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“Etec Day” divulga cursos técnicos 
gratuitos oferecidos em Pinda

Iniciativa visa a apresentar os cursos aos estudantes como meio de favorecer uma escolha consciente da carreira

Cena do espetáculo “Vovô”, da Cia. Truks

O passeio irá da estação no centro de Pindamonhangaba até a do Piracuama

Reproduçao/Internet

Divulgação

Thais Rossi

A Escola Técnica Estadual de 
São Paulo conta com várias uni-
dades espalhadas pelo Estado, 
e Pindamonhangaba é uma das 
cidades com a oferta de quali�i-
cações pro�issionais promovidas 
pela instituição. 
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Inscrições para o 
“Turisnight” abrem 
nesta quinta-feira

Mães participam 
da ofi cina 
“Cozinha 
Saudável”

Estrada de Ferro Campos do 
Jordão terá trem especial para 
comemorar o “Dia das Crianças”
 A EFCJ (Estrada de Ferro Campos do Jordão) promoverá 
nos dias 12 e 13 de outubro o seu passeio turístico anual 
de “Dia das Crianças”, com  decoração temática em Pinda-
monhangaba. 

PÁG. 5

Em breve, Pindamonhangaba realizará o mais tra-
dicional festival de teatro da região. Do dia 7 a  17 de 
novembro, o Departamento de Cultura da Prefeitura 
realiza o “41º Feste (Festival Nacional de Teatro)”.

Pinda realiza  o 41° Feste

Pinda: Prefeitura anuncia 
cancelamento do concurso público

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou, na tarde 
dessa quarta-feira, dia 9 de 
outubro, o cancelamento do 
concurso público realizado 

na cidade, no mês de agosto, 
pela empresa IUDS – Institu-
to Universal de Desenvolvi-
mento Social. 

PÁG. 3
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Editorial

FEIO PRA CACHORRO
Usava óculos fundos de gar-

rafa; sem eles, não enxergava 
um palmo diante do nariz. Mas 
estava con�iante, pois, depois 
de meses de espera, às 16 ho-
ras, do outro lado da cidade, 
Dr. K. Olhão iria atendê-la. Es-
colhera-o por dois motivos: era 
o melhor oftalmologista da re-
gião e, diziam, um colírio para 
os olhos.

Naquele dia, almoçou pou-
co. Estava ansiosa. Banhou-se 
demoradamente, perfumou-
se, caprichou na maquiagem. 
Finalmente iria usar o vestido 
que comprara para a ocasião. 
Mirou-se no espelho. Achou-o 
comprido demais. Apressou-se 
nos alinhavos. 

O marido, esparramado no 
sofá, babava e roncava suina-
mente. Só acordou quando foi 
cutucado.

- Estou indo. Não se esqueça 
de que o Sansão tem tosa hoje. 

Sansão era o pacotinho de 
algodão, o poodle toy, o xodo-
zinho dela. Assim que ela saiu, 
o marido consultou o relógio. 
Em pouco mais de meia hora o 
jogo iria começar. Abriu garra-
fa de cerveja e encheu o copo. 
Cuidaria do cão no intervalo. 

Bebeu, bebeu e bebeu. Embebe-
dou-se de cervejas e destilados. 
Durante o jogo xingava o técni-
co, os jogadores, o juiz e o VAR. 
Os protestos não impediram a 
derrota. 

Ao �im do jogo, Sansão come-
çou a latir. Estava com fome. De 
saco cheio, engatilhou a perna 
para o chute. O celular tocou.

- Amor, o ônibus quebrou. 
Vou demorar. Levou o Sansão à 
tosa?

- Ãh? Quê? Ic! Sansão? Tosa? 
Ic! Ah, sim.Ic! Tá tosado.

- Encheu a cara outra vez? 
Desligou o telefone para 

não ouvir sermão. Trançando 
pernas, procurou tesoura. En-
controu-a e começou a tique-
taquear o poodle.Tic-tic-tic-tic! 
Cortou demais de um lado. Ti-
c-tic-tic-tic. Tentou consertar e 
piorou. Ao perceber o estrago, 
pensou em recolocar os pelos 
com cola ou �ita adesiva. Péssi-
ma ideia.

- Já sei! O angorá do vizinho.
Estava à porta quando ou-

viu a chave girar. Com abraço 
efusivo espremeu e chacoalhou 
a esposa. Os óculos mergulha-
ram no assoalho. 

- Sai de perto de mim, pingu-

ço. Cadê o Sansão?
Ele chutou os óculos para 

debaixo do sofá.
- Na cozinha. Vou buscar.
- Cadê meus óculos. Não en-

xergo nada sem eles.
O marido voltou com o an-

gorá nos braços.
- Sinta como o pelo dele �icou 

mais macio. 
Quando ela tocou nogato ele 

ronronou e miou.
- Que brincadeira é essa? 

Cadê meus óculos?
Para evitar uma tragédia, 

entregou-lhe o acessório corre-
tivo. Ao ver o poodle des�igura-
do, ela disse, ameaçadoramente:

- Vá dormir. Amanhã conver-
saremos.

No dia seguinte, à mesa do 
café, encontrou o bilhete: “Des-
culpe, amor. O Sansão até que 
�icou bonitinho. Fui trabalhar. 
Me perdoa?”

Aliviado, �inalizou o desje-
jum e foi avaliar a tosa. Quan-
do viu o poodle, disse: “Você tá 
feio pra cachorro!”, e caiu na 
gargalhada. Depois, entrou no 
banheiro para escovar os den-
tes e se pentear. Ao suspender o 
pente, gritou:

- Cadê meus cabelos!

Eu indico

Dirigido por Thomas Carter e pro-
duzido pela Sony Pictures, Mãos ta-
lentosas conta a história verdadeira 
de um neurocirurgião que superou 
obstáculos para mudar a história 
da Medicina. O jovem Ben Carson 
não tinha muita chance. Tendo cres-
cido em um lar desfeito e em meio 
à pobreza e ao preconceito, suas 
notas eram baixas e seu tempera-
mento in�lamado. No entanto, sua 
mãe nunca perdeu a fé em seu �ilho. 
Ela insistiu para que ele seguisse as 
oportunidades que ela nunca teve, 
ajudou-o a expandir sua imagina-
ção, sua inteligência e, acima de 
tudo, sua crença em si mesmo. Essa 
fé seria seu dom - a essência que o 
levaria a perseguir seu sonho de 
tornar-se um neurocirurgião.
 “Gosto muito desse �ilme pelo fato 
de contar uma história de supera-
ção de uma pessoa negra, igual a 
mim. Muitas vezes sofremos precon-

A indicação desta semana é o 
filme “Mãos talentosas”  
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ceito por conta de nossa cor, mas 
‘Mão talentosas’ me ajuda a lutar e 
mostrar que sou capaz e posso me 
tornar um ótimo pro�issional, por-
que com a fé em Deus sempre pode-
mos fazer milagres”.

Vinícius Matheus 
Aspirante Salesiano

Divulgação

Prefeitura fecha contrato, inovador, 
de manutenção dos relógios de ponto

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secreta-
ria de Administração, acaba de 
fechar um contrato de manu-
tenção de todos os relógios de 
ponto. O contrato foi assinado 
na última semana e a empresa 
Henry já iniciou a manutenção 
em todo os relógios de ponto, 
um total de 80 unidades. Neste 
contrato está prevista a atua-
lização tecnológica de relógios 
que estavam inservíveis, fa-
zendo com que haja economia 
aos cofres públicos pois seriam 
descartados, mas agora serão 
atualizados, re�letindo em uma 
economia de 73% na aquisição 
de novos relógios.

Esta ação é um investimento 
da prefeitura na infraestrutu-
ra da administração pública, 
trazendo economia, inovação e 
operação plena aos relógios de 
ponto.

Emprego: PAT informa que está 
atualizando as vagas em tempo real 

O PAT (Posto de Atendimento ao Traba-
lhador) informa que as vagas de emprego 
disponíveis – tanto para Pindamonhan-
gaba quanto para o distrito de Moreira 
César – estão sendo atualizadas em tem-
po real no site da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

No endereço eletrônico também é possí-
vel saber o horário em que as vagas foram 
atualizadas e quais documentos são ne-
cessários para que o trabalhador realize 

o cadastro, que deve ser feito pessoalmen-
te no PAT, localizado na rua Albuquerque 
Lins, 138, bairro São Benedito ou ain-
da, avenida José Augusto Mesquita, 170 
(Subprefeitura de Moreira César). 

Além do site da prefeitura, é possível 
baixar o aplicativo de celular ‘Sine Fácil 
Brasil’ para acompanhar as ofertas de 
trabalho. Já o link para acesso às vagas é:  

http://www.pindamonhangaba.sp.gov.
br/site/pat-vagas-de-emprego/.

Escolha pro�issional 
e mercado de trabalho        

E como conhecimento nunca é demais, a 
Escola Técnica Estadual de São Paulo realiza 
nesta quinta-feira (10), o “Etec Day” em 
Pindamonhangaba.

A proposta é que a ação divulgue os cursos 
técnicos gratuitos oferecidos pela Etec João 
Gomes de Araújo, e também auxilie na escolha 
pro�issional, além de passar informações sobre o 
“Vestibulinho 2020”, que terá inscrições abertas a 
partir da próxima semana.

A atividade é aberta para escolas convidadas, 
oferecendo assistência àqueles que estão 
selecionando e de�inindo uma carreira, além 
de difundir de maneira aprofundada os cursos 
empregados na unidade de Pindamonhangaba. 

De acordo com os organizadores, a 
programação está repleta de interações como 
jogos, o�icinas e orientações com professores e 
estudantes de diversas áreas. 

O dia inclui ainda palestras e um bate-papo 
com o tema “Escolha Pro�issional e Mercado de 
Trabalho”. Participe! 
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“Etec Day” divulga cursos 
técnicos gratuitos oferecidos 
em Pindamonhangaba

Os estandes do primeiro “Etec Day” são: 

Colaborou com o texto: 
Dayane Gomes

A Escola Técnica Estadual de 
São Paulo conta com várias uni-
dades espalhadas pelo estado. 
Deste modo, Pindamonhangaba é 
uma das cidades com a oferta de 
quali�icações pro�issionais pro-
movidas pela instituição. Levan-
do em consideração a abertura 
das inscrições para o processo 
seletivo da organização na sema-
na que vem, a Etec João Gomes 
de Araújo terá o “1º Etec Day”. O 
evento acontece nesta quinta-fei-
ra (10), das 13h30 às 21h30.

Abertas a escolas convidadas, 

as atividades se concentram em 
oferecer assistência àqueles que 
estão selecionando e de�inindo 
uma carreira, além de difundir 
de maneira aprofundada os cur-
sos empregados em Pinda. Para 
tanto, a programação está reple-
ta de interações, jogos, o�icinas 
e orientações com professores e 
estudantes de diversas áreas. 

O dia inclui palestras com do-
centes de faculdades da região. 
Um dos destaques é o bate-papo 
que ocorrerá das 18  às 19 horas 
e terá como tema “Escolha Pro-
�issional e Mercado de Trabalho”. 
Além disso, uma mostra de Plan-
tas Alimentícias Não Convencio-

“Administração” – simulações, exposições e 
desa�ios; 
“Cozinha” – divulgação de trabalhos de alunos e 
ex-alunos empreendedores e venda de porção de 
massas por R$ 10; 
“Desenvolvimento de Sistemas” – apresenta-
ção de aplicativos desenvolvidos por estudantes e 
workshops; 
“Nutrição e Dietética” – cálculo do IMC, infor-

mações alimentares e venda de doces;
“Mecânica” – exibição de projetos e visita guia-
da à o�icina;
“Serviço Jurídico” – introdução do curso e esquetes;
“Rubens Zamith – Logística e Recursos Huma-
nos” - simulação de aposentadoria e apresenta-
ção de protótipos;
“Alzira Franco – Administração” - dicas para 
combate da ansiedade e mostra de aplicativo.

Mães participam da o�icina 
“Cozinha Saudável”
Colaborou com o texto: Victor 

Gobbo
No último sábado (5), aconte-

ceu a o�icina “Cozinha Saudável” 
na Escola Municipal Professora 
Isabel do Carmo Nogueira, na 
parte da manhã. O objetivo da 
o�icina é motivar as mães e fami-
liares a confeccionarem receitas 
simples, com alimentos de fácil 
acesso e de grande valor nutricio-
nal, para que possam fazer esco-
lhas mais saudáveis. Trinta mães 
e 16 alunos participaram.

A o�icina foi realizada na cozi-
nha da escola, onde após o pre-
paro, puderam realizar a degus-

tação das receitas preparadas. A 
Equipe de Alimentação Escolar foi 
responsável pela aplicação e orga-
nização, já a técnica de nutrição, 
Maria Helena Del�ino dos Santos, 
pela elaboração do projeto. 

A iniciativa visou fornecer 
condições para que as famílias 
possam privilegiar melhores es-
colhas por alimentos saudáveis, 
tanto na escola, como em casa, 
conhecendo a origem dos ali-
mentos e seu preparo, aprender o 
poder nutritivo e características 
dos alimentos como vitaminas, 
carboidratos, gorduras e entre 
outros.

Divulgação

Divulgação

Estudantes podem 
pedir isenção da taxa 
do Vestibular da Fatec

Começou na quarta-feira 
(9) o período para solicitar 
isenção total e redução de 
50% na taxa de inscrição do 
Vestibular das Faculdades 
de Tecnologia (Fatecs) do 
Estado de São Paulo para o 
primeiro semestre de 2020. 
O prazo termina às 15 horas 
do dia 11.

Os candidatos podem 
pleitear os dois bene�ícios, 
desde que atendam aos re-
quisitos. Neste caso, é pre-
ciso fazer duas inscrições, 
preenchendo o formulário 
especí�ico, disponível no site 
www.vestibularfatec.com.
br. As Fatecs disponibilizam 
computador e acesso à in-
ternet aos interessados em 
solicitar isenção e redução 
da taxa de inscrição. Cabe ao 
candidato entrar em contato 
com a unidade para saber o 
horário de atendimento. 

A resposta à solicitação 
será divulgada somente na 
internet no dia 25 de outu-
bro.

Para solicitar a redução 

da taxa, o candidato precisa 
ter concluído integralmente 
o Ensino Médio no territó-
rio brasileiro. Além disso, 
deve ter renda familiar bruta 
mensal máxima de dois salá-
rios mínimos (R$ 1.996) por 
pessoa.

Para redução da taxa é 
preciso ser estudante regu-
larmente matriculado em 
uma das séries do Ensino 
Fundamental ou Médio. O in-
teressado deve, também, ter 
uma remuneração mensal 
inferior a dois salários míni-
mos (R$ 1.996) ou estar de-
sempregado.

O resultado da solicita-
ção da isenção/redução da 
taxa do Vestibular será em 
25 de outubro. O candidato 
que receber um dos benefí-
cios deve fazer sua inscri-
ção, exclusivamente pela 
internet em um único curso 
de graduação na Fatec de 
sua escolha até as 15 horas 
do dia 11 de novembro. O 
valor da taxa do Vestibular é 
R$ 70.

O resultado da solicitação da isenção/redução da taxa 
do Vestibular da Fatec será divulgado em 25 de outubro

Ação ajuda na escolha profissional; Inscrições para o 
“Vestibulinho 2020” começam na próxima semana

nais (Pancs) do Cpic (Centro de 
Práticas Integrativas e Comple-
mentares) estará exposta das 
13h45 às 16h30. 

A Etec João Gomes de Araújo 
�ica na rua Professor José Bene-
dito Cursino, 75, no bairro Jardim 
Boa Vista.

Vestibulinho 2020
Logo mais começam os ca-

dastros para o processo seletivo 
de ingresso nas Etecs no primei-
ro semestre do próximo ano. Os 
interessados em estudar cursos 
técnicos gratuitos, de forma mo-
dular ou vinculada ao Ensino 
Médio, podem se inscrever entre 
os dias 16 de outubro e 12 de no-
vembro.

A inscrição deverá ser realiza-
da no site www.vestibulinhoetec.
com.br. Para isso, os documentos 
necessários são CPF e RG. Além do 
mais, entre sexta-feira (11) e terça-
feira (15), o candidato pode solici-
tar a redução de 50% do valor da 
taxa de inscrição do “Vestibulinho”, 
exclusivamente pela internet.

Lembrando que, em Pinda-
monhangaba, a Etec João Gomes 
de Araújo tem duas extensões: a 
Rubens Zamith em Moreira Cé-
sar e a Alzira Franco no Alto do 
Cardoso. As três unidades ofe-
recem capacitações. Os cursos 
disponibilizados em 2020 serão 
con�irmados e divulgados nos 
próximos dias.

Prefeitura anuncia cancelamento 
do concurso público

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba anunciou, na tarde dessa 
quarta-feira, dia 9 de outubro, o 
cancelamento do concurso públi-
co realizado na cidade, no mês de 
agosto, pela empresa IUDS – Ins-
tituto Universal de Desenvolvi-
mento Social. A declaração o�icial 
de cancelamento foi realizada 
pelo prefeito de Pindamonhan-
gaba, Dr. Isael Domingues, junto 
com o secretário de Negócios Ju-
rídicos, Anderson Alves.

Na ocasião do concurso, mais 
de 32 mil pessoas realizaram as 
provas em 12 estabelecimentos 
de ensino localizados em Pinda-
monhangaba e Taubaté, e muitas 
reclamações já no dia da prova to-
maram conta das redes sociais e 
também da imprensa, o que levou à 
abertura de processo administrati-
vo da Prefeitura para averiguação.

As denúncias referentes a fa-
lhas da empresa IUDS, como: 
desorganização na realização 
das provas, superlotação das sa-

las, atraso no início dos exames, 
provas com potencial para serem 
violadas, falta de �iscais nas esco-
las e salas de aula, e outras, soma-
das às mais de 70 participações 
pelo aplicativo E-ouve, denúncias 
na Ouvidoria da Prefeitura e mais 
de 100 reclamações no Ministé-
rio Público, levaram a Prefeitura 
de Pindamonhangaba a decidir 
pelo cancelamento do concurso 
público.

O prefeito Isael Domingues 
ressaltou que todos os esforços 
cabíveis à Prefeitura foram fei-
tos, no sentido de apoio e suporte 
para: mobilização da Polícia Mili-
tar, transporte público, viabiliza-
ção de prédios – todas documen-
tadas por parte da Prefeitura.

“A Prefeitura é a maior inte-
ressada na realização do concur-
so público e contratação de novos 
funcionários, que irão atuar nos 
prédios que estamos prestes a 
inaugurar, como postos de saúde, 
creches, UPA, entre outros”, expli-

cou o prefeito Isael Domingues. 
Ele anunciou, ainda, a realização 
de novo concurso, que poderá 
ocorrer ainda neste ano.

“Queremos ressaltar ainda 
nossa indignação e que estamos 
a favor dos ‘concurseiros’, mas 
querermos um concurso que seja 
realizado dentro da maior lisura 
e tranquilidade possíveis”, desta-
cou o prefeito.

De acordo com o secretário de 
Negócios Jurídicos da Prefeitura, 
Dr. Anderson Alves, o contrato 
com a empresa IUDS prevê que o 
valor que foi pago pelos candida-
tos é a remuneração dos serviços 
de execução do concurso, por-
tanto sendo de responsabilidade 
da empresa o ressarcimento dos 
valores das inscrições. “Impor-
tante ressaltar que os valores da 
taxa de inscrição foram recebidos 
diretamente pela empresa, que 
�icou responsável pelo planeja-
mento, organização e realização 
do concurso”, a�irmou.
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Município de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao PPRP nº 162/2019 de “contratação de empresa especializada para locação 
de sanitários quimicos”, com validade de 12 meses, assinada em 25/09/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 349/2019 Empresa: STP – SISTEMA DE TRANSPORTES PRÁTICOS LTDA ME

***

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de 
Preços referente ao PPRP nº 156/2019 de “aquisição de material de serralheria”, com validade 
de 12 meses, assinada em 02/09/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 335/2019 Empresa: AÇO-FER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA

***

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 161/2019 de “aquisição de tampões para galeria de águas 
pluviais”, com validade de 12 meses, assinadas em 02/09/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 339/2019 Empresa: GV DO BRASIL FUNDIDOS EIRELI - ME

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 141/19 – LIMPEZA  DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Compromissário) Sr. 
ELIANE MARIA DA SILVA, responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO BAPTISTA 
FORONI, Bairro ARARETAMA, QUADRA M-05 LOTE 08 inscrito nesse município 
sob a sigla: SO.23.08.18.024.000, 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: ELIANE MARIA DA SILVA.
Notificação: 6292-19. 

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

2col por 7 centimetros

                                         E   D  I  T  A  L 
Em cumprimento o  Estatuto Social desta Entidade, comunico que em eleição realizada neste 
Sindicato, nos dias 05 e 06 de Outubro de 2019, foi eleita a única chapa concorrente do pleito 
encabeçada  pelo Sr. Agnaldo Aparecido da Silva, cuja a constituição é a seguinte. 
 
             DIRETORIA EFETIVA                                      CONSELHO FISCAL SUPLENTES 
Presidente: Henrique Alves Cazuo                             Carlos Eduardo Garcia 
Vice Presidente: Agnaldo Aparecido da Silva            Francisco Antunes da Costa 
Secretario Geral: Wilson Ferreira Dias                       Ronaldo Costa 
Tesoureiro: Benedito Gilberto der Godoy 
               
  DIRETORES SUPLENTES                                 DELEGADOS REPRESENTANTES EFETIVO  
Jose Mario Eugênio                                                       Henrique Alves Cazuo 
Luiz Henrique Diniz Alves                                             Agnaldo Aparecido da Silva  
 
       CONSELHO FISCAL EFETIVO                        DELEGADO REPRESENTANTE SUPLENTES 
Jose Benedicto dos Santos Filho                                 Wilson Ferreira Dias 
Jose Raimundo Ribeiro                                                  Jose Mario Eugênio 
Paulo Henrique de Godoy  
 
Compareceram e votaram 151(cento e cinquenta e um) associados quites em condições de 
votar, regularmente  inscritos nas folhas de votação , a posse  dos eleitos será no dia 29 de 
Novembro de 2019. 
Pindamonhangaba, 08 de Outubro de 2019 

HENRIQUE ALVES CAZUO 
 
 
 

Rua Barão de Itapeva, 85 - Centro - Cep: 12400-390 - Pindamonhangaba / SP 
(12) 3645-6478 I 3648-3175 – sindicato.tr@uol.com.br 

Colaborou com o texto: 
Dayane Gomes

Os alunos de Pinda-
monhangaba que estão 
terminando o Ensino Mé-
dio ou aqueles moradores 
que pararam os estudos 
e pretendem retomar no 
ano que vem contam com 
uma variedade de opor-
tunidades acadêmicas. 
No município vizinho, a 
Universidade de Taubaté 
(Unitau) oferece mais de 
30 cursos de Graduação 
e Superior de Tecnologia. 
Atualmente, o processo 
seletivo da instituição re-
cebe inscrições.

A oferta compreen-
de ensinos nas áreas de 

Estudantes podem se inscrever no 
“Vestibular de Verão 2020” da Unitau

Arte da campanha doi desenvolvida por estudantes

Biociências, Ciências Exa-
tas e Ciências Humanas. 
No “Vestibular de Verão”, 
2.820 vagas estão dispo-
níveis. As novidades são 
os cursos de Medicina Ve-
terinária, Tecnologia em 
Produção Audiovisual e 
Tecnologia de Marketing 
Digital. A concorrida Me-
dicina aceita inscrições até 
o dia 16 de outubro, com a 
taxa de R$ 380. O prazo das 
demais qualificações vai 
até 4 de dezembro, com o 
custo de R$ 50. Em ambos 
os casos, o cadastro deve 
ser feito pelo site http://
web.unitau.br/vestibular/. 
A prova será aplicada em 8 
de dezembro.

Na prática
A campanha de propa-

gação do “Vestibular de Ve-
rão 2020” foi desenvolvida 
por alunos do 8º semestre 
do curso de Publicidade 
e Propaganda da própria 
Unitau. Adan Castro, Isa-
bela de Andrade, Ariel 
Marcon, Paulo Rodrigues e 
Jefferson Andrade atuaram 
como os responsáveis pela 
idealização e concretização 
do projeto.

Com o tema “A Unitau 
se identifica com você”, o 
visual da campanha com-
preende quatros persona-
gens. “Para fazer com que 
aconteça uma identificação 
das pessoas com os perso-

nagens, é preciso ir além da 
aparência. Por isso, usei os 
arquétipos de Jung e tentei 
representar o maior núme-
ro de pessoas por meio da 
diversidade”, explica Adan 

A Caixa realizou, nessa quar-
ta-feira (9), o terceiro pagamen-
to do Saque Imediato do FGTS, 
mediante crédito em conta, para 
os trabalhadores nascidos entre 
setembro e dezembro. Nesta eta-
pa do calendário, cerca de 12,6 
milhões de trabalhadores com 
conta poupança na Caixa recebe-
rão automaticamente até R$ 500 
de cada conta ativa ou inativa 
do Fundo. O total a ser recebido 

pelos trabalhadores representa 
mais de R$ 5,1 bilhões. Com esta 
terceira etapa de pagamentos, 
mais de R$ 15 bilhões terão sido 
liberados para quase 37 milhões 
de trabalhadores.

O crédito ocorrerou automati-
camente no dia 9/10 nas contas 
poupança da Caixa abertas até 
24/7/2019, data de edição da 
Medida Provisória 889/2019. O 
trabalhador também pode obter 

todas as informações sobre o seu 
FGTS nos canais Internet Banking 
Caixa, 0800 724 2019, App FGTS 
e o site fgts.caixa.gov.br.

No caso de não desejar reti-
rar os recursos, o cidadão deve 
comunicar sua decisão através 
dos canais do banco para que 
os procedimentos necessários 
sejam tomados e os valores não 
sacados retornem à conta vin-
culada ao FGTS.

Castro, que desenvolveu as 
ilustrações.

O ilustrador de 21 anos 
acredita que a estratégia de 
retratar a Geração Z foi al-
cançada e se mostra conten-
te com o resultado do tra-
balho. “É sensacional você 
andar pela cidade e ir desco-
brindo lugares novos onde 

as suas ilustrações estão ou 
você parar no semáforo e 
reparar que as pessoas es-
tão observando um outdoor 
com uma arte sua”, exem-
plifica usando experiências 
pessoais. “Acredito que dei-
xei uma marca que poderá 
servir de inspiração para os 
próximos anos”, afirma.

Começa pagamento do Saque 
Imediato do FGTS para nascidos 
entre setembro e dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS 
DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO ***

TOMADA DE PREÇO Nº 016/2019 
(PMP 28548/2019) 
Comunicamos o adiamento “sine 
die” da licitação supra, que cuida de 
“contratação de empresa especializada 
para elaboração de estudo de viabilidade 
técnica, econômica, financeira, legal e 
de modelagem jurídica para o processo 
de implantação e operacionalização da 
nova rodoviária de Pindamonhangaba”, 
devido à necessidade de ajuste do 
Termo de Referência, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de 
Obras e Planejamento (memorando nº 
148/2019-SMOP). 

PREGÃO Nº 207/2019 (PMP 
27272/2019) 
Comunicamos o adiamento da licitação 
supra, que cuida de “aquisição de suco 
de frutas, maçã, lanches e bebida 
láctea fermentada com polpa de 
morango”, por alteração da formulação 
de proposta, para o dia 22/10/2019, 
com entrega dos envelopes às 14h e 
início da sessão às 14h30. 

*** ERRATA ***
PREGÃO Nº 185/2019 (PMP 
24058/2019) 
Informamos que na publicação da 
homologação da licitação supra, nesta 
Tribuna do Norte, edição de 08/10/2019, 
p 06, no objeto da licitação, em que se 
leu “aquisição de eletrodomésticos”, 
leia-se, em correção, “aquisição de 
veículo tipo furgão cor branca, zero km, 
com salão adaptado para ambulância 
de simples remoção”. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO Nº 164/2019 (PMP 
21739/2019) 
A autoridade superior, face à 
manifestação do pregoeiro, considerou, 
em 04/10/2019, deserta a licitação 
supra, que cuida de “aquisição de 
equipamento hospitalar para o Pronto 
Socorro Municipal”. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 106/2019 (PMP 
14217/2019) 
A autoridade superior, com base 
na análise técnica, homologou, em 
07/10/2019, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “aquisição 
de cadeira de rodas, foco refletor, 
negatoscópio de 2 corpos e mesa 
auxiliar”, em favor da empresa Silvio 
Vigido ME, os itens 03, 04 e 05, no total 
valor de R$ 2.090,03. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
138/2019 (PMP 17283/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
04/10/2019, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “aquisição de 
materiais elétricos”, em favor das 
empresas, os itens (item-vl unit em 
R$): DL Ishizucka EPP: 12-97,00; 13-
97,00; HSX Comércio e Serviços Eireli: 
01-1116,22; 02-410,00; 05-55,58; 14-
56,00; Santos Gouvêa Comercial Ltda 
EPP: 03-885,00; 04-55,00; 06-8,91; 
07-20,79; 08-21,78; 09-500,00; 10-
1028,61; 11-5,94; 15-25,48. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
193/2019 (PMP 24750/2019) 
A autoridade superior, com base na 
análise da documentação técnica 
realizada pela Secretaria Municipal da 
Educação, desclassifica a empresa 
Entresserras Eireli ME (item 25), por 
não ter apresentado a documentação 
técnica exigida no termo de referência, 
passando o item 25 para a empresa 

classificada em segundo lugar, qual 
seja, Cauana Comércio de Produtos 
Alimentícios Ltda, cuja documentação 
técnica fora aprovada, e homologou, 
em 02/10/2019, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “aquisição de 
hortifrúti para o preparo da alimentação 
escolar”, em favor da empresa Cauana 
Comércio de Produtos Alimentícios 
Ltda, os itens (item-vl unit em R$): 
01-4,20; 02-4,60; 03-5,60; 04-7,40; 
05-26,00; 06-4,60; 07-4,60; 08-6,20; 
09-5,00; 10-21,40; 11-4,40; 12-10,50; 
13-7,00; 14-9,00; 15-6,20; 16-5,80; 
17-4,10; 18-5,15; 19-6,45; 20-12,10; 
21-5,70; 22-6,20; 23-7,65; 24-4,46; 
25-5,17; 26-8,15; 27-4,45; 28-5,10; 
29-5,55; 30-7,00; 31-7,00; 32-6,55; 
33-7,50; 34-7,50; 35-3,00; 36-6,10; 37-
24,30; 38-10,00; 39-20,80; 40-21,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
198/2019 (PMP 25613/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
03/10/2019, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “aquisição de 
frutas e cereais”, em favor da empresa 
Maria de Lourdes de Souza Rezende 
ME, os itens (item-vl unit em R$): 01-
4,95; 02-4,85; 03-4,20; 04-5,15; 05-
4,46; 06-6,93; 07-17,60; 08-17,98; 09-
5,95; 10-55,00; 11-20,35. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
203/2019 (PMP 25638/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
04/10/2019, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “aquisição de 
kit lanche”, em favor das empresas, 
os itens (item-vl unit em R$): EE 
Martuscelli Padaria e Restaurante Ltda 
ME: 01-2,88; 02-2,20; Maria de Lourdes 
de Souza Rezende ME: 03-8,90. 

PREGÃO Nº 205/2019 (PMP 
25664/2019) 
A autoridade superior, com base na 
análise técnica da Secretaria Municipal 

de Saúde, homologou, em 07/10/2019, 
e adjudicou a licitação supra, que cuida 
de “aquisição de cadeira de rodas e 
banho”, em favor das empresas: Abraão 
Cesar do Nascimento ME, os itens 10, 
18 e 29, no valor total de R$ 14.069,00; 
Carvalho & Filho Copmercial Ltda ME, 
os itens 01, 05, 08, 09, 16 e 28, no 
valor total de R$ 19.115,00; Guilherme 
Kobbaz Darrigo, os itens 02, 06, 07, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27 e 30, no valor total de R$ 
33.153,40; Salles Comércio de Produtos 
Cirúrgicos Eireli, o item 04, no valor total 
de R$ 5.200,00; Top Care Produtos e 
Serviços Hospitalares Eireli EPP, o item 
03, no valor total de R$ 769,23. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 167/2019 (PMP 
21749/2019) 
Foi firmado o contrato 109/2019, de 
04/09/2019, para “contratação de 
empresa especializada em prestação 
de serviço de cobertura securitária 
para veículos oficiais da Secretaria 
de Saúde com abrangência nacional, 
pelo período de 12 meses”, no valor 
de R$ 5.222,00, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como 
gestora do contrato a Sra Valéria dos 
Santos, e pela contratada, empresa 
Mapfre Seguros Gerais S/A, o Sr 
Alexandre Ponciano Serra. 

*REVOGAÇÃO / CANCELAMENTO* 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
186/2019 (PMP 24693/2019) 
A autoridade superior, considerando a 
manifestação do parecer da Secretaria 
Municipal de Negócios Jurídicos, 
e que cabe à administração rever 
seus atos, determinou a revogação / 
cancelamento da licitação supra, que 
cuida de “aquisição de equipamentos 
de proteção individual (EPIs)”, com 
base no artigo 49 da lei 8666/93, e 
súmula 473 do STF.

Reprodução/Internet
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Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

Em breve, Pindamonhangaba 
realizará o mais tradicional festi-
val de teatro da região. Do dia 7 a  
17 de novembro, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, realiza 
o “41º Feste (Festival Nacional de 
Teatro)”. O Festival teve  287 es-
petáculos inscritos, sendo: 158 
na categoria “Adulto”, 73 na cate-
goria “Infantil” e 56 na categoria 
“Rua”. No total, foram 77 cidades 
inscritas de 18 estados brasilei-
ros.

Este ano, o Feste contará com 
seis espetáculos adultos, quatro 
espetáculos infantis, quatro espe-
táculos de rua e sete espetáculos 
convidados, somando 21 peças, 
em 9 dias de apresentações nos 
seguintes locais: Teatro Galpão, 
Parque da Cidade, Museu, CEU 
das Artes e Bosque da Princesa. 

Além dos espetáculos, o festi-
val também contará com pales-
tras e workshops. Todas as apre-
sentações são gratuitas, porém 
para os espetáculos no Teatro 
Galpão é necessário retirar o in-

Pindamonhangaba realiza 41° Festival de Teatro  

Estrada de Ferro Campos do Jordão terá trem 
especial para comemorar o “Dia das Crianças”

A EFCJ (Estrada de Ferro Cam-
pos do Jordão) promoverá nos 
dias 12 e 13 de outubro o seu 
passeio turístico anual de “Dia 
das Crianças”, com  decoração te-
mática em Pindamonhangaba.

O passeio partirá às 13h30 no 
dia 12 (sábado) e às 10 e às 14 
horas no dia 13 (domingo), sain-
do da estação Pindamonhangaba, 
atravessando a planície rural pin-
dense, até a estação Piracuama, 
no pé da Serra da Mantiqueira, de 
onde o trem retorna para o local 
de origem. 

O trajeto completo é de apro-
ximadamente duas horas. O valor 
da passagem de ida e volta é de 
R$ 13 e a capacidade máxima de 
cada passeio é de 100 pessoas.

Não há necessidade de reser-
va e crianças com até cinco anos 
de idade, no colo, não pagam pas-
sagem. Os ingressos podem ser 
adquiridos em qualquer uma das 
estações da EFCJ. 

Turistas com carrinho de bebê 
podem solicitar aos agentes de 
trem para guardá-lo nas estações 
da ferrovia enquanto aproveitam 
a viagem.Passeios terão decoração temática para as crianças em vagões centenários restaurados

gresso com antecedência na bi-
lheteria do teatro.

O júri de seleção dos espe-
táculos foi formado por Victor 
Narezi, Elizete Gomes e Wangy 
Alves. “Mais um ano à frente da 
curadoria desse Festival tão im-
portante para o cenário teatral 
do Brasil, é muito gratificante. 
É sempre desafiador e de muita 
responsabilidade esse lugar. Esse 
ano, com mais 280 inscrições, 
deu trabalho escolher, mas o re-
sultado foi muito bom”, afirmou 
Victor Narezi, que está há 5 anos 
no júri de seleção. “Este ano, tere-
mos grupos e nomes de referên-
cia nacional. Espetáculos de dife-
rentes linguagens e gêneros. Tem 
comédia, teatro popular, drama, 
solo e teatros imagéticos poten-
tes. Tem grupos tradicionais que 
já fizeram história no festival de 
outras edições e também grupos 
novos que prometem fazer his-
tória. Teatro de rua dos bons, di-
vertidos e atrativos e infantis de 
muita qualidade e com temáticas 
fortes e importantes. Esse ano 
será especialmente de muito alto 
nível”, garantiu Narezi.

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

O famoso city tour notur-
no da cidade, o “Turisnight”, 
está com inscrições abertas 
nesta quinta (10) e sexta-fei-
ra (11). O passeio ocorre na 
quinta-feira (15) da próxima 
semana e acontece pelas 
ruas da cidade, sempre inte-
grando a visita a algum local 
turístico de Pinda e zona ru-
ral. As vagas são limitadas.

O “Turisnight” é realizado 
sempre em noite de lua cheia, 
com o objetivo de aproveitar 
a luminosidade do astro e 
aguçar os sentidos dos parti-
cipantes. O passeio é mescla-
do com histórias dos prédios 
e locais da cidade, formando 
a história de Pinda, sempre 

em forma de bate papo e, 
desta vez, contará com visita 
guiada ao Piracuama.

Para se inscrever, basta 
comparecer ao Departa-
mento de Turismo (Palacete 
10 de Julho, rua Deputado 
Claro César, 33 – centro) 
ou ligar para os telefones: 
3643-1424 e 3643-1761.

De acordo com o idea-
lizador do projeto, o guia 
Fábio Vieira, “a intenção do 
turisnight é manter viva a 
história de Pindamonhan-
gaba, e oferecer aos partici-
pantes um novo olhar sobre 
o município”. O projeto é 
uma realização da Secreta-
ria de Cultura e Turismo da 
Prefeitura (Departamento 
de Turismo). 

De acordo com o secretário 
de Cultura e Turismo, Alcemir 
Palma, “o festival se destaca pela 
qualidade e diversidade das peças 
que serão apresentadas, além das 

parcerias com outras instituições 
que agregarão à programação”.  

O 41º Feste é promovido anu-
almente pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do Depar-

tamento de Cultura, com objetivo 
de estimular os grupos de teatro 
em atividade no País, revelar no-
vos talentos e promover o inter-
câmbio cultural.   

Inscrições para o “Turisnight” abrem nesta quinta-feira

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Altair Fernandes Carvalho

Pinda Antiga
Fotos: Divulgação

Arquivo TN

Lembranças literárias

Em sua edição de 11 de ju-
nho de 1902, o jornal Tribuna 
do Norte divulga o ocorrido, re-
velando que acontecera quando 
a paróquia de Nossa Senhora do 
Bom Sucesso celebrava o “Mês 
Mariano”. Era uma das noites 
de festividades de maio. Os �iéis 
lotavam a igreja quando ocor-
reu o sinistro: o depósito de gás 
acetileno explodiu, produzindo 
enormes labaredas. A notícia 
correu de boca em boca, se alas-
trando feito as próprias chamas 
lá no depósito. Estabeleceu-se o 
pânico, a confusão...

 Segundo o redator da Tribu-
na: “Diversas senhoras que cor-
riam pressurosas, levaram tre-
mendas quedas, sendo pisadas 
por outras que também fugiam 
cheias de pavor. Muitas crianças 
que gritavam desesperadamen-
te, foram machucadas e sofreram 
pequenas contusões”.  

A intervenção policial é co-
mentada como um agravante 

Explosão e labaredas abalaram o 
santuário no início do século XX     
Trágico acontecimento se deu há 117 anos e 
deixou em pânico os fiéis que se encontravam 
no interior do templo

Lembranças literárias

Na capela, um dia, a vira
de joelhos a orar, contrita
e, desde então, se sentira
doido de amor pela Rita.

“Males de amor ninguém tira...”,
geme, ingênuo de alma afl ita,
ao recordar-se o caipira
dessa morena bonita.

Mas eis que em ciumes ardendo,
punhos cerrados erguendo
para o céu, blasfema, afl ito,

Ao lembrar-se que a morena
nessa noite de novena
beijara um... São Benedito!

diante do ocorrido. “A polícia, su-
pondo que se tratava de um enor-
me rolo dentro da igreja, trilou os 
apitos, e a confusão e o barulho to-
maram proporções assustadoras”.

Conta o articulista que os poli-
ciais se posicionaram nas portas 
laterais da Matriz, na tentativa 
de impedir que mais pessoas en-
trassem na igreja, mas não foram 
obedecidos. Preocupados, cida-
dãos invadiam o templo para acu-
dir um �ilho, um irmão, a esposa 
ou parente.

No interior da igreja, a con-
fusão se generalizava. “O vigá-
rio Vicente Passos, do altar mor, 
procurava acalmar tão grande 
barulho, a confusão aumentava 
cada vez mais”. Enquanto isso, 
na rua, “pessoas mais calmas do-
minavam o fogo, que não era tão 
grande como se supunha, sendo 
extinto sem o menor perigo”. 

A Tribuna conclui a divulga-
ção desse nefasto acontecimento 
ressaltando que: “A�inal tudo aca-

bou sem ter havido desastre de 
maior importância e as pessoas 
que perderam a calma sofreram 
simplesmente um respeitável 
susto. Ainda bem.”

As festividades à Maria
Por um bom tempo o incên-

dio na igreja deve ter sido assun-
to mais comentado entre o povo 
da pacata Pindamonhangaba do 
início do século XX. Entretanto, 
na mesma edição, o jornal foca o 
lado positivo do evento católico 
daquele evento divulgando notas 
referentes ao encerramento das 
festividades:  

“Na procissão de encerramen-
to da festa vinha debaixo do pá-
lio o cônego J. Fonseca acolitado 
pelos padres Vicente Passos e Ge
-bardo Wiggermann...

“A c o m p a n h a v a 
a procissão, que foi 
muito bem dirigida 
pelo mestre de ceri-
mônias Antônio Cé-
sar Miné, a excelente 
Banda Euterpe, gar-
bosamente fardada e 
dirigida pelo João An-
tônio Romão...

“Dez praças do Corpo de Po-
lícia. Comandados pelo sargento 
Antônio Macedo, faziam a guarda 
da procissão...”

“Terminada as festas religio-
sas, seguiu-se animado leilão.  O 
leiloeiro Manoel do Pinhão fez 

as delícias do  ‘Zé Povinho’ que, 
como sempre, aplaudia suas pi-
lhérias engraçadas...

“Assim terminaram as festas 
do Mês Mariano, uma das mais 
belas e deslumbrantes que temos 
assistido nesta cidade.”

Em 1902 o vigário da 
igreja Nossa Senhora 

do Bom Sucesso era o 
padre Vicente

Recentemente, recebemos a visita do leitor do jornal Tribuna do 
Norte, desembargador (aposentado em novembro de 2015) e um dos 
ex-prefeitos de Pindamonhangaba, Dr. Thiers Fernandes Lobo. Veio 
nos alertar para uma falha desse redator na página de história da edi-
ção de 19/9/2019, que teve como tema “A festiva Pinda dos anos 60 
– Cine Brasil e Cine São José”. Na referida matéria registramos a exis-
tência da área suspensa, tipo camarote, cujo ingresso era identificado 
com a denominação “pullman” como um privilégio destinado aos fre-
quentadores  do Cine São José quando o correto seria do Cine Brasil.

O ilustre visitante relembrou momentos saudosos dos tempos de 
sua juventude em Pindamonhangaba relacionados aos cinemas São 
José e Brasil. Relembrou personagens e situações divertidas nas quais 
era seu parceiro o amigo Lelis, o Dr. José Lelis Nogueira. 

Agradecemos!

Arquivo TN

Cine São José não tinha Pullman

 Cine São José fi cava na avenida Fernando Prestes, local 
hoje ocupado pelo Excelsior

Sobre o leitor 
Eleito vice do prefeito Geraldo Alckmin nas elei-

ções municipais de 1976, gestão que teve seu manda-
to estendido por mais dois anos e três meses, iniciada 
em 1977 foi até 31/3/1983, por força de decreto federal 
originado do Superior Tribunal Eleitoral, Thiers 
Fernandes Lobo acabou assumindo o Executivo 
Municipal para concluir o mandado quando, em obediência à lei, Alckmin 
anunciou seu afastamento para concorrer e se eleger deputado estadual.  

Thiers formou-se pela Faculdade de Direito de Taubaté – Turma de 
1969. Atuou como promotor de Justiça desde 1972 e foi promovido a 
procurador em outubro de 1985. Ingressou na Magistratura em 2005, 
como desembargador pelo critério do Quinto Constitucional – Classe 
Ministério Público. (Fonte: https://tj-sp.jusbrasil.com.br › noticias ›)

Eleito vice do prefeito Geraldo Alckmin nas elei-
ções municipais de 1976, gestão que teve seu manda-
to estendido por mais dois anos e três meses, iniciada 
em 1977 foi até 31/3/1983, por força de decreto federal 
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Sou catequista

Cesídio Ambrogi , 
Jornal 7 Dias (extinto), 

1º de agosto de 1974
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