENTOCELEBRADO ENTRE ASORGANIZAÇÕESDA 
SOCIEDADE CIVIL (OSC) E ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

- EXERCÍCIO 2019 – 
 
 
 

1 EXTRATO DO TERMO Nº 02/2019 – Aditamento 01/2019 
 Processo Administrativo: Nº 9419/2019
 

Celebrantes: 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –
Secretaria Municipal de Assistência Social / 
Projeto Social Grêmio União 

 Objeto: PROJETO “CRIANÇA, CÂMERA E AÇÃO” 
 Prazo: 31/12/2019
 Valor: Fica aditado a quantia de mais R$ 7.000,00, 

totalizando o valor de R$ 47.400,00 
 Data da assinatura: 31/07/2019
2 EXTRATO DO TERMO Nº 10/2019 – Aditamento 01/2019 
 Processo Administrativo: Nº 9422/2019
 Celebrantes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba –

Secretaria Municipal de Assistência Social / 
Associação dos Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba 

 Objeto: PROJETO “CAMERATA JOVEM – 
TRANSFORMAÇÃO DE VIDAS POR MEIO DA 
MÚSICA” 

 Prazo: 31/12/2019
 Valor: Fica aditado a quantia de mais R$ 16.000,00, 

totalizando o valor de R$ 77.100,00 
 Data da assinatura: 31/07/2019

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na Av. N. Sra. do 
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO Nº 108/2019 (PMP 14236/2019) - REABERTURA
Para “contratação de empresa especializada em atividades de práticas integrativas e complemen-
tares (cursos) pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 27/08/19 às 14h e 
início da sessão às 14h30. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 157/2019 (PMP 21720/2019) 
Para “aquisição de uniformes para Guarda Municipal e Agentes de Trânsito”, com entrega dos 
envelopes até dia 20/08/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 158/2019 (PMP 24724/2019) 
Para “aquisição de materiais para plantio de mudas e manutenção de praças e áreas verdes”, com 
entrega dos envelopes até dia 21/08/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 159/2019 (PMP 21727/2019) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recapagem a frio e re-
capagem a quente de pneumáticos”, com entrega dos envelopes até dia 26/08/19 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 160/2019 (PMP 21728/2019) 
Para “aquisição de cimento e cal”, com entrega dos envelopes até dia 20/08/19 às 14h e início da 
sessão às 14h30. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 161/2019 (PMP 21730/2019) 
Para “aquisição de tampões para galerias de águas pluviais”, com entrega dos envelopes até dia 
21/08/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 162/2019 (PMP 21732/2019) 
Para “contratação de empresa especializada para locação de sanitários químicos”, com entrega 
dos envelopes até dia 22/08/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 
PREGÃO Nº 163/2019 (PMP 21735/2019) 
Para “aquisição de EPI”, com entrega dos envelopes até dia 27/08/19 às 08h e início da sessão 
às 08h30. 
PREGÃO Nº 164/2019 (PMP 21739/2019) 
Para “aquisição de equipamento hospitalar para o Pronto Socorro Municipal”, com entrega dos 
envelopes até dia 23/08/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 
PREGÃO Nº 165/2019 (PMP 21741/2019) 
Para “aquisição de insumos para Saúde Bucal do Município”, com entrega dos envelopes até dia 
22/08/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 
PREGÃO Nº 166/2019 (PMP 21745/2019) 
Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manutenção 
preventiva e corretiva em equipamentos”, com entrega dos envelopes até dia 26/08/19 às 14h e 
início da sessão às 14h30. 
PREGÃO Nº 167/2019 (PMP 21749/2019) 
Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária para 
veículos ofi ciais da Secretaria de Saúde com abrangência nacional, pelo período de 12 meses”, 
com entrega dos envelopes até dia 23/08/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO Nº 060/2019 (PMP 10404/2019) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 18/07/2019, deserta a 
licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada na realização de serviços de 
sessões de câmara hiperbárica pelo período de 12 meses”. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 134/2019 (PMP 17256/2019) 
A autoridade superior, com base na análise técnica realizada pela equipe técnica presente no cer-
tame, homologou, em 16/07/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de cadeira 
de rodas, balanças, negatoscópio, foco refl etor, otoscópio e braçadeira para injeção”, em favor 
das empresas: Felipe de Carvalho Ettori ME, o item 09, no valor total de R$ 392,04; JS Indústria e 
Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda EPP, os itens 01 e 02, no valor total de R$ 4.979,70; KCR 
Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP, os itens 04 e 05, no valor total de R$ 1.606,46; 
Silvio Vigido ME, os itens 03, 06 e 08, no valor total de R$ 2.274,00. Item fracassado: 07. 
PREGÃO Nº 139/2019 (PMP 17285/2019) 
A autoridade superior homologou, em 17/07/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aqui-
sição de jaqueta modelo PM azul marinho”, em favor da empresa Comercial Thialli Ltda EPP, o item 
01, no valor total de R$ 35.380,00. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ***
PREGÃO Nº 102/2019 (PMP 14168/2019) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de material elétrico a ser utilizado no PSF Arco Íris”, 
foram emitidas as autorizações de fornecimento: 
Autorização 1264/2019, de 18/07/2019, no valor de R$ 1.198,00, em favor de Santos Gouvêa 
Comercial Ltda EPP; 
Autorização 1265/2019, de 18/07/2019, no valor de R$ 15,32, em favor de Bruno de Oliveira França 
ME; 
Autorização 1266/2019, de 18/07/2019, no valor de R$ 8.594,00, em favor de DL Ishizucka EPP; 
Autorização 1267/2019, de 18/07/2019, no valor de R$ 517,22, em favor de HSX Comércio e 
Serviços Eireli. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 070/2018 (PMP 13936/2018) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2019, de 18/07/2019, ao contrato 102/2018, que cuida de “contratação 
de empresa para disponibilizar um portal educacional para acesso de toda a rede municipal de 
ensino, pais e professores, de acordo com o termo de referência, pelo período de 12 meses”, para 
prorrogação até 27/07/2020, e reajuste de 4,9766%, conforme variação do IPC FIPE, passando o 
valor total para R$ 804.000,00, assinando pela contratante o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela 
contratada, empresa Apus Soluções em TI Ltda ME, o Sr Paulo Ribeiro de Toledo Filho.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

     
DECRETO DE 26 DE JULHO DE 2019.

Dispõe sobre a decretação de Título “Hóspede Ofi cial do Município”
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, e,
Considerando que o Rotary Club de Pindamonhangaba receberá a visita do Governador do Distrito 
4571 de Rotary Internacional, Gestão 2019/2020.
Considerando que Pindamonhangaba será honrada com a presença ilustre do Senhor Governador 
do Distrito 4571 de Rotary Internacional Sr. João Wesley Trigo Lage e sua esposa Sra. Fátima 
Rezende Lage.
DECRETA:
Ficam considerados HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO o Governador do Distrito 4571 de 
Rotary Internacional Sr. JOÃO WESLEY TRIGO LAGE e sua esposa Sra. FÁTIMA REZENDE 
LAGE, no dia 06 de agosto de 2019.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, em 26 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 5.232, DE 04 DE JULHO DE 2019.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e nos 
termos da Lei nº 6.197, de 20 de dezembro de 2018, Resolve DESIGNAR a Sra. Ana Lopes Morotte 
para a função gratifi cada de Gestor de Unidade a partir de 03 de junho de 2019. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de junho de 
2019.
Pindamonhangaba, 04 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 04 de julho de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Museu do Futebol terá visitas 
temáticas em comemoração 
ao “Dia dos Pais”

O Museu do Futebol ofe-
recerá visitas temáticas em 
comemoração ao “Dia dos 
Pais”, nos dias 10 e 11 de 
agosto, e em comemoração 
ao aniversário da Socieda-
de Esportiva Palmeiras, nos 
dias 24 e 25 do mesmo mês.

As visitas especiais da 
data dedicada às figuras pa-
ternas acontecerão às 10, 
10h30 e 11 horas. Com ro-
teiros personalizados para 

um prazeroso passeio em fa-
mília, o percurso contempla 
as mediações do Museu do 
Futebol e também o Estádio 
do Pacaembu.

Já as visitas em homena-
gem aos 105 anos do Palmei-
ras, comemorado em 26 de 
agosto, começam às 11 ho-
ras. O roteiro abordará a his-
tória do “verdão”, a partir do 
acervo do e a relação do time 
com o estádio do Pacaembu. 

Visitantes poderão conferir 
exposições e estádio do Pacaembu

Luciano Mattos Bogado

Lojas Americanas está com vagas 
de estágio abertas em todo o país

A Lojas Americanas 
está com inscrições aber-
tas para seu “Programa 
de Estágio em Loja 2019”.  
Com o programa, a compa-
nhia - uma das empregado-
ras mais atrativas do Brasil, 
de acordo com o ranking 
2019 da Universum - busca 
formar o estudante para se 
tornar um futuro líder, as-
sumindo a gestão de uma 
de suas lojas ao �im do pe-
ríodo de estágio. Podem 
se candidatar alunos dos 
cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, Econo-
mia, Engenharias, Marke-
ting e Publicidade e Pro-
paganda com previsão de 
formatura de dezembro de 
2019 a julho de 2020 e que 
possuam disponibilidade 
para estagiar por 30 horas 
semanais.

Durante o estágio, que 
tem duração de até um 
ano, os estudantes serão 
desa�iados constantemen-
te e terão um intenso pro-
grama de desenvolvimen-

to, que inclui uma imersão 
por todas as áreas da loja, 
para desenvolverem habili-
dades de gestão, interação 
com as rotinas do varejo e 
trabalho em equipe. Para 
encarar este desa�io, a 
companhia busca universi-
tários que pensem grande, 
tenham “atitude de dono 
do negócio”, foco em resul-
tados e identi�icação com a 
cultura de empreendedo-
rismo da Lojas America-
nas.  

O processo seletivo 
para esta edição é predo-
minantemente online. Os 
estudantes passarão pelas 
etapas de inscrição online, 
triagem curricular, vídeo 
entrevista, teste de per-
�il, entrevista com área de 
Gente e Gestão e, por �im, 
uma entrevista presencial 
com os futuros gestores. 

As oportunidades são 
para capitais e cidades do 
interior de diversos esta-
dos, como Alagoas, Amazo-
nas, Bahia, Ceará, Espírito 

Santo, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, 
Paraná, Paraíba, Pernam-
buco, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Santa Ca-
tarina, São Paulo, Sergipe, 
além do Distrito Federal. 
Os selecionados terão a 
possibilidade de atuar em 
uma loja próxima à sua 
residência ou faculdade e 
contarão com salário com-
patível com o mercado e 
bene�ícios como seguro de 
vida, auxílio-alimentação, 
auxílio-transporte, além 
de descontos em cursos 
de instituições parceiras e 
compras em qualquer uni-
dade da Lojas Americanas 
e nos sites Americanas.
com, Submarino e Shopti-
me. 

As inscrições para o 
“Programa de Estágio em 
Loja” podem ser feitas no 
site talentos.lasa.com.br/
estagioloja até o dia 31 de 
agosto.

Visitantes poderão conferir
exposições e estádio do Pacaembu

CONSELHO MUNICIPAL DE 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL, 

AMBIENTAL E ARQUITETÔNICO 
DE PINDAMONHANGABA – 

CMPHCAAP

CONVOCAÇÃO – 5ª Reunião 
Ordinária – 2019

Ficam as senhoras conselheiras e os se-
nhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, 
Cultural, Ambiental e Arquitetônico de 
Pindamonhangaba – CMPHCAAP, convoca-
dos a comparecer, na data e local abaixo in-
dicados, à “5ª Reunião Ordinária - 2019”, cuja 
pauta vem a seguir:

Pauta:
Leitura e aprovação das Atas anteriores
Sentença Judicial e efetivação das obras 
emergenciais da Igreja São José
Situação do Projeto de Lei do CMPHCAAP
Fazenda Coruputuba
Revisão do Regimento Interno
Data: 06/08/2019 (terça-feira)
Horário: 14h00 (quatorze horas)
Local: Palacete 10 de Julho

ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA
Presidente do Conselho de Patrimônio 

Histórico, Cultural, 
Ambiental e Arquitetônico de 

Pindamonhangaba

Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA

CONVOCAÇÃO – 6ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA 2019

Ficam os Conselheiros e as 
Conselheiras,Titulares e Suplentes do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CMDCA, representantes 
governamentais e da sociedade civil, convo-
cados a comparecerem na data abaixo, para 
a realização da “6ª Reunião Extraordinária de 
2019”, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
1- Leitura e Aprovação de Ata;
2- Edital FIA Itaú Social;
3- Eleição dos Conselheiros Tutelares;
4- Pauta das Comissões para Deliberação;
5- Informes Gerais.
Data: 06/08/2019(terça-feira)
Horário: 8h00 (oito horas)
Local: Central dos Conselhos Municipais

William AnaiaBonafé
Presidente – Gestão 2019/2021

Lembrando aos conselheiros que não pu-
derem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e 
justifi quem sua falta através do e-mail: cmd-
ca@pindamonhangaba.sp.gov.br

Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher de Pindamonhangaba- CMDM

CONVOCAÇÃO- Reunião Ordinária- 
011/2018-2020

Ficam convocadas as Conselheiras Titulares 
e respectivas Suplentes do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher de 
Pindamonhangaba- CMDM a comparecerem 
na 11ª Reunião Ordinária a realizar-se:
Dia: 05 de Agosto de 2019
Horário: 17:30 hrs
Local: Auditório da DDM
Endereço: Rua Dr. Gustavo de Godoy, 409 – 
Centro
Pauta: 
1 –Aprovação das Atas das Reuniões  ante-
rior
2 –Leitura do expediente
3- Informes da Mesa
4 – Relatório de andamento da Rede de 
Proteção de atendimento a mulher.
5 –Organização da Comemoração a Lei Maria 
da Penha 07/Agosto
6 -   Implementação da Politica em Defesa 
dos Direitos da Mulher no Municipio
Fala da Sra. Ana Paula Miranda
7– Deliberação sobre próxima pauta.
8 – Mudanças do Estatuto andamento.

Obs: As ausências deverão ser justifi cadas 
por meio eletrônico, conforme regimento in-
terno.

Viviane Camargo Ferreira
Presidente do CMDM

Para participar das visitas, 
basta adquirir o ingresso na 
bilheteria (R$ 15 inteira e 
R$ 7,50 meia-entrada) e se 
informar com educadores 
na sala Grande Área. Há 20 
vagas para cada horário de 
visita.

Para quem se interessar 
em conteúdo extra enquan-
to visita o museu, é possí-
vel acessar um guia digital 
pelo smartphone (app.mu-
seudofutebol.org.br). Nele 
há roteiros sobre os quatro 
maiores clubes de São Paulo, 
áudio guia e vídeo em libras 
sobre a exposição.

Além das visitas espe-
ciais, o Educativo do Museu 
do Futebol também oferece 
roteiros à exposição tem-
porária “Contra-ataque! As 
Mulheres do Futebol e ao 
Museu do Futebol e Estádio 
do Pacaembu”. Consulte os 
horários na agenda do site 
museudofutebol.org.br.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICAÇÃO DO LOCAL E HORÁRIO DE PROVA
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, Resolução nº. 37 deste Conselho e Resolução 
nº. 81 de 2019, que delega a condução do processo de escolha dos membros do conselho tu-
telar, mandato 2020/2024 para a Comissão Especial formada para este fi m, TORNA PÚBLICA, 
a defi nição do LOCAL E HORÁRIO DA PROVA ESCRITA, a ser realizada no dia 11 de agosto 
de 2019, referente ao processo unifi cado de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares de 
Pindamonhangaba para o mandato 2020/2024:
DATA DA PROVA: 11 de agosto de 2019
LOCAL DA PROVA: Escola Estadual Doutor Alfredo Pujol
ENDEREÇO: Rua Barão Homem de Mello, nº 63 Centro, Pindamonhangaba-SP(Acesso pelo por-
tão principal)
INÍCIO DA PROVA: 8h00 (horário local)
O candidato deverá apresentar-se no local da prova com uma hora de antecedência, munido de 
caneta esferográfi ca azul ou preta, e documento ofi cial de identifi cação original com foto. Caso o 
candidato tenha extraviado seu documento de identifi cação (seja por furto/roubo ou outro motivo) 
poderá realizar a prova, desde que apresente boletim de ocorrência acompanhado de cópia do 
documento de identifi cação na data da seleção.
Não será admitido, em hipótese alguma e sob qualquer argumento, ingressar no local da prova 
após o horário estipulado para início da prova.
Pindamonhangaba-SP, 02 de agosto de 2019.

Comissão Especial de Eleição dos Conselheiros Tutelares de Pindamonhangaba
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Projeto “Construindo 
Música” chega a escolas 
municipais da cidade

Na próxima quarta-feira (7), das 
18h30 às 21h30, a Escola Munici-
pal Dulce Pedrosa Romeiro Guima-
rães será a primeira unidade pin-
dense a receber o segundo módulo 
de formação para educadores no 
projeto “Construindo Música”. Esta 
é uma iniciativa da Novelis em par-
ceria com a Secretaria Municipal 
de Educação e a “Evoluir – Educa-
ção Transformadora”, por meio da 
Lei Federal de Incentivo à Cultura 
do Ministério da Cidadania.

O programa que iniciou, no se-
mestre passado, suas atividades 
anuais no município de Pinda-

Centro Paula Souza lança curso 
online gratuito a distância 
sobre Design Thinking

Senai Cetiqt oferece Pós-graduação em Docência na Educação

Escola de Governo está com inscrições abertas 
para cursos de educação a distância
Há vagas gratuitas para cursos sobre Ética e Cidadania Fiscal; 
ITCMD; Orçamento Público; Controle Social e Cidadania Fiscal

A Secretaria da Fazenda e Pla-
nejamento, por meio da Escola de 
Governo do Estado de São Paulo 
(Egesp) e do Centro de Educação 
Fiscal (CEF), oferece à população 
três cursos de educação a distân-
cia. As inscrições estão abertas e 
podem ser feitas pelo site da Esco-
la Virtual de Aprendizagem.

O curso de “Ética e Cidadania 
Fiscal”, com carga horária de 80 
horas, é direcionado ao público ge-
ral e visa aprimorar conhecimen-
tos sobre tributação, responsabi-

lidades do Estado e exercício da 
cidadania, aperfeiçoando, desta 
forma, a percepção sobre gestão 
pública e responsabilidade fiscal.

Com carga horária de 10 
horas, o curso de “ITCMD – Pro-
cedimentos” é indicado para 
advogados, oficiais de cartório, 
estudantes e demais interessados 
em questões relativas ao Imposto 
sobre a Transmissão Causa Mor-
tis e Doações (ITCMD), em espe-
cial os procedimentos necessários 
para o cálculo desse tributo.

Para fortalecer a relação entre 
Estado e sociedade e multiplicar 
conhecimentos essenciais sobre 
fisco, tributos e gastos públicos, a 
Egesp oferece o curso “Orçamento 
Público, Controle Social e Cidada-
nia Fiscal”, com carga horária de 
40 horas. As aulas darão dimen-
são da importância do orçamento 
público e do controle dos gastos.

Receberá certificado quem al-
cançar, no mínimo, 70% de acer-
tos nas questões objetivas que es-
tão ao final de cada módulo.

O Centro Paula Souza (CPS) 
lançou em sua plataforma online 
de ensino a distância (EaD) o 
novo curso livre gratuito de De-
sign Thinking. Com duração de 20 
horas divididas em cinco aulas, 
a formação ensina como enca-
rar desafios de forma criativa e 
buscar soluções inovadoras nos 
negócios e no dia a dia.

O curso ensina também como 
criar produtos inovadores e aten-
der às expectativas do público, 
abordando as técnicas de design 
thinking conforme suas etapas de 
imersão, análise e síntese, idea-
ção, prototipagem e avaliação.

O interessado pode se inscre-
ver e estudar a qualquer momen-
to, sem necessidade de processo 
seletivo. Basta acessar o site 
mooc.cps.sp.gov.br em um com-
putador conectado à internet e se 
cadastrar com login e senha. Ao 
final, é feita uma avaliação online 
e os aprovados recebem certifica-
do por e-mail.

“As aulas trazem uma nova 
visão sobre processos de aper-
feiçoamento para profissionais 
que atuam em variadas áreas e 
também para micro e pequenos 
empreendedores empenhados 
em surpreender um consumidor 
cada vez mais exigente”, explica 
o diretor do Grupo de Estudo de 
Educação a Distância (GEEaD) do 
CPS, Rogério Teixeira.

Cursos livres online

Este é o 11º curso livre lança-
do pelo Centro Paula Souza na 
modalidade Mooc (Massive Open 
Online Course – sigla em inglês 

para Curso Online Aberto e Mas-
sivo). As outras formações são 
Autocad, Arduíno, Canvas, Felici-
dade, Gestão de Conflitos, Gestão 
de Pessoas, Gestão do Tempo, 
Mediação em EaD, Mercado de 
Trabalho e Vendas.

Os conteúdos são dinâmicos, 
com várias leituras, reflexões, 
vídeos, jogos, avaliações e exercí-
cios. Lançada em 2015, a plata-
forma Mooc do CPS já soma mais 
de 184 mil inscritos.

Além dos cursos livres, o CPS 
oferece cursos técnicos nas moda-
lidades aberta, semipresencial e 
online. Conheça as opções:

Cursos técnicos na modalidade 
aberta – são três cursos com du-
ração de três semestres: Adminis-
tração, Comércio e Secretariado. 
As aulas são transmitidas pela 
web e podem ser acessadas via 
smart TV, computador, celular ou 
tablet. O estudante é responsável 
pelo próprio aprendizado, de for-
ma autoinstrucional, organizan-
do seu cronograma de estudos. 
Somente os exames para aprova-
ção de módulo são presenciais e 
ocorrem semestralmente. Ao final 
do curso, o aluno aprovado rece-
be diploma de técnico. Os livros 
e os vídeos estão disponíveis na 
internet.

Cursos técnicos semipresen-
ciais e online – o Centro Paula 
Souza conta ainda com os cursos 
de Administração, Comércio, 
Eletrônica, Guia de Turismo, Se-
cretariado e Sistemas de Energia 
Renovável nas modalidades onli-
ne ou semipresencial. O ingresso 
nessas opções se dá por meio do 
vestibulinho.

Curso é totalmente online e as vagas são para colaboradores do Senai 
que atuam nas Unidades Operacionais distribuídas por todo o país

O Senai Cetiqt (Centro de Tec-
nologia da Indústria Química e 
Têxtil) está com inscrições aber-
tas, até 4 de setembro, para o cur-
so de Pós-graduação em Docência 
na Educação Profissional e Tecno-
lógica, na modalidade a distância 
(EaD). São 150 vagas destinadas 
aos colaboradores do Senai, gra-
duados em nível superior, que atu-
am nas 797 Unidades Operacio-
nais distribuídas por todo o país.

De acordo com a professora e 
gestora de conteúdo do curso, Jo-
sie Barbosa, a Pós-graduação em 
Docência na Educação Profissio-
nal e Tecnológica é totalmente on-
line e os interessados deverão ter 
dedicação de 10 horas semanais 
para realizar tarefas avaliativas e 
estudo dos materiais didáticos.

“Os alunos só terão que parti-
cipar de um encontro presencial 
para apresentação do Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC), na 
Unidade Riachuelo do Senai Ceti-
qt, no Rio de Janeiro, ao final da 
especialização. Além disso, vale 
ressaltar que todos os professo-
res tutores são pedagogos, com 
mestrado e formação para orien-
tação de cursos na modalidade a 
distância. Também são capacita-
dos na Metodologia Senai de Edu-
cação Profissional, o que favorece 
a construção de conhecimentos e 
o desenvolvimento de capacida-
des que sustentam as competên-

cias explicitadas no Perfil Profis-
sional Docente do Senai”, explica 
Barbosa. 

A Pós-graduação em Docên-
cia tem como objetivo dissemi-
nar conhecimentos e favorecer o 
desenvolvimento articulado de 
competências nas áreas pedagó-
gica e técnica. A especialização 
integra o Itinerário Nacional de 
Capacitação Docente na Área 
Pedagógica, buscando uma for-
mação permanente para atender 
à diversidade dos docentes que 
atuam no Senai.

Mais informações em https://
senaicetiqt.com/.

Inscrições e aplicação da capacitação acontecem 
pelo site da instituição

Reprodução

Pela internet, formação ensina como encarar desafios de 
forma criativa e elaborar produtos inovadores

iStock

monhangaba, contará nessa nova 
etapa com sessões de capacitação 
de educadores. Os participantes 
serão treinados para trabalhar 
com suas turmas e promover 
atividades que contribuem com 
o desenvolvimento integral das 
crianças, por meio da musicaliza-
ção com aplicação de atividades 
lúdicas em ambiente escolar.

A partir dos conhecimentos 
adquiridos nestes encontros, os 
profissionais de educação po-
derão incentivar seus alunos a 
aprender conceitos e práticas 
musicais, por meio de instru-

mentos feitos com materiais do 
cotidiano, reaproveitados e re-
ciclados, e com o próprio corpo, 
por meio da percussão corporal. 
Além disso, o projeto busca po-
tencializar a educação formal, 
criando atmosfera favorável ao 
desenvolvimento cognitivo e so-
cioemocional, a partir de práticas 
que podem ser compartilhadas 
com seus pais e comunidades.   

Também na quarta (7) e na 
quinta-feira (8), os educadores 
receberão o treinamento. Os fun-
cionários são das escolas: Cmei 
Durvalino dos Santos, Cmei Isa-
bel Pereira, EM Prof. Jairo Mon-
teiro, EM Prof. Manoel César Ri-
beiro, Cmei Caic / Caic – anexo, 
Cmei João Fleury Filho, EM Ani-
bal Ferreira Lima, Cmei Profª 
Ruth Dóris Lemos, CMEI Josefina 
Cembranelli Schmidt, CmeiI Mar-
li Lemes de Moura Camargo e EM 
Ayrton Senna da Silva. 

Além destes encontros, os 
educadores da “Evoluir – Educa-
ção Transformadora” realizam 
visitas às escolas para oferecer 
orientação pedagógica e apoiar 
os educadores na aplicação das 
atividades em sala de aula e 
acompanhamento em momentos 
de aplicação das técnicas educa-
cionais que envolvem música e o 
reaproveitamento de materiais 
considerados descartáveis. 

Iniciativa pretende estimular a inserção da música nas 
atividades pedagógicas das escolas

Divulgação
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Capoeirando

Nesta semana, a professora Maria do Carmo Silva de Camargo responsável pelo “Projeto 
Capoeirando”, com o apoio da Secretaria de Educação da Prefeitura, realizou a entrega das 
camisetas do projeto a todos os alunos das unidades municipais atendidas. Realizado há oito 
anos em Pinda, o projeto tem parceria com o grupo Capoeira Vida e leva a prática da capoeira 
para as crianças, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem.

Brilhos

Luz de realizações para Solange Akari 
Massaretto, aniversariante do dia 26 de 
julho. A radiante leonina tem o carinho dos 
�ilhos Leonardo e Laura, do marido Ales-
sandro, da sogra e dos demais familiares e 
amigos, entre eles, Dayane.

Dupla Caipira

Os fofos Valentina e Benício foram eleitos a 
‘Dupla Caipira’ da tradicional “Festa Junina do 
Colégio Mestre.” Valentina foi a “A Bela Caipiri-
nha” e Benício, “O Caipira Bençoado”. Parabéns!

Saúde e Paz

Para Manoel Luís Almeida Filho, que completou 
79 anos no último dia 26. Todos os seus amigos, a 
esposa dona Cida e a neta Ana Flávia (foto), os �ilhos 
e netos desejam felicidade. 

‘Niver da comadre’    

Quem completou mais um ano de vida no 
último dia 30 foi Alessandra Braz. Sua co-
madre Aline, seu esposo Eduardo, seus �ilhos 
Gabriel e Luiz Fernando; sua mãe Regina, 
seu pai João Campos, seus irmãos Flávia e 
João Célio e todos os seus amigos e familia-
res desejam plenitude, alegria e muita paz.  

Tudo de bom  

Hoje, dia 2 de agosto, Eduardo Almeida 
comemora mais um aniversário, para a felici-
dade da família e dos amigos. Vida longa ao 
Eduardo!

Mais um ano de vida!  

Festejou Eleni Almeida no primeiro 
dia do mês de agosto. Recebeu os cum-
primentos dos amigos e os abraços da 
família.

Tudo de lindo

Para a lindíssima Paula Juliana, que 
completou mais um ano de vida no dia 
31 de julho. Desejamos que seu novo ciclo 
venha repleto de sabedoria, de alegria e de 
muitas conquistas.

Em festa

No dia 31 de julho passado, houve festa 
na casa da Thaís Leite, que recebeu o cari-
nho da família e dos amigos.

Muita luz

A bióloga Simone completou mais um 
ano de vida no dia 30 deste mês. Ela recebe 
os cumprimentos especiais dos colegas de 
trabalho, parentes e amigos. 

Feliz aniversário!

Sonia Maria de Faria Garuffe fez ani-
versário no último dia 31. Suas �ilhas Ana 
Paula, Ana Flavia e Francine desejam que 
ela continue a ser fonte de inspiração em 
suas vidas e que, em retribuição, elas sejam 
motivo constante de orgulho.

Muito sucesso e amor

Para o ator e fotógrafo Ramy Olickel 
que completa 30 primaveras no próximo 
domingo dia 4 de agosto! É o que deseja 
seu marido Daniel.

Bênçãos 

Bruna Franco Ru�ino fez 
aniversário no dia 26 de julho. 
Sua família,  amigos e colegas lhe 
desejam muitos momentos felizes!

Felicidade!

É o que desejam a família e os amigos 
da Lydia, que aniversaria no próximo do-
mingo, dia 4 de agosto.

Parabéns!

Para o palmeirense João Marcelo 
Randes (jornal Tribuna do Norte), pela 
passagem do seu aniversário no dia 30 de 
julho, e por seu time estar no G4. Todos os 
seus familiares e a esposa Yonne desejam 
sucesso, alegria e paz. 
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