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Fatec abre inscrições
para vestibular 2017
A Fatec - Faculdade de Tecnologia do Estado - unidade de Pindamonhangaba - abriu inscrições para o
processo seletivo de 200 vagas para cursos superiores divididos em Manutenção Industrial, Mecânica

– Processos de Soldagem, Processos Metalúrgicos,
Gestão Empresarial e projetos Mecânicos. Os interessados devem fazer a inscrição até 15 de dezembro
pelo site www.fatecpindamonhangaba.edu.br.
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PREVISÃO DO TEMPO
QUINTA-FEIRA

18º
NUBLADO, MUITAS NUVENS,
CURTOS PERÍODOS DE SOL

26º
UV 14
Fonte CPTEC/INPE

Estradinha
comemora 102
anos com plantio
de ‘Primaveras’

Os funcionários da Estrada
de Ferro Campos do Jordão comemoraram 102 anos da instituição com o plantio de 71 mudas de Primavera. Eles ainda
ﬁzeram a entrega simbólica da
primeira fase da recuperação
da faixa ferroviária, entre os
quilômetros 0 e 2, em Pindamonhangaba.
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Shopping
comemora
3 anos com
campanha de
descontos
O Shopping Pátio Pinda comemora três anos e oferece promoções com descontos que podem chegar a 70% em algumas
lojas. A ação de aniversário faz
parte da Black Weekend – que é
realizada entre esta quinta-feira
(24) e domingo (27) .
O exame será realizado no dia 8 de janeiro de 2017 e o resultado será divulgado na própria Fatec e na sua página online

UNIVERSITÁRIOS
CRIAM PROJETO
‘HERÓIS
VOLUNTÁRIOS’
PÁGINA 2
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Três agências do BB
serão mantidas em Pinda
Francielly Godoy

As três agências do Banco
do Brasil de Pindamonhangaba
serão mantidas, mesmo após a
instituição ﬁnanceira ter anunciado, na segunda-feira (21),
que vai fechar 15 unidades na região, além de outras quatro que
serão transformadas em postos
de atendimento. De acordo com
o banco, em todo país, haverá
um plano de reestruturação que
prevê o encerramento das atividades em 402 agências.

QUATRO
ASSALTANTES SÃO
PRESOS PELA ROCAM
PÁGINA 4

MOSTRA DE
MELHORES PRÁTICAS
DE ENSINO ACONTECE
NA SEXTA-FEIRA
PÁGINA 5

PÁGINA 3

PAIS DE ALUNOS DA
REDE MUNICIPAL
APRENDEM SOBRE
ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL

PREFEITURA REALIZA
LIMPEZA NO
JARDIM REZENDE
E NO CAMPOS MAIA

PÁGINA 5
Em Pinda são duas agências na praça Monsenhor Marcondes e uma em Moreira César
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Estudar ﬁca ainda mais caro

Mensalidades escolares
terão reajuste
entre 10 e 15%

A

s mensalidades das escolas particulares
no Estado de São Paulo devem ter
aumento de 10% a 15% para o ano
de 2017. Em agosto deste ano, as instituições
ligadas às escolas da capital paulista e o Siessp
– Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no
Estado de São Paulo, iniciaram as tratativas
para deﬁnir os valores relativos ao próximo
ano. Durante essas reuniões, que têm acontecido
mensalmente, também são apresentadas as
expectativas para 2017 e os números econômicos
atuais, como a subida da inadimplência em todo
o estado, nos últimos meses, e a alta taxa de
inﬂação.

Universitários criam projeto
‘Heróis Voluntários’

Divulgação

Amanda Rangel, Sara
Meira, Chestertton Santos, Fabiana Rossi, Leticia
Vittorazo, Jéssica Oliveira
e Israel Lopes, alunos dos
cursos de Logística e Administração da Faculdade Anhanguera, tinham a
tarefa de fazer o trabalho
de consultoria de uma entidade social, o escolhido
pelo grupo foi o ‘Lar Irmã
Julia’. O trabalho acadêmico foi realizado, mas o sentimento de fazer algo concreto
ﬁcou. E assim foi criado o
‘Heróis Voluntários’.

Como o trabalho consistia em fazer uma análise da entidade, a partir
disso começaram as arrecadações de alimentos
e roupas. Também foram
feitas parcerias com dentistas, empresas de transporte e o apadrinhamento
das crianças para receberem presentes no Natal.
Para Amanda Rangel,
do 4° semestre de Logística, a retribuição vem em
forma de sorrisos. “Ver a
alegria das crianças é o que
mais motiva a querer aju-

Escolas são obrigadas por lei a comprovar
o reajuste todo ano. Além disso, não podem
mudar os preços durante o ano letivo.
A análise ﬁnanceira, ou planilha de custos,
deve levar em consideração os custos atuais, a
folha de pagamento e os impostos, projetados
para o ano seguinte, baseados em acordos já
previstos com fornecedores, convenções coletivas
de sindicatos e inﬂação prevista para o ano base.
As unidades escolares costumam soltar no
início da matrícula circular informando os novos
preços e condições, onde devem conter não só
informações comerciais, mas principalmente
bases legais e prazos contratuais de renovação de
matrícula, pagamento entre outros.
Neste momento, em novembro, algumas já têm
os valores deﬁnidos, outras ainda não. Contudo,
já deveriam ter todos os detalhes, pois o período
de matrícula já começou.
A lei determina que o preço contratual seja
anunciado em até 45 dias do término do período
de matrículas, ou seja, os pais têm o direito de
saber o quanto pagarão para o próximo ano
antes de concluir o processo de matrícula, bem
como ter acesso a justiﬁcativas que comprovem
o índice aplicado pela instituição. Em casos
de descumprimento da regra, as escolas estão
sujeitas a reclamações no Procon e em casos mais
complexos, na Justiça. Ninguém quer isso: entrar
com uma ação contra a instituição que ensina os
ﬁlhos ou a si mesmo.
O bom é haver bom senso e respeito às leis.

Fundação Dr. João Romeiro

dar. Fizemos uma festinha
no lar e eles amaram, a felicidade deles e o carinho
que eles oferecem, não
tem preço”, conta a estudante.

Quem tiver vontade
de ajudar pode entrar em
contato com o grupo pelos telefones (12) 982816586 – Amanda ou (12)
99112-7581 – Sara.

“Ciranda de Poesia” encerra atividades do ano
Divulgação

No caso da inadimplência, do ano passado
para cá, ainda houve acréscimo de cerca de 27%
devido à crise econômica. Por outro lado, há
quem acredite que as escolas devem analisar
bem o cenário, pois, em virtude do próprio
cenário econômico, é provável que parte dos pais
transﬁram seus ﬁlhos para o ensino público.
De qualquer maneira, o aumento de preços
não é apenas baseado em números da economia,
a lei 9870/99 regula os aumentos anuais do
berçário ao ensino superior, e tem regras claras
para o cálculo dos valores a serem aplicados no
ano seguinte. A lei determina que toda instituição
de ensino tenha uma planilha de custos para
comprovar o índice de reajuste das anuidades
escolares.
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O projeto “Ciranda de
Poesia” encerrou suas atividades deste ano com um
evento realizado no dia 16
de novembro, na Biblioteca
Pública Municipal “Ver. Rômulo Campos D´Arace”, no
Bosque da Princesa. O evento teve muita poesia e música, ao som do professor de
matemática e músico Kleber
Santiago.
Para os organizadores do
projeto, além do aprendizado e ideias que brotaram no
decorrer do ano de 2016, a
aplicação nas salas de aulas
através do professores, rendeu muitas poesias e futuros

Nossa Terra

poetas. Prova disso é que os
três primeiros colocados do
10º Festipoema – Festival de
Poemas de Pindamonhangaba - na categoria infantil, foram frutos deste projeto.
O “Ciranda de Poesia”
foi realizado pela parceria
entre a Prefeitura, por meio
da Secretaria de Educação e
Cultura, e coordenação das
Bibliotecas, com a escritora
Juraci Faria, tendo os colaboradores: Ricardo Estevão de
Almeida, Alberto Santiago,
Elisabete Guimarães, Danilo
Passos, Helena Gomes, Vânia
D'Arace, Dr. José Valdez e
Evalda Andrade.

NOSSA GENTE

(Juraci de Faria - escritora, poetisa e membro da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras)

NA POESIA DA ESCOLA, A VIDA!
Celebrar a vida de uma
escola é poesia! E escola é o
que há de mais bonito para
ser celebrado!
Mais do que em seus espaços físicos – por mais belos que sejam -, a beleza da
escola não está apenas em
seu projeto arquitetônico ou
no verde que acolhe os momentos de descanso e lazer
de seus alunos, de seus professores, de seus funcionários, dos pais que a visitam.
A beleza da escola não
está só no ﬁo invisível que
une as pedras preciosas do
conhecimento e, de geração
em geração, enfeita a vida
dos que por direito são os
seus eleitos: os mestres e os
alunos.
A beleza de uma escola é
tesouro escondido no coração de todos os que nela habitam.
As crianças pequeninas
do Infantil, com seus olhinhos mortos de sono, abrindo-se para dar bom dia à
alegria de viver mais um dia
no jardim encantado de suas
infâncias.
Os pequeninos do Fundamental I, com suas lancheiras repletas de frutas e
sonhos, chocolates e outras
doçuras a serem compartilhados entre os melhores
amigos durante os recreios,
à sombra das árvores frondosas do companheirismo e
da união.
Os adolescentes do Fundamental II e Ensino Médio que adentram o espaço
sagrado da escola com suas
mochilas repletas de cader-

www.dreamstime.com.

nos e livros, com suas tribos barulhentas, com seus arcos e
suas ﬂechas. De um lado, os nerds; de outro, os “pop stars”; e
tantos outros! No lugar do escudo, o espelho. É preciso descobrir quem eles são, de onde vieram, para onde irão.
Por ﬁm, chega a mestra das mestras, a Esperança, e convida a todos, sem distinção de idade, para que se acomodem
ao redor dela e lhe contem o que eles sonham, o que pensam
sobre o mundo em que vivem, sobre o planeta, sobre o meio
ambiente, sobre a política internacional, sobre as conquistas
da Ciência e da Tecnologia, sobre o papel da Arte na vida dos
homens e das mulheres de nosso tempo.
E, na ciranda da vida, cada criança, cada adolescente, cada
jovem vai desenhando e escrevendo a sua história nos quadros da escola, nas paredes das salas, no chão dos pátios e das
quadras, nos muros internos e externos, nos outdoors. Neles
estão estampados os futuros artistas do país, os músicos, os
poetas, os biólogos, os médicos, os farmacêuticos, os diplo-

EXPEDIENTE

matas, os físicos, os matemáticos, os dentistas, os psicólogos, os historiadores, os
geógrafos, os professores...
Os professores! Esses
eternos aprendizes que, dia
a dia, exercitam os sentidos.
Farol luminoso que rastreia
cada olhar, o instante mágico de aprendizagem ou desatenção. Escuta apurada de
sonhos, de dúvidas, de desilusões. Olfato inigualável
para tudo o que pode trazer
sabor ao saber. Toque privilegiado que arrepia a alma
dos que sentem os contornos
de seus ensinamentos. Amor
sem medida ao ofício de degustar – e servir! - todos os
dias, os mais ﬁnos pratos do
conhecimento.
Na poesia da escola, estão
os colaboradoress. Do porteiro de prontidão à espera
dos pais e alunos, aos serventes que ocultamente cuidam da estética da casa de
saberes; dos administradores e gestores que planejam
a escola àqueles que servem
o alimento para fortalecer
o corpo e o espírito de toda
essa gente. Todos, sem exceção, celebram a atenção, o
cuidado, o respeito, a vida!
E, ao completar 20 anos
de existência, o Colégio Progressão não apagará 20 velinhas! Acenderá milhares delas no coração da escola para
que a sua história de compromisso com a vida e o futuro
de seus alunos ilumine outros
corações, outras estradas, outros países! Vida, poesia e beleza que não têm ﬁm!
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cidade
Fatec está com inscrições
abertas para Vestibular 2017
Aiandra Alves Mariano
***
Estão abertas as inscrições
para o vestibular da Fatec - Faculdade de Tecnologia do Estado – em Pindamonhangaba. São
200 vagas para cursos superiores gratuitos em Mautenção Industrial, Mecânica – Processos
de Soldagem, Processos Metalúrgicos, Gestão Empresarial e
projetos Mecânicos.
Os interessados devem acessar o site, preencher a ficha de
inscrição fornecendo os seus
dados pessoais e indicando a
Fatec, o curso (presencial e/ou
à distância) e o período em que
pretende estudar.
O período para se inscrever
vai até às 15 horas do dia 15 de
dezembro. Com o preenchimento concluído, é necessário
imprimir o boleto e fazer o pagamento em dinheiro da taxa de
inscrição no valor de R$ 75 em
qualquer agência bancária.
Os candidatos que pediram
isenção e redução da taxa de
inscrição poderão conferir o resultado da solicitação no site do
vestibular, onde também está
disponível o manual do candidato com todas as orientações
relativas ao processo seletivo.
O exame será realizado no
dia 8 de janeiro de 2017.
A Fatec é uma instituição
pública estadual que oferece
cursos de formação superior de
tecnologia. Os cursos superiores
têm duração de três anos.
Simpósio
Para promover os cursos oferecidos na cidade, a Fatec Pinda
está realizando, nesta semana, o
IX Simpósio de Tecnologia, um
evento anual que tem por objetivo aproximar alunos, profissionais e interessados em educação

Divulgação

Período para se inscrever vai até às 15 horas do dia 15 de dezembro
tecnológica em três dias de intensa programação.
O evento começou na terçafeira (22) e segue até sexta-feira
(25), nas dependências da Fatec
Pindamonhangaba e oferece palestras e minicursos nas áreas
de mecânica, metalurgia, soldagem e gestão empresarial.
Para a diretora da Fatec Pindamonhangaba, Cristina de
Carvalho Ares Elisei, o simpósio
tem um importante papel. “Esse
é um evento que tem o objetivo

de apresentar todas as inovações que estão sendo realizadas
nas áreas de Metal-mecânica e
Gestão Empresarial. Também
é uma oportunidade para que
a comunidade conheça o que é
desenvolvido por alunos e professores em pesquisa científica
dentro da Fatec”, destacou ela.
Mais informações sobre a Fatec Pindamonhangaba e sobre o
simpósio estão disponíveis no
site institucional http://www.
fatecpindamonhangaba.edu.br.

Prefeitura realiza limpeza no
Jardim Rezende e Campos Maia
Divulgação

A

tendendo as
solicitações
da população,
a Prefeitura está
providenciando a limpeza
da região do Jardim
Rezende e Campos Maia.
A equipe terceirizada
iniciou, na última semana,
a roçada, capina e limpeza
de vegetação nesses
bairros.

Agências do Banco do Brasil
em Pinda serão mantidas
Aiandra Alves Mariano
***
Pindamonhangaba vai
continuar contando com três
agências do Banco do Brasil
no município, mesmo após a
instituição financeira ter anunciado, na segunda-feira (21)
que vai fechar 15 agências na
região, além de outras quatro
que serão transformadas em
postos de atendimento. Em
todo país, o plano de reestruturação do banco prevê o encerramento das atividades em
402 agências.
Na lista divulgada pelo
Banco, com as agências que
serão fechadas, não estão listadas nenhuma das três unidades que funcionam na cidade.
Duas na Praça Monsenhor
Marcondes e uma no Distrito
de Moreira César.
O fechamento das agências
será em fevereiro de 2017.
No Vale do Paraíba, Litoral

Norte e Região Bragantina,
agências do Banco do Brasil
serão fechadas em Aparecida,
Bragança Paulista, Caçapava,
Cruzeiro, Campos do Jordão,
Jacareí, Guaratinguetá, Piracaia, São José dos Campos,
Taubaté e Ubatuba. São José,
Taubaté e Guará terão duas
agências fechadas cada e, as
demais cidades, uma.
Os funcionários destas
agências serão realocados em
outras unidades. Para reduzir
o quadro de trabalhadores, o
banco também vai abrir um
plano de aposentadoria incentivada em troca de benefícios.
Outras agências bancárias
na região passarão a ser posto
de atendimento. Em São José
dos Campos, uma fica dentro do
Center Vale Shopping. Também
será transformado em posto
uma agência em Bragança Paulista e outra em Lagoinha, que é
a única agência da cidade.
Francielly Godoy

Os serviços foram
iniciados na sextafeira (18), pelo Campos
Maia, nas proximidades
do centro comunitário,
e continuarão pelas
margens do córrego e
redondeza durante esta
semana.
Com essa limpeza,
a Prefeitura leva mais
qualidade de vida para
os moradores das regiões
beneficiadas. A ação é
contínua, realizada em
todos os bairros da cidade
no decorrer do ano.

Pinda possui três agências do Banco do Brasil
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Rocam prende quatro
por roubos em comércios
Durante patrulhamento
pela avenida Dr. Fontes Júnior, por volta das 20h20
de segunda-feira (21), a
Ronda Ostensiva com
Apoio de Motocicletas recebeu a informação de que
um roubo estava em anda-

mento em uma padaria do
bairro Maria Áurea.
Chegando ao local os
infratores já haviam fugido, mas com as informações dadas pelas vítimas
sobre o modelo e a placa
do carro, foi possível loca-

lizá-los após patrulhamento. No veículo havia quatro
pessoas, dois adultos, 26 e
22 anos e dois menores,
ambos de 17 anos. Com
eles, no carro foram encontrados um simulacro
de arma de fogo, 13 maços

de cigarro, R$ 32 e uma
‘touca ninja’.
Diante dos fatos, foi
dada voz de prisão por
roubo, sendo os autores
conduzidos até a delegacia
e reconhecidos pela vítima
como os autores do delito,

bem como os seus objetos,
roubados pelo grupo.
Uma segunda vítima,
proprietária de uma farmácia situada no Mombaça,
também compareceu ao
Distrito Policial e reconheceu o veículo e os quatro

como autores de delito ocorrido em 20 de novembro.
A ocorrência foi apresentada no plantão de Polícia
Judiciária, onde foi ratificada a voz de prisão em flagrante por roubo e ficaram
à disposição da Justiça.

Brasil tem recorde de cheques
sem fundo para mês de outubro
As devoluções de cheques por falta de fundos
atingiram 2,5% do total de
documentos compensados
em outubro, segundo o Indicador Serasa Experian
de Cheques Sem Fundos.
Esse foi o nível mais elevado para o mês de outubro
e o terceiro maior da série
histórica iniciada há 25
anos.
O índice ficou abaixo apenas do registrado em março deste ano
(2,66%) e em novembro
do ano passado (2,61%).

No total, foram devolvidos
1.204.402 cheques entre
os 47.802.370 documentos compensados. Em setembro, 2,19% das emissões eram de correntistas
que não fizeram a provisão
dos recursos e no mesmo
mês do ano passado o percentual chegou a 2,2%.
De janeiro a outubro
deste ano, as devoluções
atingiram a média de
2,36%. O pior quadro de
inadimplência foi verificado no Amapá com taxa de
16,98%. Em sentido opos-

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416,
Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de PAULO ROBERTO BATISTA, em virtude
do mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados, e atendendo ao
requerimento da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá
Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o
pagamento da importância em mora, além das despesas de intimação, publicação
do presente edital e emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso
no pagamento de prestações relativas ao contrato de financiamento imobiliário nº
844441025604-9, firmado em 15 de outubro de 2015, garantido por alienação
fiduciária registrada sob nº 05 na matrícula nº 54.041, tendo por objeto o imóvel
situado na AVENIDA NICANOR RAMOS NOGUEIRA Nº 1.780, ARARETAMA,
PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12423-010. O prazo para pagamento da dívida
é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de
rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credo-ra/
requerente.
Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2016.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

edital de PAULO ROBERTO BATISTA, 2 colunas por 9 centimetros

to, São Paulo apresentou o
menor índice (1,8%).
Na análise dos economistas da Serasa Experian, esse resultado é
consequência da recessão econômica que tem
mantido em alta o desemprego, das taxas de
juros e ainda da “perda
do poder de compra da
população por causa da
inflação ainda em patamar elevado”.
Por regiões
No acumulado do ano,
o Nordeste foi a região

que registrou a maior taxa
(4,63%) e o Sudeste a menor (1,94%). No Norte, o
índice chegou a 4,44%; no
Centro-Oeste, 2,04% e no
Sul, 2,04%.
Em outubro, a Região
Norte liderou com 4,66%
ante 4,18% em setembro e
4,25% em outubro do ano
passado. Esse aumento foi
puxado, principalmente,
pelas dificuldades de pagamento dos consumidores
do Amapá, onde as devoluções atingiram 16,54% dos
cheques emitidos. Na se-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** EDITAL ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 253/2016 (PMP 30691/2016)
Para “aquisição de gêneros especiais para alimentação escolar, conforme termo de
referência”, com entrega dos envelopes até dia 06/12/16 às 08h e início da sessão
às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 254/2016 (PMP 30693/2016)
Para “aquisição de arroz para alimentação escolar, conforme termo de referência”,
com entrega dos envelopes até dia 06/12/16 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 255/2016 (PMP 30694/2016)
Para “aquisição de curativos para atender a demanda das unidades básicas, PSF e
sala de procedimentos do CEM (Centro de Especialidades Médicas), pelo período de
12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 07/12/16 às 08h e início da sessão
às 08h30.
PREGÃO Nº 256/2016 (PMP 30695/2016)
Para “aquisição de testes psicológicos para os núcleos de apoio psicopedagógicos”,
com entrega dos envelopes até dia 08/12/16 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.

quência aparecem o Acre
(7,96%); Roraima (7,97%);
Amazonas (6,14%); Tocantins (5,79%); Pará (5,57%)
e Rondônia (2,21%).
No Nordeste, a devolução de cheques em outubro chegou a 5,16% do
total de documentos compensados, com destaque
para o Maranhão (9,31%),
seguido de Piauí (6,98%)
e Rio Grande do Norte
(6,22%).
No Sudeste, a taxa de
devolução de cheques ficou em 2,07% - superior

à registrada em setembro
(1,8%) e acima do percentual de outubro de 2015
(1,74%). O Espírito Santo liderou o ranking com
2,6%.
Já no Sul, 2,11% dos
cheques foram devolvidos, sendo que a maior
variação foi detectada
no Rio Grande do Sul
(2,22%).
No Centro-Oeste, ocorreram devoluções de 3,22%
dos cheques compensados,
com destaque para o Distrito Federal (3,83%).

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 275/16 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr. (a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL
MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE LUIZ DE SOUZA, S/Nº. Bairro
MOMBAÇA I , inscrito no município sob a sigla SO110506001000, para que efetue a limpeza do
referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
EDSON MACEDO DE GOUVEA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 276/16 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr. (a) AGRO PASTORIL E
COMERCIAL MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSE LUIZ DE
SOUZA, S/Nº. Bairro MOMBAÇA I , inscrito no município sob a sigla SO110506043000, para
que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte
de 29/outubro/2015.
EDSON MACEDO DE GOUVEA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 168/2016 (PMP 16966/2016)
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos,
negou provimento ao recurso interposto pela empresa Volkswagen do Brasil Indústria
de Veículos Automotores Ltda (processo 29138/2016), e homologou, em 16/11/2016,
e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de veículos tipo hatch para
transporte de equipe visando atender as UBS Vila São Benedito e USF Campinas,
recurso de emenda parlamentar 29440011 Vanderlei Siraque”, em favor da empresa
Belabru Comércio e Representações Ltda, o item 01, no valor total de R$ 86.400,00.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 226/2016 (PMP 25657/2016)
A autoridade superior, com base na análise técnica e parecer da Secretaria de
Saúde e Assistência Social e parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos, negou
provimento ao recurso interposto pela empresa HSX Comércio e Serviços EIRELI
(processo 28819/2016, e homologou, em 21/11/2016, e adjudicou a licitação supra,
que cuida de “aquisição de bebedouros para atender as unidades de saúde do
município”, em favor da empresa Fabrício de Ramos & Cia Ltda, o item 01, no valor
unitário de R$ 1.270,00.
*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***
PREGÃO Nº 152/2016 (PMP 15993/2016)
A autoridade superior, considerando o parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos,
negou provimento ao recurso interposto pela empresa Volkswagen do Brasil Indústria
de Veículos Automotores Ltda (processo 29137/2016), mantendo sua inabilitação.
E considerou, em 21/11/2016, fracassada a licitação supra que cuida de “aquisição
de 02 veículos tipo hatch, a ser utilizado pelo Departamento de Assistência Social,
conforme especificações do termo de referência”.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 225/2016 (PMP 25656/2016)
Foi firmado o contrato 232/2016, de 09/11/2016, para “contratação de serviço para
confecção de carimbos para as unidades escolares e departamentos da Secretaria
de Educação e Secretaria de Saúde e Assistência Social”, no valor de R$ 8.217,00,
vigente por 30 dias. Assinam pela contratante e como gestoras do contrato a Sra
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, e Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e
pela contratada, empresa João Batista da Costa ME, o Sr João Batista da Costa.
Foi firmado também o contrato 233/2016, de 09/11/2016, para “contratação de
serviço para confecção de carimbos para as unidades escolares e departamentos da
Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde e Assistência Social”, no valor de R$
1.812,75, vigente por 30 dias. Assinam pela contratante e como gestoras do contrato
a Sra Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, e Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi,
e pela contratada, empresa Wagner Luiz de Aquino Gráfica ME, o Sr Wagner Luiz
de Aquino.

LICENÇA DA CETESB

LICENÇA DA CETESB

MONTE LÍBANO MINERADORA E DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA. torna
público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 3005378,
válida até 18/11/2019, para Águas minerais; extração, engarrafamento e gaseificação de à
ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ, S/N, SANTA CRUZ, APARECIDA.

LATASA RECICLAGEM S.A. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação N° 3005394, válida até 18/11/2018, para Alumínio em lingotes e
outras formas primarias; produção de à AVENIDA JULIO DE PAULA CLARO, 875, FEITAL,
PINDAMONHANGABA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer, cadastrada
no CNPJ: nº 07.076.249/0001-20, representada pela Presidente Sra. Analia dos Santos
Ferreira. CONVOCAM os Associados Voluntários, Contribuintes, Conselho Fiscal e
Membros da diretoria, para Assembleia Geral Extraordinária. A realizar-se no dia oito
de Dezembro de dois mil e dezesseis, às quinze horas, na Av. das dos cedros, nº 800,
Bairro Goiabal, nesta cidade. A tratar de eleição da Diretória Executiva e Conselho Fiscal .
Pindamonhangaba, 23 de Novembro de 2016.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E
FARMACÊUTICAS DE PINDAMONHANGABA E REGIÃO, Pelo presente Edital, convoca
todos os sócios, quites e em pleno gozo de seus direitos estatutários, a comparecerem na
Sede Social do Sindicato, à Rua dos Bentos, nº 481 – São Benedito – Pindamonhangaba –
SP, no dia 30 de novembro de 2016, às 14h00, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia: 1) Leitura, Discussão e Aprovação da Ata de Assembléia anterior; 2) Leitura, Discussão
e Votação da Previsão Orçamentária para o exercício de 2017, com o parecer do Conselho
Fiscal. Não havendo número suficiente e estatutário para a realização da Assembléia em
1ª convocação, no horário supra mencionado, a mesma será realizada uma hora após no
mesmo dia e local. Pindamonhangaba, 24 de novembro de 2016. a) Sebastião de Melo
Neto - Presidente.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416,
Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de ERICK FERNANDO DA SILVA e s/m
ALESSANDRA RAMOS MOREIRA DA SILVA, em virtude dos mesmos não terem
sido en-contrados nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora
fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverão Vossas Senhorias
comparecer a esta Ser-ventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da
importância em mora, além das despesas de intimação, publicação do presente
edital e emolumentos das quais são deve-dores em decorrência de atraso no
pagamento de prestações relativas ao contrato de finan-ciamento imobiliário nº
144440147574-6, firmado em 28 de fevereiro de 2013, garantido por alienação
fiduciária registrada sob nº 08 na matrícula nº 37.832, tendo por objeto o imóvel
situado na RUA JOSÉ ALFREDO COLI CÔRREA JUNIOR nº 90, PARQUE DAS
PALMEIRAS, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12404-268. O prazo para pagamento
da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob
pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da
credora/requerente.
Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2016.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -
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educação
Mostra de Melhores Práticas da Rede
Municipal de Ensino será sexta-feira
Nesta sexta-feira (25), acontece na Rede Municipal de
Ensino a Mostra de Melhores
Práticas, entre escolas, centros
municipais de educação infantil
e projetos. O evento, promovido pela Secretaria de Educação
e Cultura da Prefeitura, é realizado no município desde 2010,
estando em sua VII edição.
Em cada unidade, o dia contará com a apresentação de pro-

Divulgação

jetos de relevância educacional
e social para a comunidade escolar, desenvolvidos dentro de
cada instituição. O momento é
ideal para fortalecer a convivência entre alunos, professores,
gestores e pais, além de valorizar o trabalho exercido pelos
profissionais da educação.
Cada unidade realizará as
atividades referentes ao dia em
horários diferentes.

CMEI encerra projeto lúdico
com participação dos pais
O CMEI – Centro Municipal
de Educação Infantil – Frei Reynaldo Nieborg, no Santa Cecília,
encerrou, na última semana, o
projeto “Brincando e Pintando com Ivan Cruz na Educação
Infantil”. Desta vez, os pais dos
alunos foram convidados a conhecer um pouco da vida e obra
do artista plástico brasileiro
Ivan Cruz, bem como apreciar
as atividades realizadas pelos
seus filhos e brincar com eles.
De acordo com informações
da gestora da unidade, o trabalho com artes visuais na educação infantil deve respeitar as

peculiaridades e esquemas de
conhecimento próprios de cada
faixa etária e nível de conhecimento, a fim de desenvolver capacidades criativas, sensibilidade, percepção e imaginação.
Além de desenvolver as capacidades artísticas, a professora
responsável pelo desenvolvimento do projeto teve a idéia de
resgatar as brincadeiras citadas
no livro. Para tanto, a foram
confeccionadas e as crianças
puderam brincar com a peteca
e o pé de lata, bem como as bolinhas de sabão, boneca, pipa,
bolinhas de gude, entre outras.

Evento é realizado no município desde 2010

Pais de alunos da rede municipal de ensino
aprendem sobre alimentação saudável

Divulgação

Pais dos alunos foram convidados a conhecer um pouco da
vida e obra do artista plástico brasileiro Ivan Cruz

No fim de outubro, a Escola
Municipal Professora Rachel de
Aguiar Loberto (Vale das Acácias), recebeu a palestra “Alimentação Saudável”, parte do
projeto “Bom é estar bem”. Com
orientações sobre como ter uma
boa saúde por meio da alimentação saudável, foi ministrada
por Denize Napier, representante do Cepic - Centro de Práticas

Integrativas e Complementares.
O evento contou com a participação dos pais dos alunos, que
puderam aprender mais sobre
como utilizar o valor nutricional
dos alimentos, e como prepará-los de maneira que torne o
consumo agradável para as
crianças. Para aprenderem de
forma prática, também houve
o preparo de algumas receitas,

como bolo de fubá salgado e
bolo de laranja com abobrinha e
cenoura.
O projeto “Bom é estar bem”
está sendo trabalhado com os
alunos na faixa etária de 5 a 9
anos. A instituição acredita no
potencial multiplicador de conhecimentos dos alunos, que podem
repassar para familiares e amigos o que aprendem na escola.
Divulgação

Pais dos alunos aprenderam sobre como utilizar o valor nutricional dos alimentos

Escola Municipal realiza finalização de projeto no Shopping
A Escola Municipal Prof° Augusto César Ribeiro fará uma
cerimônia de encerramento
para o projeto Corrente do Bem,
no Shopping Pátio Pinda, sextafeira (25), às 19 horas. O evento
contará com várias apresentações dos alunos da escola e será
aberto ao público.
O Corrente do Bem visa criar
ações que ultrapassem os muros
da escola buscando a conscientização, sensibilização e o fortalecimento de novos valores para a
convivência em sociedade. “Este
projeto surgiu da necessidade
de conscientizar toda a comu-

nidade escolar da importância
que tem a educação para a cidadania, voltada para as questões
dos valores humanos”, explica a
gestora da escola.
O evento terá a apresentações de corais de vozes e Libras
formados por alunos do 1° ao 5°
ano, recital de poesias feito por
alunos do 5° ano e apresentação de poesia em Libras pelo 1°
ano. Esse projeto foi baseado no
filme “A Corrente do Bem”, que
mostrou como uma ideia boa de
um estudante pode ir além dos
muros e mudar a comunidade
ao redor.

QUINTA -FEIRA
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Black
Weekend
do shopping
começa hoje
O Shopping Pátio Pinda realiza a tradicional Black Weekend com vários descontos. A
campanha começa nesta quinta-feira (24) e vai até o domingo
(27) e comemora os três anos de
inauguração do shopping.
Neste ano, quase 100% das
lojas aderiram à ação, que oferece descontos de até 70%. Na
sexta-feira (25), haverá horário
especial e às 7h30 o shopping já
estará aberto.
A experiência foi realizada
ano passado e deu certo. “No último ano que abrimos mais cedo
perto do meio-dia, os resultados

já eram surpreendentes”, recorda a analista de marketing,
Amanda Moreira.
Durante o período da Black
Weekend, a campanha “Natal
Premiado” estará com chances
em dobro. A cada R$ 200, o
cliente ganha dois cupons em
vez de um. Neste ano, os participantes podem trocar a nota fiscal e/ou o cupom fiscal por uma
maleta ou um boneco Playmobil
e por um cupom para concorrer
a um ano de supermercado grátis no Shibata – a troca deve ser
realizada no balcão destinado à
promoção, próximo à Hering.

Neste ano, quase 100% das
lojas aderiram à ação

Atrações para toda a família
Coral de Libras - acontece na sexta-feira
(25), às 19 horas, na Praça de Alimentação, a
apresentação de dois corais da Escola Municipal
Augusto César Ribeiro, que marca o encerramento dos projetos de Responsabilidade Social e
Cidadania da escola.
Banda 1.000 Volts - no domingo (27), a
partir das 19 horas, fechando a Black Weekend,
a Banda 1.000 Volts traz o melhor dos anos 80 e
90. O show acontece na Praça de Alimentação.

#Reciclos - A Arte da Reinvenção - a exposição entra na reta final abordando a importância
de reutilizar, reciclar e reduzir a produção de
resíduos na nossa cidade. Até o momento, mais
de 3.500 pessoas já visitaram a exposição no
Shopping Pátio Pinda. A ação é resultado de uma
parceria da Rede Educare e do Instituto Akatu
e conta com patrocínio da Novelis, líder mundial
em laminados e em reciclagem de alumínio.

Estradinha comemora 102 anos com plantio de Primaveras
Para o aniversário de 102
anos da EFCJ – Estrada de Ferro
Campos do Jordão, comemorado
na última semana, os funcionários
realizaram o plantio de 71 mudas
de primavera. Eles ainda fizeram
a entrega simbólica da primeira
fase da recuperação da faixa ferroviária, entre os quilômetros 0 e
2, em Pindamonhangaba.
A ação começou na manhã de
sexta-feira (18) pelo grupo que se
cotizou para comprar e ceder as
plantas. De característica subtropical e oriunda do sul do Brasil, a
primavera suporta bem o calor,
o frio e até as geadas em áreas
de altitude, podendo ser moldada
como cerca viva.
“As equipes de manutenção
da estrada de ferro optaram pela
espécie para auxiliar na vedação
da área paralela aos trilhos, assim como para embelezar o trecho
urbano da cidade”, conta Joselito
Costa, diretor de Divisão do Centro de Operações Regionais 1, que
organizou a iniciativa.
Em dois quilômetros, de ambos
os lados da via, o solo precisou
ser tratado a fim de receber terra
adequada para o melhor desenvolvimento da trepadeira no fechamento da ferrovia. Posteriormente,
serão plantadas mais mudas
garantindo o espaçamento de 5 em
5 m. Junto às passagens de nível
são colocadas grama e azaleias.
Como presente pelo aniversário, a Prefeitura de Pindamonhangaba também cedeu novas
mudas de ipê na cor amarela. Os
locais foram escolhidos levando-se
em conta o porte das árvores e as
condições do solo para recebê-las.

Na vedação de faixa realizada
no km 0, a manutenção reutilizou
mourões que se encontravam no
Parque Reino das Águas Claras Prac, e lá foram substituídos por
alambrados mais modernos na
última reforma.
Todas as formas de vedação com
trilhos integram um conjunto de
intervenções contínuas que visam a
manutenção, segurança e embelezamento do entorno da ferrovia.
Beleza e saúde
Há tempos a EFCJ promove a
reurbanização da faixa ferroviária do quilômetro 0 ao 2, com uma
profunda faxina que implementa
a operação Cata Bagulho realizada periodicamente no auxílio
à limpeza e prevenção à dengue.
Fruto do trabalho reforçado foi
possível recolher 40 m3 de entulho, que lotaram oito caminhões
médios - com capacidade para
transportar 5m3 de carga - e 100
m3 de terra, resultado do aplainamento dos terrenos do entorno,
que encheram 20 veículos com
igual capacidade.

Desde 2015 a EFCJ executa um
trabalho regular para a limpeza
no entorno das estações e da via
permanente, com a operação Cata
Bagulho, realizada por dois trens
de serviço e manutenção.
Um dos trens fica no trecho de
Pindamonhangaba a Piracuama
e, a cada 15 dias, com programação operacional pré-definida,
atua recolhendo entulho. Sua
capacidade de armazenamento é
cerca de 12,8 m³ por viagem. Já
o outro, fica em Campos Jordão e
pode recolher cerca de 9,6 m³ por
viagem.
Durante os 20 km percorridos
em Pindamonhangaba e 9 km em
Campos do Jordão, um funcionário vai recolhendo os detritos
conforme os localiza. Há de tudo:
desde garrafas pet, sacos plásticos, latas, galhos de árvores,
até pneus, restos de material de
construção, e objetos domésticos
descartados, como TV e até poltronas.
O trabalho periódico traz resultados significativos, tanto para
os trabalhadores como para os
usuários e para a comunidade que

reside próxima à linha ferroviária, uma vez que limpeza é fator
de segurança.
Avanços consolidados
Dos números da manutenção
já amplamente divulgados, vale
lembrar que cerca de R$ 9 milhões
foram dirigidos à modernização
da via permanente, contabilizando
a troca de quase 20 km lineares de
trilhos e cerca de 14 mil unidades
de dormentes, a construção de 4
mil metros de canaletas de drenagem e de mais de 2.300 m3 de contenção de encostas. “Começamos
pelo básico, essencial à operação”,
enfatiza Ayrton Camargo, diretor
presidente da EFCJ.
Outros serviços igualmente
importantes têm a ver com a
zeladoria da faixa ferroviária e
melhorias incorporadas à rotina
como: a fixação de contratrilhos,
a limpeza constante de canaletas
de drenagem, recuperação de
encostas para prevenir erosão, a
vedação de faixa, e a utilização de
recursos paisagísticos para torná
-la mais agradável.
Divulgação

A mais recente intervenção
ocorreu no km 2 da ferrovia, em
Pindamonhangaba. Alí, as equipes de manutenção da via permanente coordenadas pelo chefe de
Operação José Roberto da Silva,
mais conhecido como Zezão, recuperaram o talude que ameaçava
desmoronar com a pressão da
terra. No seu escoramento foram
utilizados trilhos inservíveis nos
sentidos horizontal e vertical, cruzados como em uma cerca, pedras
de brita e gabião.
“O trabalho protege a via
permanente e antecede o período
das chuvas de verão, quando a
intensidade pluviométrica é maior,
facilitando os deslizamentos com
a terra encharcada”, explica José
Roberto. Ele lembra que os serviços contaram com a participação
dos egressos do regime semiaberto.
Segundo Zezão, várias intervenções semelhantes vêm sendo
realizadas do km 0 ao 2 da EFCJ e
que outras são previstas em caráter preventivo como esta. “O local
já recebeu grama amendoim cujas
raízes auxiliam no escoramento
do solo.”
Fixação de contratrilho

Ainda para vedação de faixa
Com material em desuso na
sua função original, a área de
manutenção já entregou 2.500m
de vedação de faixa, incluindo
o Pátio de São Judas. O serviço
consiste em fincar trilhos (cortados e inservíveis), de três em três
metros, e a fixação de cabo de aço
reutilizável do teleférico, entre
eles. A programação neste segundo semestre se estendeu do km
zero ao km 2, em Pindamonhangaba, entre outros trechos.

Recuperação dos taludes

Posteriormente, serão plantadas mais mudas garantindo o espaçamento de 5 em 5 m

A instalação de contratrilhos,
a fim de distribuir esforços nos
trilhos principais - quatro contratrilhos entre os dois trilhos principais – é uma prática essencial
para aumentar a resistência do
pavimento e seu desgaste com a
passagem contínua dos veículos.
Iniciamos a troca e atualização
dos contratrilhos por Pindamonhangaba em duas passagens
dos quilômetros 0, 2, 4, e um
contratrilho nas passagens 5 e 12.
A próxima etapa é fazer o mesmo
trabalho nas passagens em nível
de Campos do Jordão.
Para o agendamento dos
serviços é preciso o apoio das
prefeituras. A EFCJ disponibiliza
a mão de obra, os trilhos e uma
retroescavadeira. O sucesso da
programação depende também
da colaboração do município no
desvio de trânsito e outras providências de apoio.

