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Câmeras do COI identi�icam 
tentativa de furto na região central

Ação conjunta entre Guarda Civil Metropolitana e a polícia impede crime

PÁG. 6

Na madrugada desta 
quarta-feira (04), inte-
grantes da GCM (Guarda 
Civil Metropolitana) visu-
alizaram pelas câmeras 
de videomonitoramento 
do Centro de Operações 
Integradas - COI de Pinda-
monhangaba a presença 
de quatro indivíduos ten-
tando arrombar uma loja 
de moda de surf na Rua 
Barão Homem de Melo. 
Imediatamente as equipes 
da GCM e da Polícia Mili-
tar foram acionadas.

Descida da Av. Jorge Tibiriça terá mão dupla

Professores 
participam 
de nova 
capacitação 
em esporte 
educacional 

Nesta primeira semana 
de março, o Instituto Es-
porte & Educação, criado e 
presidido pela medalhista 
olímpica Ana Moser, retorna 
a  Pindamonhangaba para 
dar sequência às ações do 
Projeto Formação Continu-
ada de Professores da Rede 
Pública.

Divulgação

Dando sequência ao 
plano de mobilidade 
urbana na região cen-
tral de Pindamonhan-
gaba, o Departamento 
de Trânsito anuncia 
que, a partir de quin-
ta-feira (05) o trecho 
inicial da avenida Jor-
ge Tibiriçá (em frente 
à Caixa - Praça Monse-
nhor Marcondes) pas-
sará a ter mão dupla 
de sentido de direção.

PÁG. 3

Divulgação

2PÁG. 

Osesp abre 
inscrição para 
formação musical 
a professores da 
rede estadual

Museu promove 
workshop sobre 
Mídias Sociais

Vestiário do Centro 
Esporitvo Zito 
recebe melhorias

PÁG. 3

PÁG. 5

PÁG. 5

Trânsito mais seguro: cruzamento 
no Campo Alegre recebe semáforo

Com o objetivo de 
proporcionar um trânsito 
mais seguro à população, o 
Departamento de Trânsito 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está implantando 
um conjunto de semáforos 
no cruzamento da avenida 
Antônio Pinheiro Jr. e Laer-
te Assunção Jr., próximo 
à Praça São Francisco, no 
bairro Campo Alegre. Os 
semáforos estão em fase de 
instalação e o funcionamen-
to oficial ocorrerá em breve. 

Outro ponto crítico que 
também receberá essa 
melhoria será a rua Suíça, 
entre os bairros Carangola 
e Residencial Andrade (em 
frente a subestação de 
energia da EDP).

Divulgação



Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, 5 de março de 20202

Editorial

Aconteceu em uma escola rural. 
No primeiro dia de aula a criançada 
acordou antes de o galo cantar, pois 
precisava dar boas pernadas até o 
estabelecimento de ensino. Pelo ca-
minho, formava-se �ila indiana de 
meninos e meninas de pés descalços.

Dona Coroca era quem cuidava 
da escola. A nonagenária caminhava 
três quilômetros por dia com vas-
soura e enxada às costas a �im de 
remover poeiras e tiriricas. Naquele 
dia, após se certi�icar de que a es-
cola estava em perfeitas condições 
de uso para o início do ano letivo, 
�icou esperando pela professora, a 
quem daria a chave. Como a docen-
te demorava a chegar, decidiu en�iar 
a criançada na sala de aula. Minutos 
depois, montada num pangaré cujas 
pernas bambeavam devido ao esfor-
ço hercúleo, amulher de dez arrobas 
apontou na estrada poeirenta. Assim 
que apeou, se apresentou:

- Sou a professora. A senhora 
deve ser Dona Coroca, o anjo que 
guarda a nossa querida escola. As-
sim me disseram.

A senhorinha sorriu escancaran-
do a boca sem dentição e entregou a 
chave à professora.

- Boa sorte com os pestinhas.
A docente entrou na escola e en-

controu os alunos em algazarra na 

Proseando
Maurício Cavalheiro
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Eu indico

Dois Papas é um �ilme de 
2019, do gênero drama históri-
co-biográ�ico, dirigido por Fer-
nando Meirelles, com roteiro 
de Anthony Mc Carten baseado 
em sua peça teatral The Pope. 
O �ilme mostra diversos encon-
tros entre o então papa Bento 
16 e o então cardeal de Buenos 
Aires Jorge Mario Bergoglio, fu-
turo papa Francisco. Baseando-
se em fatos reais, os encontros 
não ocorreram da forma como 
foram retratados no �ilme, as 
discussões �ilosó�icas entre os 
dois são formas de colocar em 
cena as questões pelas quais a 
Igreja Católica está enfrentan-
do no início do século XXI.

“Um �ilme dirigido por bra-
sileiros, Fernando Meirelles,   
do cidade de Deus. Dois Papas 

A indicação dessa semana 
é o filme ‘‘Dois Papa’’

Reprodução/Internet

constrói uma narrativa crian-
do uma história por trás da re-
nuncia do Papa bento XVI, nos 
inserindo  em um drama com 
um ponto de vista a uma crítica 
sobre o papado.’’

Célio Almeida - estudante 

sala de aula. Mas bastou a presença 
dela para que a criançada se inti-
midasse. A mulher, que parecia um 
guarda-roupa, tinha penugens no 
buço e sobrancelhas espessas. En-
tretanto, dentro daquela embalagem 
bizarra havia uma mulher adocica-
da que, meia hora depois já sabia o 
nome de todos.

- Tiãozinho, se uma vaca dá dez 
litros de leite por dia, quantos litros 
ela dará em um mês?

O menino coçou a cabeça, pensou 
um pouco e respondeu:

- Fessora, onde é que tem essa 
vaca que dá leite? Das que eu conhe-
ço, a gente é que tem que tirar.

- Engraçadinho. Você, Isoldinha, 
me responda: O irmão do seu pai é 
o que seu?

- Essa é fácil, fessora. Não é nada.
- Claro que é, menina. O irmão do 

seu pai é seu tio.
- É nada, fessora. Meu pai não tem 

irmão.
A criançada não conseguia conter 

os risos.
- Vocês pensam que são muito 

espertos, não é? Então quero que me 
digam: qual é o meu nome?

Aos sussurros, alguns se encora-
javam nos palpites:

- Taturanilda?
- Bigodélia?

Divulgação

Todos pela educação
 “Dialogar e viver experiências sobre o esporte e seu 

papel na alfabetização corporal de crianças” está en-
tre os principais objetivos das capacitações e forma-
ções oferecidas pelo Instituto Esporte & Educação.

Neste mês de março, professores das secretarias 
municipais de Educação e de Esportes de Pindamo-
nhangaba, além de organizações parceiras, como a 
Apae e o Salesianos participarão do terceiro encontro 
do programa.  

De acordo com representantes do projeto – criado e 
presidido pela medalhista olímpica Ana Moser – com 
apoio da empresa Novelis, a iniciativa tem “compo-
nentes teóricos e práticos para que os educadores en-
tendam como aplicar os conceitos estudados”.

Alfabetizar através de jogos que estimulam a ex-
pressão corporal permite o aumento da con�iança e da 
segurança dos alunos, entre outros bene�ícios, expli-
cam os envolvidos. 

Sabemos que a educação de qualidade é o primeiro 
passo para a transformação da sociedade, no tocante 
à cidadania, à sensação de pertencimento e à inclusão 
social. 

Neste contexto, iniciativas que se utilizam do es-
porte educacional contribuem em dobro, já que tra-
balham a educação e a saúde preventiva, por meio da 
prática esportiva.

Infelizmente, devido à  
queima da bateria de meu 
celular, perdi o contato 
do primeiro que acertou a 
charada do último Proseando 
– “Meditação”.  Peço a ele 
que reenvie a resposta para 
que possamos marcar o dia 
da retirada do prêmio.  O 
mineirinho errou o endereço 
porque transformou o número 
606 em 909, ao segurar o 
papel ao contrário.

Agora chegou a sua vez. 
Leia o Proseando e envie-me 
o nome correto da professora. 
Quem primeiro enviar a 
resposta correta ao WhatsApp 
99735-0611, ganhará um 
prêmio.

O NOME DA PROFESSORA

- Baleiondina?
- Vocês não têm vergonha de fa-

zer bullying com a professora? Mais 
um apelido engraçadinho e eu coloco 
a sala toda de castigo.

- Como a gente vai saber seu 
nome, fessora, se a senhora ainda 
não falou?

- Simples. Vou fazer uma chara-
da. Sempre que alguém perguntava 
ao meu pai qual era o meu nome, 
ele apontava para a maternidade. 
Poucas pessoas matavam a charada. 
Quero ver qual de vocês será capaz 
de dizer qual é o meu nome.

Estão abertas as inscrições 
para os professores da rede es-
tadual de São Paulo do ensino 
fundamental e médio para o pro-
grama de formação musical cha-
mado Descubra a Orquestra, pro-
movido pela Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo (Osesp).

As inscrições podem ser feitas 
até esta sexta-feira (6), por meio 
do site da Osesp (http://www.
osesp.art.br ). O processo seleti-
vo ocorre a cada semestre e nesta 
edição serão oferecidas 200 va-
gas. O resultado será divulgado 

Osesp abre inscrição para formação 
musical a professores da rede estadual

até o dia 12 de março, às 18h.
Os professores contemplados 

vão participar de uma formação 
que ocorrerá em três módulos 
presenciais, com aulas aos sába-
dos das 8h às 16h. Os cursos co-
meçam ainda neste mês de março 
e terminam em junho.

Os selecionados poderão ain-
da levar um grupo de até 90 alu-
nos para assistir um concerto e 
participar de uma visita monito-
rada na Sala São Paulo.

Para participar o docente não 
precisa necessariamente ter co-

nhecimento musical. O objetivo é 
que a partir da formação ele esten-
da o conteúdo para a sala de aula.

O programa é aberto a profes-
sores das redes municipal, parti-
cular, além de instituições bene-
�icentes com alunos cursando a 
partir do 1º ano do ensino funda-
mental.

O Descubra a Orquestra foi 
fundado em 2001. Nos últimos 
nove anos, cerca de 5.800 pro-
fessores e 533 mil alunos da 
rede estadual de São Paulo fo-
ram atendidos.

Os selecionados poderão ainda levar 
um grupo de até 90 alunos para assistir 
um concerto e participar de uma visita 
monitorada na Sala São Paulo

Colaborou com o texto: 
Célio Almeida

A Santa Casa de Pindamo-
nhangaba em parceria com a Ne-
frovale realizará uma ação em ce-
lebração ao “Dia Mundial do Rim” 
– que busca mobilizar as pessoas 
sobre a prevenção de doenças re-
nais. 

A importância de cuidar dos 
rins estará entre as temáticas da 
série de palestras que ocorrerão 
no dia 25 de março, no auditório 
da Santa Casa. 

O evento abordará ainda te-
mas voltados à educação do pú-
blico, com objetivo de incentivar 
o cuidado ou até mesmo, detectar 
problemas renais previamente. 

Santa casa promove “Dia Mundial do Rim”
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO: 

13h30 - Abertura 

1350 - Doença Renal - Desa�io no Presente e Futuro

Dr. Gustavo Ferreira da Mata - Médico Nefrologista

14h30 - Estratégias de Prevenção para Doença Renal - 

Como e Por que Previnir?

Dr. Wilder Araújo Barbosa- Médico Nefrologista

15h20 - Coffee breack

16h20 - Atuação do Psicólogo junto ao Paciente com   

      Insu�iciência Renal Crônica

16h50 - Encerramento        

As vagas são limitadas e a inscrição pode ser feita pelo telefone (3645-3338). 
A Santa Casa �ica na rua Major José dos Santos Moreira, 466, no centro. Participe!
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Divulgação

Dando sequencia ao plano de 
mobilidade urbana na região cen-
tral de Pindamonhangaba, o De-
partamento de Trânsito anuncia 
que, a partir de quinta-feira (05) o 
trecho inicial da Av. Jorge Tibiriçá 
(em frente à Caixa - Praça Mon-
senhor Marcondes) passará a ter 
mão dupla de sentido de direção.

O objetivo é dar melhor mo-
bilidade e permitir maior fluxo, 
principalmente em horários de 
pico. A via pública já foi recapea-
da, recebeu nova pintura de sina-
lização horizontal e agora sofrerá 
essa modificação de sentido viá-
rio. “Facilitará para quem irá sen-
tido viaduto, não precisando dar 
mais a volta na praça”, afirmou o 
José Vidal França, secretário ad-
junto de Segurança.

Segunda Luciana Viana, Dire-
tora de Trânsito, há alguns anos 
essa ação era realizada tempora-
riamente durante o período de 
Natal, e como o retorno era satis-
fatório a ação será realizada de 
forma definitiva.

Para a realização dos serviços, 
poderá haver suspensão tempo-
rária na circulação de veículos 
nesta quinta e sexta-feira (05 e 
06 de março). O Departamento 
de Trânsito solicita que os mo-
toristas evitem trafegar por essa 
região.

Como o Centro Comercial 10 
de Julho não receberá mais o 
fluxo como antes devido à cons-
trução do calçadão, a Prefeitura 
poderá realizar outras experiên-
cias, sempre com o objetivo de 
melhorar a mobilidade e fluidez 
no trânsito e reduzir os acidente.

Descida da Av. Jorge Tibiriça terá 
mão dupla

Com o objetivo de proporcionar um trânsito mais seguro 
à população, o Departamento de Trânsito da Prefeitura 
de Pindamonhangaba está implantando nesta semana 
o conjunto de semáforos no cruzamento da Av. Antônio 

Pinheiro Jr e Laerte Assunção Jr (próximo à Praça São 
Francisco), no bairro Campo Alegre.

Os serviços estão em fase de instalação e programação 
para iniciar em breve o funcionamento oficial.

Além do Campo Alegre outro ponto crítico que também 
receberá essa melhoria no trânsito será a Rua Suíça, entre 
os bairros Carangola e Residencial Andrade (em frente a 

subestação de energia da EDP).
“Realizamos o monitoramento dos pontos mais críticos, 

através de estatísticas de acidentes e esperamos reduzir 
ainda mais o número de acidentes nestas vias”, afirmou 

Luciana Viana, Diretora de Trânsito.
A Prefeitura informa que o projeto para instalação de 

semáforos e readequação da rotatória do Tenda (trecho 
do anel viário na Av. Manoel César Ribeiro) continua em 

estudos e reformulações, atendendo recomendações do 
DER (Departamento de Estradas de Rodagens), 

uma vez que trata-se de rodovia estadual.

Semáforos são instalados em cruzamento no Campo Alegre

Célio Almeida

A Subprefeitura 
de Moreira César 

está realizando 
melhorias no 

vestiário do Centro 
Esportivo Zito, que 

receberá além 
da reforma, troca 

de revestimento 
e implantação de 
uma cobertura na 

parte externa.
A ação está 

sendo feita 
com mão de 

obra própria da 
Subprefeitura e 
o material com 

recursos de 
emenda impositiva 

da Câmara de 
Vereadores, através 
do vereador Carlos 

Moura “Magrão”.

Vestiário do Centro Esporitivo 
Zito recebe melhorias

Avenida já recebeu recapeamento 
e nova pintura de sinalização

Divulgação
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CENTRO ESPÍRITA ‘BEZERRA DE MENEZES’
Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, Bairro Centro, CEP. 12.410-010

CNPJ 50.455.179/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 A Diretoria do CENTRO ESPÍRITA “BEZERRA DE MENEZES”, convoca todos
os associados para a Assembleia Geral à realizar-se no dia 30 de março de 2020 às
17h30, na sede social da Instituição situada à Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, centro em
Pindamonhangaba, SP, em primeira convocação com a presença de 1/3 (um terço) dos
associados ou às 17h45, em segunda convocação, com qualquer número de associados
presentes na sede da instituição.
Pauta: Apreciação e Aprovação do Balanço Financeiro do Ano de 2019 com o parecer do
Conselho Fiscal, conforme determina o artigo 23º do Estatuto Social da Instituição.
Pindamonhangaba, 04 de Março de 2020.

 Benedita Aparecida de Souza Ribeiro - Presidente

COMTUR Pindamonhangaba
Conselho Municipal de Turismo

INDICAÇÃO DE CONSELHEIRO PARA ASSUMIR REPRESENTAÇÃO JUNTO AO COMTUR
GESTÃO 2018/2020

O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua Presidente 
Kelly Eugênio Mendonça Faria, com o objetivo de recompor o COMTUR, solicita a indicação para 
representação durante seis meses dessa gestão, podendo haver recondução, nas seguintes áreas: 
•	 Representantes	dos	Urbanistas	–	2	VAGAS
•	 Representante	dos	Meios	de	Hospedagem	–	1	VAGA
•	 Representante	do	Núcleo	Turístico	do	Ribeirão	Grande	–	1	VAGA
•	 Representantes	do	Núcleo	Turístico	do	Piracuama	–	2	VAGAS
•	 Representantes	das	Agências	de	Turismo	do	município	–	2	VAGAS
•	 Representantes	de	Transportadores	Turísticos	–	2	VAGAS

Para tal função esses representantes terão que respeitar o Regimento Interno do Conselho e 
frequentar as reuniões que são todas segundas terças feiras de cada mês, no Auditório do Palacete 
10 de Julho, rua Dep. Claro César, 33 - Centro, Pindamonhangaba - SP, 12400-220 as 17:30h 
(duração máxima 1h 30 min horas).
I - DA ASSEMBLEIA
a) A Assembleia de eleição e posse dos conselheiros ocorrerá às 17:30, do dia 14 de abril de 2020, 
no Auditório do Palacete 10 de Julho. Rua Dep. Claro César, 33 - Centro, Pindamonhangaba - SP, 
12400-220

b) Na Assembleia, caso haja apenas 01 (um) representante e/ ou respectivo suplente de cada 
segmento, serão automaticamente eleitos para ocuparem as vagas do segmento correspondente. 
No caso de haver mais de 01 (um) candidato e/ ou respectivo suplente para o preenchimento 
da vaga, no mesmo segmento, os conselheiros atuais presentes escolherão entre os candidatos 
inscritos e habilitados às vagas de titularidade e suplência do segmento.
c)	Em	caso	de	vacância	no	decorrer	do	mandato,	serão	chamados	os	demais	classificados	pela	
ordem de votação.

II - DA INSCRIÇÃO

a) Para a inscrição e habilitação do candidato, cada instituição poderá indicar 02 (dois) candidatos, 
sendo um titular e um suplente, que deverão apresentar os seguintes documentos:
- Ficha de inscrição (anexo1) devidamente assinada pelo representante legal da instituição;
- Cópias do CPF e RG dos candidatos.

As inscrições deverão ser feitas no horário das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, no Palacete 
10 de Julho. Rua Dep. Claro César, 33 - Centro, Pindamonhangaba - SP, 12400-220 ou através do 
e-mail turismo@pindamonhangaba.sp.gov.br até a data da assembleia.

Pindamonhangaba, 20 de fevereiro de 2020.   

Kelly Eugênio Mendonça Faria
    Presidente   TEL (12) 99635 0259

COMTUR Pindamonhangaba
Conselho Municipal de Turismo

Pindamonhangaba,12 de fevereiro de 2020.
À PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

AC/: AO SR. PREFEITO DR. ISAEL DOMINGUES 

Ref.: SOLICITAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADES ATIVAS NO COMTUR
Ao cumprimenta-lo o Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba vem através deste 
solicitar novas indicações de representantes do poder público para substituir os seguintes 
conselheiros e suas cadeiras, de acordo com o Art. 8º da lei 6.122 de 16 de maio de 2018, 
onde fala que os conselheiros que tiverem mais de 03 faltas consecutivas ou 06 alternadas serão 
excluídos.

Portanto há a necessidade de indicação de 1 Representante do departamento de Turismo como suplente 
do Sr. Eduardo Lupi que passa para a cadeira de titular; 1 Representante do Departamento de Cultura 
como suplente da Sra. Rosana Bello Teixeira Leite que passa para a cadeira de titular; 2 Representantes 
do Departamento de Meio Ambiente (titular e suplente), 2 representantes do Departamento de Educação 
(titular e suplente) e 1 Representante do Departamento de Agricultura como suplente da Sra. Cristiane 
Monteiro de Oliveira que passa para a cadeira de titular.
Para tal função esses representantes terão que respeitar o Regimento Interno do Conselho e frequentar as 
reuniões que são todas segundas terças feiras de cada mês, no Auditório do Palacete 10 de Julho, rua Dep. 
Claro César, 33 - Centro, Pindamonhangaba - SP, 12400-220 as 17:30h (duração máxima 1h 30 
min horas).
Aguardamos as indicações dos nomeados a compor as cadeiras vagas do COMTUR o mais breve 
possível.	Sem	mais,	agradeço	e	me	coloco	a	disposição!
 Atenciosamente

Kelly E. M. Faria - Presidente
CPF: 295.948.008-28 - (12) 996350259

CONSELHEIROS QUE PERDERAM SUAS CADEIRAS REPRESENTATIVIDADE NÚMERO DE VAGAS
Ana Lúcia Gomes de Araújo Departamento de Turismo 1 VAGA - SUPLENTE
José Francisco de Azevedo Souza Caramêz Departamento de Cultura 1 VAGA - SUPLENTE
Pedro Cunha do Amaral Silva Departamento de Meio Ambiente 1 VAGA - TITULAR
Frederico do Rosário Ribeiro Departamento de Meio Ambiente 1 VAGA - SUPLENTE
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena Departamento de Educação 1 VAGA - TITULAR
Ione de Almeida Barbosa Departamento de Educação 1 VAGA - SUPLENTE
Bruno José pestana Salgado Departamento de Agricultura 1 VAGA - SUPLENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ABERTURA DE ENVELOPE DE PRÓXIMO COLOCADO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 269/2019 (PMP 33643/2019) 
A autoridade superior, considerando a análise técnica e parecer da Secretaria Municipal 
de	 Saúde	 e	 parecer	 da	 Secretaria	 Municipal	 de	 Negócios	 Jurídicos,	 desclassificou	 as	
empresas, nos itens: Carlos Eduardo Proença dos Santos, 06,13; Cirúrgica Izamed 
Ltda EPP, 04, 06, 24; Dekore Comércio e Serviços SJ Campos Ltda, 04; Med Center 
Comercial Ltda, 14; Portal Distribuidora Hospitalar Ltda ME, 04, 13, 14, 24; Top Care 
Produtos	e	Serviços	Hospitalares	Eireli	EPP,	13.	Os	 itens	04	e	13	ficam	fracassados	e	o	
item	06	fica	adjudicado	à	Portal	Distribuidora	Hospitalar	Ltda	ME	(2º	lugar).	Determinou	o	
prosseguimento do certame, que cuida de “aquisição de móveis e materiais hospitalares”, 
para abertura do envelope de documentação da empresa Hospi Bio Indústria e Comércio 
de	Móveis	Hospitalares	Ltda	EPP,	classificada	em	3º	lugar	nos	itens	14	e	24.	A	sessão	fica	
marcada para o dia 13/03/2020, às 10h, no mesmo local do evento anterior. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 304/2019 (PMP 35482/2019) 
A autoridade superior, com base na análise técnica realizada na sessão pela equipe técnica 
(setor elétrica) e parecer da análise técnica da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento 
e	parecer	da	Secretaria	de	Negócios	Jurídicos,	deu	provimento	ao	recurso	interposto	pela	
empresa	 Santos	 Gouvêa	 Comercial	 Ltda	 EPP	 (processo	 394/2020),	 desclassificando	
a	 empresa	 Elétrica	 Luz	 Comercial	 de	Materiais	 Elétricos	 Eireli	 no	 lote	 01,	 classificando	
a segunda colocada a empresa Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP, e homologou, em 
20/02/2020, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais elétricos”, 
em favor das empresas: Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP, o lote 01, no valor total de 
R$ 430.000,00 (itens-vl unit: 01-540,00; 02-449,40; 03-58,40; 04-57,10; 05-54,40; 06-55,40; 
07-60,00; 08-58,90; 09-7,27; 10-67,95); e o lote 02 no valor total de R$ 350.000,00 (itens-vl 
unit: 11-530,00; 12-505,00; 13-345,00). 

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 287/2019 (PMP 34725/2019) 
Foi	firmado	o	contrato	201/2019,	de	27/12/2019,	para	“aquisição	de	órteses”,	no	valor	de	R$	
6.790,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante o Sr Isael Domingues, sendo 
gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Abraão César do 
Nascimento ME, o Sr Abraão César do Nascimento. 
Foi	firmado	o	contrato	202/2019,	de	27/12/2019,	para	“aquisição	de	órteses”,	no	valor	de	
R$ 22.968,15, vigente por 12 meses, assinando pela contratante o Sr Isael Domingues, 
sendo gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Guilherme 
Kobbaz Darrigo ME, o Sr Guilherme Kobbaz Darrigo. 
Foi	firmado	o	contrato	203/2019,	de	27/12/2019,	para	“aquisição	de	órteses”,	no	valor	de	R$	
1.302,64, vigente por 12 meses, assinando pela contratante o Sr Isael Domingues, sendo 
gestora	do	contrato	a	Sra	Valéria	dos	Santos,	e	pela	contratada,	empresa	Vale	Pé	Oficina	
Ortopédica Ltda EPP, o Sr Marcio Fernando Sena Simões. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO ***

PREGÃO Nº 290/2019 (PMP 35369/2019) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de garfos e pratos”, foram emitidas as 
autorizações de fornecimento: 
168/2020, de 19/02/2020, no valor de R$ 123.000,00, em favor de Levin Comercial Ltda ME; 
167/2020, de 19/02/2020, no valor de R$ 55.800,00, em favor de AT & WP Comercial Ltda 
EPP. 

PREGÃO Nº 295/2019 (PMP 35397/2019) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de uniformes”, foi emitida a autorização de 
fornecimento 139/2020, de 11/02/2020, no valor de R$ 15.225,00, em favor de Uniformes 
Campinas Eireli EPP. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 292/2015 (PMP 32423/2015) 
Foi	 firmado	 o	 aditamento	 01/2020,	 de	 14/02/2020,	 ao	 contrato	 033/2016,	 que	 cuida	 de	
“contratação	 de	 empresa	 especializada	 para	 disponibilizar	 profissional	 especializado	 em	
oftalmologia para realização de consultas”, para prorrogação até 17/02/2021, assinando 
pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Horus Serviços 
Médicos Eireli, o Sr André Luis Alvim Malta. 

PREGÃO Nº 189/2017 (PMP 38144/2017) 
Foi	 firmado	 o	 aditamento	 01/2020,	 de	 05/02/2020,	 ao	 contrato	 012/2018,	 que	 cuida	 de	
“contratação de empresa especializada na realização de serviços de fornecimento de 
gêneros	 alimentícios	 (pão,	 bolacha,	 margarina,	 leite	 e	 suco) para	 consumo	 da	 equipe	
multiprofissional	da	base	do	Samu	de	Pindamonhangaba”,	para	prorrogação	até	05/02/2021,	
assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa EE 
Martuscelli Padaria e Restaurante Ltda ME, a Sra Érika Martuscelli Bustamante da Silva. 

PREGÃO Nº 185/2018 (PMP 29507/2018) 
Foi	 firmado	 o	 aditamento	 01/2019,	 de	 16/12/2019,	 ao	 contrato	 199/2018,	 que	 cuida	 de	
“contratação de empresa com fornecimento de material e mão de obra para instalação 
de	 tela	 de	 alambrado	 em	 02	 Postos	 de	 Entrega	 Voluntária	 (PEV),	 no	 Município	 de	
Pindamonhangaba”, para prorrogação até 30/11/2019, assinando pela contratante a Sra 
Marcela Franco Moreira Dias, e pela contratada, empresa Raul Rabello Neto EPP, o Sr 
Raul Rabello Neto. 

Associação do Centro de Convivência para Idosos 
“Cônego Nestor José de Azevedo” 

Declarada de utilidade pública municipal pela lei nº 2955, de 23/11/1993 
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – Registro nº 4811 

Conselho Municipal de Assistência Social - Registro nº 08 
Conselho Municipal do Idoso – Registro nº 03 

CNPJ: 60.125.747/0001-06 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS  

“CÔNEGO NESTOR JOSÉ DE AZEVEDO” 

 

 Convocam os sócios fundadores, conselheiros, associados para uma Assembleia 
Geral a se realizar:  

Dia: 21/03/2020 

Horário: 15 h em primeira chamada com 2/3 dos representantes, e às 15h30min h em 
segunda chamada com 1/5 dos representantes. 

Local: Sede da Associação, na Av. Abel Correa Guimarães, 1451, Vila Rica. 

Pauta: Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal para o biênio de 20 
de março de 2020 até 19 de março de 2022. 

Os interessados em participar deste Pleito Eleitoral terão prazo até dia 
14 de março do corrente ano, às 15 horas, para inscrever suas chapas, 
no endereço acima citado. 

 

 

Ana Gilda Ferraz 
Presidente 
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Uma sessão de cinema 
é sempre uma boa ideia. 
Agora, quando é em fa-
mília, a diversão pode ser 
completa. Além de diver-
tido, “as histórias podem 
trazer inspiração e apren-
dizado” é o que diz o blog 
‘Leiturinha’ – que prepa-
rou uma lista de filmes 
infantis (antigos e atuais) 
para toda a família se di-
vertir e aprender. Lista-
mos alguns, confira: 

1. Divertida Mente 
(2015)

Em ‘Divertida Mente’, 
entramos na cabeça de 
uma menina de onze anos 
e conhecemos de perto 
suas emoções. A história 
mostra, de forma divertida 
e cuidadosa, a “montanha
-russa” emocional viven-
ciada no fim da infância, 
numa verdadeira aventura.

2. Um Faz de Conta 
Que Acontece (2008)

Um funcionário de um 
hotel descobre que as his-
tórias que ele conta para 
seus sobrinhos se tornam 
realidade. Na esperança 
de aproveitar o misterio-
so fenômeno, ele acaba 
cometendo vários erros e 

Assistir filmes com as crianças 
traz aprendizado e diversão

as contribuições inespe-
radas das crianças viram 
a vida dele de cabeça para 
baixo.

3. Meu Malvado Favo-
rito 3 (2017)

Gru e as irmãs Agnes, 
Edith e Margo ao lado dos 
amarelados e famosos 
minions vivem a terceira 
aventura deles – neste fil-
me, tentando derrotar um 
vilão que vive perdido dé-
cada de 1980.

4. Os Incríveis (2004) 
Uma família de super

-heróis vivendo no mun-
do real, como pessoas 
comuns: o sr. Incrível, a 
Mulher Elástica e seus fi-
lhos na luta contra o cri-
me.

5. Shrek (2001)
 A saga do ogro mais fa-

moso e querido de todos os 
tempos: Shrek vê sua vida 
ser invadida por uma série 
de personagens de contos 
de fada. Determinado a re-
cuperar a tranquilidade de 
antes, ele se envolve em uma 
grande aventura com seu 
amigo Burro para resgatar 
uma bela princesa, que é pri-
sioneira de um dragão.

6. Procurando Nemo 
(2012)

Cansado dos sermões 
do pai, Nemo tenta mostrar 
que pode se virar sozinho, 
mas acaba sendo captura-
do por um pescador. Seu 
pai inicia uma missão im-
possível: achar o filho e, 
para isso conta com a aju-
da de Dory – um peixe azul 
que sofre de perda de me-
mória recente.

7. O Pequeno Príncipe 
(2015)

Adaptação mais recente 
do livro clássico de Antoi-
ne de Saint-Exupéry, pro-
duzido em parte com ani-
mação digital e em parte 
com stop-motion, o filme 
atualiza a história francesa 
introduzindo novas perso-
nagens e mostrando que a 
obra continua encantando 
todas as gerações.

8. A Era do Gelo (2002)
No início da saga, o ma-

mute Manny, a preguiça Sid 
e o tigre Diego têm de pro-
teger um bebê humano, du-
rante uma migração glacial. 
A partir daí, inicia-se uma 
grande aventura recheada 
de emoção e companhei-
rismo.

9. Monstros S.A. (2001)
Mike e Sulley vivem na 

cidade dos monstros e traba-
lham numa empresa especia-
lizada em assustar crianças à 
noite. Um dia, uma pequena 
humana chamada Boo conse-

gue passar para o outro lado 
e, a partir daí, muitas confu-
sões acontecem.

10. Valente (2012)
Merida (princesa de um 

reino escocês) não aceita 

se casar com um príncipe 
como manda a tradição. Irri-
tada, ela encontra uma bru-
xa que poderia resolver sua 
situação, mas que só piora. 

Lista completa no site: 
www.leiturinha.com.br
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Nesta primeira semana de 
março, o Instituto Esporte & 
Educação (IEE), criado e presi-
dido pela medalhista olímpica 
Ana Moser, retorna a  Pindamo-
nhangaba  para dar sequência às 
ações do Projeto Formação Con-
tinuada de Professores da Rede 
Pública. Nesta quinta-feira e na 
sexta-feira (5 e 6) será realizado 
o terceiro módulo de formação 
da temporada na cidade, na Casa 
Transitória Frei Fabiano de Cris-
to, no bairro Crispim. Em Pin-
damonhangaba, o projeto conta 
com o apoio da Secretaria de 
Educação e da Novelis, por meio 
da Lei de Incentivo ao Esporte 
do Governo Federal.

Nesse terceiro encontro, os 
professores da rede municipal de 
educação, da secretaria de espor-
te e de organizações parceiras, 
como Apae e Salesianos, vão dia-
logar e viver experiências sobre o 
jogo e seu papel na alfabetização 
corporal de crianças. 

“A aula tem componentes teó-

A Secretaria da Saúde da Prefeitura 
de Pindamonhangaba está 

promovendo neste mês de março 
ações sociais em comemoração ao 

Dia Internacional das Mulheres.
Dia 4 de março, na parte da manhã, 
no bairro das Campinas foi realizado 

um evento em comemoração às 
mulheres, na unidade 
básica de saúde PSF.

 O evento ofereceu cuidados de 
cabelo e pele para todas 

as mulheres que participaram.
Várias unidades de saúde vêm 

realizando ações nesta semana, 
como a que aconteceu nas 

Campinas. 

Colaborou com o texto: 
Gabriel Nogueira

O Museu Histórico Pedagó-
gico D. Pedro I e D. Leopoldina 

Professores participam de nova 
capacitação em esporte educacional 

Formação será nesta quinta e sexta (5 e 6) para 
40 profissionais da área da Educação

res Prado, subcoordenadora do 
IEE. Ela e o coordenador Alexan-
dre Arena serão os responsáveis 
pela formação.

A quinta-feira (5) será de cur-
so, das 8h às 12h e das 13h às 
17h. No dia seguinte, será a vez 
de fazer visitas às escolas partici-
pantes do projeto.

Formação de Professores da 
Rede Pública - O projeto Forma-
ção de Professores da Rede Públi-
ca está no seu sétimo ano e tem 
a missão de formar professores 
e gestores na metodologia do es-
porte educacional, com o objetivo 
de quali�icar e ampliar o acesso 
de crianças e jovens ao esporte 
dentro e fora da escola. 

Neste ano, o projeto atua em 
14 cidades de oito estados (Goi-
ás, Bahia, São Paulo, Rio Grande 
do Sul, Tocantins, Ceará, Amapá 
e Mato Grosso) para capacitar 
cerca de 800 professores e ges-
tores da rede pública para a im-
plantação e quali�icação de pro-
gramas voltados para a prática 
da educação �ísica e do esporte 
nas cidades.

ricos e práticos para que os pro-
fessores entendam como aplicar 
os conceitos estudados. Quere-

mos ajudar os professores na prá-
tica de jogos para a alfabetização 
corporal em suas aulas, para que 

tenham con�iança e sintam-se se-
guros para aplicar nas escolas e 
espaços de atuação”, comenta Ce-

Secretaria da Saúde oferece 
dia de beleza para mulheres

Inscrições 
abertas 
para 
primeira 
etapa do 
“Circuito 
de Corrida 
de Rua”

Colaborou com o texto: 
Gabriel Nogueira

O Setor de Torneios e 
Eventos da secretaria de Es-
portes da Prefeitura realiza a 
1ª etapa do “Circuito de Cor-
rida de Rua”. As inscrições 
acontecem do dia 10 ao dia 
13, das 14 às 18 horas, na 
Quadra Coberta. Para reali-
zar a inscrição para o Circui-
to é necessário apenas o RG.

A primeira etapa será re-
alizada no dia 22 de março, 
às 8 horas, no Parque da Ci-
dade.

José Mauro Tavares, Di-
retor de Esportes, a�irma 
que os atletas de Pinda estão 
preparados e ansiosos para 
a primeira etapa do circuito. 
Com uma expectativa muito 
grande para um bom resulta-
do na primeira etapa. Segun-
do ele, a corrida de rua é um 
esporte que estimula à vida 
saudável, bem estar e até 
uma comunicação e um bom 
relacionamento com outros 
participantes da prova.

Museu promove workshop sobre Mídias Sociais
recebe o workshop “Mídias So-
ciais” nos dias 11 e 18 de março, 
das 18 às 22 horas. O evento é 
uma parceria da Secretaria de 

Cultura e Economia Criativa do 
Estado, Poiesis, Oficinas Cultu-
rais e Secretaria de Cultura e 
Turismo de Pindamonhangaba.

O objetivo do workshop é 
contextualizar sobre o uso das 
Mídias Sociais para divulgar, 
integrar e fomentar a Arte e a 
Cultura. É coordenado por Sílvia 
Maria Souza, apaixonada por 
arte e internet que se formou 
em Comunicação Social pela 
Unesp-Bauru e sempre traba-
lhou na área de mídias sociais.

Silvia destaca que as mídias 
sociais são ótimos veículos de 
comunicação, com baixo custo 
e excelente alcance. De acordo 

com ela, o Brasil lidera a lista 
de pessoas que passam mais 
tempo na internet, e metade 
da população brasileira está 
conectada à internet e a pelo 
menos uma mídia social, tais 
como: Facebook, Instagram, 
WhatsApp, Twitter, YouTube, 
entre outras.

Para participar há necessi-
dade de fazer inscrição e a in-
dicação é para maiores de 16 
anos. Informações e inscrições 
entrem contato com o Museu, 
pelo telefone (12) 3648-1779. 
Email: historico@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br ou pelo Ins-
tagram @museudepinda.
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Câmeras do COI identificam 
tentativa de furto na região central

Na madrugada desta 
quarta-feira (04), por volta 
das 3h15, integrantes da GCM 
(Guarda Civil Metropolitana) 
visualizaram pelas câmeras 
de videomonitoramento do 
COI (Centro de Operações 
Integradas ) de Pindamo-
nhangaba a presença de 
quatro indivíduos tentando 
arrombar uma loja de moda 
de surf na Rua Barão Homem 
de Melo.

Imediatamente, as equipes 
da GCM e da Polícia Militar 
foram acionadas e os agentes 
da GCM avistaram os quatros 
rapazes nas proximidades do 
local, que fugiram.

Na sequencia um adoles-
cente foi abordado pela Guar-
da Civil na rua Martin Cabral, 
proximidade do Mercado Mu-
nicipal, e um outro menor foi 
localizado pela Polícia Militar, 
na linha férrea chegando no 
bairro Araretama.

Desde sua implantação, câmeras do Centro de Operações Integradas de Pindamonhangaba vêm contribuindo para elucidar ocorrências

Ambos foram levados ao 
plantão da Delegacia de Po-
lícia, onde foram elaborados 
os registros de ato infracio-
nal, apreendidas as barras de 
ferro utilizadas na tentativa 
de arrombamento e solici-
tado exame pericial para 
a constatação dos danos à 
porta da loja.

A autoridade policial solici-
tou cópia das imagens do COI 
e dará sequência às investiga-
ções relacionadas com outros 
furtos registrados recente-
mente em lojas do mesmo 
ramo comercial no centro de 
Pindamonhangaba.

“Nossas câmeras do COI 
têm essa finalidade e mais 
uma vez, cumpre sua missão. 
Com esse trabalho integrado 
da Guarda Civil e da Polícia 
Militar colaboramos para 
inibir a prática desses crimes”, 
comentou José Sodário Viana, 
secretário de Segurança.

Trabalho integrado da Guarda Civil 
Metropolitana e da Polícia Militar inibe crime
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