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Revitalizado e cheio de opções de lazer, de prática esporti-
va ou apenas um local para descanso, o Parque da Cidade 
tem recebido centenas de pessoas, principalmente, aos 
fins de semana. PÁG. 6

Batalhão “Borba Gato” inicia novo 
curso para militares da corporação

O 2° Batalhão de Engenha-
ria de Combate, “Batalhão 
Borba Gato”, de Pindamonhan-

gaba, deu início, em setembro, à 
preparação de uma nova turma 
do Curso de Operação e Manu-

tenção do Robô de Desativação 
de Artefatos Explosivos, modelo 
tEODor.

Poupatempo realiza inscrição de novos 
alunos da Rede Estadual para 2020 PÁG. 2

“Cidade Mais Segura”: 
Força Tática de Pinda 
prende duas pessoas

PÁG. 4

Divulgação

Divulgação

Lar Irmã Terezinha 
recebe atividade 
da “Semana 
Municipal do Idoso”

As ações da sétima 
“Semana Municipal do 
Idoso” estão chegando 
ao �im, mas o legado 
que a atividade deixa é 
gigante. Foram pales-
tras, debates, apresen-
tações teatrais e mu-
sicais, visando discutir 
e garantir os direitos 
dos idosos – ações rea-
lizadas durante todo o 
ano, mas intensi�icadas 
durante a celebração 
do “Dia da Pessoa Ido-
sa” – 1º de outubro. 

PÁG. 5

Jucélia Batista

“Café Caipira” reúne crianças, jovens 
e idosos em ambiente acolhedor

Peça “O Casamento da Dona 
Baratinha” divertiu os idosos

Ribeirão Grande receberá unidade de saúde
Continuam as obras de cons-

trução da unidade de saúde do 
bairro Ribeirão Grande. Buscan-
do dar um melhor acolhimento à 
população, de maneira organiza-
da e efetiva, o local terá recepção, 
consultórios, sanitários, sala de 

curativo e de reuniões, área de 
serviço e depósito de materiais 
de limpeza, entre outros. 

Segundo informações da pre-
feitura, o serviço está sendo rea-
lizado com mão de obra própria, 
e atende a uma reivindicação an-

tiga dos moradores dessa região. 
Além deste posto, outras regiões 
da cidade estão recebendo refor-
ma ou construção de unidades de 
saúde, como o Crispim e o Jardim 
Eloyna.

Parque da Cidade recebe mais 
uma edição do “Café Caipira”

Previsão de entrega da obra é no início do próximo ano

PÁG. 3
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Editorial

Registro
Cultural

Altair Fernandes Carvalho

O autor é jornalista, membro 
da APL-Academia Pindamonhan-

gabense de Letras e da UBT-União 
Brasileira de Trovadores – seção 

Pindamonhangaba. No jornal Tribu-
na do Norte desde 1986

 A festiva plenária solene de setembro da Academia de Letras

Na última sexta-feira (27), o 
Palacete 10 de Julho foi ilumina-
do com a realização da  sessão 
plenária solene da APL-Academia 
Pindamonhangabense de Letras. 
Con�ira alguns momentos da ani-
mada noite cultural que brindou 
a chegada da primavera, fotos do 
Portal R3, jornalista e acadêmico 
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Poupatempo realiza inscrição de novos 
alunos da Rede Estadual para 2020

Shopping  está com inscrições abertas para “Corrida de Natal”

Os postos Poupatempo de 
todo o Estado realizam, durante 
o mês de outubro, a inscrição de 
alunos interessados em ingressar 
na Rede Estadual de Ensino.

As inscrições para a matrícula 
escolar 2020 poderão ser feitas 
pessoalmente no Poupatempo, 
mediante agendamento prévio. 
Para solicitar o serviço basta 
acessar um dos seguintes canais 
de atendimento: o portal (www.
poupatempo.sp.gov.br), o apli-
cativo SP Serviços ou por meio 
dos totens de autoatendimento, 
distribuídos nos shoppings, su-
permercados, estações de Metrô 
e CPTM.

Na data e horário marcados, 
os interessados precisam levar ao 
Poupatempo o RG ou as certidões 
de nascimento/casamento, além 
do comprovante de endereço do 
estudante. Para os menores de 18 
anos é necessário estar acompa-
nhado pelo representante legal, 

Estão abertas as inscri-
ções para a “2ª Corrida de 
Natal” do Shopping Pátio 
Pinda. O evento, que foi um 
sucesso em sua primeira edi-
ção no ano passado, retorna 
agora com provas de 200m, 
400m e 2km (infantis) e 3Km 
e 6km Adulto.

Além da corrida, haverá 
premiações e sorteios de brin-
des cedidos pelas lojas do sho-
pping. 

Inscrições podem ser feitas 
no site minhasinscricoes.com.
br/Evento/2CorridadeNatal-
ShoppingPatioPinda. Os 100 
primeiros a realizarem suas 

inscrições ganham 20% de 
desconto.

É possível fazer a inscrição 
para a corrida até 15 de novem-
bro (ou limite de 600 vagas), e a 
prova será realizada no domin-
go (1º de dezembro), com lar-
gada às 8 horas. O percurso da 
prova ainda será de�inido.

Divulgação

devidamente identi�icado.
Concluída a inscrição nos pos-

tos, o cidadão receberá um pro-
tocolo de atendimento. A partir 
do dia 28 de novembro, a Secre-
taria da Educação disponibilizará 
no site a consulta com a relação 
de vagas disponíveis. Importan-
te ressaltar que, para efetivar a 

matrícula, o aluno deverá compa-
recer à escola acompanhado dos 
pais ou de representante legal.

Todas as informações sobre 
matrícula escolar 2020 na Rede 
Estadual de Ensino podem ser 
consultadas no portal da Secre-
taria da Educação (https://www.
educacao.sp.gov.br/). 

 Acadêmicos que foram prestigiar a plenária solene do mês de setembro

A escritora Bete Guimarães, 
que volta a assumir a presidên-
cia da APL em reunião marca-
da para o próximo dia 8, foi a 
palestrante. Bete discorreu sobre 
o  tema: “A Guarda de Honra de 
Dom Pedro I e a participação de 
integrantes pindamonhangaben-
ses”

 O acadêmico, presidente APL 
em exercício, Edmar de Souza, 
que desempenhou com sucesso 
o período em que esteve à frente 
da entidade, também recebeu 
seu certi�icado de participante 
do I Ensaio de Trovas da APL, 
atividade que teve na coordena-
ção o acadêmico trovador José 
Ouverney (ao microfone). Todos 
os participantes receberam seus  
respectivos certi�icados

Professora de música e acadêmica Jaqueline 
Bigaton Porto (1ª à direita),  e seus alunos da 
Fasc (Faculdade Santa Cecília), responsáveis pela 
animação musical da noite no histórico palacete

O acadêmico, poeta 
e dramaturgo Alberto 

Santiago, criador do Festi-
poema (festival de poesia 
e interpretação poética) 

fez o encerramento o�icial 
deste já tradicional certa-

me nacional de poemas, 
versão 2019

Alunos da Es-
cola Estadual Dr. 
João Pedro Cardo-
so, vencedores do 
concurso de poesia 
(tema: ‘Árvore’) 
promovido pela 
APL naquela esco-
la, foram laureados 
com certi�icados 
referentes ao cer-
tame

Duas escolas de Pinda estão na 
fase de votação online da gincana 
cultural “Xô Desperdício”

Colaborou com o texto: 
Dayane Gomes

Pindamonhangaba conta com 
duas escolas na 3ª edição da “Gin-
cana Xô Desperdício”, promovida 
pela distribuidora de energia elé-
trica EDP. Atualmente, a compe-
tição está na fase de votação dos 
vídeos desenvolvidos pelos parti-
cipantes. O público tem peso na 
escolha dos vencedores por meio 
de likes na plataforma YouTube.

Das 60 concorrentes, 42 per-
tencem ao Vale do Paraíba e Lito-
ral Norte. As unidades educacio-
nais pindenses na disputa são a 
Escola Municipal Professor Joa-

quim Pereira da Silva, do bairro 
Mantiqueira e a Escola Muni-
cipal Professora Odete Cor-
rea Madureira, do Morumbi. 
Para se adequar a propos-
ta da gincana, as produções 
audiovisuais trazem como 
tema sustentabilidade, uso 
consciente de energia e meio 
ambiante.

A votação segue até o próxi-
mo domingo (6). As dez escolas 
ganhadoras ganharão com um 
kit completo de geração solar de 
energia, com capacidade de ge-
ração de 2,5 Kwp, o que corres-
ponde aproximadamente a 300 
KWh/mês. 

Reprodução/Internet

Melhorando o acolhimento 
    

Além da medicina preventiva, realizada através 
de programas e de iniciativas que levam ativi-

dades �ísicas e socioculturais à população, as melho-
rias de infraestrutura na área da Saúde seguem avan-
çado em Pindamonhangaba. 

O destaque desta vez vai para as obras de constru-
ção da Unidade de Saúde da Família do bairro Ribei-
rão Grande.

De acordo com informações da prefeitura, o ser-
viço está sendo realizado com mão de obra própria, 
e atende a uma reivindicação antiga dos moradores 
daquela região.

A proposta é que o local – que deve ser entregue à 
população no início do próximo ano – tenha estrutura 
para um melhor acolhimento da população, de ma-
neira organizada e efetiva. 

Além do posto do Ribeirão Grande, outras regiões 
da cidade estão recebendo reforma ou construção de 
unidades de saúde, como o Crispim e o Jardim Eloyna.  

O ideal mesmo é que todas as pessoas tivessem 
saúde plena, com mudanças de hábitos alimentares e 
de posturas. Mas enquanto houver demanda, é neces-
sário investir em saúde e em estruturas acolhedoras e 
humanizadas. 



Novos lares: feira estimula 
adoção responsável 
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Rede de proteção ao 
suicídio é discutida 
na “Vila dos Afetos”

Realizado pela parceria entre 
os grupos: “Adote”, Associação 
Jaya e “Proteja um Focinho”, com 
apoio da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e do Fundo Social de 
Solidariedade, o evento aconte-
ceu no último sábado (28). 

O resultado foi: muita orien-
tação e quatro animais adotados. 
Parece pouco, mas para as pesso-
as envolvidas nesta causa, cada 
animal adotado de forma respon-
sável, é uma vitória!

 “Estes eventos são fundamen-
tais e muito válidos, pois dão vi-
sibilidade à causa, fazendo com 

que esses animais ganhem um 
novo lar”, disse uma das organi-
zadoras da feira, Maria Aparecida 
Oliveira – a dona Cida do proje-
to Jaya, que organiza eventos ao 
lado das protetoras: Ana Luisa, 
da “Adote” e da Ariane, do “Prote-
ja um Focinho”.  

Dona Cida fez questão de 
ressaltar que toda adoção deve 
ser consciente e que os animais 
adotados já saem com orienta-
ção para a castração. “Quando 
falamos em castração, reforça-
mos que nossa luta é pelo �im do 
abandono dos animais”. 

E mais uma vez a Praça Sete de Setembro 
recebeu a “Feira de Adoção” de animais

Quer colaborar com a causa animal? Visite as páginas 
dos projetos e saiba como: 

Facebook.com/associacaoJaya
Facebook.com/adotepinda

Facebook.com/protejaumfocinho

Colaborou com o texto: 
Bruna Silva

Na última sexta-feira (29), 
a “Vila dos Afetos”, em Morei-
ra César, recebeu uma palestra 
sobre criação de redes de pro-
teção à depressão e ao suicídio. 
O momento foi viabilizado pela 
parceria da Secretaria de Saúde 
de Pindamonhangaba com o 
Fundo Social de Solidariedade.

A palestrante foi a psicólo-
ga e professora universitária, 

Irma Moraes que buscou enfa-
tizar os sinais de uma pessoa 
com quadro depressivo que 
pode culminar em suicídio. 
Com o tema Falar é o melhor 
remédio”, a intenção foi sensibi-
lizar a população para a causa.

De acordo com os organi-
zadores, o objetivo foi reunir 
os líderes religiosos e de bair-
ros para que sejam criadas re-
des de apoios e identi�icação a 
depressão, além de promover 
o encaminhamento adequado 

ao Caps (Centro de Atenção 
Psicossocial). É importante 
destacar que aqueles pacien-
tes que são dependentes quí-
micos deverão ser encami-
nhados ao Caps-AD.

O evento contou, ainda, 
com um plantão “Tira Dúvi-
das” com as psicólogas: Re-
beca de Carvalho Rodrigues 
e Jenifer Silva Rodrigues, que 
atendem em Moreira César, no 
consultório “Humanamente 
Psicologia”. 

Divulgação

Ribeirão Grande receberá unidade de saúde
Continuam as obras de cons-

trução da unidade de saúde ESF 
no Ribeirão Grande. A obra está 
sendo realizada com mão de obra 
da Prefeitura e atende a uma rei-
vindicação antiga dos moradores 
daquela região.

De acordo com informações 
da Secretaria de Obras e Plane-
jamento, o local terá toda a es-
trutura para um melhor acolhi-
mento da população, de maneira 
organizada e efetiva. Recepção, 
consultórios, sanitários, sala de 
curativo e expurgo, sala de reuni-
ões, área de serviço e depósito de 
materiais de limpeza são alguns 
dos setores do novo prédio.

A previsão é que a obra seja 
entregue no início do próximo 
ano.

Além do posto do Ribeirão 
Grande, várias regiões da cida-
de estão recebendo reforma ou 
construção de unidades de saú-
de, como o Crispim e o Jardim 
Eloyna, que têm previsão de 
inauguração ainda para este ano. 
As ações mostram a preocupação 
da administração municipal em 
oferecer uma melhor estrutura 
para o atendimento da saúde na 
cidade. 

Divulgação

Divulgação

Unidade terá consultórios, salas de curativos e de reunião, área de serviço, entre outras



CMI - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO 
CONVOCAÇÃO PARA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes, convocados a 
comparecerem à 10ª Reunião Ordinária/2019 do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo 
discriminados:
Dia: 03/10/2019 (quinta-feira)
Horário:  08h30min
Local:  Auditório da Prefeitura 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso.
Pauta:
I – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
II – Edital do Processo de Eleição da Sociedade Civil – CMI (Publicação)
III – Avaliação Final da VII Semana Municipal do Idoso;
IV– Inscrição de Entidades no Conselho Municipal do Idoso;
V - Informes e encerramento.

Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

Favor confi rmar a presença e/ou justifi cativa da ausência no endereço: 
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA - CMC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

PARA AS VAGAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE PINDAMONHANGABA

Pelo presente edital, o Conselho Municipal de Cultura - CMC, criado pela Lei Municipal nº 
4966/2009, alterado pela Lei nº 5118/2010, no uso de suas atribuições, considerando a deliberação 
da plenária do CMC, reunida em 27/08/2019 - RESOLVE:

1º -CRIAR a comissão eleitoral abaixo identifi cada que terá por fi nalidade organizar o processo 
eleitoral para as vagas dos conselheiros representantes da Sociedade Civil para o mandato 
2019/2021 nos segmentos: Artesanato, Música, Literatura, Cultura Popular, Dança, Artes Visuais/
Audiovisual , Artes Cênicas e Cultura Afro-Brasileira. 
I – São membros da comissão os seguintes conselheiros:
a) Gabriel Cruz Moreira
b) Gislene Alves
c) Rebeca Rezende Guaragna Guedes
II – À Comissão compete as seguintes tarefas:
a) Elaborar e publicar o Edital do Processo Eleitoral;
b) Homologar o credenciamento dos candidatos de acordo com as normas do Edital;
c) ABRIR e encerrar a votação
d) LAVRAR atas de abertura e encerramento da eleição.

2º -CONVOCAR a Sociedade Civil, podendo ser representada por entidades, movimentos, 
segmentos culturais ou tendo atividades artísticas/cultural individual no município, sendo estes 
titulares ou suplentes defi nidos a partir do número de votos. 
 Para a inscrição o candidato deverá comprovar envolvimento em atividades culturais no município 
por meio de documentos, fotos ou matérias de jornal ou outros meios de comunicação. A eleição 
ocorrerá no dia29/10/2019, às 19h na Sede do Conselho Municipal de Cultura, situado no Palacete 
10 de Julho na Rua Deputado Claro César, 33 – Centro. Pindamonhangaba - SP.

3º - As inscrições deverão ser realizadas mediante requerimento por escrito, em formulário padrão, 
disponibilizado pelo Conselho Municipal de Cultura – CMC a ser retirado no Departamento de 
Cultura. 

4º - Para as inscrições deverão ser apresentados:
a)Comprovante de que preenche os requisitos do artigo 3º, parágrafo 2º, da Lei 5.118/10;
b)Resumo devidamente comprovado das atividades do segmento cultural.

5º - Período das inscrições 01/10/2019 a 29/10/2019, das 8h às 19h, no Departamento de Cultura, 
situado no Palacete 10 de julho na rua Deputado Claro César, 33, centro. Pindamonhangaba - SP, 
devendo ser observados os dispostos no artigo 3º do Regimento Interno do CMC. Cópias da Lei N. 
5118/10 e do Regimento Interno estarão à disposição no Departamento de Cultura.

Alcemir José Ribeiro Palma
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Cultura

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 139/19 – LIMPEZA  DE TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Compromissário) Sr. HISAE HITOMI 
E OUTROS, responsável pelo imóvel situado a RUA ABDORAL ESCOSSIO MENEZES, Bairro 
ARARETAMA, QUADRA D-02 LOTE 10 inscrito nesse município sob a sigla: SO.23.04.10.028.000, 
para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Proprietário: Multipla Imoveis Ltda.
Notifi cação: 2407-19. 

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Controle 140/19 – LIMPEZA  DE TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Compromissário) Sr. HISAE HITOMI 
E OUTROS, responsável pelo imóvel situado a RUA ABDORAL ESCOSSIO MENEZES, Bairro 
ARARETAMA, QUADRA D-02 LOTE 09 inscrito nesse município sob a sigla: SO.23.04.10.029.000, 
para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Proprietário: HISAE HITOMI E OUTROS.
Notifi cação: 6271-19. 

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais
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Os brasileiros passaram 
a contar, desde a semana 
passada, com a Carteira 
de Trabalho digital, docu-
mento totalmente em meio 
eletrônico e equivalente à 
antiga CTPS (Carteira de 
Trabalho e Previdência So-
cial) �ísica. 

A mudança visa assegu-

Brasileiro passa a contar com 
Carteira de Trabalho digital

Ideia é simplifi car 
contratações com redução 

da burocracia e custos

rar facilidades para traba-
lhadores e empregados, com 
redução da burocracia e cus-
tos. Por exemplo: ao ser con-
tratado, o novo empregado 
não precisará mais apresen-
tar a carteira em papel. Bas-
tará informar o número do 
CPF (Cadastro de Pessoa 
Física) ao empregador e o 

registro será realizado dire-
tamente de forma digital. 

A medida deve gerar 
economia de R$ 888 mi-
lhões, segundo estima-
tivas da Secretaria de 
Governo Digital do Minis-
tério da Economia. Para 
o cidadão, a estimativa 
de economia para os usu-
ários é de aproximada-
mente R$ 739 milhões, 
enquanto para o governo 
é de R$ 149 milhões. 

Outra facilidade é que 
em vez de esperar 17 dias, 
desde a solicitação até a 
obtenção da carteira, em 
média, o cidadão passa a 

ter acesso ao documento 
em apenas um dia. A cada 
ano, cerca de cinco milhões 
de carteiras de trabalho 
são solicitadas no país.

O documento digital 
está previamente emitido 
para todos os brasileiros e 
estrangeiros que estejam 
registrados no CPF.  No 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 053/2019 (PMP 10373/2019) 
A autoridade superior, com base nos pareceres da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento 
e Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, negou provimento à manifestação de recurso das 
empresas CH Monteiro & Cia Ltda ME, Raul Rabello Neto EPP; e homologou, em 20/09/2019, e 
adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de telhas cerâmicas tipo romana e cumeeira de 
barro”, em favor da empresa Flex Comércio e Representações Ltda, os itens (item-vl unit em R$): 
01-1,17; 02-1,71; 03-1,67. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 141/2019 (PMP 18819/2019) 
A autoridade superior, com base na análise técnica das amostras pela Secretaria Municipal de 
Obras e Planejamento, homologou, em 23/09/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de materiais elétricos”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): DMP 
Equipamentos Ltda: 28-116,72; 45-29,22; 46-36,34; 47-45,13; Elétrica Luz Comercial de Materiais 
Elétricos Ltda: 06-2,84; 07-4,46; 09-2,57; 10-2,57; 11-2,84; 25-10,08; 30-4,11; 31-202,70; 33-
331,76; 49-27,25; 59-41,94; G5 Soluções em Iluminação Pública Eireli ME: 43-15,00; HSX 
Comércio e Serviços Eireli: 15-1,46; 16-3,03; 17-3,52; 18-5,20; Lenut Lux Comércio de Materiais 
Elétricos Ltda: 44-15,65; Luminus Comercial Elétrica Ltda EPP: 23-7,79; 27-289,14; 48-10,02; Migui 
Center Materiais Elétricos Ltda: 32-196,67; 34-53,66; 35-89,00; 58-17,81; Saluti & Cia Ltda EPP: 
20-2,55; Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP: 01-1,40; 08-3,40; 13-0,33; 14-0,50; 21-10,63; 22-
13,05; 24-499,00; 37-1200,00; 38-3,79; 39-5,53; 40-7,96; 41-19,50; 52-43,66; 54-8,71; 55-9,85; 
Tarcila Fernanda Pacheco Martins: 26-95,07; 42-14,75. Itens fracassados: 02, 03, 04, 05, 12, 19, 
29, 36, 50, 51, 53, 56, 57. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 172/2019 (PMP 23379/2019) 
A autoridade superior homologou, em 18/09/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de telhas”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Santos Gouvea 
Comercial Ltda EPP: 01-31,00; Raul Rabello Neto EPP: 02-28,90; 04-44,55; Saluti & Cia Ltda EPP: 
03-13,22. 

PREGÃO Nº 181/2019 (PMP 23433/2019) 
A autoridade superior homologou, em 16/09/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de mobiliário de escritório e ventiladores”, em favor das empresas: Dekore Comércio 
e Serviços S. J. Campos Ltda, o item 01, no valor total de R$ 8.794,44; Exclusiva Comercial e 
Negócios Ltda, os itens 05, 14, 15, no valor total de R$ 4.280,00; Isabelle de Castro Lemos Epp, 
os itens 09, 11, no valor total de R$ 4.107,00; MV dos SJ de Almeida, os itens 03, 04, 07, 08, no 
valor total de R$ 7.736,00; M de L Trindade da Silva Móveis, os itens 02, 06, 10, 13, no valor total 
de R$ 14.175,12. 

PREGÃO Nº 182/2019 (PMP 23434/2019) 
A autoridade superior homologou, em 16/09/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de eletrodomésticos”, em favor das empresas: Exclusiva Comercial e Negócios Ltda, os 
itens 01, 05, no valor total de R$ 1.900,00; HSX Comércio e Serviços Eireli, o item 04, no valor total 
de R$ 3.200,00. Itens fracassados: 02, 03. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 188/2019 (PMP 24717/2019) 
A autoridade superior homologou, em 19/09/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de agregados (pedra britada e pó de pedra)”, em favor das empresas, os itens (item-vl 
unit em R$): Comercial Trading Ltda ME: 02-66,28; 03-43,30; Marcelo Benedito dos Santos ME: 
01-58,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 192/2019 (PMP 24746/2019) 
A autoridade superior homologou, em 19/09/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de areia média lavada de rio”, em favor da empresa TMS Comércio de Areia e Pedra 
Ltda, o item 01, no valor unitário de R$ 88,00. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 149/2019 (PMP 20848/2019) 
Foi fi rmado o contrato 114/2019, de 10/09/2019, para “aquisição de medicamentos fi toterápicos 
para curativos por um período de 12 meses”, no valor de R$ 99.624,00, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestor do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, 
empresa Teixeira & campos Farmácia e Drogaria Ltda EPP, o Sr Luciano Roberto Ferreira. 

PREGÃO Nº 150/2019 (PMP 20849/2019) 
Foi fi rmado o contrato 110/2019, de 04/09/2019, para “aquisição de câmara de conservação de 
vacinas”, no valor de R$ 17.500,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Luiz C de Melo Souza 
Lorena ME, o Sr Luiz Carlos de Melo Souza. 

PREGÃO Nº 154/2019 (PMP 20867/2019) 
Foi fi rmado o contrato 118/2019, de 12/09/2019, para “contratação de empresa especializada na 
realização de serviços em exames de ecopplercardiograma adulto, teste ergométrico e holter”, 
no valor de R$ 83.425,30, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do 
contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Unicard Centro de Diagnósticos S/C 
Ltda, o Sr Roberto Rezende Machado. 

PREGÃO Nº 155/2019 (PMP 20870/2019) 
Foi fi rmado o contrato 112/2019, de 04/09/2019, para “aquisição de veículo”, no valor de R$ 
90.387,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra 
Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa V3 Comércio de Equipamentos e Ferramentas 
Eireli EPP, a Sra Verusca Cristina Mondin. 

PREGÃO Nº 166/2019 (PMP 21745/2019) 
Foi fi rmado o contrato 117/2019, de 12/09/2019, para “contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos”, no valor 
de R$ 49.500,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato 
a Sra Maria Eduarda Abreu San Martin, e pela contratada, empresa Unimáquinas Ferramentas e 
Equipamentos Eireli ME, o Sr Izael Vianna Rocha. 

PREGÃO Nº 184/2019 (PMP 24042/2019) 
Foi fi rmado o contrato 121/2019, de 23/09/2019, para “contratação de empresa para consultoria 
técnica previdenciária”, no valor de R$ 135.600,00, vigente por 12 meses, assinando pela 
contratante e como gestor do contrato o Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela contratada, empresa 
EC2G Assessoria e Consultoria Ltda, o Sr Eduardo Pereira dos Santos. 

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 085/2018 (PMP 14960/2018) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2019, de 28/08/2019, ao contrato 119/2018, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em fornecimento de vidro e mão de obra”, para prorrogação até 
28/08/2020, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa José 
Barbosa Moreira Filho MEI, o Sr José Barbosa Moreira Filho. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba estará no próximo dia 03 de outubro de 
2019 às 15h30, na Câmara de Vereadores, para Audiência 
Pública referente à Prestação de Contas do 2º Quadrimestre 
de 2019. Todos estão convidados.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 
DE PINDAMONHANGABA- CMDM 

CONVOCAÇÃO- Reunião Ordinária- 013/2018-2020

Ficam convocadas as Conselheiras Titulares e respectivas Suplentes do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher de Pindamonhangaba- CMDM a comparecerem na 
13ª Reunião Ordinária a realizar-se:

Dia: 07 de Outubro 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  anterior

2 – Leitura do expediente

3 - Informes da Mesa

4 – Relatório de andamento da Rede de Proteção de atendimento a mulher.

5 – Organização da Comemoração do Outubro Rosa

6 -   Organização do Novembro do Não a Violência

7– Deliberação sobre próxima pauta.

8 – Mudanças do Estatuto andamento.

Obs: As ausências deverão ser justifi cadas por meio eletrônico, conforme regimento 
interno.

Viviane Camargo Ferreira
Presidente do CMDM

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008870-43.2012.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino
Ballestero, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) J.N. de Andrade ME (CNPJ. 06.635.207/0001-19) e José Nunes
de Andrade (CPF. 299.348.028-64), que HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo lhes ajuizou ação de Execução,
objetivando a quantia de R$ 129.382,36 (junho de 2017), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo
- Capital de Giro n° 1295-03642-25. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em
03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida
pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito
em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de
penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Pindamonhangaba, aos 19 de junho de 2019.

                            JORNAL “ TRIBUNA DO NORTE ”
01 + 02 / 10 / 2019

Uma equipe da Força 
Tática da Policia Militar, du-
rante operação do progra-
ma “Cidade mais Segura”, 
na última sexta-feira (27), 
abordou e prendeu duas 
pessoas no bairro Shangri
-lá, por porte de arma de 

fogo, tipo garrucha calibre 
32, com numeração supri-
mida, segundo informa-
ções da polícia, e também 
por drogas (257 porções 
de maconha).

De acordo com a equi-
pe da PM, os dois foram 

conduzidos à delegacia e 
indiciados pelos crimes de 
trá�ico de drogas, associa-
ção ao trá�ico e comparti-
lhamento de arma de fogo 
de uso restrito, permane-
cendo ambos à disposição 
da Justiça.

Força Tática de Pinda 
prende duas pessoas, 
apreende drogas e 
arma de fogo

entanto, cada trabalhador 
terá de habilitar o docu-
mento, com a criação de 
uma conta de acesso no en-
dereço gov.br/trabalho.

Divulgação
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O 2° Batalhão de Engenha-
ria de Combate, “Batalhão Borba 
Gato”, de Pindamonhangaba, deu 
início, em setembro, à preparação 
de uma nova turma do curso de 
“Operação e Manutenção do Robô 
de Desativação de Artefatos Ex-
plosivos”, modelo tEODor. 

A formação habilita os militares 
a realizarem “Operações de De-
sativação de Artefatos Explosivos 
(DAE) com o Robô tEODor”, mis-
sões que requerem um alto grau 
de especialização e conhecimentos 

sobre o combate não convencional.
Esse é um dos cursos desen-

volvidos pelo Destacamento Es-
pecial de Engenharia para Desa-
tivação de Artefatos Explosivos 
(Dst Esp E DAE), da unidade mili-
tar de Pindamonhangaba.

O rObô
O robô tEODor pesa 370 quilos e 

é capaz de erguer cargas de até 100 
quilos e capacidade de arrasto de um 
veículo tipo “pickup” através de seus 
engate reboque. 

É equipado com diversos acessó-

rios, que entre eles se destacam: um 
aparelho inibidor de sinal, um apare-
lho de Raio X, um canhão disruptor 
de água e ferramentas de acesso, 
como uma uma arma de calibre 12, 
que pode realizar o arrombamento 
de portas. 

As quatro câmeras acopladas ao 
equipamento permitem que as ope-
rações aconteçam mesmo que o robô 
não esteja no campo visual do opera-
dor. O painel de controle do equipa-
mento pode ficar até a um quilôme-
tro de distância do local da operação.

A Fatec Pindamonhangaba 
sediará, na quinta-feira (3), uma 
exposição fotográfica que narra, 
por meio de imagens, momen-
tos da vida da pintora mexicana 
e ícone feminino Frida Kahlo.

O evento é fruto de uma 
parceria entre o Centro Pau-
la Souza, instituição à qual 
a Fatec Pindamonhangaba é 
vinculada, com o Consulado-
Geral do México. O resultado é 
uma mostra fotográfica itine-
rante entre as Fatecs e Etecs 
de vários municípios do esta-
do de São Paulo.

batalhão “borba Gato” inicia novo 
curso para militares da corporação

O robô é movido à bateria e têm autonomia de oito a 12 horas de trabalhos ininterruptos

Frida Kahlo é tema de 
exposição fotográfica 
na Fatec Pinda

Inédita no Brasil, a mostra 
conta com 60 fotos que retra-
tam a história de Frida Kahlo e 
seu marido, Diego Rivera, co-
nhecido por seus murais. 

As imagens ficarão em exi-
bição na Fatec Pindamonhan-
gaba apenas na quinta-feira, 
com visitação aberta das 10 
às 12 e das 19 às 22 horas. A 
entrada é gratuita e aberta ao 
público em geral.

A Fatec é uma instituição 
pública estadual que oferece 
cursos de formação superior 
em tecnologia.

Divulgação

Divulgação

As ações da sétima “Semana 
Municipal do Idoso” estão che-
gando ao fim, mas o legado que a 
atividade deixa é gigante. Foram 
palestras, debates, apresenta-
ções teatrais e musicais, visando 

Lar Irmã Terezinha recebe atividade 
da “Semana Municipal do Idoso”
Peça teatral “O casamento da dona Baratinha” arranca gargalhadas dos idosos

discutir e garantir os direitos dos 
idosos – ações realizadas duran-
te todo o ano, mas intensificadas 
durante a celebração do “Dia da 
Pessoa Idosa” – 1º de outubro. 

Realizada através da parceria 

entre o Conselho Municipal do 
Idoso e a Secretaria Municipal 
de Assistência Social, a ativida-
de “é uma iniciativa do Conselho 
do Idoso de Pinda. Um conselho 
muito atuante. Que batalha na 

fiscalização e na luta pela garan-
tia dos direitos dos idosos”, res-
saltou a secretária de Assistên-
cia Social, Ana Paula Miranda. 
“Esta é uma oportunidade onde 
se busca discutir e conscientizar 
a população e os órgãos compe-
tentes sobre a importância da 
política dos idosos, garantin-
do direitos através da oferta de 
serviços que vão ao encontro do 
que a população idosa do nosso 
município precisa”. 

Segundo ela, a cidade conta 
hoje com mais de 16 mil idosos. 
“Já tivemos muitos avanços e 
iremos avançar ainda mais, pois 
esta gestão tem se sensibilizado 

com esta causa, firmando parce-
rias para que juntos, possamos 
seguir na luta para que a política 
do idoso seja efetiva. A ‘Semana’ 
está finalizando com a certeza de 
dever cumprido: com um debate 
amplo, com discussão, palestras 
e eventos muito positivos”.

Na última sexta-feira (27), 
o Lar Irmã Terezinha recebeu 
a peça teatral “O casamento da 
dona Baratinha” – que arrancou 
gargalhada da plateia, em sua 
maioria idosos. O encerramento 
das ações da “Semana Municipal 
do Idoso” acontecerá nesta terça 
(1º/10), das 11 às 16 horas, nos 
Salesianos.

Jucélia Batista

Jucélia Batista
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“São momentos muito agradáveis que 
passamos juntos, e que acaba sendo 
também uma oportunidade para 
reforçamos nossas relações com os 
munícipes. Eu faço questão de participar 
de todos os ‘Cafés’. Às vezes, recebemos 
algumas demandas, mas o mais importante 
é estreitar os laços e conversar abertamente 
com cada participante. Fico muito feliz 
porque esses encontros têm aumentado 
ainda mais nossa proximidade.”

Domingo em família
Parque da Cidade recebe mais uma edição do “Café 

Caipira”, recheado de atrações culturais

Como destacou a moradora 
do bairro Santa Luzia, a Carla, 
“não é só um café da manhã”, é 

“Uma manhã 
maravilhosa! Depois 

de um café da manhã 
delicioso, uma bela 

caminhada pelo 
Parque da Cidade. 

Parabéns aos 
envolvidos pelo lindo 

trabalho que vocês 
 têm feito!”

- Cláudia Santos

um encontro de gerações, com 
uma programação diversificada, 
em um local que tem sido palco 

de atividades socioculturais e es-
portivas: o Parque da Cidade, em 
Pindamonhangaba. 

Revitalizado e cheio de op-
ções de lazer, de prática de es-
portes ou apenas um local para 
descanso, o Parque da Cidade 
tem arrastado centenas de pes-
soas, principalmente, aos fins de 
semana. 

Somando às atividades fixas, 
o “Café Caipira” – realizado pelo 
Fundo Social de Solidariedade, 
com apoio de parceiros e de vo-
luntários –, vem se firmando 
como um dos encontros mais 
aguardados do Parque. 

Além dos produtos feitos nas 
oficinas de culinária saudável e pa-
nificação, do projeto “Reinvente”, o 
encontro recebe atrações culturais 
com música sertaneja; teatro; ofici-
na infantil, entre outras. 

“Para mim e para a mi-
nha família, não é ape-
nas um café da manhã. 
É um momento de la-
zer e de descontração. 
Quando estamos aqui, 
buscamos vivenciar tudo 
o que é oferecido, apro-
veitando esse contato 
com as belezas naturais.”
- Carla  Vilela

Muitas famílias, como a da Cristiane, aproveitaram 
para bater papo com o prefeito Isael

“Além de divulgarmos as oficinas e os 
cursos do ‘Reinvente’, o ‘Café’ já virou 
um evento tradicional na cidade. Por 
onde passamos as pessoas perguntam 
quando acontecerá novamente o 
‘Café’. Para nós, é motivo de muita 
alegria e de satisfação, pois o evento 
reúne famílias, amigos, jovens, 
crianças e idosos em um ambiente 
acolhedor e humanizado, em meio à 
natureza!”

São oferecidos produtos feitos nas oficinas de culinária 
saudável e panificação do Fundo Social

Apresentações teatrais encantaram as crianças

“Yoga Inclusiva” conscientiza sobre deficiência auditiva

Cláudia Vieira Domingues - 
Presidente do Fundo Social de Solidariedade Isael Domingues - prefeito

Fotos: Divulgação
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