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CHAMADA PÚBLICA
Encontra-se aberto nesta Penitenciária Feminina “Santa Maria Eufrásia Pelletier” de 
Tremembé, situada na Rua Major Zanani, nº 04 - Centro - Tremembé - SP, Chamada 
Pública nº 01/2020, destinada à Aquisição de Gêneros 
Alimentícios Hortifrutigranjeiros, que serão utilizados para fornecimento de 
alimentação às reeducandas e servidores desta Unidade Prisional, durante o período 
de 01 de maio a 31 de AGOSTO de 2020. 
A sessão será realizada no dia 15/04/2020 às 09:00h, no endereço acima. O edital 
na íntegra poderá ser obtido ou consultado gratuitamente através do site www.sap.
sp.gov.br e www.itesp.sp.gov.br. 
Informações: fone: (12) 3672-3200 ramal: 213.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

EDITAL DE INSTAURAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL – REURB-S

ISAEL DOMINGUES, prefeito municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da legislação federal (Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, regulamentada pelo Decreto nº  
9.310, de 15 de março de 2018), FAZ SABER que o MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA autuou 
o PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 860/2020 e instaurou procedimento de REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL – REURB-S para a regularização do parcelamento 
do solo e titulação de imóveis inseridos no núcleo urbano informal consolidado VILA SÃO BENEDITO, 
inserido no perímetro urbano do Distrito de Moreira Cesar, e ocupado predominantemente por 
famílias de baixa renda para fi m de moradia. FAZ SABER, ainda, que os trabalhos técnicos e 
jurídicos para instruir o projeto da REURB-S do referido núcleo urbano foram executados por meio 
de contrato de prestação de serviços técnicos especializados com a Fundação Instituto de Terras 
do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” – ITESP, fundação pública vinculada à Secretaria 
da Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo, no âmbito do Programa Estadual de 
Regularização Fundiária – Programa Minha Terra (Decreto nº 55.606, de 23 de março de 2010).

Pindamonhangaba, 12 de março de 2020

ISAEL DOMINGUES
Prefeito Municipal

COMUNICADO AOS COOPERADOS DA UNIODONTO DE PINDAMONHANGABA 
COOP ODONTOLÓGICA
Prezados Cooperados,

A Diretoria da Uniodonto de Pindamonhangaba, no uso das suas atribuições legais e 
estatutárias, considerando a necessária adoção de medidas de prevenção à contenção do 
Coronavírus (COVID-19), tendo em conta as medidas que vem sendo amplamente adotadas para 
reduzir a circulação de pessoas, seguindo o princípio da precaução para a redução do risco sanitário, 
diante da pandemia em curso assim classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), bem 
como seguindo as orientações do Ministério da Saúde e das Secretarias Estadual e Municipal de 
Saúde e, principalmente, preservando a saúde de seus cooperados e familiares, comunica que este 
ano, excepcionalmente, a Assembleia Geral Ordinária não será realizada no mês de março.

Informamos que a assembleia já estava agendada para o final do mês, contudo, diante da 
situação atual e em especial do artigo 2º do Decreto Municipal nº 5.752/2020 que veda a realização, 
por tempo indeterminado, de atividades coletivas de qualquer natureza, ainda que em locais 
privados, decidimos cancelar sua realização, postergando-a para outra data. 

A presidente da cooperativa convocará a assembleia assim que os efeitos da pandemia 
cessarem e esta reunião não traga mais risco à saúde dos cooperados e seus familiares.

Contamos com a compreensão de todos neste momento difícil, nos colocando à disposição 
para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.

Pindamonhangaba, 25 de março de 2.020.
Saudações Cooperativistas,

Uniodonto de Pindamonhangaba
Diretoria Executiva

Com oportunidade de estu-
dar sem sair de casa, os inte-
ressados terão acesso às aulas 
de quali�icação pro�issional na 
modalidade de Ensino à Distân-
cia (EAD) em áreas de gestão e 
tecnologia de informação

O Governo do Estado de São 
Paulo, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômi-
co, está com 18 mil vagas para 
cursos gratuitos de quali�icação 
pro�issional do programa “Via 
Rápida Virtual” . Essa é uma boa 

alternativa para estudar e apren-
der algo novo durante o período 
de recomendação de isolamento 
social no enfrentamento ao co-
ronavírus (COVID-19). As inscri-
ções e as aulas são realizadas de 
forma online, no modelo de Ensi-
no à Distância (EAD), sem que o 
interessado precise sair de casa.

São quatro cursos de curta 
duração (80 horas), em áreas 
de gestão e tecnologia de infor-
mação, oferecidos pela Univer-
sidade Virtual do Estado de São 

Paulo (Univesp): Gestão Admi-
nistrativa; Planejamento Empre-
sarial; Lógica de Programação e 
Banco de Dados. As inscrições 
tiveram início nessa quinta-feira 
(26) e devem ser realizadas até 
o dia 5 de abril através do site 
www.viarapida.sp.gov.br.

Podem se inscrever candi-
datos que tenham idade míni-
ma de 16 anos, alfabetizados e 
domiciliados no Estado de São 
Paulo. Caso o número de inscri-
tos seja superior ao número de 

vagas, serão priorizadas as pes-
soas desempregadas, com baixa 
renda e com de�iciência.

A convocação dos candida-
tos selecionados ocorrerá por 
e-mail. As aulas têm previsão 
de início no dia 13 de abril e os 
cursos virtuais deverão ser con-
cluídos em até dois meses. Para 
receber o certi�icado, o aluno 
deve completar a carga horária 
completa do curso virtual.

Sobre o “Via Rápida”
O “Via Rápida” atua na quali-

�icação e formação pro�issional 
dos participantes, preparando 
a população que está buscando 
uma oportunidade no merca-
do de trabalho ou abrir o seu 
próprio negócio. O programa 
busca, ainda, aprofundar os 
conhecimentos de cada ativi-
dade pro�issional e apresentar 
as tendências mais recentes de 
cada área de atuação aos par-
ticipantes, de forma a ampliar 
suas alternativas de emprego e 
geração de renda.

Governo de SP oferece 18 mil vagas 
para cursos rápidos e gratuitos do 
programa “Via Rápida Virtual”
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A �im de conscientizar as crian-
ças e também o público em geral, 
a TV Cultura exibe ‘programetes’ 
com as personagens do “Quintal 
da Cultura”, que tiram dúvidas de 
forma didática sobre diversos as-
suntos que envolvem a pandemia 
do coronavírus (covid-19).

Composto por 10 vídeos, exibi-
dos durante a programação, o pro-
jeto aborda temas como o poder do 
sabão para a higienização das mãos; 

A Associação dos Cartunistas 
do Brasil inicia, no site HQMIX 
uma exposição virtual que cen-
traliza a discussão na luta contra 
o coronavírus, que avança a cada 
dia pela humanidade.

A exposição está aberta a re-
ceber cartuns de todo o mundo. 
Como a adesão atingirá outros 
países, as questões políticas lo-
cais não serão abordadas, mas 
sim a condição humana de en-
frentar essa pandemia. Os car-
tuns poderão mostrar políticos 
representando o poder, mas sem 
caricaturas de líderes locais, já 
que é uma expo mundial.

“Os primeiros 60 cartuns já fo-
ram postados e, conforme forem 
chegando, iremos ampliar para 
que, assim, seja uma exposição 
viva, que demonstra o quanto o 
humor grá�ico tem ideias e for-
ça, para que todos que estão em 
casa possam apreciar e pensar”, 
enfatiza o presidente da ACB, Jal 
Lovetro.

O endereço do site HQMIX é 
htps://blog.hqmix.com.br/expo-
sicao/expo-virus-vs-nos/

Associação dos cartunistas do Brasil 
lança exposição “Vírus X Nós”
Cartunistas de todo o mundo na luta contra o coronavírus

A associação informa ainda que, os 
cartunistas que queiram participar, é só 
enviar seu cartum para o e-mail �lashe-

xpocartoon@gmail.com. A comissão or-
ganizadora da Exposição irá postar no 
site, aos poucos, o material recebido.

“Quintal da Cultura” 
ajuda crianças na 

conscientização sobre 
o coronavírus
o que é coronavírus; exemplos de 
como as crianças podem se divertir 
em casa; como cuidar dos idosos 
durante a pandemia; e muitos mais. 
Os ‘programetes’, que contam com 
tradução em Libras, também estão 
sendo disponibilizados no YouTube 
e Instagram do programa.

Além disso, a TV Cultura ain-
da insere em sua programação 
34 pílulas com informações so-
bre o coronavírus, do Papo de 

Mãe; o clipe 
de sucesso da 
música ‘Lavar 
as Mãos’, de 
Arnaldo An-
tunes, exibida 
no ‘Castelo Rá-Tim-Bum’ — nas últimas se-
manas, a canção ganhou diversas versões na 
internet; e dicas de saúde com personagens 
da ‘TV Rá Tim Bum’. Assim como os vídeos do 
“Quintal da Cultura”, esses também contam 
com tradução em Libras.
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