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Sede do Cadastro Único e Bolsa 
Família é inaugurada com festa

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba realizou a inauguração do 
novo espaço da Gestão Municipal 
do Cadastro Único e Programa 
Bolsa Família, na manhã de quar-
ta-feira (4). O prédio  �ica na ave-
nida Albuquerque Lins, 550, São 
Benedito.

Nova sede possibilitará melhores condições para equipe de gestão do Cadastro Único e Bolsa Família atender os munícipes

PÁG. 3
3PÁG. 

Pinda é destaque 
estadual na 
prevenção e 
combate ao HIV

Divulgação

“Time do Emprego” realiza formatura de mais duas turmas
Na tarde da última terça-fei-

ra (3), a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba,  em parceria com a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Governo do Esta-
do de São Paulo e o PAT – Posto 
de Atendimento ao Trabalhador, 
realizou a formatura dos partici-
pantes de mais duas turmas do 
“Time do Emprego”.

PÁG. 5

Inscrições para 
Novotec Expresso 
são prorrogadas 
até domingo (8)

PÁG. 5

2PÁG. 

A Praça do Quartel vai re-
ceber mais uma Feira de Ado-
ção de Animais neste sábado 
(7), das 10 às 14 horas. 

Praça do Quartel 
recebe “Feira 
de Adoção” 
no sábado

Colégio Bom Jesus e Salesianos 
celebram o amor na “9ª Cantata de Natal”

Todos os anos, o Grupo 
Educacional Bom Jesus 
�inaliza as atividades 
pedagógicas com uma 
“Cantata de Natal” e, pelo 

terceiro ano consecutivo, 
o evento aconteceu em 
parceria com os Salesianos 
– a convite da instituição 
religiosa. A cantata ocorreu 

no dia 29 de novembro, após 
a Missa em Ação de Graças 
pela formatura dos alunos do 
9º ano (Ensino Fundamental) 
e 3º ano (Ensino Médio). 

Vanessa Muassab
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Editorial
Festividades 
natalinas  

Divulgação

Esta é uma época do ano em que há muitas 
festas, residências e comércios decorados com 
enfeites natalinos e luminosos, na maioria 
das vezes, são objetos simples, mas que 
exigem cuidados e atenção na instalação e no 
manuseio. 

Por este motivo, a EDP – concessionária 
de energia elétrica do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte de São Paulo – elaborou uma 
lista com orientações sobre a instalação e a 
utilização correta dos pisca-piscas e de outros 
equipamentos elétricos utilizados nessas 
decorações.

É importante ressaltar que, além de evitar 
possíveis acidentes com eletricidade, as dicas 
podem ajudar na economia de energia – claro, 
se respeitadas as orientações de segurança. 

Preparamos uma matéria com essas 
orientações, que incluem dicas já na hora 
da compra do material. Segundo a EDP, o 
ideal é escolher itens de qualidade, para 
garantir o melhor isolamento elétrico possível 
e recomenda-se a compra de produtos 
regulamentados pelo Inmetro (Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial).

As festas de fim de ano são momentos para 
celebração e alegria, mas não é por isso que a 
segurança deve ficar de fora. 
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ONDE ESTÃO AS JOIAS?
Debaixo de chuva ou sol, em 

dias de frio ou calor, ventos e 
tempestades, ela entrava no ce-
mitério equilibrando-se no salto 
agulha. Caminhava pelas vielas 
arborizadas e, vez ou outra, para-
va diante de túmulos de pessoas 
conhecidas. E não se continha: 
“Bruaca! Fofoqueira!”. “Fedoren-
to! Caloteiro!”. “Galinha! Cisca-
deira de lar alheio!”. “Pinguço!”. 
Prosseguia nas vituperações até 
se aproximar do pequeno resedá. 
Logo depois da arvoreta estava o 
mausoléu do marido. 

Havia meses que o coveiro a 
observava de longe. No início, ela 
se ajoelhava diante do túmulo, 
empinava as mãos ao céu e sus-
surrava preces. De uns dias pra 
cá, parecia louca. Esmurrava o tú-
mulo, gritava, esperneava.

Certo dia, o profissional das 
covas se aproximou sorrateiro, 
fingindo inspecionar o túmulo 
vizinho. Ela o olhou com cara de 
poucos amigos, sem suspender o 
desvario.

- Canalha! Como pode fazer 
isso comigo? Desgraçado! Se você 
estivesse vivo eu matava você.

- Dona, me desculpe. Tá per-

Proseando

Maurício Cavalheiro

O autor é escritor, membro da APL-
Academia Pindamonhangabense 

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

Pindamonhangaba. Colaborador no 
jornal Tribuna do Norte desde 1986

A Praça do Quartel vai rece-
ber mais uma Feira de Adoção de 
Animais neste sábado (7), das 10 
às 14 horas. A iniciativa, organi-
zada pelas instituições Proteja o 
Focinho, Associação Jaya e Adote, 
conta com o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba e do Fundo 
Social de Solidariedade.

De acordo com os organizado-
res, a feira deve contar com cerca de 
25 animais, entre cães e gatos de di-
versos tamanhos, incluindo filhotes.

Para adotar, o interessado tem 
que assinar o termo de posse 
responsável, que inclui algumas 
obrigações, como castração e 
vacinação. “Os animais que tive-
rem mais de seis meses já estão 

Praça do Quartel recebe 
Feira de Adoção no sábado 

Quinta-feira (5) .......................
18 horas – Feira Regional 

Arte Encanto Natalino
Apresentações: Ateliê 

Cênico de Dança, Wagner Muzak 
e Banda

Local: Praça do Quartel
 
19 horas – Papai Noel na 

Praça Monsenhor Marcondes
Local: Praça Monsenhor 

Marcondes
 

Sexta-feira (6)..........................
18 horas – Feira Regional 

Arte Encanto Natalino
Apresentações: Projeto 

Guri, Thais Molnar e Rafael 
Cavalheiro (MPB e Pop Rock)

Local: Praça do Quartel
 
19h – Chegada do Papai Noel 

em Moreira César
Apresentações: Lia de 

Oliveira Trio (Samba de Raiz)
Local: Praça do Cisas
 
19h – Papai Noel na Praça 

Monsenhor Marcondes
Local: Praça Monsenhor 

Marcondes

20h – Cantata da Euterpe na 
Matriz

Local: Igreja Matriz

 
Sábado. (7)..................................

9h – Meu Bairro é Legal
Local: Centro Comunitário 

Karina
 
9h – Feira de Adoção de Cães 

e Gatos
Local: Praça do Quartel
 
18h – Feira Regional Arte 

Encanto Natalino
Apresentações: Escola de 

Ballet Lago dos Cisnes, Camerata 
do Projeto Jataí, WL Sound MPB 
e Pop Rock)

Local: Praça do Quartel
 
19 horas – Papai Noel na 

Praça Monsenhor Marcondes
Local: Praça Monsenhor 

Marcondes
 
19h – Papai Noel e Duendes 

na Praça do Cisas
Apresentação: Sunday 

Travels (Blues e Jazz)

domingo (8)...............................
18h – Feira Regional Arte 

Encanto Natalino
Apresentações: Escola de 

Ballet Julia Pyles, Banda MID 
(Sertanejo)

Local: Praça do Quartel
 
19 horas – Papai Noel na 

Praça Monsenhor Marcondes
Local: Praça Monsenhor 

Marcondes
 
19h – Papai Noel e Duendes 

na Praça do Cisas
Apresentação: Rolando 

Martinez

 
Quarta-feira (11) ...................

19h – Inauguração da 
revitalização da Praça Monsenhor 
Marcondes e do novo chafariz

Local: Praça Monsenhor 
Marcondes

 
20h – Chegada do Papai Noel 

no Araretama
Local: Praça de Eventos do 

Araretama

A primeira pessoa que 
decifrar o enigma ganhará 
uma agenda da Tribo 2020 

com algumas frases 
e poemas de 

minha autoria. 
Envie a sua resposta ao 

WhatsApp 12-997350611).

castrados e vacinados. Para os 
menores de seis meses, o futuro 
proprietário deve assinar o ter-
mo e pagar uma taxa simbólica 
para castração. Esta medida ga-
rante que o animal seja castrado 
e com isso atingimos alguns dos 
objetivos da posse responsável, 
que visa diminuir o abandono e a 
cria indesejável”, explicou Ariane 
Castro, da Proteja um Focinho.

Ainda segundo ela, é impor-
tante o termo de posse responsá-
vel, pois o animal se tornará “um 
membro da família”. “As pessoas 
devem ter condições de cuidar do 
animal, zelar por ele, dar as va-
cinas necessárias, e alimentação 
adequada. E todos na sua casa de-

vem estar de acordo com a chega-
da do novo membro, o que tam-
bém é fundamental”, completou.

Esta será a décima feira de 
2019 com apoio da Prefeitura. 
Em média, são adotados 12 ani-
mais por evento.

dendo seu tempo. O morto não 
pode ouvir.

Olhando-o de soslaio, arrega-
nhou os dentes e organizou as 
unhas como se desejasse cravá
-las no pescoço de alguém. “Isso 
não vai prestar” - pensou ele. Ca-
minhou na direção dele e, ao se 
aproximar, pendurou-se no pes-
coço dele, aos prantos.

- Não chore, por favor. As lágri-
mas vão maltratar a sua beleza.

As palavras do coveiro - o ho-
mem jovem de olhos azuis e pele 
bronzeada - causaram-lhe arre-
pios.

Ela estendeu a folha de cader-
no amassada ao coveiro.

 - Antes de morrer o canalha 
deixou esse bilhete dizendo con-
ter o local onde escondeu as joias 
da família. Não consigo decifrar 
esse enigma.

“Pedras preciosas serão suas.
Insista no avesso da madeira.
Ao encontrá-las, não alardeie.
Não há maior riqueza do que o       

                                                     {amor.
Outros virão depois de mim,                          

                                   {por interesse.”

O coveiro leu, releu, pensou. 
Leu e releu outra vez. 

- Eu sei onde estão as joias.
- Decifrou o bilhete?
- Sim.
Com a promessa de dar 20% 

ao mestre das pás, saíram do ce-
mitério. 

O coveiro realmente havia de-
cifrado o enigma. Entretanto, a vi-
úva havia vendido o objeto onde 
as joias estavam escondidas, para 
manter o alto padrão de vida.

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

Nesta quinta-feira (5), acon-
tece a 2ª Mostra de Talentos do 
Cras (Centro de Referência de As-
sistência Social), no Araretama, 
das 13h30 às 16 horas, com re-
creação, apresentações, oficinas, 
performances e estandes. O even-
to é promovido pela Secretaria 
de Assistência Social e encerra 
as reuniões sócioeducativas rea-
lizadas com os usuários no Cras 
- Araretama deste ano.

A programação inicia com a 
recreação infantil, atividades di-
rigidas e recreação livre. Na sequ-
ência, o evento segue com apre-
sentações musicais, performances 
teatrais, apresentações de proje-

Mostra de Talentos do Cras 
Araretama acontece nesta quinta

tos e palestras sobre educação.
No dia, os participantes pode-

rão visitar os estandes de gastro-
nomia, trabalho e arte e cultura, 
com barbearia, massagem, pente-
ado, design de sobrancelha e mais. 
Além disso, o evento contará com 
a oficina “Casa x Lar: quem cui-
da?”, oficina de Turbante “Mulhe-
res empoderadas: questão racial e 
gênero” e oficina de Mandala.

No local, os visitantes também 
poderão participar da roda de 
conversa sobre tarefa doméstica, 
dicas de economia e troca de expe-
riências. O evento se encerra com 
a Dança Circular: Roda do Abraço. 
O Cras - Araretama está situado na 
rua José Alves Pereira Sobrinho, 
36 – Residencial Primavera
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Sede do Cadastro Único e Bolsa 
Família é inaugurada com festa

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Assistência Social, realizou a 
inauguração do novo espaço da 
Gestão Municipal do Cadastro 
Único e Programa Bolsa Família, 
na manhã de quarta-feira (4).

O Cadastro Único e Programa 
Bolsa Família possui uma equipe 
formada pelos seguintes profis-
sionais: gestor municipal Milton 
Rodrigues e técnicos municipais - 
Silvia Inês, Pamela Dias, Vanderli 
de Oliveira, José Eduardo Claro e 
Angela Maria Xavier Freire, além 
da assistente social Cilene Agos-
tinho.

De acordo com a secretária 
de Assistência Social, Ana Paula 
Miranda, anteriormente a equi-
pe de gestão do Cadastro Único 
e Bolsa Família realizava os aten-

Audiência Pública 
inicia oficialmente 
regularização do Goiabal

Pindamonhangaba é destaque estadual 
na prevenção e combate ao HIV

Nova sede foi inaugurada na última quarta-feira (4)

dimentos junto com à Assistên-
cia Social, em um espaço muito 
pequeno, sem comodidade e sem 
humanização no atendimento. 
“Agora, a nova sede possibilita o 
atendimento aos munícipes com 
muito mais organização e huma-
nização, por uma equipe de re-
ferência. Minha alegria é imensa 
por esta inauguração. Parabéns a 
toda a equipe do Cadastro Único 
e Bolsa Família, e parabéns a to-
dos os integrantes da Secretaria 
de Assistência Social”, elogiou a 
secretária Ana Paula.

Para o prefeito Dr. Isael Do-
mingues, a inauguração da sede 
da gestão do Cadastro Único e do 
Bolsa Família coroa um trabalho 
integrado e de qualidade ofere-
cido por toda a Secretaria de As-
sistência Social, criada no início 

deste ano. “O trabalho integrado, 
com planejamento e a utilização 
com inteligência dos recursos 
federais e estaduais proporciona 
mudanças e melhorias para os 
cidadãos, como é o caso da Secre-
taria de Assistência Social, que 
foi criada este ano, realizando um 
sonho antigo e que já está geran-
do frutos”, destacou, enumerando 
algumas das conquistas da equi-
pe, como a inauguração do Cras 
Castolira, Centro Dia do Idoso, 
Conselho Tutelar de Pindamo-
nhangaba e, em breve Conselho 
Tutelar de Moreira César, além do 
prédio do Cadastro Único e Bolsa 
Família, entre outros.

O prédio do Cadastro Único e 
Bolsa Família fica na avenida Al-
buquerque Lins, 550, São Bene-
dito.

Divulgação

A terça-feira (3) foi de festa 
no bairro do Goiabal, com o início 
oficial das atividades de regulariza-
ção fundiária do bairro pela parce-
ria entre a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secretaria 
de Habitação, e a Fundação Itesp 
– Instituto de Terras do Estado de 
São Paulo. O Goiabal foi o segundo 
bairro a receber a ação resultante 
da parceria. O primeiro foi a Vila 
São Benedito.

Mais de 300 moradores par-
ticiparam da audiência pública, 
realizada no Centro Comunitário 
Sebastiana da Silva Procópio “Dona 
Tiana”, em que o Itesp apresentou 
como serão as etapas da regu-
larização fundiária no bairro. 
Participaram, ainda, da cerimônia 
a vereadora Gislene Cardoso e o 
vice-presidente da Câmara, Carlos 
Moura Magrão, e p presidente da 
Associação de Moradores, Marcio 
Alexandre. 

“O Goiabal existe há cerca de 
30 anos e agora a Prefeitura está 
tomando a iniciativa de regulari-
zação dos imóveis. É um trabalho 
difícil, que exige muito da equipe, 
mas que está sendo feito porque é 
necessário. Nós temos coragem e 
estamos realizando a regulariza-
ção fundiária na cidade, pensando 
em todos os benefícios para a po-
pulação, como segurança jurídica e 
valorização do imóvel”, destacou o 
secretário de Habitação da Prefei-
tura, Marcelo Martuscelli.

A regularização fundiária per-
mite com que o morador regularize 
toda a situação de seu imóvel e 

se torne, de fato, proprietário. No 
Goiabal, além da abordagem nas 
casas, com equipe devidamente 
uniformizada, haverá uma cen-
tral, instalada no prédio do centro 
comunitário.

 Para o prefeito Dr. Isael Domin-
gues, “é muito gratificante poder 
fazer parte da realização do sonho 
de tantas famílias que há gerações 
vivem em imóveis sem regulariza-
ção, sem segurança jurídica. Ser 
o proprietário de seu imóvel dá 
dignidade à pessoa. Além da valori-
zação do imóvel e da organização 
da cidade, dá a possibilidade de 
desenvolvimento da região regula-
rizada. Não temos medo do desafio 
e estamos fazendo o que é certo, 
numa somatória de esforços para a 
regularização fundiária do muni-
cípio. Essa parceria com o Itesp já 
está gerando bons frutos”, afirmou.

 Lembrando que além do traba-
lho em parceria com o Itesp, a Pre-
feitura vem realizando a regulari-
zação fundiária em outras regiões 
da cidade, já tendo entregue títulos 
de propriedades para moradores 
do Nova Esperança, Castolira e Ma-
ricá, além dos locais que estão em 
processo ou estudo para regulari-
zação: Mossoró, Queiroz, Campinas, 
Campininha, Feital, Mandu, Paulino 
de Jesus e Karina.

 Neste sábado (7), a equipe da 
Secretaria de Habitação estará na 
quadra poliesportiva coberta do 
Karina Ramos (Rua José Alves de 
Oliveira, s/n°), ao lado do centro 
comunitário, para iniciar o “Meu 
Bairro é Legal” naquela região. 

Mais de 300 moradores participaram da audiência pública

Divulgação

A Secretaria de Saúde da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
recebeu destaque do Centro de 
Referência de Tratamento DST/
Aids do Governo do Estado de 
São Paulo por proporcionar uni-
dades volantes para a realização 
de teste rápido para o diagnósti-
co HIV/Aids e Sífilis.

A menção do Governo do Es-
tado ocorreu em sua página vir-
tual na rede social e se refere ao 
período da “Campanha Fique 

Sabendo” (2 a 7 de dezembro), 
em celebração ao Dia Mundial 
de Combate à Aids (1º de dezem-
bro).

A campanha consiste na abor-
dagem aos cidadãos que buscam 
informações sobre as doenças ou 
que se deparam com uma situa-
ção de risco, prática de sexo sem 
preservativo, compartilhamento 
de seringas, uso de material per-
furocortante contaminado, aci-
dentes de saúde, entre outros.

“Os testes são realizados nas 
unidades volantes com a entrega 
do resultado na mesma hora ao 
cidadão. Caso seja positivo, um 
exame sangue mais detalhado é 
realizado com intuito confirma-
tório”, explica o diretor de Prote-
ção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
Rafael Lamana. 

Se for ratificado o diagnós-
tico, “o paciente é encaminha-
do ao setor de infectologia, que 
possui profissionais habilitados 
e capacitados para a realização 
de acolhimento e acompanha-
mento do tratamento”, comple-
tou Lamana.

Além disso, a campanha tem 
objetivo de conscientizar para 
combater o preconceito e ex-
plicar à população sobre atos 
que não transmitem o vírus HIV, 
como abraço, aperto de mão, bei-
jo no rosto ou na boca, suor, lágri-
ma, picada de inseto, assento de 
transporte coletivo e outras situ-
ações. “É importante essa orien-
tação às pessoas porque conse-
guimos alertar sobre os meios de 
contaminação e também sobre 
ações do dia a dia que não levam 
ao contágio da doença – e assim 
ainda combatemos o preconcei-
to”, finalizou Rafael Lamana.Unidades volantes realizam testes com resultado no local

Divulgação

Secretaria de Assistência Social participa 
de capacitação do Cadastro Único

A Secretaria de Assistência 
Social foi representada por téc-
nicos da proteção social básica, 
na última capacitação do formu-
lário do Cadastro Único de 2019, 
ocorrida em Caraguatatuba, en-
tre os dias 26 a 28 de outubro.

Na ocasião, os servidores 
foram capacitados por instruto-
res da Secretaria de Desenvol-
vimento e Assistência Social do 
Estado de São Paulo e pelo ges-
tor do Cadastro Único de Pinda-
monhangaba.

Participaram do evento cer-
ca de 30 profissionais da área 
social de vários municípios do 
Vale do Paraíba. O curso possi-
bilitou o correto entendimento 
dos conceitos de família, mo-
rador, pessoas em situação de 

rua, famílias de catadores de mate-
rial reciclável entre outros, além de 

possibilitar a troca de experiên-
cia entre municípios.

Divulgação
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Nome 

212 695500 Adriana Alexandrina Nogueira Miranda Picca 

347 824700 Alessandra Moreira dos Santos Dias 

362 832900 Aline Tatiana Santana dos Santos 

173 613100 Ana Maria Bueno Costa 

122 567200 Ana Maria Costa 

680 848793 Ana Maria de Carvalho 

367 845402 Ana Maura Rodrigues Alves Bastos 

129 565900 Ana Paula Aparecida Zan Nunes Eugênio 

482 847217 Anna Wandnilsen Moreira dos Santos Claro 

132 566500 Carlos José Laurindo Lemes 

267 774900 Cecília Márcia Paiva de Oliveira 

338 821700 Célia Regina Ascenço 

302 792100 Cristiana Aparecida da Silva 

89 552800 Cristiane Carneiro Garcez 

238 744800 Daniele Monteiro Correard Moreira 

526 847381 Danielle Cristine de Moraes Machado 

642 848297 Denise Costa Santana 

128 569700 Diani Cristina da Silva Carvalho 

396 845890 Erika Fernanda Cândido Pinto 

630 848242 Fabiana Mitie Takeshita Oshiro 

628 848145 Fernanda Cristina de Paula Ramos 

113 562200 Jarbas Oliveira Nóbrega 

517 847388 Jorita dos Reis Ribeiro 

339 818800 José Hélio dos Santos 

324 817700 Karina da Fonseca Cardoso Borges 

270 774800 Kátia Cristiane Lemes Muassab 

436 846796 Kátia Eliza Ferreira Pedro de Andrade 

280 775700 Laodicéia da Costa Timóteo Bonno 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
C.N.P.J.:45.226.214/0001-19 

Rua Senador Dino Bueno,119 C.E.P.: 12.401-410 
Pindamonhangaba / SP Telefone: (12) 3644-1573 
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Atendidos na Remoção - Todas as Fases 
 

 
 

Escola Sede Anterior 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ORLANDO PIRES ESCOLA MUNICIPAL PROFA MARIA ZARA MINE RENOLDI DOS SANTOS

RUTH DÓRIS LEMOS ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALEXANDRE MACHADO SALGADO

ESCOLA MUNICIPAL DR FRANCISCO DE ASSIS CESAR ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM PEREIRA DA SILVA

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALEXANDRE MACHADO SALGADO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISABEL DO CARMO NOGUEIRA

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISABEL DO CARMO NOGUEIRA CMEI MARIA APARECIDA GOMES SA MARIA

CMEI ESMERALDA SILVA RAMOS CMEI ISABEL PEREIRA DA SILVA 

ESCOLA MUNICIPAL DR ANDRÉ FRANCO MONTORO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISABEL DO CARMO NOGUEIRA

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JAIRO MONTEIRO EM PROFA MARIA MADUREIRA SALGADO DONA MINICA

CMEI MARIA DAS DORES SANTOS MARCONDES MARIA DOS ANJOS CMEI PROFESSORA OLIMPIA FRANCO CESAR

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ORLANDO PIRES ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH AZEVEDO ROMEIRO

JOAO KOLENDA LEMOS ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALEXANDRE MACHADO SALGADO

JOAO KOLENDA LEMOS ESCOLA MUNICIPAL PROFA MADALENA CALTABIANO SALUM BENJAMIM

ESCOLA MUNICIPAL PROFA MADALENA CALTABIANO SALUM BENJAMIM ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ELIAS BARGIS MATHIAS

ESCOLA MUNICIPAL PROFA MADALENA CALTABIANO SALUM BENJAMIM ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ANGELO PAZ DA SILVA

ESCOLA MUNICIPAL PROFA MARIA APARECIDA ARANTES VASQUES ESCOLA MUNICIPAL DULCE PEDROSA ROMEIRO GUIMARAES

ESCOLA MUNICIPAL PROFA REGINA CELIA MADUREIRA DE SOUZA LIMA CMEI CAIC / ANEXO

RUTH DÓRIS LEMOS CMEI CAIC / ANEXO

CMEI PROFESSORA OLIMPIA FRANCO CESAR CMEI ISABEL PEREIRA DA SILVA 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MOACYR DE ALMEIDA JOAO KOLENDA LEMOS

RUTH DÓRIS LEMOS CMEI JOSEFINA CEMBRANELLI SCHMIDT

ESCOLA MUNICIPAL PROF LAURO VICENTE DE AZEVEDO CMEI MARIA APARECIDA GOMES SA MARIA

ESCOLA MUN PADRE MARIO ANTONIO BONOTTI REDENTORISTA ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ANGELO PAZ DA SILVA

ESCOLA MUNICIPAL PROFA MARIA HELENA RIBEIRO VILELA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARIO DE ASSIS CESAR

ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALEXANDRE MACHADO SALGADO

ESCOLA MUNICIPAL ARTHUR DE ANDRADE ESCOLA MUNICIPAL 

ESCOLA MUNICIPAL SERAFIM FERREIRA - SR SARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISABEL DO CARMO NOGUEIRA

ESCOLA MUNICIPAL DR ANDRÉ FRANCO MONTORO ESCOLA MUNICIPAL PROF LAURO VICENTE DE AZEVEDO

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH AZEVEDO ROMEIRO ESCOLA MUNICIPAL PROFA MARIA APARECIDA ARANTES VASQUES

 

 Período de 2020  

Escola Sede Nova 

ESCOLA MUNICIPAL PROFA MARIA ZARA MINE RENOLDI DOS SANTOS 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALEXANDRE MACHADO SALGADO 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISABEL DO CARMO NOGUEIRA 

CMEI MARIA APARECIDA GOMES SA MARIA 

CMEI ISABEL PEREIRA DA SILVA - DONA ISABEL 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISABEL DO CARMO NOGUEIRA 

EM PROFA MARIA MADUREIRA SALGADO DONA MINICA 

CMEI PROFESSORA OLIMPIA FRANCO CESAR 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH AZEVEDO ROMEIRO 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALEXANDRE MACHADO SALGADO 

ESCOLA MUNICIPAL PROFA MADALENA CALTABIANO SALUM BENJAMIM 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ELIAS BARGIS MATHIAS 

ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ANGELO PAZ DA SILVA 

ESCOLA MUNICIPAL DULCE PEDROSA ROMEIRO GUIMARAES 

/ ANEXO 

CMEI CAIC / ANEXO 

CMEI ISABEL PEREIRA DA SILVA - DONA ISABEL 

JOAO KOLENDA LEMOS 

CMEI JOSEFINA CEMBRANELLI SCHMIDT 

APARECIDA GOMES SA MARIA 

ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ANGELO PAZ DA SILVA 

MUNICIPAL PROFESSOR MARIO DE ASSIS CESAR 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALEXANDRE MACHADO SALGADO 

ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISABEL DO CARMO NOGUEIRA 

MUNICIPAL PROF LAURO VICENTE DE AZEVEDO 

ESCOLA MUNICIPAL PROFA MARIA APARECIDA ARANTES VASQUES 
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Nome 

348 824900 Letícia Aparecida de Gouveia 

500 847253 Luciana Bondioli de Oliveira Melo 

345 824600 Lucimara de Jesus Santos Rios 

97 545800 Maria de Fátima Gonçalves Mendes 

359 834200 Maria de Fátima Tavares do Amaral 

288 778700 Maria de Lourdes Nogueira 

662 848364 Maria do Carmo Ambrósio de Campos 

144 569100 Maria Inês Rodrigues da Palma Leite David 

79 550700 Maria Madalena de Abreu 

12 542100 Marta do Nascimento Bicho Freitas 

204 656600 Mercedes Pereira da Silva 

6 551600 Miriam Alves da Silva 

683 848881 Miriam Inácio da Silva 

188 664400 Patrícia Bitencourt Teles do Prado 

230 697200 Patrícia Lima da Silva 

363 831700 Pollyana dos Santos Sousa Guimarães 

668 848437 Rachelle Erica Gonçalves da Silva 

503 847206 Rafaela Paranhos da Silva 

54 547700 Rosalina de Fátima dos Santos Picolo 

81 359300 Roselaine Moreira de Almeida 

542 847620 Sabrina Rodrigues da Costa Elias 

679 848783 Sheila Ferreira Campos 

497 847208 Sueli Aparecida Arantes e Silva 

398 845877 Sueli de Paula Duarte de Oliveira 

412 846292 Susan Ellen de Oliveira 

692 849121 Tássia Maria de Freitas Florentino 

485 847198 Tatiane Cristina dos Santos 

253 747000 Tayla Catalina Zarzur Lopes 
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Escola Sede Anterior 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFA REGINA CELIA MADUREIRA DE SOUZA LIMA CMEI CAIC / ANEXO

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FELIX ADIB MIGUEL CMEI DONA MARIA BENEDITA CABRAL SAN MARTIN

ESCOLA MUNICIPAL DR FRANCISCO DE ASSIS CESAR ESCOLA MUNICIPAL JOSE GONCALVES DA SILVA SEU JUQUINHA

ESCOLA MUNICIPAL PROFA MADALENA CALTABIANO SALUM BENJAMIM ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ANGELO PAZ DA SILVA

ESCOLA MUNICIPAL DR ANDRÉ FRANCO MONTORO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISABEL DO CARMO NOGUEIRA

ESCOLA MUNICIPAL PROFA RACHEL DE AGUIAR LOBERTO ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM PEREIRA DA SILVA

CMEI DONA MARIA BENEDITA CABRAL SAN MARTIN CMEI CAIC / ANEXO

CMEI DOUTOR FRANCISCO LESSA JUNIOR ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ANGELO PAZ DA SILVA

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH AZEVEDO ROMEIRO

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISABEL DO CARMO NOGUEIRA ESCOLA MUNICIPAL DULCE PEDROSA ROMEIRO GUIMARAES

EM PROFA MARIA MADUREIRA SALGADO DONA MINICA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ORLANDO PIRES

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH AZEVEDO ROMEIRO

CMEI DURVALINO DOS SANTOS CMEI DONA MARIA BENEDITA CABRAL SAN MARTIN

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MARIO DE ASSIS CESAR ESCOLA MUNICIPAL DR FRANCISCO DE ASSIS CESAR

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALEXANDRE MACHADO SALGADO ESCOLA MUNICIPAL PROFA MARIA APARECIDA CAMARGO DE SOUZA

ESCOLA MUNICIPAL PROFA MARIA APARECIDA CAMARGO DE SOUZA ESCOLA MUNICIPAL DR FRANCISCO DE ASSIS CESAR

CMEI ESMERALDA SILVA RAMOS CMEI FREI REINALDO NIEBORG

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALEXANDRE MACHADO SALGADO CMEI DURVALINO DOS SANTOS

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISABEL DO CARMO NOGUEIRA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUGUSTO CESAR RIBEIRO

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISABEL DO CARMO NOGUEIRA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ORLANDO PIRES

ESCOLA MUNICIPAL ANIBAL FERREIRA LIMA RUTH DÓRIS LEMOS

CMEI MARIA APARECIDA GOMES SA MARIA CMEI JOSE ILDEFONSO MACHADO

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM PEREIRA DA SILVA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ZEZINHO

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH AZEVEDO ROMEIRO JOAO KOLENDA LEMOS

CMEI JOSE ILDEFONSO MACHADO CMEI MARIA LUIZA LIMA DE ALMEIDA

ESCOLA MUNICIPAL PROFA MARIA APARECIDA CAMARGO DE SOUZA CMEI JOSE ILDEFONSO MACHADO

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FELIX ADIB MIGUEL ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JAIRO MONTEIRO

ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ANGELO PAZ DA SILVA ESCOLA MUNICIPAL PROFA MADALENA CALTABIANO SALUM BENJAMIM

 

 Período de 2020  

Escola Sede Nova 

CMEI CAIC / ANEXO 

CMEI DONA MARIA BENEDITA CABRAL SAN MARTIN 

ESCOLA MUNICIPAL JOSE GONCALVES DA SILVA SEU JUQUINHA 

ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ANGELO PAZ DA SILVA 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ISABEL DO CARMO NOGUEIRA 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOAQUIM PEREIRA DA SILVA 

CMEI CAIC / ANEXO 

ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ANGELO PAZ DA SILVA 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH AZEVEDO ROMEIRO 

ESCOLA MUNICIPAL DULCE PEDROSA ROMEIRO GUIMARAES 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ORLANDO PIRES 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH AZEVEDO ROMEIRO 

CMEI DONA MARIA BENEDITA CABRAL SAN MARTIN 

ESCOLA MUNICIPAL DR FRANCISCO DE ASSIS CESAR 

ESCOLA MUNICIPAL PROFA MARIA APARECIDA CAMARGO DE SOUZA 

ESCOLA MUNICIPAL DR FRANCISCO DE ASSIS CESAR 

CMEI FREI REINALDO NIEBORG 

CMEI DURVALINO DOS SANTOS 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUGUSTO CESAR RIBEIRO 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ORLANDO PIRES 

RUTH DÓRIS LEMOS 

CMEI JOSE ILDEFONSO MACHADO 

ESCOLA MUNICIPAL PADRE ZEZINHO 

JOAO KOLENDA LEMOS 

CMEI MARIA LUIZA LIMA DE ALMEIDA 

CMEI JOSE ILDEFONSO MACHADO 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JAIRO MONTEIRO 

ESCOLA MUNICIPAL PROFA MADALENA CALTABIANO SALUM BENJAMIM 
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Nome 

94 541400 Valéria Alves Santos Oliveira 

611 848039 Vanessa Aparecida dos Santos Fonseca 

92 553300 Vanessa Elisabete Lourenço 

481 847214 Vivian Vargas David Ribeiro 

272 776000 Walkíria de Fátima Quirino Oliveira 

 
Total de Professores: 61 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
C.N.P.J.:45.226.214/0001-19 

Rua Senador Dino Bueno,119 C.E.P.: 12.401-410 
Pindamonhangaba / SP Telefone: (12) 3644-1573 

E-mail: pedagogico.dpe@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

Escola Sede Anterior 

 
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFA MARIA APARECIDA ARANTES VASQUES ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ELIAS BARGIS MATHIAS
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALEXANDRE MACHADO SALGADO RUTH DÓRIS LEMOS
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR AUGUSTO CESAR RIBEIRO EM PROFA MARIA MADUREIRA SALGADO DONA MINICA

CMEI PROFESSORA OLIMPIA FRANCO CESAR ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE
 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RUTH AZEVEDO ROMEIRO ESCOLA MUNICIPAL PROFA MARIA ZARA MINE RENOLDI DOS SANTOS
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Escola Sede Nova 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ELIAS BARGIS MATHIAS 

RUTH DÓRIS LEMOS 

EM PROFA MARIA MADUREIRA SALGADO DONA MINICA 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE 

ESCOLA MUNICIPAL PROFA MARIA ZARA MINE RENOLDI DOS SANTOS 

Total de Professores: 61

 

PROJETOS APROVADOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA TEMPORADA 2020 

 

Aos três dias do mês de dezembro dois mil e dezenove o Conselho Diretor do Fundo de Apoio Esportivo de 
Pindamonhangaba– FAEP, a partir das quinze e trinta minutos na sala de reuniões, no Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira, sito a Rua Engenheiro Orlando Drumond Murgel, 493 - Parque São Domingos CEP: 
12.410.310, reuniram - se os seguintes membros: Prof. Antonio Carlos Macedo Giudice (Presidente do 
FAEP), Professora Bruna Muassab Fernandes (Vice-Presidente do FAEP), Prof. Dante Miranda Guerrero 
(Representante das Ligas Municipais, Clubes, Associações e Academias), Prof. Tomaz Piorino Vieira 
Carvalho (Representante dos Professores de Educação Física da Secretária Municipal de Esportes e Lazer) 
e Prof. Ubirajara Jaccino Junior (Representante dos Professores de Educação Física da Rede Estadual e 
Municipal de Ensino). O Conselheiro, Rogério Ramos (Representante das Sociedades de Amigos, Bairros) e 
Israel Abraão dos Santos Dias (Representante da Secretaria Municipal da Fazenda e Orçamento).  no uso de 
suas atribuições, conforme Artigo 3º parágrafo II da Lei Municipal Nº 4.344 de 09 de novembro de 2005, 
Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 de 16 de janeiro de 2009 e Lei Municipal Nº6.082/2017 conforme artigo 
7º e 8º e o que dispõe o Regimento Interno do FAEP, Artigos 26º, 27º e 28º, comunica que os projetos 
esportivos na área de rendimentos que pleiteiem a obtenção de recursos financeiro para temporada 
2020,foram aprovados, conforme  edital de Chamamento de Projetos Esportivos, publicados no Jornal 
Tribuna do Norte nas edições: 9.352 (dia 15 de outubro de 2019), edição:9.361 (dia 31 de outubro de 2019), 
como segue abaixo o quadro das modalidades contempladas:  

 

MODALIDADE ENTIDADE MODALIDADE ENTIDADE 
ATLETISMO MASC. SEMELP G. A. FEM  SEMELP 
ATLETISMO FEM. SEMELP G. RITMICA SEMELP 
ATLETISMO/NATAÇÃ PCD SEMELP HANDEBOL MASC. SEMELP 
BASQUETE MASC. SEMELP HANDEBOL FEM. SEMELP 
BASQUETE FEM. SEMELP JUDO SEMELP 
CAPOEIRA SEMELP MALHA SEMELP 
CICLISMO CLUBE TEAM  NATAÇÃO MASC SEMELP  
DAMAS SEMELP NATAÇÃO FEM SEMELP 
FISIOLOGIA SEMELP RUGBI A.D.RUGBY CLUBE  
FUTEBOL MASC. SEMELP TAEKWONDO SEMELP 
FUTEBOL FEM SEMELP TENIS DE MESA SEMELP 
FUTEBOL BASE A.A. FERROVIARIA VOLEI FEM SEMELP 
FUTSAL MASC SEMELP VOLEI MASC SEMELP 
FUTSAL FEM. SEMELP VOLEI BASE SEMELP 
FUTSAL BASE PROJETO G.UNIÃO VOLEI DE PRAIA SEMELP 
G. A. MASC.. SEMELP XADREZ SEMELP 
  

 

Professor Antônio Carlos Macedo Giudice 
Presidente do FAEP 

CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA  E DO 
ADOLESCENTE 

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

Em virtude do gozo de férias da Conselheira Tutelar titular Cristiana Aparecida dos S. M. de Oliveira 
(26 de dezembro de 2019 a 09 de janeiro de 2020), vimos convocar para apresentação, no prazo 
máximo de 03 (três) dias a contar desta data, a Conselheira Tutelar Suplente:

4º Arone Lúcia Gomes de Paula.
A Conselheira Suplente acima citada deverá comparecer à Secretaria de Assistência Social, com 
endereço na Rua Euclides Figueiredo, nº 92, Alto do Cardoso, nesta cidade, munida de documentos 
pessoais e comprovante de residência, e procurar pela Sra. Patrícia, a fi m de tratar da substituição 
da Conselheira Titular durante o período de férias.

Caso a apresentação não se ofi cialize no prazo citado, informamos que convocaremos a 5º 
Suplente, Sra. Elisângela Aparecida de Carvalho.

Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

*** 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:

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 307/2019 
(PMP 35495/2019) 
Para “aquisição de materiais elétricos”, com 
entrega dos envelopes até dia 10/01/20 às 08h 
e início da sessão às 08h30. 

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

*** COMUNICADO ***

PREGÃO Nº 285/2019 (PMP 34718/2019) 
Comunicamos a retifi cação do anexo II da 
licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada para elaboração 
dos documentos intitulados PPRA, LTCAT e 
Laudo de Análise Ergonômica”, na linha onde 
se lê “total geral”, conforme nova planilha 
disponibilizada no site do Município, junto ao 
edital (www.pindamonhangaba.sp.gov.br).  

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 221/2019 
(PMP 27949/2019) 
A autoridade superior, face à manifestação do 
pregoeiro, considerou, em 21/11/2019, deserta 
a licitação supra, que cuida de “aquisição 
de alavanca de vitrô, barra de ferro, perfi l 
cadeirinha, batente e perfi l ‘T’”. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 016/2019 (PMP 6059/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
28/11/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de uma Academia 
da Melhor Idade”, em favor da empresa Zati 
Equipamentos para Ginástica Ltda ME, os itens 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, no valor total 
de R$ 13.659,60. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 170/2019 
(PMP 23357/2019) 
A autoridade superior, com base na análise 
técnica realizada pelo Departamento de 
Tecnologia da Informação, homologou, 
em 26/11/2019, e adjudicou o item 05 da 
licitação supra, que cuida de “aquisição de 
microcomputador, notebook, tablet e televisor”, 
em favor da empresa Lettech Indústria e 
Comércio de Equipamentos de Informática ME, 
no valor unitário de R$ 1.220,75. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

Importante via de aces-
so ao primeiro emprego 
e opção que impulsiona a 
recolocação pro�issional, 
o ensino técnico é uma 
formação voltada para de-
senvolver habilidades prá-
ticas. Com duração de um 
a dois anos, este nível de 
ensino apresenta facilida-
des, como a possibilidade 
do estudante se matricu-
lar ainda enquanto estiver 
cursando o Ensino Médio, 
e também começar a tra-
balhar na área antes de 
concluir o curso, por meio 
de estágio supervisionado.

“A formação técnica 
aproxima os alunos das 
necessidades do mundo 
do trabalho, amplia a vi-
são de mercado e favorece 
a construção do conheci-
mento por meio de aulas 
que estimulam o enrique-
cimento da experiência 
prática. Com foco em pre-
parar o aluno para atuar 
em determinada especiali-

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 213/2019 
(PMP 27323/2019) 
A autoridade superior, com base na análise 
técnica das amostras, homologou, em 
21/11/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de insumos para o 
programa de diabetes”, em favor das empresas, 
os itens (item-vl unit em R$): Injex Indústrias 
Cirúrgicas Ltda: 02-0,1666; 05-0,2673; 06-
0,1881; 07-0,24; Medlevensohn Comércio e 
Representação de Produtos Hospitalares Ltda: 
04-0,1782. Itens fracassados: 01, 03. 

PREGÃO Nº 243/2019 (PMP 29345/2019) 
A autoridade superior desclassifi ca a empresa 
Ortopedia Rita de Cássia Ltda EPP por não 
apresentar a certidão negativa de débitos da 
união e previdência, passando o item 10 para 
a empresa Guilherme Kobbaz Darrigo ME, 
classifi cada em segundo lugar , e homologou, 
em 26/11/2019, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de órteses e cadeiras 
de rodas”, em favor das empresas: Abraão 
César do Nascimento ME, o item 16, no valor 
de R$ 1.600,00; Carvalho & Filho Comercial 
Ltda ME, o item 20, no valor total de R$ 
1.787,86; Ghilherme Kobbaz Darrigo ME, os 
itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, no valor total de 
R$ 19.375,05. 

PREGÃO Nº 257/2019 (PMP 31250/2019) 
A autoridade superior homologou, em 
26/11/2019, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de uniformes para a defesa 
civil”, em favor da empresa Cavirelu Confecções 
de Uniformes Ltda, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, no valor total de R$ 15.800,00. 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 207/2019 (PMP 27272/2019) 
Foi fi rmado o contrato 171/2019, de 22/11/2019, 
para “aquisição de suco de frutas, maçã, lanches 
e bebida láctea fermentada com polpa de 
morango”, no valor de R$ 14.400,00, vigente por 
12 meses, assinando pela contratante e como 
gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, 
e pela contratada, Maria de Lourdes de Souza 
Rezende ME, o Sr Carlos César Rezende. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ***
PREGÃO Nº 258/2019 (PMP 31249/2019) 
Na licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada em confecções de 
uniformes”, foram emitidas as autorizações 
de fornecimento: autorização 2317/2019, de 
29/11/2019, no valor de R$ 21.032,50, em 
favor de Cavirelu Confecções de Uniformes 
Ltda ME; e autorização 2318/2019, de 
29/11/2019, no valor de R$ 10.026,40, em 
favor de Uniformes Campinas Eireli EPP. 

Formação técnica acelera a entrada de 
pro�issionais no mundo do trabalho
Senac Pindamonhangaba lança programação de cursos 2020 com mais de 1,2 mil 
bolsas de estudos entre as opções disponíveis

dade, a habilitação técnica 
impulsiona a entrada mais 
rápida de pro�issionais no 
mercado”, comenta Ana 
Cláudia Galhardo Palma, 
gerente do Senac Pinda-
monhangaba.

Ela destaca que o in-
vestimento em capacita-
ção pro�issional deve ser 
uma constante para todos 
os que desejam entrar e 
se manter no mundo de 
trabalho. “Muitas vezes, 
sobram vagas porque as 
empresas não encontram 
pro�issionais quali�ica-
dos para contratar. Estar 
preparado para as opor-
tunidades e atento às ten-
dências de mercado são 
condições importantes 
para quem procura uma 
boa colocação pro�issio-
nal, seja como colaborador 
efetivo ou como empreen-
dedor”, a�irma a gerente.  

Para 2020, entre as 
ofertas da unidade para 
estimular a formação téc-
nico-pro�issional e con-
tribuir com o desenvolvi-
mento local, estão cursos 
nas áreas de tecnologia 
da informação, gestão e 
negócios, arquitetura e ur-
banismo, moda, comunica-
ção e artes, eventos e lazer, 
beleza e estética, e saúde 
e bem-estar. Somando a 
habilitação técnica aos 
cursos de curta duração e 

capacitação pro�issional, 
a unidade oferecerá apro-
ximadamente 1,2 mil bol-
sas de estudos ao longo do 
ano.

“As capacitações ofere-
cidas pela instituição não 
só preparam o aluno para 
o mercado como também 
estimulam o empreende-
dorismo, ensinando a ela-
borar um plano de negócio 
sólido, além de noções de 
administração, gestão e 
marketing. Nossa unidade 
foi inaugurada em feverei-
ro de 2018 e, em menos 
de dois anos de funcio-
namento, consolidou-se 
como um importante polo 
de disseminação da edu-
cação pro�issional de qua-
lidade na região”, �inaliza 
Ana Cláudia.

Para saber mais sobre 
os cursos oferecidos pela 
unidade ou se candidatar 
a uma vaga gratuita, o in-
teressado deve ter renda 
familiar per capita de até 
dois salários mínimos fe-
derais. As inscrições de-
vem ser realizadas no Por-
tal Senac (www.sp.senac.
br/bolsasdeestudo) e en-
cerram-se cinco dias úteis 
antes do início das aulas, 
ou quando as turmas atin-
girem a relação de três 
candidatos por vaga, o que 
ocorrer primeiro.

As festas de �im de ano 
estão chegando, e muitas re-
sidências e estabelecimen-
tos comerciais são decora-
das com árvores de natal e 
enfeites luminosos. A EDP, 
Distribuidora de Energia 
Elétrica do Alto Tietê, Vale 
do Paraíba e Litoral Norte 
de São Paulo, orienta sobre 
a instalação e utilização cor-
reta dos pisca-piscas e ou-
tros equipamentos elétricos 
utilizados provisórios na 
decoração natalina para que 
não haja acidentes ou susto 
pelo aumento da conta de 
luz ao �im dos festejos.

Os cuidados devem co-
meçar na hora da compra do 
material. O ideal é escolher 
itens de qualidade, para ga-
rantir o melhor isolamento 
elétrico possível. Por isso, 
recomenda-se a compra de 
produtos regulamentados 
pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Inme-
tro), os quais trazem em sua 
embalagem a comprovação 
dos requisitos obrigatórios 
de qualidade e segurança.

Em relação aos pisca-pis-

cas, a sugestão é investir 
naqueles com lâmpadas de 
LED, mais econômicas, e�i-
cientes, duráveis e, por isso, 
mais ecologicamente corre-
tas. Para instalação em área 
sujeita a chuva ou alaga-
mento os enfeites devem ser 
impermeáveis, pois eles são 
mais seguros e duram mais.

Na embalagem do pro-
duto também é importante 
avaliar a potência em watts 
(W), que corresponde à car-
ga demandada. Isso por que, 
quanto maior a potência, 
maior será o consumo do en-
feite de natal. Um curto-cir-
cuito na rede elétrica pode 
ser ocasionado pela má uti-
lização dos equipamentos ou 
por seu uso prolongado em 
uma mesma tomada.

“Equipamentos de po-
tência elevada devem ser 
colocados em tomadas ex-
clusivas, minimizando a pro-
babilidade de sobreaqueci-
mento do circuito elétrico 
interno e a fuga de corrente 
e, consequentemente, risco 
de acidentes e aumento na 
conta de luz”, diz Roberto 
Miranda, gestor da EDP.

Veja orientações sobre instalação 
segura de enfeites natalinos
Atenção com sobrecarga de tomadas e isolamento 
elétrico adequado podem evitar acidentes

— Para não ocorrer sobrecarga de energia caso a 
quantidade de enfeites seja grande, busque a orientação 
de um eletricista, que vai calcular o que pode ou não ser 
ligado. Se necessário, o profi ssional vai equilibrar o cir-
cuito da residência por meio de uma pequena adequação 
na instalação elétrica;

— Muitas árvores de natal são feitas de arame, e por 
ser altamente condutor de energia esse material deve es-
tar bem isolado para impedir energização acidental;

— Fios desencapados podem provocar choques, 
curtos-circuitos e até incêndios. Passar fi os por baixo de 
tapetes ou por trás de cortinas também pode causar aci-
dentes;

— Antes de substituir lâmpadas queimadas dos enfei-
tes, desligue os equipamentos da tomada;

— Desligar os enfeites luminosos antes de dormir ou 
sair de casa pode contribuir para a redução do valor da 
conta de energia e evitar acidentes;

— Para enfeites em áreas externas, verifi que a proxi-
midade com a rede de energia da EDP, pois, no caso de 
chuva forte com vento, a iluminação decorativa instalada 
pode tocar a rede elétrica da distribuidora e provocar sé-
rios acidentes.

Confira mais alguns cuidados importantes:

Divulgação
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educação e cultura

Na tarde da última terça-feira 
(3), a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, em 
parceria com a Secretaria de Desen-
volvimento Econômico do Gover-
no do Estado de São Paulo e o PAT 
– Posto de Atendimento ao Traba-
lhador, realizaram a formatura dos 
participantes de mais duas turmas 
do “Time do Emprego”, no auditório 
da Prefeitura.

O evento contou com a presença 
do prefeito Isael Domingues, do se-
cretário de Desenvolvimento Eco-
nômico, Álvaro Staut, do represen-
tante do Governo do Estado, Sergio 
Gritti e o diretor de Emprego e Ren-
da, Marcelo Henrique de Camargo.

O “Time do Emprego” é um 
treinamento aos trabalhadores 
desempregados e maiores de 16 
anos que estão em busca do pri-
meiro emprego, com a proposta 
de apoiá-los na busca de coloca-
ção no mercado de trabalho.

Ao longo dos 12 encontros 
promovidos pelo programa, fo-
ram concluídas duas turmas 
(Caçadores de Sonhos e Positivi-
dade), no total de 34 formandos. 

“Time do Emprego” realiza 
formatura de mais duas turmas

Foram dadas orientações pelos 
facilitadores Sérgio e Andréa, por 
meio de atividades em grupo, di-
nâmicas e troca de experiências 
que proporcionaram à essa turma 
recolocação de 19% dos partici-
pantes no mercado de trabalho.

Durante a formatura e entrega 
dos certificados do programa, o 
prefeito falou sobre a importân-

As inscrições para os cursos do 
Novotec Expresso foram prorro-
gadas até o próximo domingo (8). 
Para participar, é preciso ser aluno 
de qualquer uma das séries do en-
sino médio das escolas estaduais 
de São Paulo e se inscrever pelo 
http://www.novotec.sp.gov.br.

O Novotec Expresso é uma das 
modalidades de cursos profissio-
nalizantes do Novotec, um progra-
ma realizado em parceria entre a 
Secretaria Estadual da Educação, 
a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e o Centro Paula Sou-
za que visa preparar o estudante 
para o mercado de trabalho.

Na região do Vale do Paraíba, 
o Novotec Expresso disponibi-
liza 1.655 vagas para 17 cursos 
de qualificação profissional em 
diversos eixos que respondem a 
demanda dos jovens e do setor 
produtivo. A carga horária é de 
200 horas/aula, oferecida no pe-
ríodo de contraturno em 11 esco-
las estaduais da região, nas Etecs 
e Fatecs do Centro Paula Souza

As opções são: Ajudante de 
Laboratório Químico, Assistente 
em Banco de Dados, Auxiliar de 
Logística, Computação na Nuvem, 
Criação de Sites Plataformas Digi-
tais, Desenvolvimento de Jogos Di-
gitais, Edição de Vídeo – Youtuber, 
Excel Aplicado à Área Administra-
tiva, Gestão de Pequenos Negó-
cios, Introdução à Robótica (Pro-
gramação Arduíno), Marketing 
Digital, Montagem e Manutenção 
de Microcomputadores, Práticas 
de Gestão De Pessoas, Programa-
ção Básica para Android, Seguran-

Inscrições para 
Novotec Expresso 
são prorrogadas até 
domingo (8)

Há opções de cursos de diversos segmentos 
oferecidos no contraturno escolar; podem 

participar alunos do Ensino Médio

ça Cibernética Básica, Suporte a 
Softwares de Gestão Empresarial 
e Técnicas de Vendas.

Os resultados serão divulga-
dos na primeira semana de feve-
reiro de 2020. As aulas terão iní-
cio no mês de março.

O prefeito  Isael Domingues  
recebeu uma homenagem 

dos alunos da Academia 
imago, na última semana. 

Durante visita à escola 
de arte e design de 

Pindamonhangaba, recebeu 
de oito alunos da escola 

um livro autografado, uma 
coletânea em quadrinhos 
homenageando Monteiro 
Lobato, de autoria desses 

jovens os quais relatam 
as histórias com base 

em experiência de vida 
deles. “Parabéns aos 

proprietários, funcionários e 
alunos pelo lindo trabalho 

desenvolvido”, agradeceu.

Imago faz homenagem ao prefeito

cia do destaque individual. “Para 
os jovens que estão tentando uma 
colocação no mercado, é impor-
tante se preparar com cursos e ca-
pacitações e, quando empregado, 
é muito importante ser proativo 

e fazer a diferença dentro da em-
presa. É preciso estar sempre se 
atualizando para estar preparado 
para as oportunidades profissio-
nais que estão surgindo”, concluiu 
o prefeito Isael Domingues.

Todos os alunos receberam 
seus certificados, das mãos das 
autoridades presentes. As inscri-
ções para as próximas turmas es-
tão previstas para serem abertas 
em fevereiro de 2020.

Todos os anos, o Grupo Edu-
cacional Bom Jesus finaliza as 
atividades pedagógicas com uma 
“Cantata de Natal” e, pelo terceiro 
ano consecutivo, o evento aconte-
ceu em parceria com os Salesianos 
– a convite da instituição religiosa. 
“Este convite muito nos honrou, 
pois comemora a feliz parceria 
entre o colégio e a igreja por meio 
do projeto ‘Bom Jesus Social’, que 
materializa a essência da missão 
franciscana do nosso grupo, atra-
vés de ações que acontecem toda 

Vanessa Muassab

Colégio Bom Jesus e Salesianos celebram 
o amor na “9ª Cantata de Natal”

sexta-feira, levando para as crian-
ças do ‘Provim’ oficinas de Inglês 
de forma lúdica”, conta a gestora 
do colégio, Alessandra Padilha. 

A cantata ocorreu no dia 29 de 
novembro, após a Missa em Ação 
de Graças pela formatura dos 
alunos do 9º ano (Ensino Funda-
mental) e 3º ano (Ensino Médio). 

“Celebramos o amor, a humil-
dade e o cuidado com todas as 
criaturas divinas em um clima 
festivo de Natal em todos os co-
rações”, disse Alessandra. “Come-

moramos também as vitórias de 
um ano letivo vivido a partir da 
prática de virtudes franciscanas, 
filosofia do nosso colégio, prepa-
rando nossos alunos para o exer-
cício da cidadania, do amor e do 
respeito ao próximo”. Em nome 
da escola, a gestora agradeceu 
“a todos que, de forma direta ou 
indireta, estiveram envolvidos e 
subsidiaram a execução da nos-
sa nona ‘Cantata de Natal’. Dese-
jamos a todos um Feliz Natal de 
Paz e Bem”.

Também participaram do evento: funcionários, educadores, alunos da Educação Infantil e 
Fundamental I, estudantes do ‘Provim’, familiares e amigos
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Altair Fernandes Carvalho

Pinda Antiga

Lembranças literárias

Enxada

Orlando Brito, Sete Dias, 9 de abril de 1967

Nas mãos do homem que lavra
a enxada é pena ligeira.
- Cada fl or é uma palavra!
cada estrofe  é uma roseira!

Orlando Brito, Sete Dias, 9 de abril de 1967

Nas mãos do homem que lavra
a enxada é pena ligeira.
- Cada fl or é uma palavra!
cada estrofe  é uma roseira!

 Arquivo TN

Originada de uma verba 
testamentária no já bem 

distante 6 de agosto de 1863, en-
tre as entidades locais mais an-
tigas (156 anos) a Santa Casa de 
Misericórdia de Pindamonhan-
gaba, destacada nesta página de 
história em diversas edições, só é 
superada pela Corporação Musi-
cal Euterpe, 23 de agosto de 1825 
(194 anos). 

Na edição de hoje relembra-
mos uma das passagens di�íceis 
dessa histórica casa de saúde. 

Era o início do ano de 1884. Na 
época, funcionava em um casarão 
(ilustração ao lado) localizado à 
direita de quem desce a ladeira 
Barão de Pindamonhangaba (era 
denominada ladeira da rua For-
mosa), administrada pelo Barão 
de Itapeva (Itapeba), o comen-
dador inácio Bicudo de Siqueira 
Salgado. Na qualidade de prove-
dor da entidade, o ilustre pinda-
monhangabense tornava público, 
conforme relatório publicado na 
edição de 20 de janeiro daquele 
ano no jornal Tribuna do Nor-
te, os fatos mais importantes 
ocorridos durante  7/12/1882 
a 7/12/1883, período em que a 
instituição estivera sob a sua res-
ponsabilidade administrativa.

 Inicialmente, explicava que 
reconhecendo as di�iculdades 
da Irmandade da Santa Casa em 
remunerar o médico que dirigia 
a clínica do hospital, resolvera 
solicitar aos pro�issionais da me-
dicina a prestarem seus serviços 
gratuitamente. 

Designara ao então mordomo 
eleito da Santa Casa, capitão Ben-
jamin da Costa Bueno, que solici-

Médicos da Santa Casa �icaram 
sem salário no �im do século XIX

tasse o tão necessário obséquio 
aos médicos. O pedido era para 
que cada um abrisse mão do sa-
lário pelo espaço de seis meses, 
ou seja, que houvesse uma espé-
cie de revezamento entre eles na 
doação de meio ano de serviços 
prestados à entidade.  

Os primeiros contatatos foram 
os generosos doutores Marinonio 
Brito e Eugenio de Mello. Aten-
dendo ao pedido, o dr. Brito cum-
priu o primeiro semestre de ati-

Santa Casa �icava no 
�inal da ladeira Barão de 

Pindamonhangaba, próxima ao 
Bosque da Princesa

vidades não remuneradas, sendo 
substituído pelo dr. Marinonio. 
Entretanto, segundo revelava o 
provedor, o dr. Marinonio, “por 
justos motivos de incômodos”, 
não pode continuar prestando 
o serviço no período que lhe ca-
bia, com isso, o dr. Brito teve que 
completar  o ano “prolongando 
assim tão caridosa tarefa”. 

Agradecendo aos dois pela 
contribuição, o provedor pedia 
a outros médicos que �izessem o 

mesmo, se revezando na doação 
do tempo estipulado, pois só as-
sim o hospital se garantiria de tão 
necessário recurso. 

Esclarecendo a crítica situa-
ção �inanceira daquela casa de 
saúde, o barão de itapeva res-
saltava que das cotas apresen-
tadas pelo tesoureiro constava  
como arrecadação a quantia de 
5.824$719 réis e como despesas, 
4.590$933 réis, perfazendo um  
saldo de 1.590$781. Uma receita 
nada animadora e “para regular 
o custeio de um estabelecimento 
da ordem daquele hospital era 
preciso que os recursos fossem 
certos, por isso tornava necessá-
rio que se despertasse o espírito 
caridoso da população”. 

Faltava auxílio, ajuda. A arre-
cadação das contribuições  pre-

cisava ser intensi�icada. Alertava 
ainda, que o auxílio prestado à ir-
mandade pelos dignos congrega-
dos que haviam se comprometido 
a doar certa quantia anualmente, 
por um espaço de seis anos,  �ina-
lizaria naquele ano. Menos mal era 
o fato de que apesar de alguns con-
gregados terem deixado de contri-
buir, a maior parte continuava con-
correndo com o valor prometido, 
aquela fonte estaria sendo “quase 
o único recurso da Santa Casa”. 

Além disso, “o dividendo das 
ações doadas pelo falecido *Vis-
conde de Pindamonhangaba 
não estava sendo recebido porque 
a respectiva companhia há tempos 
não o pagava a seus acionistas”. 

Em seu relatório, o provedor 
alertava para que “a averbação 
ou transferência daquelas ações 
em nome da Santa Casa, bem 
como  a aprovação da reforma do 
compromisso com aquela irman-
dade eram providências que con-
vinha, fossem logo tomadas a �im 
de garantir o direito da Santa Casa 
sobre as referidas ações, e também 
para que cessassem o inconvenien-
te de serem regidos pelo compro-
misso, cujas disposições, em sua 
maior parte, eram reconhecidas 
por todos como inexequíveis” (não 
podiam ser executadas). 

Movimento Hospitalar 
Números 

No que dizia respeito ao mo-
vimento hospitalar,  o barão fa-
zia constar em seu relatório o 
seguinte movimento no período 
referente a 1882/1883:   havia 
5 enfermos, entraram 112 e o 
total �icou em 117, divididos em 
94 homens e 23 mulheres (sen-
do 103 brasileiros, 7 africanos, 2 
portugueses, 1 italiano e 1 fran-
cês); deste número haviam faleci-
do 14, sendo 9 homens e  5 mu-
lheres (9 brasileiros, 4 africanos 
e 1 português); tiveram alta, 88 e 
�icaram em tratamento, 15.  

*O Visconde de Pindamo-
nhangaba mencionado no tex-
to era o comendador Francisco 
Marcondes Homem de Mello,   fa-
lecido em 14 de janeiro de 1881.
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Anúncio do 
passado
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