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17 DE OUTUBRO DE 2019

Cpic promove “Seminário de 
Segurança Alimentar e Nutricional”

O Cpic – Centro de Práticas 
Integrativas e Complementares – 
da Secretaria Municipal de Saúde 
realizou a segunda edição do “Se-
minário de Segurança Alimentar 
e Nutricional de Pindamonhan-
gaba”. O evento, gratuito, ocorreu 
na quarta-feira (16).

PÁG. 3

Prefeito Isael Domingues enfatizou a importância da adoção de hábitos alimentares saudáveis para prevenção de doenças

CEU das Artes 
recebe a o�icina 
“Despertar”

Neste sábado (19), aconte-
ce a oficina “Despertar”, com 
o oficineiro Bruno Honda, 
produtor criativo no núcleo 
de animação da Maurício de 
Souza Produções.

PÁG. 5

Programa “Feito 
em SP” visita 
Vale do Paraíba

Ensaio fotográfico 
retrata beleza de 
mulheres 
com câncer

PÁG. 5

Um ensaio fo-
tográ�ico que re-

trata pacientes 
em tratamento 
contra o câncer 

ganhou reper-
cussão neste 

mês, em Pinda-
monhangaba. O 
projeto foi ideia 
da maquiadora 

Ludy Martins, 
em parceria 

com Rondy Ro-
drigues e o fo-

tógrafo Mateus 
Marx. 

PÁG. 2

3PÁG. 

Conselho de Pastores promove “17ª Semana Evangélica”
Começa no pró-
ximo domingo 
(20), a “17ª edi-
ção da Semana 
Evangélica de 
Pindamonhanga-
ba”, que segue 
até o dia 28 de 
outubro, com 
diversas cele-
brações e ati-
vidades para o 
público evangé-
lico e cristão da 
cidade.

Jucélia Batista

Mateus Marx 

Divulgação

Prefeitura realiza 
apresentação 
do “Diagnóstico 
Socioterritorial” 
do município
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Editorial

Nossa Terra
Nossa gente

Juraci de Faria

A autora é escritora, 
poetisa e membro 

da APL - Academia 
Pindamonhangabense de 

Letras. Professora com 
doutorado em História 
e Filoso� a da Educação 

Matemática.

CARTA DE AMOR À MANUELA E ZUMA
A primeira vez em que nos 

encontramos, por volta das seis 
e meia da manhã, era inverno. A 
menina vinha de mãos dadas com 
o pai, mochila nas costas, gorri-
nho de lobo na cabeça e, numa 
das mãos, segurando bem �irme, 
a guia de sua cachorra - uma bor-
dercollie preta, com as patas, o 
peito e o focinho branquinhos que 
só. Eles vinham pela rua a passos 
tranquilos, conversando e rindo, 
feito o solzinho daquela manhã.

Meus poodles, muito interes-
sados naquela belezura de quatro 
patas, atravessaram a calçada em 
frenesi. Zuma, espevitada como 
todo �ilhote, fez a maior festa para 
nós! Proseamos um pouquinho, 
elogiei a mascote da menina, o 
charme de seu gorrinho e o fato 
dela ir para escola tão bem escol-
tada pelo pai - o agente de cor-
reios Levi -, e por sua cachorra de 
estimação. 

Desde esse dia, nossos encon-
tros de cada manhã têm sido fes-
tejados com profunda alegria! 
Nossos cachorros se adoram e, 
nós, sempre temos um dedinho de 
prosa para contar. Manuela estu-
da na escola “Caveirinha” (é como 
as crianças apelidaram a Escola 
Municipal “Gilda Piorini Molica”, 
próxima ao Cemitério Municipal, 
no Bairro São Judas Tadeus) e, por 
tudo o que temos conversado, vê-
se que Manuela adora a escola, a 
professora, os colegas, as brinca-
deiras no recreio e tudo o que lá 
aprende. 

Encontrá-los é sempre uma 
alegria que transborda e me 
transporta para a escola da mi-
nha infância como um feixe de luz 

que incide pela fresta da janela do 
tempo, com sua brisa in�inita de 
brilhos que tomam meu coração 
por inteiro.Já não se vê mais pais 
presentes na educação escolar dos 
�ilhos. Cada dia é mais raro uma 
criança ser conduzida à escola 
pela mão paterna. Ainda mais pe-
las mãos conscientes de um pai 
– como Levi -, que compreende o 
valor da educação escolar na vida 
futura dos �ilhos e, todos os dias, 
antes de ir para o trabalho, se dis-
põe a caminhar uns dez quartei-
rões a pé, zelando pela �ilha e pelo 
bichinho de estimação dela, para 
conduzi-la à segunda casa do sa-
ber. 

Por isso, encontrá-los tem sido 
tão vivi�icador. É como ser presen-
teada, a cada manhã, com uma 
�lor nascida na fenda do asfalto de 
uma grande metrópole. Penso nos 
laços fraternos de amor e amizade 
que Levi e Manuela terão feito ao 
longo de suas vidas e, a esperança, 
folha e �lor de nossa primavera, 
reverdesce em mim. A infância é 
um território sagrado: tempo e es-
paço de brincar, de aconchegar no 
peito, de ensinar a andar, a falar 
e a calar-se (quando necessário), 
de contar histórias e de povoar o 
imaginário das crianças com bons 
valores, de ouvir suas histórias sem 
pé nem cabeça, deensinar a andar 
de bicicleta e a jogar futebol, a im-
por limites aos jogos de vídeo ga-
mes, a escolher os amigos do peito 
e o animalzinho de estimação, entre 
tantas outras atribuições que ca-
bem a nós, pais...

Vivemos no mundo inteiro um 
momento de egocentrismo exacer-
bado criado pelas redes sociais. O 

Eu indico

Beijada por um anjo é uma 
série de 6 livros: Beijada 
por um Anjo, A Força do 
Amor, Almas Gêmeas, Des-
tinos cruzados, Revelações 
e Eternamente.
O volume 1 conta uma ines-
quecível história de amor 
e suspense, de Elizabeth 
Chandler, publicado pela 
editora Novo Conceito com 
256 páginas. A história é 
de Ivy, uma garota que tem 
medo de água e acredita 
em anjos, e de Tristan, um 
garoto que ama a água e 
não crê nos anjos. Eles se 
apaixonam, mas sofrem 
um acidente. E isso muda 
tudo. Só não muda o amor 
que sentem um pelo outro.

A indicação desta semana é o 
livro “Beijada por um Anjo”

Reprodução/Internet

Este espaço é destinado a indicações de livros, �ilmes 
e séries. Quer participar? Envie sua sugestão para o 

email: tribunapinda@gmail.com
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“Além de a história ser interessante e 
te prender do início ao �im, apresenta 
também situações fora do nosso coti-
diano e incluí em seu contexto os fami-
gerados anjos. Eu indico por ser uma 
leitura fácil e surpeendente.”

Klara Larissa - Estudante 

Divulgação

Juraci Faria

individualismo destronou as rela-
ções de pertencimento familiares. 
Cuidar de nossos �ilhos, de nossa 
família, das crianças de nossa rua, 
de nosso bairro, de nossa cidade é o 
maior patrimônio que podemos dei-
xar ao mundo.

Por isso, esta minha “Carta de 
Amor à Manuela e Zuma”, selada 
com meu profundo respeito a este 
jovem casal - Levi é casado com a 
agente de correios Cláudia e pai 
de Eduardo (3 anos) também -, 
está endereçada a TODOS os pais 
de nossa terra, nossa gente. Que a 
exemplo do jovem Levi, se dispo-
nham a conduzir seus �ilhos pelas 
estradas da vida com profundo 
amor e amorosa presença.

A menina Manuela ao lado pai (o 
agente de correios Levi) e de sua 
querida e inseparável amiga, a 
cachorra Zuma

CEU das Artes recebe a 
o�icina “Despertar”

“Ponto Mis” realiza ‘O�icina de Estrutura Narrativa’

Colaborou com o texto:
Victor Gobbo

Neste sábado (19), aconte-
ce a o�icina “Despertar”, com 
o o�icineiro Bruno Honda, no 
CEU das Artes, das 9h30 às 
12h30. A o�icina é gratuita e as 
vagas são limitadas.

O o�icineiro abordará o 
processo criativo dos casos 
em que desenvolver durante 
sua carreira, envolvendo eco-
nomia criativa, planejamento 
para entretenimento e possi-
bilidades de carreira dentro 
do áudio visual. Quem tiver o 
interesse pode se inscrever 
pelo site: festivalcurtanocelu-
lar.com.br

O CEU das Artes �ica na ave-
nida das Orquídeas, 647-735, 
no Vale das Acácias em Morei-
ra César.

Bruno Honda é designer, chefe, diretor e produtor criativo no 
núcleo de animação da Mauricio de Souza Produções

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

O Museu Histórico e Peda-
gógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina recebe nesta quin-
ta-feira (24) a o�icina “Apren-
dendo Estrutura Narrativa de 
Audiovisual Através de Curtas-
metragens”, com Bruno Carnei-
ro. O curso que acontecerá às 19 
horas, conta com 20 vagas para 

pessoas a partir dos 16 anos e 
é uma realização do Museu da 
Imagem e do Som em parceria 
com a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secreta-
ria de Cultura e Turismo.

O objetivo desta o�icina é 
apresentar uma introdução 
sobre estrutura narrativa de 
obras audiovisuais, os prin-
cipais elementos de uma his-

tória e as técnicas utilizadas 
para organizá-los. Ao �inal, os 
participantes conhecerão os 
princípios que guiam a criação 
de �ilmes envolventes e signi�i-
cativos. 

Quem tiver o interesse pode 
se inscrever ligando para o te-
lefone: 3648-1779, ou pelo 
e-mail: historico@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br.

Medicina preventiva  

Com o passar dos anos, é cada vez maior o número 
de pessoas que busca se alimentar de maneira 

saudável. 

Por outro lado, em virtude da ‘vida agitada’ e 
das multitarefas, muitos pro�issionais optam por se 
alimentar fora de casa e alguns acabam se aderindo às 
comidas rápidas (os fast-foods), tudo isso para “ganhar 
tempo” extra na dedicação de suas atividades laborais.

Na verdade, muitos são os fatores que levam a família 
moderna a se alimentar fora de casa frequentemente. 
Mas não é porque não é ‘caseira’, que a comida precisa 
ser malé�ica, indigesta, não nutritiva ou calórica.

Dentro desse contexto, o Centro Integrativo de 
Atividades Complementares da secretaria Municipal de 
Saúde de Pindamonhangaba realizou na quarta-feira 
(16), a segunda edição do “Seminário de Segurança 
Alimentar e Nutricional”.

O evento foi realizado no ‘Dia Mundial da 
Alimentação’ com o objetivo de reunir pessoas para 
dialogar em prol da alimentação saudável, buscando 
promover bons hábitos alimentares, além de debater os 
problemas ocasionados pela alimentação inadequada.

Sabendo que a prática regular de atividade �ísica 
ligada à alimentação saudável é fundamental para a 
nossa saúde, concluímos que estimular a alimentação 
adequada também é investir em medicina preventiva. 
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Jucélia Batista
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Prefeitura realiza apresentação do 
“Diagnóstico Socioterritorial” do município

Cidade recepciona “Sala de Situação” sobre Arboviroses

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

No último dia 10, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Assistência So-
cial e CMDCA (Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente), realizou a apresen-
tação do “Diagnóstico Socioter-
ritorial” do município. O evento 
aconteceu na Faculdade Anhan-
guera, com palestra da psicóloga 
Cíntia Parisotto.

O diagnóstico socioterrito-
rial é um elemento fundamental 
para a organização, coordenação 
e prestação dos serviços da Pro-
teção Social Básica e Especial de 
Média e Alta Complexidade, no 
qual permite organizar a oferta 
de serviços de forma territoriza-
da em áreas de maior vulnerabi-
lidade e risco social.

Para a secretária de Assistên-
cia Social, Ana Paula Miranda, foi 
um momento muito importante 
para Pindamonhangaba, pois o 
documento traz um posiciona-
mento da situação da Assistência 

Social dentro do município. “O 
objetivo do diagnóstico é mos-
trar quais as demandas sociais 
pertinentes dentro do municí-
pio. A partir deste documento é 
possível criar políticas públicas 
para atender as necessidades da 
população no ambiente da Assis-
tência Social”, disse a secretária.

Para a realização do diagnós-
tico foi realizada uma pesquisa 
mista com dados qualitativos e 
quantitativos, uma pesquisa bi-
bliográ�ica, em que foram levan-
tadas diversas informações so-
bre os aspectos socio-históricos 
do município, assim como foram 
averiguados registros quantitati-

vos de dados que subsidiaram as 
análises comparativas principal-
mente da rede socioassistencial 
de Pindamonhangaba.

O documento está à disposi-
ção na Secretaria de Assistência 
Social para todos que quiserem 
acesso, seja para conhecimento, su-
gestão, dúvidas ou veri�icação dados.

Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Saú-
de, recepcionou a “Sala de 
Situação sobre Arboviro-
ses”, nessa terça-feira (15), 
no auditório da Prefeitura.

O município sediou a 
reunião sobre a situação 
das arboviroses na região 
de 10 cidades: Campos do 
Jordão, Santo Antônio do 
Pinhal, São Luiz do Parai-
tinga, Taubaté, Tremem-

bé, São Bento do Sapucaí, 
Lagoinha, Redenção, Na-
tividade da Serra e Pinda-
monhangaba, e também 
contatou com represen-
tantes da Sucen (Supe-
rintendência de Controle 
de Endemias),  Instituto 
Adolfo Lutz -IAL e Vigi-
lância Epidemiológica do 
Governo do Estado de São 
Paulo.

A pauta versou sobre 

a situação epidemiológica 
dos municípios que com-
põem parte da área de 
abrangência da Diretoria 
Regional de Saúde, estra-
tégia de enfrentamento 
sobre as enfermidades, 
troca de experiências exi-
tosas e adotar medidas 
de contenção e controle 
das doenças que incluem 
a dengue, zika vírus, chi-
kungunya e febre amarela.

Sabores e afetos
“A alimentação saudável é fundamental para a nossa 
saúde. Eu vejo aqui pessoas preocupadas e envolvidas 

em mudar hábitos �ísicos e alimentares: isso é 
medicina preventiva. Se pudermos nos entregar e nos 
integrar por meio de ações que buscam melhorar as 
nossas práticas de saúde, como é feito aqui no Cpic, 

estamos no caminho certo.” 
Isael Domingues – PrefeitoIsael Domingues – PrefeitoI

Um encontro onde todos, de 
alguma maneira, estavam preo-
cupados com hábitos alimenta-
res e de que forma isso impacta 
na cultura alimentar das pesso-
as. 

Durante todo o dia, agen-
tes de saúde, nutricionistas, 
endocrinologistas, alunos de 
culinária, psicólogos, biólogos, 
enfermeiros, professores, pro-
dutores rurais, artesãos e pro-
�issionais de outros diversos se-
tores participaram da segunda 
edição do “Seminário de Segu-
rança Alimentar e Nutricional 
de Pindamonhangaba”.

O evento, gratuito, foi reali-
zado nessa quarta-feira (16), na 
sede do Cpic – Centro de Práti-
cas Integrativas e Complemen-
tares – da secretaria Municipal 
de Saúde; e para a secretária 
Valéria Santos, “a alimentação 
adequada é o pilar para uma 
boa saúde �ísica e emocional. 
A máxima de que ‘somos o que 
comemos’ é verdadeira e por 
isso devemos sempre fazer 
boas escolhas alimentares”. 

De acordo com a interlocu-
tora do Cpic, Ticianna Dantas, 
“o evento foi realizado no ‘Dia 
Mundial da Alimentação’ com o 
objetivo de reunir pessoas para 
dialogar em prol da alimenta-
ção saudável, buscando promo-
ver bons hábitos alimentares, 
além de debater os problemas 
ocasionados pela alimentação 
inadequada como doenças crô-
nicas não transmissíveis, obesi-
dade e fome, e a utilização das 
Plantas Comestíveis Não Con-
vencionais, entre outros temas. 
Foi um evento bem rico e cheio 
de propostas”.   

Além de palestras, exibição 
de vídeos, teatro e debates, do 
lado de fora do auditório havia 
estandes de produtores artesa-
nais e orgânicos, ONGs e grupos 
ligados à cultura alimentar. 

O evento teve apoio de di-
versos parceiros como o Fundo 
Social de Solidariedade; a Apta 
(Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios); Comevap, 
Arroz Ruzene, Serramar, entre 
outros.

Integração e 
aprendizado 
marcaram “2º
Seminário de 
Segurança 
Alimentar e 
Nutricional de 
Pindamonhangaba” 

Jucélia Batista

Seminário debateu sobre práticas 
alimentares e recebeu pessoas de diversas 
cidades da região e da capital paulista
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Portaria nº 017/2019 da Secretaria Municipal 
de Educação,

Regulamenta o Processo Seletivo para a 
Função de Gestor 

Regional de Educação Básica

 Júlio César Augusto do Valle, 
Secretário Municipal de Educação, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos da Lei 
5318, de 21 de dezembro de 2011, que “Dispõe 
sobre a Organização, Estruturação, Plano de 
Empregos Públicos, Carreira e Remuneração 
dos Profissionais do Magistério Público” de 
Pindamonhangaba.
RESOLVE: 
Estabelecer disposições sobre o processo de 
seleção para a função de suporte pedagógico 
-Gestor Regional de Educação Básica - no 
ano de 2019 e disciplinar as providências que 
seguem:

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - A designação para a função de Gestor 
Regional de Educação Básica obedecerá 
aos requisitos estabelecidos na Lei 5.318/11, 
conforme consta no artigo 14 e em seus 
parágrafos 1º ao 4º e no Anexo I que compõem 
a referida norma.
Art. 2º - Serão disponibilizadas 12 (doze) vagas 
para a função de Gestor Regional de Educação 
Básica, com ação supervisora, pedagógica 
e administrativa conforme as atribuições 
elencadas, conforme disposto no Anexo VII da 
Lei 5.318/11 e pela Lei6.197/18.

Descrição sumária das atribuições da 
Lei5318/11
Assessorar a Diretoria de Ação Educativa e 
Desenvolvimento Pedagógico no planejamento 
e na condução dos trabalhos pedagógicos 
nas unidades da Rede Municipal de Ensino e 
demais instâncias de atuação da Secretaria 
Municipal de Educação as quais se estendam 
as ações educativas organizadas pelo Poder 
Público Municipal.

Descrição das atribuições:
- Prestar assistência pedagógica nos processos 
que envolvam o planejamento, o controle 
de frequência dos alunos, a avaliação do 
rendimento escolar, a inclusão de educandos 
com necessidades educacionais especiais;
- Atuar, junto ao Departamento Administrativo 
e Financeiro da Educação e ao Departamento 
de Gestão de Educação, na orientação de 
procedimentos de gestão de pessoas, controle 
de recursos e despesas da unidade;
- Colaborar com as equipes das unidades 
para o bom desenvolvimento dos processos 
administrativos que envolvam controle de 
pessoal, matrículas, acompanhamento do 
rendimento escolar e desenvolvimento de 
programas complementares de transporte 
escolar, merenda e outros;
- Assessorar diretamente a Diretora 
do Departamento de Ação Educativa e 
Desenvolvimento Pedagógico nos trabalhos 
inerentes ao departamento, na organização, 
implantação e supervisão de ações de 
formação, projetos educacionais, eventos e 
campanhas desenvolvidas na Rede Municipal 
de Ensino;
- Visitar as escolas do seu setor para verificação 
do desenvolvimento do processo pedagógico 
estabelecido;
- Propor assistência aos alunos e pais, quando 
necessário, orientando-os quanto ao processo 
educativo, ao atendimento especializado e a 
frequência escolar.
Descrição Sumária das Atribuições pela 
Lei 6.197 de 20/12/2018 que dispõe sobre 
a estruturação dos cargos de secretários 
municipais, dos cargos de provimento 
em comissão, das funções de confiança 
e das funções gratificadas da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba e dá outras 
providências.
- Realizar a Gestão Regional da Educação 
Básica do Município, de acordo com as 
definições da Secretaria Municipal de 
Educação. 
- Realizar de forma regional o acompanhamento 
das atividades da educação básica, índices 
de desenvolvimento, aplicação dos projetos 
pedagógicos e outras atividades compatíveis;
 - Coordenar a elaboração, implementação e 
avaliação do projeto político-pedagógico da 
unidade educacional, visando a melhoria da 
qualidade de ensino, em consonância com as 
diretrizes educacionais do Município;
 - Elaborar o plano de trabalho da coordenação 
pedagógica, articulado com o plano da direção 
da escola, indicando metas, estratégias 
de formação, cronogramas de formação 
continuada e de encontros para o planejamento 
do acompanhamento e avaliação com os 
demais membros da Equipe Gestora;
 - Coordenar a elaboração, implementação 
e integração dos planos de trabalho dos 
professores e demais profissionais em 
atividades docentes, em consonância com 
o projeto político pedagógico e as diretrizes 
curriculares da Secretaria Municipal de 
Educação;
 - Assegurar a implementação e avaliação 
dos programas e projetos que favoreçam a 
inclusão dos educandos, em especial dos 
alunos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação; 
- Promover a análise dos resultados das 
avaliações internas e externas, estabelecendo 

conexões com a elaboração dos planos 
de trabalho dos docentes, da coordenação 
pedagógica e dos demais planos constituintes 
do projeto político- pedagógico; 
- Analisar os dados referentes às dificuldades 
nos processos de ensino e aprendizagem, 
expressos em quaisquer instrumentos internos 
e externos à unidade educacional, garantindo 
a implementação de ações voltadas à sua 
superação; 
- Identificar, em conjunto com a Equipe Docente, 
casos de alunos que apresentem dificuldades 
de aprendizagem e desenvolvimento e, por 
isso, necessitem de atendimento diferenciado, 
orientando os encaminhamentos pertinentes, 
inclusive no que se refere aos estudos de 
recuperação contínua e, se for o caso, paralela 
no ensino fundamental; 
- Planejar ações que promovam o engajamento 
da Equipe Escolar na efetivação do trabalho 
coletivo, assegurando a integração dos 
profissionais que compõem a unidade 
educacional; 
- Participar da elaboração de critérios de 
avaliação e acompanhamento das atividades 
pedagógicas desenvolvidas na unidade 
educacional; 
- Acompanhar e avaliar o processo de avaliação, 
nas diferentes atividades e componentes 
curriculares, bem como assegurar as condições 
para os registros do processo pedagógico; 
- Participar, em conjunto com a comunidade 
educativa, da definição, implantação e 
implementação das normas de convívio da 
unidade educacional; 
- Organizar e sistematizar, com a Equipe 
Docente, a comunicação de informações sobre 
o trabalho pedagógico, inclusive quanto à 
assiduidade e à necessidade de compensação 
de ausências dos alunos junto aos pais ou 
responsáveis; 
- Promover o acesso da equipe docente aos 
diferentes recursos pedagógicos e tecnológicos 
disponíveis na unidade educacional, garantindo 
a instrumentalização dos professores quanto à 
sua organização e uso; 
- Participar da elaboração, articulação e 
implementação de ações, integrando a unidade 
educacional à comunidade e aos equipamentos 
locais de apoio social; 
- Promover e assegurar a implementação 
dos programas e projetos da Secretaria 
Municipal de Educação, por meio da formação 
dos professores, bem como a avaliação e 
acompanhamento da aprendizagem dos 
alunos, no que concerne aos avanços, 
dificuldades e necessidades de adequação; 
- orientar, acompanhar e promover ações 
que integrem estagiários, cuidadores e 
outros profissionais no desenvolvimento das 
atividades curriculares; 
- Participar das atividades de formação 
continuada promovidas pelos órgãos regionais 
e central da Secretaria Municipal de Educação, 
com vistas ao constante aprimoramento da 
ação educativa.
Parágrafo Único - A designação para a função 
de Gestor Regional de Educação Básica 
obedecerá às fases: inscrição dos candidatos, 
divulgação dos inscritos, prova objetiva, eleição 
entre os pares e divulgação de listagem única 
com o nome dos candidatos que obtiveram 
votos na ordem decrescente de classificação.
Artigo 3º - Primeira Fase: inscrição dos 
candidatos interessados, observando os 
seguintes critérios:
I) Efetividade na classe de docentes da Rede 
Municipal de Ensino;
a) Tempo de efetivo exercício no Magistério 
Público Municipal, igual ou superior a 03 
(três) anos. A comprovação do tempo mínimo 
de atuação no magistério público municipal 
será feita mediante comparação dos dados 
constantes na ficha de inscrição com os dados 
da ficha cadastral do candidato em arquivo no 
Departamento de Gestão de Educação;
b) A inscrição dos candidatos interessados 
ocorrerá no período de 11 a 12 de novembro 
de 2019, das 08 horas do dia 11 de novembro 
às 11h59 do dia 12 de novembro pelo site 
Educapinda https://www.educapinda.net.br/
Artigo 4º – Segunda Fase: A divulgação dos 
inscritos será feita no dia 14 de novembro de 
2019 no jornal Tribuna do Norte e enviado às 
unidades por e-mail pelo Departamento de 
Ação Educativa e Desenvolvimento Pedagógico
Artigo 5º – Esclarece sobre a Terceira Fase do 
processo que é a realização da Prova Objetiva.
a) A prova objetiva será composta de 50 
(cinquenta) questões de conhecimentos 
específicos da área de educação, com cinco 
alternativas de resposta para cada questão, 
sendo apenas uma resposta válida por questão;
b) Cada questão valerá 01 (um) ponto, sendo 
a nota máxima da prova igual a 50 (cinquenta) 
pontos e a nota mínima para a classificação do 
candidato igual a 30 (trinta) pontos;
c) Candidatos com nota inferior a 30 (trinta) 
estarão desclassificados, não podendo 
participar de eleição pelos pares;
d) A prova objetiva será realizada no dia 30 de 
novembro (sábado), das 9 horas às 12 horas, na 
Faculdade Anhanguera de Pindamonhangaba, 
localizada na Avenida Nossa Senhora do 
Bonsucesso, 2180;
e) No dia da prova os candidatos deverão 
comparecer às salas portando um documento 
de identificação com foto (RG ou carteira de 
habilitação), o comprovante de inscrição, 
caneta azul ou preta;
f) Durante a prova não será admitido o uso de 
celulares ou demais equipamentos eletrônicos 
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de som e imagem, estes deverão permanecer 
desligados;
g) Junto com a prova os candidatos receberão 
impresso específico para anotação de suas 
respostas, em duas vias: uma para ser entregue 
junto com a prova e outra para o candidato;
h) O candidato entregará a via original do 
caderno de provas e a 1ª via do gabarito ao 
aplicador que estiver presente em cada sala;
i) A divulgação do gabarito será feita no dia 
02 de dezembro no site da prefeitura: www.
pindamonhangaba.sp.gov.br e nos e-mails 
institucionais das unidades escolares;
j) No dia 06 de dezembro sairá a lista dos 
habilitados para a 4ª fase do processo seletivo 
no jornal Tribuna do Norte e encaminhada para 
os e-mails institucionais.
§ 1º - Após o horário de início da prova, não 
será admitida a entrada de candidatos nas 
salas onde estiver ocorrendo as aplicações.
§ 2º - Os candidatos inscritos no processo 
seletivo que, na data da prova, estiverem 
licenciados poderão participar desta fase, 
desde que estejam em condições de realizar a 
avaliação.
Art. 6º - A elaboração e a correção das 
provas objetivas ficarão a cargo de empresa 
especializada, contratada especificamente para 
este fim pela Secretaria Municipal de Educação.
Art. 7º - A aplicação das provas objetivas 
será feita por funcionários das secretarias da 
Prefeitura, exceto da Educação, designados 
especificamente para este fim.
§ 1º - Ao final da aplicação os funcionários 
entregarão os envelopes de provas ao 
supervisor representante da empresa 
contratada para o processamento dos 
resultados.
Art. 8º - Para garantia da lisura e transparência 
no que se refere à fase de provas objetivas, 
constituir-se-á comissão especial para 
fiscalização do processo seletivo para a função 
de suporte pedagógico de Gestora Regional de 
Educação Básica.
I – Serão convidados para compor a 
comissão de que trata o caput deste artigo 
uma representante do Conselho Municipal 
de Educação, indicado pelo(a) presidente do 
colegiado; um representante do Conselho 
de Acompanhamento e Controle Social do 
FUNDEB; indicado pelo(a) presidente do 
colegiado; um representante do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais, indicado pelo 
presidente da instituição; um representante 
dos funcionários do Departamento de Gestão 
de Educação ou de outro Departamento da 
Prefeitura, indicado pelo Secretário da pasta; 
um vereador indicado pelo Presidente da 
Câmara, preferencialmente que faça parte da 
Comissão da Educação.
§1º - Dentre as atribuições da comissão 
destacam-se:
a) Supervisionar a aplicação das provas 
objetivas nas datas, horários e locais definidos 
por esta portaria;
b) Receber dos aplicadores os cadernos de 
prova e gabaritos dos candidatos; conferir 
o material recebido; lacrar o material em 
envelopes e entrega-lo ao supervisor da 
empresa que fará a correção das provas;
c) Conferir, após a correção das provas, 
os resultados obtidos pelos candidatos e 
colaborar na elaboração da lista de candidatos 
classificados e de candidatos não classificados 
para a fase de eleição pelos pares, monitorando 
os procedimentos de publicação das relações 
de classificados e não classificados na Tribuna 
do Norte;
d) Atuar diretamente na condução das eleições, 
em colaboração com a Secretaria Municipal 
de Educação, no que se refere à: coleta de 
votos,contagem e registro dos votos para cada 
candidato, elaboração de lista de candidatos 
votados por ordem decrescente; arquivamento 
do material utilizado durante a eleição; registro 
de ata sobre o processo eleitoral;
e) Auxiliar a Secretaria Municipal de Educação 
nos procedimentos relativos à publicação das 
relações de candidatos por número de votos;
f) Compor, com a Secretaria Municipal de 
Educação, foro específico para dirimir e prestar 
esclarecimentos aos docentes inscritos no 
processo seletivo e demais representantes do 
magistério público municipal.
Art. 9º - A publicação dos números de matrícula 
dos candidatos habilitados nas provas objetivas 
será feita na ordem decrescente de pontuação.
§ 1º - A publicação de que trata o caput será feita 
no Tribuna do Norte e também será divulgada 
por meio de circular interna do Departamento 
de Ação Educativa e Desenvolvimento 
Pedagógico às unidades da Rede Municipal de 
Ensino.
§ 2º - Os recursos referentes à fase de provas 
objetivas poderão ser apresentados pelos 
candidatos interessados no período de 09 
a 10 de dezembro, mediante requerimento 
encaminhado diretamente ao Secretário 
Municipal de Educação.
§ 3º - As respostas aos recursos apresentados 
serão publicadas pela Secretaria Municipal 
de Educação em 13 de dezembro, no jornal 
Tribuna do Norte.
Art. 10º - A Quarta fase do processo seletivo 
para Gestores Regionais de Educação Básica 
trata da eleição pelos pares, dos candidatos 
habilitados na prova objetiva.
Art. 11º - A eleição ocorrerá em 17 de dezembro 
e será organizada pela Secretaria Municipal 
de Educação, sendo acompanhada por 
representantes da comissão de que trata o 
artigo 8º desta portaria.

Art. 12º - Os profissionais do magistério público 
municipal deverão apresentar-se no horário das 
8h às 18h, para votação e assinatura de ata de 
comparecimento. Locais de votação:
NAP Governador Mário Covas
Escola Municipal “Félix Adib Miguel”
Escola Municipal “Prof.ª Isabel do Carmo 
Nogueira”
Escola Municipal “Prof. Elias Bargis Mathias”
Escola Municipal “Arthur de Andrade”
Secretaria Municipal de Educação
§ 1º - A cada eleitor será disponibilizada 
uma cédula eleitoral que será preenchida 
exclusivamente no local da votação e 
depositada em urna específica para garantia da 
lisura do processo.
§ 2º - As cédulas, após o preenchimento, 
deverão ser depositadas a urna sob supervisão 
de um dos componentes da comissão.
§ 3º - Na cédula eleitoral constará campo 
específico para a indicação nominal de até 02 
(dois) nomes para a função de Gestor Regional 
de Educação Básica.
§ 4º– Serão consideradas nulas as indicações 
de candidatos não habilitados na prova objetiva 
ou indicações de profissionais que não constem 
na relação de inscritos para o processo.
Art. 13º - Os profissionais do magistério que não 
comparecerem à eleição deverão apresentar 
justificativa de ausência à Secretaria Municipal 
de Educação, no prazo de até dois dias úteis a 
contar da data da eleição.
Parágrafo Único – A justificativa deverá conter 
os dados do profissional (nome completo, 
matrícula e indicação da unidade em que atua), 
o motivo da ausência, a data e a assinatura.
Art. 14º - Os candidatos que estiverem 
concorrendo a uma das vagas disponíveis para 
a função de Gestor Regional de Educação 
Básica e que, na data da eleição, estiverem 
licenciados precisarão apresentar justificativa 
de sua ausência, caso já tenham apresentado 
documento comprobatório de sua condição ao 
Departamento de Gestão da Educação, sendo 
facultada sua participação na votação.
Art. 15º - Após a apuração dos votos válidos, 
a comissão especial instituída para fins deste 
processo seletivo, apresentará à Secretaria 
Municipal de Educação os registros relativos 
aos resultados da votação.
Art. 16º - Concluída a fase de eleição pela 
comissão será publicada a relação de 
candidatos votados, no site da prefeitura, na 
Tribuna do Norte e e-mails institucionaisno dia 
19 de dezembro de 2019.
§ 1º - A relação de candidatos concorrentes à 
função de Gestor Regional de Educação Básica 
será publicada em ordem decrescente de votos.
Art. 17º - Os recursos referentes a fase de 
eleição poderão ser apresentados no dia 
20 dezembro com resposta do Secretário 
Municipal de Educação até o dia 23 de 
dezembro de 2019.
Art. 18º - Ao final do processo eleitoral, a 
comissão entregará à Secretaria Municipal de 
Educação toda a documentação para arquivo 
na secretaria, acompanhada de relatório final 
acerca do processo seletivo.
Parágrafo Único – Os documentos recebidos 
serão arquivados para fins de fiscalização por 
parte dos conselhos da área de educação e 
consulta por parte dos candidatos participantes 
do processo, podendo ser requeridos por 
outras instâncias desde que haja procedência 
na solicitação.

DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS ELEITOS 
PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE 
GESTOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA
Art. 19º – Os candidatos eleitos serão 
convocados individualmente pelo Secretário 
Municipal de Educação e representantes da 
Diretoria dos Departamentos da pasta para 
atribuição quanto à área de atuação ou lotação.
§ 1º - A convocação dos candidatos será 
feita por e-mail, considerando-se o endereço 
eletrônico informado na ficha de inscrição.
§ 2º - As convocações serão agendadas em 
horário de expediente da Secretaria Municipal 
de Educação.
§ 3º- As convocações serão realizadas entre os 
dias 26 e 27de dezembro de 2019.
Art. 20º - A função de suporte pedagógico 
(Gestor Regional de Educação Básica) é 
caracterizada como função de confiança, sendo 
sujeita às regras a elas aplicáveis disciplinadas 
nas leis 5318/2011 e 6.197/2017.

DA DESIGNAÇÃO DOS CANDIDATOS 
SELECIONADOS PARA O EXERCÍCIO DAS 
FUNÇÕES DE SUPORTE PEDAGÓGICO
Art. 21º - Os candidatos selecionados serão 
designados para as unidades de trabalho por 
meio de portaria a ser publicada pela Secretaria 
Municipal de Educação, na primeira quinzena 
do mês de janeiro de 2020.
§ 1º - Os candidatos que não forem convocados 
para ocuparem as vagas informadas nesta 
portaria permanecerão classificados.
§ 2º - Os candidatos indicados no parágrafo 
anterior poderão, mediante a abertura de vaga, 
ser chamados para o exercício de função de 
confiança em substituição a profissionais que 
se afastem por quaisquer motivos, temporário 
ou permanentemente.
Art. 22º - A designação para as funções de 
suporte pedagógico será por um período de 
até 02 (dois) anos, podendo ser cessada a 
qualquer tempo a pedido do docente nomeado 
ou de acordo com o interesse da Secretaria 
Municipal de Educação.

§ 1º - O docente designado para ocupar 
função de suporte pedagógico terá o direito de 
retornar à classe que lhe foi atribuída antes da 
designação.
Art. 23º - Os ocupantes da função terão direito 
a 30 (trinta) dias de férias a serem tirados 
em qualquer época do ano, considerando 
que o período de recesso escolar, em julho e 
dezembro, será restrito aos (as) que estiverem 
em exercício docente em sala de aula.
Art. 24º - Ter disponibilidade de participar 
nas formações promovidas pela Secretaria 
Municipal de Educação.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 25º - Os termos desta portaria serão 
amplamente divulgados.

Art. 26º - Os casos omissos que surgirem no 
período relativo ao processo seletivo para a 
função de suporte pedagógico serão resolvidos 
pela Secretário Municipal de Educação naquilo 
que for de sua competência e poderá solicitar 
informações e pareceresda Secretaria de 
Negócios Jurídicos do município para dirimir 
eventuais dúvidas e omissões. 

Art. 27º - Os termos desta Portaria serão 
amplamente divulgados.

Art. 28º - Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 17 de outubro de 2019.

Júlio César Augusto do Valle
Secretário de Educação e Cultura

ANEXO I: MODELO DA FICHA DE 
INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO 
DE GESTOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA QUE ESTARÁ DISPONÍVEL PARA 
PREENCHIMENTO NO Site https://www.
educapinda.net.br/

1)Dados gerais d@ candidat@:

Nome completo d@ candidat@: ____________

Endereço completo (com CEP):_____________

Telefone residencial: (     ) ________________  

Celular: (    ) ___________________________

E-mail pessoal para contato: ______________

Unidade(s) em que atua em 2019: __________

Sede como docente: _____________________

2) Dados para inscrição no processo 
seletivo:

a) Ingresso na Rede Municipal de Ensino: 
_____/_____/_____

b) Matrícula: ________________________

c) Formação acadêmica:
- Nível Médio (curso 
completo):____________________________

- Nível Superior (cursos completos):__________

- Pós-Graduação completa: _______________

Anexar cópia dos certificados dos cursos 
citados ou declaração validada para os 
cursos em andamento.

3) Dados complementares:
a).Possui experiência nessa função ou em 
função similar? 
(   ) Não    (     ) Sim – Indique a função, o tempo 
de experiência e local de atuação

b). Em relação ao seu perfil profissional, 
destaque:
- Estudos realizados (concluídos ou em 
andamento) nos últimos 02 anos e que 
considera relevantes para o exercício da função 
de Gestor Regional de Educação Básica: 
Acadêmicos (graduação, pós-graduação lato 
ou stricto sensu)
Aperfeiçoamento (extensão, aprofundamento 
e outros):
- Quais são as competências profissionais 
que para você são indispensáveis para o 
desempenho da função (cite 5 competências)
- Por qual motivo se inscreveu para o processo 
seletivo?
- Participou das formações oferecidas pela 
Secretaria Municipal de Educação no ano de 
2019? Em caso afirmativo, de quais? 
- Fale um pouco de você. Quais suas 
competências e intenções para contribuir com 
a educação do município?

Pindamonhangaba, 11 de novembro de 2019.

Gerar número do protocolo 
de confirmação da inscrição

ANEXO 
II: REFERÊNCIAS:
PROGRAMA
1. Concepções de educação.
2. Escola como espaço social, cultural e de 

aprendizagem; A dimensão do território na 
prática educativa.
3. Currículo; construção do conhecimento; 
relação ensino-aprendizagem; avaliação.
4. Educação Básica, Educação Especial, 
Educação Inclusiva.
5. Preconceito, discriminação e violência na e 
da escola. 
6. A relação escola/ família/ comunidade.
7. Gestão democrática na escola pública. 
8. Projeto Político Pedagógico; Planejamento; 
Planos de Ensino. 
9. O diretor e seu papel político, pedagógico e 
administrativo. 
10. Ação Supervisora
11. Orçamento público e financiamento da 
educação.
12. Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
13. Legislação atualizada:  Constituição Federal 
brasileira (Artigos que tratam da educação: 
205-214); Lei nº 9.394/1996 (LDBEN); Lei nº 
8.069/ 1990 (ECA); Lei n 13.146/ 2015 (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência); Lei n° 7.716/1989; 
Lei n° 13.005/ 2014 (PNE); 
14. Publicações da Secretaria de Educação de 
Pindamonhangaba: Sejamos Aldeia!; Cadernos 
de Formação 1 e 2; Revista nosso território; 
Aceita um Conselho?; Pensar e Fazer na 
Educação Infantil.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 143/19 – LIMPEZA  DE TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) Sr. JOÃO MOREIRA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA DR. MANOEL IGNÁCIO MARCONDES ROMEIRO 
RESIDÊNCIA NR 336 ,   Bairro VILA RICA, QUADRA S  LOTE 08  inscrito nesse município sob a 
sigla: SO111002017000, 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.
REQ. 3034-19 rpa
Notificação: 2471-19

André Marcos Pereira - Chefe de Divisão de Posturas Municipais

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de EDMILSON FERNANDES MARTINS, em virtude do 
mesmo não ter sido encontrado no endereço indicado, e atendendo ao requerimento do credor 
fiduciário – BANCO DO BRASIL S.A., deverá Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no 
endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de 
R$ 11.973,67 em 14/10/2019, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e 
emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas 
ao contrato de financiamento imobiliário firmado em 23 de dezembro de 2014, garantido por 
alienação fiduciária, registrada sob nº 04, na matrícula nº 61.969, tendo por objeto o imóvel situado 
na AVENIDA PADRE JOSÉ MARIA GUIMARÃES ALVES Nº 150, APTO 103, BLOCO 09, ED. 
PARQUE PRINCESA DO VALE, ALTO DO CARDOSO, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.420-
015. O prazo para pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste 
edital, sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa do 
credor/requerente.

Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2019.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

FUNDO DE APOIO ESPORTIVO DE PINDAMONHANGABA
CONVOCAÇÃO – 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA

CONSELHO DIRETOR DO FAEP
Senhores Membros do FAEP, 
Venho por meio deste, informar que a 8ª reunião do Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba 
está agendada para o dia 22/10/2019 (terça-feira) às 15h30. (Quinze horas e trinta minutos), no 
Centro Esportivo “João do Pulo”. Segue a pauta:
Pauta:
• Leitura e aprovação da ata anterior;
• Aprovação e assinatura da planilha de pagamentos dos atletas e comissão técnica das 
modalidades beneficiadas.

Dia: 22/10/2019 – (terça – feira)
Horário: 15h30 (quinze horas e trinta minutos)
Local: Centro Esportivo “João do Pulo”  

Professor Antônio Carlos Macedo Giudice - Presidente do FAEP
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 

LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações 
e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2019 
(PMP 29979/2019) 
Para “contratação de empresa de engenharia 
para execução de diversos serviços de 
saneamento ambiental para limpeza pública, 
coleta e disposição final de resíduos sólidos 
urbanos e resíduos de saúde gerados no 
Município de Pindamonhangaba, conforme 
termo de referência e menor preço por lote 
(lotes 01, 02, 03 e 04)”, com entrega dos 
envelopes até dia 20/11/19 às 14h e início da 
sessão às 14h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h 
ou através do tel.: (12) 3644-5600.  

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
176/2019 (PMP 23405/2019) 
A autoridade superior, considerando a 
análise técnica das amostras pela Secretaria 
Municipal de Educação, desclassifica a 
empresa Noemia dos Santos de Assis ME, 
no item 01, e homologou, em 10/10/2019, 
e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de material de higiene e limpeza”, 
em favor das empresas, os itens (item-vl unit 
em R$): ACF Fernaine Comércio & Serviços 
Ltda: 19-345,80; 23*291,09; JCB Materiais 
Ltda ME: 07-9,29; 15-23,18; 18-151,50; MS 
Comercial Ltda ME: 04-16,22; 06-7,98; 16-
14,30; 20-21,30; 21-21,50; 22-122,00; Noemia 
dos Santos de Assis ME: 14-1,60; Orla 

Distribuidora de Produtos Eireli: 01-92,00; 03-
13,00; 08-19,00; 10-30,00; 17-15,90; Rival do 
Valério Neto EPP: 05-5,00; 11-2,45; Sandalo 
Equipamentos e Produtos de Higiene Pessoal 
Ltda: 09-32,27; 12-1,81; 13-2,15; Up Dent 
Importação e Exportação Comercial Ltda: 02-
13,33; 24-11,35. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
194/2019 (PMP 24757/2019) 
A autoridade superior, com base na análise 
técnica da Secretaria Municipal da Educação, 
homologou, em 09/10/2019, e adjudicou a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de 
gêneros alimentícios perecíveis – carnes – 
para o preparo da alimentação escolar”, em 
favor das empresas, os itens (item-vl unit 
em R$): LGM Comércio e Representação 
de Produtos Alimentícios em Geral EPP: 07-
9,44; Martinuci Comércio e Representações 
de Produtos Alimentícios em Geral Eireli: 
01-16,75; 05-21,50; 06-11,90; New Quality 
Indústria e Comércio de Carnes e Produtos 
Alimentícios Ltda: 04-12,87; Perfil JD 
Comércio de Produtos Alimentícios Eireli: 02-
16,33; 03-15,56. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
197/2019 (PMP 25393/2019) 
A autoridade superior, com base no parecer 
da Secretaria de Negócios Jurídicos, deu 
provimento ao recurso interposto pela 
empresa Santos Gouvêa Comercial Ltda 
EPP (processo 29261/2019), e homologou, 
em 09/10/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de bloco vazado de 
concreto, tijolo baiano cerâmico, tijolo de barro 
comum, bloco vazado de concreto e canaleta 
de concreto”, em favor das empresas, os itens 
(item-vl unit em R$): 01-2,05; 02-2,55; 04-
0,38; 05-1,90; Santos Gouvêa Comercial Ltda 
EPP: 03-1,34; 06-2,03; 07-2,26; 08-2,86. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
209/2019 (PMP 27280/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
10/10/2019, e adjudicou a licitação supra, 

que cuida de “contratação de serviços 
de arbitragem de futsal, para atender 
campeonatos organizados ou apoiados pela 
Semelp”, em favor das empresas, os itens 
(item-vl unit em R$): Viana & Antonio Ltda ME: 
01-135,00; Liga Pindamonhangabense de 
Futebol de Salão: 02-145,00; 03-165,00. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 104/2019 (PMP 14205/2019) 
Foi firmado o contrato 062/2019, de 
04/07/2019, para “aquisição de coletor 
de assinaturas digitais”, no valor de R$ 
8.712,00, vigente por 12 meses, assinando 
pela contratante e como gestor do contrato 
a Sra Ana Paula de Almeida Miranda, e pela 
contratada, empresa J Prado Distribuidora 
de Informática e Audiovisual Eireli ME, a Sra 
Janaína do prado. 

PREGÃO Nº 152/2019 (PMP 20859/2019) 
Foi firmado o contrato 111/2019, de 
04/09/2019, para “aquisição de uniformes 
para os guardas e agentes de segurança”, no 
valor de R$ 28.501,20, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestor 
do contrato o Sr José Sodário Viana, e pela 
contratada, empresa Unifardas Comércio de 
Uniformes e Equipamentos de Segurança 
Eireli ME, a Sra Leila Miranda Pinto. 

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

PREGÃO Nº 108/2019 (PMP 14236/2019) 
A autoridade superior, face à manifestação 
do pregoeiro, considerou, em 09/10/2019, 
fracassada a licitação supra, que cuida de 
“contratação de empresa especializada 
em atividades de práticas integrativas e 
complementares (cursos) pelo período de 12 
meses”. 

*** REVOGAÇÃO / CANCELAMENTO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
038/2019 (PMP 9569/2019) 

A autoridade superior, considerando a 
manifestação e parecer da Secretaria 
Municipal de Obras e Planejamento, e 
Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, 
e que cabe à Administração rever seus atos, 
determinou, em 09/10/2019, a revogação 
/ cancelamento, da licitação supra, que 
cuida de “aquisição de agregados para 
serem utilizados em diversas obras de 
pavimentação do Município”, com base no 
artigo 49, da lei federal nº 8666/93, e súmula 
nº 473 do STF. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 
041/2019 (PMP 9586/2019) 
A autoridade superior, considerando a 
manifestação e parecer da Secretaria 
Municipal de Obras e Planejamento, e 
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 agregados (pedra britada) para serem 
utilizados em diversas obras de pavimentação 
do Município”, com base no artigo 49, da lei 
federal nº 8666/93, e súmula nº 473 do STF. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 059/2017 (PMP 17350/2017) 
Foi firmado o termo de rerratificação do 
aditamento 01/2019, referente ao contrato 
041/2017, que cuida de “contratação de 
empresa para o fornecimento de mão de obra 
especializada em urgência e emergência 
para o gerenciamento, operacionalização e 
execução de serviços de remoção terrestre 
de pacientes e atendimento pré-hospitalar 
móvel de urgência e emergência SAMU 
192 do Município de Pindamonhangaba”, 
para correção do valor, que para o período 
aditado será o total de R$ 1.200.335,26, e 
não como constou anteriormente, assinando 
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, 
e pela contratada, empresa Pronto Vida 
Emergências Médicas Ltda, o Sr Fabiano 
Bazzo da Silva. 

O Governo do Estado 
de São Paulo publicou,  na 
quarta-feira (16) o decre-
to que regulamenta a Lei 
n°17.110, de 12 de julho, 
que proíbe o fornecimento 
de canudos confeccionados 
em material plástico no Es-
tado.

O decreto prevê o Pro-
con como órgão responsá-
vel pela fiscalização e autu-
ação dos estabelecimentos 

São Paulo regulamenta lei que proíbe canudos plásticos
comerciais. As multas po-
dem variar de R$ 530,60 a 
R$ 5.306,00 no caso de rein-
cidências.

“O objetivo desta lei não 
visa meramente a punição, 
mas sim sensibilizar as pes-
soas acerca da responsabili-
dade de cada um no cuidado 
com o meio ambiente”, co-
menta o secretário de Infra-
estrutura e Meio Ambiente, 
Marcos Penido.

A lei veda a distribuição 
de canudos de plásticos em 
estabelecimentos comer-
ciais como hotéis, bares, res-
taurantes, padarias, clubes, 

entre outros além de orien-
tar para a utilização desse 
objeto confeccionado em 
papel reciclado, material co-
mestível ou biodegradável.

Na primeira autuação, a 
multa será de 20 Unidades 
Fiscais do Estado do São 
Paulo (UFESPs), R$ 530,60; 
a cada reincidência o va-

lor será dobrado podendo 
alcançar 200 UFESPs (R$ 
5.306,00).

Com o valor arrecada-
do das multas, 50% será 
destinado ao Fecop (Fundo 
Estadual de Prevenção e 
Controle da Poluição) e a ou-
tra metade ao Procon para 
aplicação em programas de 
educação, prevenção e fisca-
lização relacionados ao con-
sumo sustentável.

Caberá à Sima (Secreta-
ria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente) em parceria com o 
Procon implementar progra-
mas de educação ambiental 
para orientar consumidores e 
fornecedores.



cotidiano
Tribuna do NortePindamonhangaba, 17 de outubro de 2019

5

Mateus Marx

Ensaio fotográ�ico retrata beleza de mulheres com câncer 

Dia 20 (domingo)  19h30 
Culto de Abertura
Primeira Igreja Batista em Moreira César
Rua Takao Domoto, 20 - Jardim Carlota

Dia 22 (terça-feira)  19 horas
Sessão Solene em comemoração aos  502 anos da Reforma 
Protestante   
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - 
Mombaça

Dia 23 (quarta-feira) as 19h30 
Celebração
Igreja Assembléia de Deus – Ministério Taubaté
Avenida Nicanor Ramos Nogueira, 290, Araretama

Dia 24 (quinta-feira) as 19h30 
Celebração
Comunidade Catedral da Paz
Rua São José dos Campos, 340, Cidade Nova

Dia 28 (segunda-feira) as 19h30 
Celebração
TAP - Templo de Adoração de Pindamonhangaba
R. João Batista Faria, 65 - Vila Verde

Nesta semana, O Vale do Pa-
raíba sediou a edição regional 
do “Feito em SP”, uma competi-
ção que  elegerá quatro pratos 
elaborados e quatro produtos 
manufaturados da região. O 
evento é uma etapa do pro-
grama “SP Gastronomia” que 
escolherá os melhores pratos 
e produtos das 16 macrorregi-
ões do Estado de São Paulo.

Em cada Macrorregião, o 
“Feito em SP” realiza um gran-
de evento na cidade an�itriã, 
contendo uma masterclass 
com um chef convidado, que é 
o padrinho/madrinha daquela 
macrorregião; uma aula técni-
ca; uma área montada para ex-
posição e venda dos produtos 
e pratos pré-selecionados; e 
show de música popular bra-
sileira. Aqui na região, o even-
to foi realizado na terça-feira 
(15), em Taubaté e contou com 

a participação de culinaristas 
de diversas cidades do Vale, 
inclusive de Pindamonhanga-
ba.

Entre os pratos participan-
tes os destaques foram a Pa-
ella da Montanha, Buchinho 
ao Molho, Duo de Merengues, 
Risoto de Cogumelos Secos, 
Bolo de Chocolate das Galáxias 
e Queijo de Cabra com Doce de 
Leite de Cabra.

Os vencedores participarão 
da 16ª e última ação, no Festi-
val Feito em SP, na capital, de 
24 a 27 de outubro, nas insta-
lações do Memorial da Améri-
ca Latina, com entrada franca. 
Os 30 produtos e 30 pratos 
vencedores irão expor e ven-
der seus produtos a preços po-
pulares pré-determinados em 
acordo com a organização do 
evento.

Um ensaio fotográ�ico feito em 
2018 ganhou repercussão neste 
mês, por conta das campanhas do 
‘Outubro Rosa’. As fotos retratam 
três mulheres, duas delas pacien-
tes de câncer e uma que sofre de 
alopecia (doença caracterizada 
pela rápida e repentina perda de 
cabelos do couro cabeludo ou de 
qualquer outra região do corpo) 
e viralizaram nas redes sociais.

O projeto foi ideia da maquia-
dora Ludy Martins, que convidou 
os amigos Rondy Rodrigues, ca-
beleireiro e proprietário do salão 
onde ela trabalha; e Mateus Marx, 
fotógrafo, para se juntarem a ela. 
“Minha irmã fez transplante de 
rim e durante o tratamento dela 
eu tive contato com muitas pa-
cientes de câncer e surgiu a idéia 
de fazer alguma coisa que pudes-
se ajudar no tratamento. Na mes-
ma ocasião conheci a Messina, 
que convidei para participar do 
ensaio. Ela topou e trouxe mais 
duas amigas”, conta Ludy.

Messina da Silva Valeriana 
dos Santos, que teve câncer nas 
duas mamas; Elaine Aparecida, 
que tratou um câncer no ová-
rio; e Maria Heloísa dos Santos 
Vieira, que tem alopéia, foram 

as personagens da coleção de 
fotos. “Quando recebi o convite, 
aceitei na hora, mas nem foi por 
uma questão pessoal. Eu sou bem 
resolvida. Tirei os dois seios, �iz 
13 sessões de quimioterapia e 30 
sessões de radioterapia. Pra mim, 
o que sempre me preocupou foi 
continuar viva. Se teria que ti-
rar ou não os seios, são detalhes 
que não importaram. Mas quis 
fazer as fotos como alerta para 
outras mulheres. Para mostrar 
que o câncer existe e atinge a to-
das, sem distinção de idade, raça, 
classe social. Então, o diagnóstico 
precoce é muito importante e é a 
melhor chance de cura”, ressalta 
Messina, que é técnica em enfer-
magem.

Resgate
Foi o fotógrafo Mateus Marx 

quem registrou esse momento 
tão especial de forma voluntária. 
Fotos e histórias que para ele, 
representam a garra, a coragem 
e a persistência das mulheres, 
além de resgatar a beleza de cada 
uma. “Minha maneira de me ex-
pressar é através da fotogra�ia e 
poder, com esse ensaio, atingir 
e conscientizar as mulheres foi 

Objetivo é transmitir nas imagens, superação, positividade, 
autoestima e esperança das pacientes em tratamento

incrível. Também saber como foi 
bom para a autoestima das meni-
nas se verem bonitas, con�iantes, 
foi muito importante para mim”, 
garante ele.

A iniciativa deu tão certo que 
os amigos pretendem expandir. 

“Estamos planejando um ensaio 
com mulheres vítimas de violên-
cia doméstica. São pessoas que 
também passam por situações 
muito di�íceis, se sentem rejeita-
das, sozinhas. Será um resgate da 
imagem delas, de quem elas são e 

que podem voltar a ser. Acredito 
que todos devemos usar nossos 
talentos para fazer algo de bom 
e é isso que tenho tentado fazer”, 
enfatiza Ludy, que também dará 
aulas de automaquiagem para ví-
timas de violência doméstica.

 Fotos foram feitas em 2018, mas voltaram a ganhar repercussão neste mês, com as 
campanhas do ‘Outubro Rosa’

Conselho de Pastores promove 
“17ª Semana Evangélica”

Começa no próximo do-
mingo (20), a 17ª edição da 
“Semana Evangélica de Pinda-
monhangaba”, que segue até o 
dia 28 de outubro, com diver-
sas celebrações e atividades 
para os cristãos.

A abertura acontece no do-
mingo, às 19h30, na Primeira 
Igreja Batista de Moreira Cé-
sar, com a presença do pastor 
Robson Rene dos Santos.

Na terça-feira (22) haverá 
o ponto alto da ‘Semana’, com 
uma sessão solene na Câmara 
de Vereadores. Na ocasião, 
serão homenageados: pas-
tor Moisés Monteiro (Igreja 
Metodista do Brasil); pas-
tor Welison de Jesus Silvei-
ra (Igreja Poiema Church); 
missionária Miriam Ferreira 
Nascimento de Paula (ONG 
Missionários Trabalhadores 
da Colheita Final); evange-
lista Acilon Silva (Assem-
bleia de Deus Ministério 
Belém); e pastora Mariete 
Bárbara Damasceno Montei-

ro (TAP – Templo de Adoração 
de Pindamonhangaba).

Para o presidente do Con-
selho Municipal de Pastores de 
Pindamonhangaba, Ezequiel 
Braça,  “Neste ano, a “Semana 
Evangélica” está um pouco di-
ferente porque não terá uma 
programação de shows, mas as 
celebrações acontecerão em di-
versas igrejas, em todas as re-

giões da cidade, para atender  
toda a população. Nosso objeti-
vo é unirmos as igrejas e orar-
mos pela nossa cidade, para que 
Deus abençoe a cada morador. 
Será um ato profético muito im-
portante”, a�irmou.

A programação segue duran-
te toda a semana, com cultos to-
das as noites em diversas igre-
jas evangélicas da cidade.

Programa “Feito 
em SP” visita Vale 
do Paraíba

Divulgação

Divulgação
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Altair Fernandes Carvalho

Pinda Antiga

Lembranças literárias

Um sobrado que havia na rua 
Prudente de Morais no tempo em 
que essa via pública era denomi-
nada rua Alegre (depois rua Con-
de D’Eu), foi outro prédio antigo e 
histórico situado na zona urbana 
de Pindamonhangaba que teve 
que vir abaixo por conta do pro-
gresso.

Seu valor histórico era indis-
cutível. Comecemos pelo mais 
pitoresco, folclórico: a “Casa do 
Fogo”!

Nesse sobrado, em sua par-
te de baixo, havia uma fornalha 
que era mantida acesa dia e noi-
te. Inicialmente fornecia brasas 
para os turíbulos (vasos onde 
se queimam incensos) da Igreja 
Matriz. Mas o costume de buscar 
brasas na “Casa do Fogo” também 
se propagou entre o povo. Como 
naquele tempo ainda não havia a 
caixa de fósforos, ao amanhecer 
e ao anoitecer os escravos iam 
buscar as brasas para acender os 

Reminiscências da Pinda antiga: 
a “Casa do Fogo”

fogões e iluminar as casas (dizem 
que pra levarem a brasa iam jo-
gando, passando de uma mão pra 
outra para não se queimarem).   

A preocupação dos poderes 
públicos era manter aceso o bra-
seiro dia e noite. Serviço feito pe-
los escravos, que  se revezavam 
na missão de abanar a fornalha.

Prédio histórico
Essa construção pertenceu aos 

Lemes descendentes dos Lemes 
que, segundo o escritor historia-
dor Athayde Marcondes teriam 
sido os fundadores de Pindamo-
nhangaba (o historiador Waldo-
miro Benedito de Abreu depois 
de anos de pesquisa e apresenta-
ção de documentos comprobató-
rios que a cidade não fora funda-
da, conseguiu a revogação da lei 
que o�icializava o 12 de agosto 
como data de fundação, passando 
a ser considerado aniversário do 
município o 10 de julho, data de 
sua emancipação política).

 Sendo o decano da localidade,
Ah! Quantas cousas viu, interessantes
desde os dias de outrora mais distantes,
este sobrado de proveta idade!

  “Loja dos Lemes” foi porém muito antes
  como “casa do fogo” da cidade,
  uma arca santa que a comunidade
  mantinha com desvelos incessantes.

    Em seu recesso ardia uma fogueira
    Perenemente; e assim que precisava
    Com que avivar a lâmpada ou a lareira,

      Vinha “pedir foguinho”  a este lugar
      E com o facho que daqui levava
      Reacendia o lume no seu lar.

Sobrado que, além de ter abrigado a Câmara e a cadeia, fi cou conhecido como a “Casa 
do Fogo”, pois ali se mantinha uma fornalha dia e noite para fornecer brasas (fogo) à 

população (não existia ainda a caixa de fósforos)

Na ilustração, desenho de Fábio Schmidt Goffi , de seu livro Pindamonhangaba no Século 
XIX (São Paulo, 1994), a rua Prudente de Morais no século XIX, mostrando (à direita, detalhe       
em verde) o sobrado da primitiva Câmara e “Casa do Fogo”

A importância histórica des-
se prédio, no entanto, vai além. 
Conforme Atahyde Marcondes 
em “Pindamonhangaba Através 

de Dois e Meio Séculos”,  Câmara 
Municipal e cadeia  funcionaram 
nesse local até o ano de 1861. Em 
1862 foi leiloado pela Câmara, na 
época presidida por Francisco Ig-
nácio Homem de Mello (Barão), 
sendo arrematado por Domicia-
no Correa Leite. Com o dinhei-
ro da venda a Câmara construiu 
suas novas acomodações na pra-
ça Barão do Rio Branco (largo 
São José), o palacete Tiradentes.

Baseando-se em datas, em 
1822 a Câmara funcionava nes-
se sobrado, portanto, foi em uma 

de suas janelas que, no dia 21 de 
agosto de 1822, o imperador Pe-
dro I, de passagem pela cidade 
rumo a São Paulo (viagem que 
resultou na proclamação da Inde-
pendência), falou aos pindamo-
nhangabenses .

O prédio foi demolido no início 
dos anos sessentas por conta da 
construção da praça Desembar-
gador Eduardo Campos Maia, a 
Praça do Fórum. (Abaixo, na seção 
Lembranças Literárias, um soneto 
de Balthazar de godoy Moreira faz 
alusão à folclórica “Casa do Fogo”).

Na foto do, o histórico prédio em seus últimos dias de existênciaBalthazar de Godoy Moreira

Casa do fogo Acervo San Martin
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Anúncio do passado

Óleo sobre tela de Hélio Hatanaka
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