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Cerca de 300 residências de Pinda
ganham sistema de aquecimento solar
Divulgação

Uma parceria entre a EDP
Bandeirante e a Prefeitura de
Pindamonhangaba permitirá que
aproximadamente 300 residências de conjuntos habitacionais
de baixo poder aquisitivo recebam sistema de aquecimento solar. Os primeiros locais a serem
contemplados serão o Azeredo e
o Vale do Sol, ambos no Distrito
de Moreira César.
O projeto Boa Energia Solar oferecerá a substituição dos
chuveiros elétricos nessas residências, pelo aquecimento
solar, o que representará cerca
de 50% de economia de energia
elétrica para essas famílias.
PÁGINA 6

Candidatos podem
consultar lista de
espera do ProUni
nas universidades
PÁGINA 2

A parceria entre Prefeitura e Bandeirante Energia permitirá substituir chuveiros elétricos pelo aquecimento solar

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DEBATEM
MELHORIAS DO TRANSPORTE COLETIVO
Com o objetivo de coletar mais informações
junto à população para que sejam analisadas e
debatidas pela Comissão do Processo de Concorrência do Transporte Coletivo, a Prefeitura de

Pindamonhangaba realizará mais duas audiências
públicas para elaboração do edital de concorrência da concessão. Uma ocorrerá no bairro Araretama, na quarta-feira (15), e a outra acontecerá

FGTS inativo: movimento
nas agências segue intenso
Só no primeiro dia de pagamento, a Caixa Econômica
transferiu diretamente para
contas poupança e corrente de
clientes o valor de R$ 2 bilhões,
beneﬁciando 1,9 milhão de trabalhadores nascidos nos meses

IPTU
Vencimento da
primeira parcela do
IPTU ocorre esta
semana, e cota
única tem até 10%
de desconto

PÁGINA 3
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
19º
PANCADAS DE CHUVA
CHUVA DE CURTA DURAÇÃO

26º

UV 12
Fonte CPTEC/INPE

de janeiro e fevereiro. O atendimento especial – com as agências abrindo duas horas mais
cedo – continua nesta semana
para o trabalhador que deseja
realizar saques ou tirar dúvidas
sobre o FGTS.

no distrito de Moreira César, na quinta-feira (16).
A participação é fundamental para sugerir propostas de mudanças no transporte público da cidade.
PÁGINA 3

Flamengo é campeão da 1ª Taça
Pindamonhangaba de Basquete
O município sediou, no último ﬁm de semana, a 1ª edição da “Taça Pindamonhangaba de Basquetebol”. O evento
aconteceu no Centro Espor-

tivo João Carlos de Oliveira
“João do Pulo” e a equipe do
Flamengo, do Rio de Janeiro,
foi a grande campeã da competição, que começou no sába-

do (11) e encerrou no domingo
(12). Participaram as equipes
de Pinda, de Taubaté e do Corinthians, na categoria sub17.
PÁGINA 7
Luis Claudio Antunes/R3

PÁGINA 2

ESPECIAL
MULHER
Segunda matéria da
série especial sobre
as mulheres destaca
proﬁssionais que vêm
conquistando espaço
no mercado em cargos de liderança e em
áreas antes restritas
aos homens, como a
indústria e a construção civil
PÁGINA 8

Torneio de basquetebol foi realizado no Centro Esportivo “João do Pulo”
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Continua
movimento
intenso
Editorial
na Caixa para saque do FGTS

Dinheiro extra,
contas antigas

O

s saques do primeiro lote
das contas inativas do FGTS
(Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço) tiveram início no
último dia 10 de março. O movimento
é tamanho que as agências da
Caixa Econômica vêm abrindo aos
sábados. Exclusivamente para
atender aos cidadãos que buscam
sanar dúvidas a este respeito ou
apenas para realizarem os saques.
De acordo com informações da
Caixa, este atendimento especial –
com as agências abrindo duas horas
mais cedo – seguirão nesta terça-feira
(14). Tudo isso para facilitar e agilizar
a vida daqueles que poderão contar
com este dinheiro extra no orçamento.
Ainda segundo dados do banco,
já no primeiro dia de pagamento,
a Caixa transferiu diretamente
para contas poupança e corrente
de clientes o valor de R$ 2 bilhões
– e beneﬁciou 1,9 milhão de
trabalhadores (nascidos nos meses de
janeiro e fevereiro).
Grande parte das pessoas tem
valores baixos para saque. Contudo,
se o dinheiro é extra, se vem por meio
de medida do Governo para tentar
reaquecer a economia e desafogar a
crise, nada melhor do que separar
o montante para quitar dívidas,
parcelas atrasadas de imóveis,
de faculdade ou de veículo; e, só
após isso, pensar no restante para
diversão ou para investimento.
***

***

***

R EGISTRO CULTURAL
“Pelos trilhos da Princesa”
No Shopping Pátio
Pinda, foi lançada no
sábado (11) e permanece no
local até o dia 10 de abril a
exposição do fotógrafo Jota
Marcondes: Pelos trilhos
da Princesa - Uma viagem
foto-poética pelos trilhos da

centenária Estrada de Ferro
Campos do Jordão, tendo
como pano de fundo as
belezas da Serra da Mantiqueira. A parte poética ﬁcou
por conta de membros da
APL- Academia Pindamonhangabense de Letras,

No sábado (11), a Caixa Econômica abriu as
agências para atender aos
cidadãos em busca do saque das contas inativas do
FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
O atendimento especial
continua nesta semana.
Todas as agências Caixa
abrirão duas horas mais
cedo na terça-feira (14),
como também foi feito na
segunda (13). O trabalhador que deseja sacar ou tirar dúvidas sobre o FGTS
deve portar a Carteira de
Trabalho e, se possível,
os termos de rescisão dos
contratos de trabalho.
Na sexta-feira passada (10), primeiro dia de
pagamento das contas
inativas do FGTS, a Caixa Econômica transferiu
diretamente para contas
poupança e corrente de
clientes o valor de R$ 2
bilhões, beneﬁciando 1,9
milhão de trabalhadores

Tomaz Silva/ Agência Brasil

Na sexta-feira (10) a Caixa repassou mais de R$ 1,8 bilhões para 1,4
milhões de trabalhadores nas agências e lotéricas
nascidos nos meses de janeiro e fevereiro.
Foram emitidas 512
mil senhas de atendimentos em todos os canais:
agências, lotéricas, correspondentes e autoatendimentos. O banco realizou

Para valores até R$ 3 mil,
o saque pode ser realizado
com o Cartão do Cidadão e
senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$
3 mil, os saques devem ser
feitos nas agências Caixa.

CANDIDATOS PODEM CONSULTAR LISTA DE
ESPERA DO PROUNI NAS UNIVERSIDADES
Desde a última sexta-feira
(10), o resultado da lista de espera do Programa Universidade
para Todos (ProUni) está disponível para consulta junto às instituições de educação superior.
Candidatos que estiverem
na lista devem levar, até terçafeira (14), a documentação que
comprove dados informados na
inscrição.
O diretor de Políticas e Programas de Graduação do Ministério da Educação (MEC), Vicente Almeida Júnior, destaca a
importância do comparecimento
de candidatos interessados.

“Assim, o estudante poderá veriﬁcar a possibilidade, a partir
das bolsas disponibilizadas, de
inclusão no programa”, ressalta.
A lista de espera do ProUni é única para cada curso e
turno de cada local de oferta,
independentemente da opção
original dos candidatos pela
concorrência a vagas destinadas
às políticas aﬁrmativas ou à
ampla concorrência. A deﬁnição
dos estudantes pré-selecionados é feita com base na nota do
Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) de 2016.

BOLSAS DE ESTUDO
O ProUni oferece bolsas de
estudo integrais e parciais (50%)
em instituições privadas e comunitárias de educação superior,
em cursos de graduação e sequenciais de formação especíﬁca, a estudantes brasileiros sem
diploma de nível superior.
A concessão do benefício está
condicionada à disponibilidade
de bolsas e ao atendimento de
todos os requisitos legais e regulamentares.

Uma atuante ferrovia
Altair Fernandes Carvalho

convidados pelo fotógrafo
para ilustrar seu trabalho
fotográﬁco com poesia.
Os acadêmicos que participaram desse trabalho
são: Elaine Cristina dos
Santos, Alberto Marcondes Santiago, Elisabete
Nogueira da Silva Guimarães, Altair Fernandes
de Carvalho, Anamaria

Jório Rodrigues Marcondes, João Paulo Ouverney, José Luiz Gândara
Martins, Judith Ribeiro
de Carvalho, Maurício
Cavalheiro, Neila Cardoso,
Paulo Tarcízio da Silva
Marcondes, Rhosana Dalle Leme Celidônio, Ricardo Estevão de Almeida e
Sebastião Nelson da Cruz.
Divulgação

Fundação Dr. João Romeiro
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Ainda com relação à
Estrada de Ferro Campos do
Jordão, registramos nessa
coluna o recebimento, quando estávamos de férias, do
Relatório de Administração
contendo as principais atividades desenvolvidas pela
administração da ferrovia
ao longo de 2016. Gentileza
e atenção do diretor presidente da EFCJ, o também
escritor Ayrton Camargo e
Silva. Um excelente trabalho
de transparência (investimentos, ações administrativas, obras, manutenção,
ações da operação, comunicação, marketing e turismo,
ações institucionais etc.),
detalhado com precisão e
fotograﬁcamente bem ilustrado. Na oportunidade, Camargo e Silva também infor-
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ma que já se encontra aberto
à visitação, em Campos do
Jordão, o segundo Centro de
Memória Ferroviária (localizado junto à estação Emilio
Ribas). O jornal Tribuna do
Norte agradece a atenção
para conosco dispensada.

APL informa
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o pagamento de R$ 1,8
bilhão para 1,4 milhão de
trabalhadores, em todos
os motivos de saque.
Valores até R$ 1,5 mil
podem ser sacados no autoatendimento, somente
com a senha do Cidadão.

Na foto, acadêmico Ricardo Estevão (à
direita) e o fotógrafo Jota Marcondes na
abertura da exposição

A diretoria da Academia
Pindamonhangabense de Letras, presidida pela escritora
Bete Guimarães, divulga os
dados necessários para os
acadêmicos que precisem
efetuar o pagamento da
anuidade da APL: Endereço:
Praça Barão do Rio Branco,
22, centro – CEP: 12400-280
Pindamonhangaba/SP. Fone:
(12) 99722-1924 - CNPJ : nº
04.360.419/0001-05 – Conta
bancária: Banco 389 – Agência 167 – Conta: 05-010910-4
A presidente solicita que

todos coloquem em dia suas
anuidades, a partir de 2015,
podendo pedir o parcelamento do pagamento.
“Aproveito para informar
que devido ao museu estar fechado por algum tempo para
receber uns reparos e adaptações, estamos entrando em
contato com a Fasc – Faculdade Santa Cecília para que
nossas sessões sejam feitas
lá. O convite para a reunião
(marcada para o dia 31 de
março) será enviado posteriormente”-, complementa.
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Vencimento da primeira parcela
do IPTU ocorrerá nesta semana
O vencimento da primeira
parcela do carnê do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) será nesta semana: dia 15 de
março. Este ano, os moradores
que realizarem o pagamento em
cota única terão desconto de até
10%. Para quem optar pela cota
dupla (duas vezes), terá desconto de 5% em cada parcela e; para
quem está pensando em parcelar (em até 10 vezes), o valor do
desconto será de 2%, até a data
do vencimento de cada parcela.
Cerca de 60 mil residências
de Pindamonhangaba receberam os carnês. Caso alguém não
tenha recebido, tem a opção de
imprimir a segunda via do boleto pela internet ou ir até a Prefeitura, no setor de Protocolo
para retirar o carnê.
“É sempre bom ressaltar que
quem paga em dia recebe descontos maiores e evita multas
e os juros”, lembrou o diretor
de Receitas e Fiscalização Fazendária da Prefeitura, Vicente
Corrêa da Silva.
A expectativa de arrecadação
este ano é de R$ 22 milhões, que
serão investidos em melhorias
nas áreas da saúde, educação,
esporte, obras, entre outras.

Quem optar pela cota única tem até 10% de desconto

Arquivo TN

Valores da arrecadação são investidos em obras no município
Divulgação

Inscrições para vagas
remanescentes do Fies
começam em 20 de março

O secretário de Infraestrutura e Planejamento, Urbano Patto,
membro da Comissão do Processo de Concorrência

Pinda realiza mais duas
audiências do transporte coletivo
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizará mais duas
audiências públicas para elaboração do edital de concorrência
da concessão do transporte coletivo: uma no Araretama e outra em Moreira César.
No Araretama, o encontro
acontece nesta quarta-feira (15),
no Centro Comunitário Maria
José Ardito Lerário (rua General Rui de Andrade Costa, 56,
Jardim das Américas). Em Moreira César, será na quinta-feira
(16), no Recinto São Vito. Ambas das 18 às 22 horas.
Na última semana, a primeira
audiência ocorreu na Câmara de
Vereadores e houve uma expla-

nação da Prefeitura sobre o tema
e grande presença de moradores,
que puderam opinar sobre transporte e fazer várias solicitações.
De acordo com o secretário
de Infraestrutura e Planejamento, Urbano Reis Patto Filho,
novamente o objetivo é coletar
informações da população para
que sejam analisadas e debatidas pela Comissão do Processo
de Concorrência, para possível
inclusão no edital. “Cada interessado em participar deverá
se inscrever na hora e terá três
minutos para apresentar suas
propostas para o transporte. As
autoridades também poderão
incluir pedidos, para que tudo

seja estudado pela comissão”,
explicou.
Segundo o secretário, a participação popular é fundamental
para que o município possa preparar um amplo edital, com exigências técnicas que atendam
os anseios da população. “É
uma grande oportunidade para
que os usuários do sistema de
transporte público façam suas
observações, sugestões e contribuições. Na primeira audiência
tivemos muita colaboração dos
moradores e desta vez, em outros dois pontos do município,
também esperamos um grande
envolvimento popular”, completou Urbano Reis Patto Filho.

Será aberto no dia 20 de
março o período de inscrições
para as vagas remanescentes
do processo seletivo do Fundo
de Financiamento Estudantil
(Fies) referente ao primeiro
semestre de 2017.
Os prazos variam de acordo
com a condição do estudante. As inscrições deverão ser
feitas exclusivamente por
meio eletrônico, na página do
Sistema de Seleção do Fies, o
FiesSeleção, na internet.
A novidade neste ano é que
a Instituição de Ensino Superior
(IES) participante terá de fornecer ao Sistema Informatizado do
Fies (Sisfies) a relação dos cursos
em que não houver formação de
turma, a fim de evitar frustração por parte do aluno, que já
fica sabendo de antemão a quais
deles pode se candidatar.
As vagas remanescentes
servem inclusive àqueles que

já tentaram o financiamento
pelo processo seletivo regular
e não obteve sucesso. Não há,
por enquanto, um quantitativo
da oferta, uma vez que ainda
estão abertas, até o dia 17
deste mês, as inscrições para
os estudantes da lista de espera dos pré-selecionados. Em
todo o processo iniciado em 7
de fevereiro, o MEC disponibilizou 150.538 vagas para 1.599
IES no País, abrangendo 29.293
cursos.
Poderão concorrer às vagas
remanescentes os candidatos que tenham participado
de alguma edição do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) desde 2010, obtido
nota mínima de 450 pontos
nas provas e não ter zerado a
redação. Além disso, é necessário comprovar renda familiar
mensal bruta per capita de até
três salários mínimos.
Divulgação

Inscrições são exclusivamente pela internet
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
ÓRGÃO AUTUADOR 268610
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito
Brasileiro;
O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos
da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados. Nestes termos, notifica os proprietários
dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar
condutor infrator.
A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identificado na lavratura do auto de infração.
Placa
AJS5963
APE5812
BMS9287
BTQ9157
BUZ6398
CAG2529
CBA7218
CDP1705
CFW0052
CJQ1148
CJQ7518
CLW3726
CNC5298
CRP8539
CWU1568
CXU3033
CZB8698
DBZ6107
DDH4296
DEZ9392
DFI1186
DFQ4253
DGU1430
DGZ7454
DIX2472
DKF1490
DQC2303
DSJ9687
DSQ2441
DUA7282
DUR0183
DWD8903
DWE4023
DXX1388
EAL4034
ECX2018
EEV2214
EGT3072
EIB9184
EIL7257
EIY8903
ENQ3829
EPV3616
EPV9249
ERM7228
ERM7763
ESQ2366
ETM3715
EVI9733
EWR1234
EYJ8101
EYJ9540
EYJ9615
FAZ3099
FBB3999
FBT1530
FDF2066
FEB5931
FGK7978
FHF5137
FHY6840
FKA9324
FKK4170
FKU0759
FKU1300
FMB8754
FMB9196
FNS5269
FNV4008
FRP5860
FTI6571
FVJ3005
FZX8620
GGF0661
GPX3309
GVG3967
HLZ8233
HQH6506
JGC8022
KWV2257
LOR5408
LVD3631
MJX4103
NNI3054
NTA2458
NYC3382
OPD2650
PJI9906

Ait
E000002350
Z440021032
E000002360
Z440020988
E000002353
B440236199
E000002358
B440219626
E000002361
Z440021034
B440236301
Z440021037
Z440020979
E000002349
E000002372
B440236252
Z440021040
Z440021070
Z440020984
Z440020995
B440235520
Z440020985
Z440021002
Z440021061
Z440021056
B440236286
E000002373
Z440021045
B440236287
Z440021046
Z440020967
Z440020997
E000002352
Z440021062
E000002381
B440236198
Z440020998
Z440021027
Z440021042
Z440020974
Z440021041
E000002375
Z440021018
Z440021058
E000002347
Z440021014
B440218832
Z440020980
B440236117
Z440021004
Z440021022
B440219258
Z440021017
Z440021064
Z440021020
E000002348
Z440021016
Z440020978
Z440021048
E000002370
Z440021025
Z440021033
Z440021007
Z440020977
B440236264
Z440020999
Z440021068
E000002371
B440236118
E000002362
Z440021060
E000002377
Z440021047
Z440020969
Z440021036
Z440021003
Z440021005
E000002369
Z440021021
E000002365
B440218012
Z440021055
Z440020975
Z440020972
Z440021053
B440236231
Z440021008
Z440021059

Cod. Infr
51851
55412
51930
55412
51851
54870
51851
70481
51851
55412
55680
55412
55412
51851
51851
51851
55412
55412
55412
55412
54600
55412
55412
55412
55412
51851
51851
55412
51851
55412
55412
55412
51851
55412
53800
54521
55412
55412
55412
55412
55412
73740
55412
55412
76331
55412
60501
55412
76332
55412
55412
55250
55412
55412
55412
51851
55412
55412
55412
76331
55412
55412
55412
55412
55680
55412
55412
51851
60412
51851
55412
51851
55412
55412
55412
55412
55412
51851
55412
51851
65300
55412
55412
55412
55412
54522
55412
55412

Data Infr
24/02/2017
22/02/2017
25/02/2017
20/02/2017
24/02/2017
09/02/2017
25/02/2017
11/02/2017
25/02/2017
22/02/2017
11/02/2017
22/02/2017
20/02/2017
24/02/2017
26/02/2017
15/02/2017
22/02/2017
23/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
10/02/2017
20/02/2017
21/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
14/02/2017
26/02/2017
22/02/2017
15/02/2017
22/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
24/02/2017
23/02/2017
28/02/2017
09/02/2017
20/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
20/02/2017
22/02/2017
26/02/2017
22/02/2017
23/02/2017
24/02/2017
21/02/2017
17/02/2017
20/02/2017
13/02/2017
21/02/2017
22/02/2017
11/02/2017
22/02/2017
23/02/2017
22/02/2017
24/02/2017
21/02/2017
20/02/2017
23/02/2017
26/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
21/02/2017
20/02/2017
17/02/2017
21/02/2017
23/02/2017
26/02/2017
16/02/2017
25/02/2017
23/02/2017
27/02/2017
23/02/2017
20/02/2017
22/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
26/02/2017
22/02/2017
25/02/2017
16/02/2017
23/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
23/02/2017
12/02/2017
21/02/2017
23/02/2017

Placa
AOJ3526
AYG5348
BMT7544
BTQ9157
BVN4532
CAZ9251
CDK7795
CEZ6436
CFX8555
CJQ5089
CKO2985
CMC4887
COD8354
CTK1297
CXN3633
CYG8635
DBZ5524
DDH3231
DDM9388
DFH9289
DFI2234
DGU0514
DGZ7454
DIX2206
DIX3196
DMM9050
DQM1163
DSP9195
DSZ0337
DUQ3944
DVG5568
DWE3825
DXP0522
EAB5946
EBP1992
EES5692
EGS0319
EHS0659
EIB9655
EIN7811
EKN4670
ENS0234
EPV8526
EQT6779
ERM7473
ERU5272
ETI6293
EVI9217
EVN7627
EYJ7723
EYJ8908
EYJ9540
EZU9492
FBB3926
FBS9667
FCG6850
FDV3518
FGK6060
FHA8295
FHY6363
FIZ1444
FKH3390
FKR0659
FKU1042
FLE5929
FMB9196
FMO1610
FNS5556
FPR1331
FSQ6779
FVC8555
FYP4033
GDU8110
GIV6340
GUY8001
GXY5247
HOD5737
IVN3759
JHZ7547
LBT6249
LQT0017
MHW8783
MRH8579
NRH0496
NXY4441
OOU0899
OQT6693
PUR8484

Ait
E000002367
Z440021010
Z440020973
Z440021006
B440235910
E000002354
Z440020989
E000002368
Z440020976
E000002364
Z440021001
E000002359
Z440020991
E000002351
Z440021039
B440218831
Z440021000
B440236119
E000002356
Z440020993
Z440021066
Z440021043
Z440020994
Z440020983
Z440021073
Z440020996
Z440021072
B440236011
B440218013
E000002378
B440229882
Z440021052
B440234944
Z440020968
Z440020990
E000002366
Z440020970
B440236265
Z440021031
B440236010
Z440021024
Z440021011
B440236267
Z440021023
Z440021069
B440236134
Z440020971
E000002346
E000002379
E000002357
Z440020982
B440219259
B440236133
Z440021057
E000002374
Z440021067
Z440021063
Z440021013
E000002363
Z440021009
Z440021035
Z440021015
Z440021051
B440236200
Z440021026
B440237311
E000002382
Z440021049
Z440021050
Z440021029
E000002376
Z440021030
B440236251
B440229268
Z440020986
Z440021028
Z440021019
B440236120
Z440020981
Z440021012
Z440021071
Z440021044
Z440021065
Z440020992
Z440021038
Z440020950
Z440021054
Z440020987

Cod. Infr
60412
55412
55412
55412
51851
55414
55412
51851
55412
51851
55412
51851
55412
51851
55412
60501
55412
54870
76331
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
51851
65300
51851
53800
55412
60501
55412
55412
53800
55412
55680
55412
51851
55412
55412
51851
55412
55412
55680
55412
51851
51851
51851
55412
65300
60502
55412
51851
55412
55412
55412
51851
55412
55412
55412
55412
54600
55412
58350
55680
55412
55412
55412
55411
55412
54522
62700
55412
55412
55412
76332
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412
55412

Data Infr
25/02/2017
21/02/2017
20/02/2017
21/02/2017
14/02/2017
25/02/2017
20/02/2017
25/02/2017
20/02/2017
25/02/2017
21/02/2017
25/02/2017
20/02/2017
24/02/2017
22/02/2017
15/02/2017
21/02/2017
16/02/2017
25/02/2017
20/02/2017
23/02/2017
22/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
23/02/2017
20/02/2017
23/02/2017
12/02/2017
16/02/2017
27/02/2017
14/02/2017
23/02/2017
16/02/2017
20/02/2017
20/02/2017
25/02/2017
20/02/2017
17/02/2017
22/02/2017
12/02/2017
22/02/2017
21/02/2017
17/02/2017
22/02/2017
23/02/2017
17/02/2017
20/02/2017
24/02/2017
27/02/2017
25/02/2017
20/02/2017
11/02/2017
15/02/2017
23/02/2017
26/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
21/02/2017
25/02/2017
21/02/2017
22/02/2017
21/02/2017
23/02/2017
09/02/2017
22/02/2017
17/02/2017
28/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
22/02/2017
27/02/2017
22/02/2017
11/02/2017
11/02/2017
20/02/2017
22/02/2017
22/02/2017
16/02/2017
20/02/2017
21/02/2017
23/02/2017
22/02/2017
23/02/2017
20/02/2017
22/02/2017
17/02/2017
23/02/2017
20/02/2017

Pindamonhangaba,10 demarçode 2017.

CONTROLE 052/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (A) CAPITAIN GULL COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, responsável pelo imóvel, situado a RUA JOAQUINA
NUNES DE OLIVEIRA, S/Nº., Bairro CARANGOLA inscrito no município sob a sigla NE111612005000,
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.
João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 053/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (A) MARIA SILVIA ANANIAS DE
CAMARGO, compromissária responsável pelo imóvel, situado a Rua Gilberto de Moraes Cesar,
S/Nº., Bairro Mombaça I inscrito no município sob a sigla SO110901044000, 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.
João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Controle 054/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (A) TERESA DE JESUS PEREIRA
SANTOS, proprietária responsável pelo imóvel, situado a Rua Gilberto de Moraes Cesar, S/Nº.,
Bairro Mombaça I inscrito no município sob a sigla SO110901044000, 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.
João Henrique Ferrari Gontijo - Diretor de Administração

CONVOCAÇÃO – 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017
Prezados Conselheiros do Parque Natural do Trabiju,
Em virtude da nova Administração da Prefeitura de Pindamonhangaba ter assumido os trabalhos pertinentes à
gestão do Município, ficam os senhores (as) Conselheiros (as) Titulares e Suplentes do Conselho Gestor do
Parque do Trabiju, convocados a comparecer, na data e local descriminados para a realização da “1ª Reunião
Ordinária de 2017”, cuja pauta segue abaixo.
Na oportunidade, solicitamos que os Conselheiros impossibilitados ou que não possuam interesse na
participação deste Conselho Gestor, se manifestem por escrito até a data da reunião, documento que poderá
ser entregue pessoalmente ou pelo e-mail conselhotrabiju@pindamonhangaba.sp.gov.br.







Recomposição do Conselho Gestor e indicação de novo Gerente do Parque,
Definição do Calendário de Reuniões 2017;
Captação recursos para o Fundo do Parque;
Denúncia de vandalismo e furto no Parque;
Proposição de logomarca do Conselho Gestor;
Informes gerais
Dia: 14/03/2017 (terça-feira)
Horário: 14:00hs (quatorze horas)
Primeira chamada: 14:00
Segunda chamada: 14:15
Local: Auditório do Parque Natural do Trabiju

Pindamonhangaba, 8 de março de 2017.

Shunichi Fukashiro
Vice Gerente do Parque Natural Municipal do Trabiju

COOPERPINDA–COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE
PINDAMONHANGABA–CNPJ 01.123.817/0001-10
CONSELHO GESTOR DO PARQUE NATURAL DO TRABIJU

conselhotrabiju@pindamonhangaba.sp.gov.br
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO.

A COOPERPINDA COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA DE PINDAMONHANGABA, CONVOCA
SEUS ASSOCIADOS PARA COMPARECEREM A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, QUE SE
REALIZARÁ EM SUA SEDE SOCIAL SITO À AVENIDA DR. JORGE TIBIRIÇA, 472 CENTRO
DE PINDAMONHANGABA, ÀS 12:00 HORAS DO DIA 31 DE MARÇO DE 2017, EM PRIMEIRA
CONVOCAÇÃO, COM 2/3 (DOIS TERÇOS) DOS SEUS ASSOCIADOS; CASO ESSE NÚMERO
NÃO SEJA ATINGIDO, REUNIR-SE EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, ÀS 13:00 HORAS, COM
METADE MAIS UM DE SEUS ASSOCIADOS, OU EM TERCEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 14:00
HORAS COM O MÍNIMO DE 10 ASSOCIADOS, PARA TRATAR O SEGUINTE:
ORDEM DO DIA:
A)
B)
C)
D)

APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DO BALANÇO DO EXERCÍCIO 2016;
ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL;
DEBATE SOBRE OS PLANOS PARA O EXERCÍCIO 2017;
OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DA SOCIEDADE.

PINDAMONHANGABA, 14 DE MARÇO DE 2017
ANTONIO KAWAKAMI
PRESIDENTE

COOPERPINDA 2 col por 6 cm

SINDICATO DOS TRABALHADORES E
EMPREGADOS RURAIS DE PINDAMONHANGABA
REG. Nº MTPS 122-162/68 DE 25/06/68 – RECONHECIMENTO MTPS 21/06/68
RUA BARÃO DE ITAPEVA, 85 – CENTRO – (12) 3645 6478 / 3648 3175
Pindamonhangaba

SP

Sindicato.tr@uol.com.br

_________________________________________________________________________________________
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL EXERCÍCIO 2017
A Confederação Nacional dos trabalhadores na Agricultura – CONTAG, entidade de grau superior com
sede no SMPW, Q.1, Cj.2, Lt. 2 – Núcleo Bandeirante – DF, inscrita no CNPJ sob n° 33.683.202/000134, com fundamento no Decreto Lei n° 1.166/71, alterado pela Lei n° 9701/98, dispondo sobre a
Contribuição Sindical Rural e em
obediência ao artigo 605 da CLT, comunicamos sobre o
recolhimento da Contribuição Sindical estabelecido pelo artigo 578 e seguintes da CLT:
A) TRABALHADOR RURAL - ASSALARIADO - Os empregadores rurais deverão descontar uma diária
do salário de março e efetuar o recolhimento até 30/04/2017, através de guia oficial CONTAG,
preferencialmente nas agências do Banco do Brasil S/A, ou em qualquer estabelecimento
integrante do sistema de compensação bancária, respeitando–se a base territorial do Sindicato dos
Trabalhadores E Empregados Rurais de Pindamonhangaba, o qual representa os Municípios de
Pindamonhangaba, Tremembé, Taubaté ,São Luiz do Paraitinga , Natividade da Serra ,Redenção
da Serra ,Roseira ,São Bento do Sapucaí ,Santo Antônio do Pinhal , Campos do Jordao .
B) TRABALHADOR RURAL - AGRICULTOR FAMILIAR, qual seja: pequeno produtor em regime de
economia familiar, em sendo proprietário até 2 Módulos Rurais da respectiva região; parceiros,
meeiros, arrendatários, comodatários e outros – deverão efetuar o recolhimento até --/--/2017, no
valor de R$ 53,00 (cinquenta e três reais), através de guia oficial CONTAG, preferencialmente nas
agências do Banco do Brasil S/A, ou em qualquer estabelecimento integrante do sistema de
compensação bancária, respeitando-se a base territorial do Sindicato dos Trabalhadores E
Empregados Rurais de Pindamonhangaba, o qual representa os Municípios de Pindamonhangaba,
Tremembé, Taubaté ,São Luiz do Paraitinga , Natividade da Serra ,Redenção da Serra ,Roseira
,São Bento do Sapucaí ,Santo Antônio do Pinhal , Campos do Jordao .

Luciana Viana
Diretor do Departamento de Trânsito

Jose Ferreira
Assinatura do Presidente.

sindicato 2 col por 9 cm

EDITAL DE CHAMAMENTO- BOLSA DE ESTUDO 2017
“Estabelece critérios para inscrição
e seleção de novos estudantes
para bolsa de estudo para o Ensino
Superior”
Art.
1
–
O
Município
de
Pindamonhangaba,
através
da
Secretaria de Saúde e Assistência
Social e Departamento de Assistência
Social, no uso dessas atribuições,
e de acordo com a Lei Municipal nº
5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº
4.947, de 06/03/2013, RESOLVE
TORNAR PÚBLICO O EDITAL DE
CHAMAMENTO para concessão
de Bolsas de Estudo para o
Ensino Superior, na modalidade
de
tecnologia,
licenciatura
e
bacharelado, em cursos presenciais
e não presenciais reconhecidos
pelo MEC - Ministério da Educação
e Cultura, das áreas de biológicas,
exatas e humanas nos termos que se
seguem:
Art. 2º - As bolsas serão integrais no
valor do curso, e as mensalidades
serão pagas diretamente à instituição
de ensino na qual o aluno matricular
- se.
Art. 3º - Serão disponibilizadas o total
de 10 bolsas. DAS INSCRIÇÕES

Art. 4º - As inscrições serão feitas
no Departamento de Assistência
Social, - Rua Euclides Figueiredo, 94
–Cardoso – Pindamonhangaba, nos
dias 30 e 31 de Março de 2017 das
08h00 às 11h30 e das 13hs às 16h00.
DOS REQUISITOS PARA
INSCRIÇÃO
Art. 5º - Poderão inscrever-se os
interessados que:
a) - residam em Pindamonhangaba
há pelo menos 48 (quarenta e oito)
meses; b) - pertençam a um núcleo
familiar com renda “per capita” de até
R$ 776,42 (setecentos e vinte e oito
reais), valor equivalente 8,82 UFMP’s;
c) - tenham sido aprovados no
vestibular, no caso de ingressantes, ou
estejam cursando o Ensino Superior,
no caso dos não ingressantes;
d) não possuam Ensino Superior
Completo.
DOS DOCUMENTOS PARA
INSCRIÇÃO
Art. 6º - Para inscrição, os
interessados deverão apresentar os

documentos a seguir elencados:
I.
Cópia do documento de
identificação R.G e CPF do candidato.
II.
Cópia do documento de
identificação R.G e CPF dos membros
do grupo familiar;
III.
Cópia documentos que
comprovem residir no Município a
pelo menos 48 (quarenta e oito)
meses; (uma conta de 2013, uma
conta de 2014, uma conta de 2015 e
uma conta de 2016) só serão aceitos
conta de energia elétrica, IPTU,
telefone fixo ou outro comprovante
oficial;
IV.
Comprovante da instituição
de ensino superior da aprovação
no vestibular e de matrícula para
o curso que se pretende no caso
de estudantes ingressantes, ou
comprovante de matrícula para
estudantes que já estejam cursando;
V.
Cópia
da
NOTA do
vestibular no caso de ingressante e
cópia das notas do 1º e 2º semestre
de 2016 dos candidatos que já
estão cursando (não será aceito a
classificação do vestibular).

VI.
Declaração do estudante que
não possui ensino superior completo;

documentação solicitada neste artigo,
nos dias

(ANEXO)
VII.
CTPS original e Cópia das
páginas de identificação e do último
contrato, seguido da página em
branco) do candidato e de todos os
membros do grupo familiar
VIII.
Cópia do comprovante de
rendimento dos últimos 3 meses
candidato e dos membros do grupo
familiar que possuem registro em
CPTS ou declaração de renda no
caso de autônomos ou profissional
liberal;
IX.
Cópia do histórico escolar
cursado em escola pública, ou
comprovante de percepção de bolsa
integral de estudo do ensino médio,
quando escola particular;
X.
Ficha de inscrição retirada no
local, devidamente preenchida.

30 e 31 de março de 2017, bem
como preenchimento da ficha de
inscrição de forma correta, completa
e fidedigna, é de responsabilidade
exclusiva do candidato.
Parágrafo 2º - O Não cumprimento
do parágrafo 1º resultará no
indeferimento
automático
do
candidato.

XI. Cópia da publicação da portaria
ou declaração da instituição do
reconhecimento do curso pelo MEC Ministério da Educação e Cultura.
Parágrafo 1º – A entrega de toda

DA TRIAGEM SOCIAL
Art. 7º - Após análise dos documentos
entregues,
os
candidatos
selecionados
serão
submetidos
a uma triagem social, através de
visita domiciliar realizada pela
equipe técnica do Departamento de
Assistência Social da Prefeitura de
Pindamonhangaba.
DA CLASSIFICAÇÃO E
RESULTADOS
Art. 8º Serão critérios para ordem de
seleção e classificação.
I- ter estudado em escola pública ou
ser bolsista integral da rede particular;

II- a maior NOTA obtida no vestibular
no caso de ingressantes;
III- média entre as notas nas
disciplinas curriculares, no último ano
cursado, para os não ingressantes;
IV- trabalho com carteira assinada; Va menor renda per capita.
Art. 9º - O resultado será publicado no
Jornal Tribuna do Norte e divulgado
no
site www.pindamonhangaba.sp.gov.
br no dia 25/04/2017.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10 - O candidato ao preencher seu
formulário de inscrição, declara estar
ciente e de acordo com as normas
deste Processo, da Lei Municipal nº
5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº
4.947, de 06/03/2013, bem como,
serem corretas e verdadeiras todas
as informações por ele prestadas.
Pindamonhangaba, 14 de março de
2017.
VALÉRIA DOS SANTOS
Secretaria de Saúde e Assistência
Social

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 14 de março de 2017
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Jucélia Batista

Com um
enredo
cômico,
música e
boa atuação,
espetáculo
divertiu a
plateia

Após a peça,
público pôde
tirar fotos
e conversar
com os
artistas

“Quase Cinquenta Tons de cinza” leva
grande público ao teatro no Galpão
Maria Gadú se apresenta
no Vale do Paraíba

A

cantora Maria Gadú,
uma das principais vozes
da atual MPB, sobe ao
palco do Sesc Taubaté no dia
23 de março. A apresentação
começa às 20h30 e os ingressos começam a ser vendidos
na terça feira (14). Os preços
variam de R$ 9 a R$ 30.
Após quatro anos sem lançar um disco de estúdio, Maria
Gadú apresenta seu terceiro
álbum, Guelã. O disco une
musicalidade e lirismo em suas
10 faixas e conta com letras
mais intimistas e arranjos que
possuem forte presença de
guitarras.
Para adquirir os ingressos

é possível fazer a compra
online no portal do Sesc a
partir das 20 horas do dia 14
e presencialmente na bilheteria de qualquer unidade
do Sesc São Paulo a partir do
dia 15, às 17h30. O preço é
de R$ 9 para os que possuem
a Credencial Plena do Sesc,
ou seja, os trabalhadores do
comércio, serviços e turismo
matriculados na instituição e
seus dependentes e de R$ 15
para aposentados, pessoas
com deﬁciência, estudantes e
servidores de escola pública
com comprovante. Para os
demais interessados, o valor é
de R$ 30.
Divulgação

Cantora fará show no Sesc Taubaté

O público lotou o Teatro
Galpão, em Pindamonhangaba, na última sexta-feira (10)
para ver a peça teatral “Quase
Cinquenta Tons de Cinza”. A
comédia romântica do diretor
e ator Vitor Branco, é uma releitura do clássico de Erika Leonard James, e levou a plateia
às gargalhadas.

Logo no início da peça, o ator
e produtor Wanderlei Grillo
abre com um stand-up que vai
de diferenças entre homens e
mulheres às “manias de mães”.
Para o espetáculo, estiveram
com ele no palco Vitor Branco e
Bruna Andrade; que contaram
com coreograﬁas de Edinei Annanias.

A receita deu certo e a diversão foi garantida. “Eu adorei o
espetáculo! O tema foi tratado
com bom humor e descontração por parte dos artistas, que
além de bons atores, são muito
simpáticos. Ir ao teatro é sempre uma boa opção de acesso a
expressões culturais”, aﬁrma a
professora Elizabeth Silva Dias.

HOSPITAL GACC PROMOVE SHOW
BENEFICENTE COM FERNANDINHO
O cantor Fernandinho sobe
ao palco para apresentação única em São José dos Campos, no
próximo dia 29, às 20 horas no
auditório da Igreja da Cidade.
Toda a renda arrecadada
será revertida para o tratamento de mais de 500 crianças e jovens com câncer do Hospital do
GACC - Grupo de Assistência à
Criança com Câncer.
Fernandinho é considerado
um dos maiores nomes da Música Gospel. Alcançou sucesso
Nacional em 2003 ao lançar o
álbum “Faz Chover”.
De lá pra cá, o músico coleciona vários sucessos, como
“Uma Nova História”, “Caia
Fogo” e “Inﬁnitamente Mais”.
Desde o início de suas atividades, em 1996, o GACC existe
para aumentar a expectativa
de vida e garantir a oferta e a
qualidade global do tratamento
oferecido integral e indistintamente a crianças e jovens com
câncer, diagnosticados com ida-

Divulgação

Fernandinho é considerado um dos principais nomes da
Música Gospel
des entre 0 e 19 anos, independentemente de sexo, cor, religião ou posição socioeconômica.
Ingressos custam R$ 25 inteira
ou R$ 12,50 meia (pagamento só

com cartão de débito), na Farma
Conde de São José dos Campos,
av. Cassiano Ricardo, 1.364 (Jd.
Alvorada -SJC). Informações: (12)
3949-6024 / gacc@gacc.com.br.

Prefeitura recebe exposição “Atletas do Vale, Atletas que Valem”
O saguão da Prefeitura de
Pindamonhangaba recebe, até
o ﬁnal deste mês, a exposição
de caricaturas “Atletas do Vale
- Atletas que Valem”, concebida
pelo Sesc São José para homenagear os atletas nascidos na região valeparaibana, assim como
aos originários de outras localidades, que têm representado o
país em olimpíadas.
O representante
de Pindamonhangaba, não poderia
ser outro senão João Carlos de
Oliveira, o “João do Pulo”. Sua
caricatura abre a exposição e
ele está ao lado de nomes como
Fabíola Molina, nadadora de
São José dos Campos, e Fabia-

na Diniz, a “Dara”, do handebol,
natural de Guaratinguetá, entre
muitos outros.
A exposição do Sesc foi organizada pelo Departamento de
Cultura, que pretende utilizar o
espaço durante o ano todo para
levar a arte para a população.
Essa mostra segue até o dia
31 de março, e pode ser visitada gratuitamente, de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17 horas.
Nomes como
João do Pulo
fazem parte
da mostra
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Loteamentos Azeredo e Vale do Sol
ganham sistema de aquecimento solar
P

indamonhangaba
está participando
do projeto Boa Energia Solar, que fornecerá sistema
de aquecimento solar em
aproximadamente 300 residências de conjuntos habitacionais de baixo poder
aquisitivo. Os primeiros a
serem contemplados serão
o Azeredo e o Vale do Sol,
ambos no Distrito de Moreira César.
O projeto é uma iniciativa da EDP Bandeirante,
em parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba, para oferecer a substituição dos chuveiros
elétricos nessas residências, pelo aquecimento
solar, o que vai representar cerca de 50% de economia de energia elétrica
para essas famílias.
O lançamento do projeto e primeiro contato
com os moradores foi realizado no dia 7 de março, no Centro Comunitário Benê do Azeredo, no
bairro de mesmo nome.
O evento contou com a

presença do prefeito Isael Domingues, vereadores, entre outras autoridades.
A intenção é verificar
quais residências querem o novo sistema, que
inclusive funcionará com
as duas opções: energia
elétrica ou solar.
As famílias que aceitarem o projeto, receberão
a instalação dos kits, contendo placas coletoras,
reservatórios, chuveiros
inteligentes e toda a infraestrutura necessária.
Para potencializar ainda mais a economia, os
clientes receberão ainda
os kits economia, compostos por 6 lâmpadas
LED para substituição
das lâmpadas existentes
nas residências.
De acordo com informações do secretário de
Habitação da Prefeitura,
Marcus Vinícius Faria
Carvalho, foram feitas
as inscrições dos interessados durante o evento,
mas agora a equipe res-
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ponsável vai contatar os
moradores de todas as
outras casas desses dois
loteamentos. “Já estão

sendo feitas as instalações nas residências que
aderiram ao programa e
estamos realizando um

estudo para a possibilidade de ampliar esse
programa para outros
empreendimentos habi-

tacionais de baixo poder
aquisitivo de nossa cidade”, esclareceu o secretário.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

NOT 344/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Marcos Antônio da Silva,
proprietário do veículo com placa DNL6437 a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio
da Estrada do Atanázio, no período de maio de 2015 a maio de 2016. Ressaltamos
que o proprietário tem 5 dias para justiﬁcar as evasões a partir da publicação nesse
jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2017
A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, comunica que no pregão
presencial 01/17, referente a contratação de empresa especializada
em desenvolvimento de sistemas para fornecimento de licença de uso
de sistema integrado para gestão pública, nas áreas administrativa,
ﬁnanceira e de recursos humanos, em base mensal, por um período de
12 (doze) meses, o objeto foi adjudicado e homologado sem ressalvas
como segue, no valor total de R$ 153.600,00 (cento e cinquenta e três
mil e seiscentos reais) à Embras - Empresa Brasileira de Tecnologia
LTDA, devendo a referida empresa comparecer ao mesmo endereço do
evento anterior para retirada da autorização de serviço, conforme item 7
do precedente edital.

NOT 446/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Reginaldo Galhardo, proprietário
do veículo com placa EUQ6200 a comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio
para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio da
Estrada do Atanázio, no período de outubro de 2015 a janeiro de 2016. Ressaltamos
que o proprietário tem 5 dias para justiﬁcar as evasões a partir da publicação nesse
jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
NOT 489/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Luiz Carlos Ferreira Cardoso,
proprietário do veículo com placa CCG2051 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de
pedágio da Estrada do Atanázio, no período de agosto de 2015 a fevereiro de 2016.
Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justiﬁcar as evasões a partir do dia
17 de janeiro de 2017, data em que a notiﬁcação foi publicada nesse jornal, conforme
previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO EMPREGO E
RELAÇÕES DO TRABALHO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE PINDAMONHANGABA

NOT 527/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Adriana Alves Ribeiro Fontes,
proprietário do veículo com placa GQC9033 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de
pedágio da Estrada do Atanázio, no período de setembro de 2015 a março de 2016.
Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justiﬁcar as evasões a partir a partir
do dia 17 de janeiro de 2017, data em que a notiﬁcação foi publicada nesse jornal,
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

NOT 581/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Alfamax Comércio de Materiais
para Construção, proprietária do veículo com placa DTC7278 a comparecer ao Setor
de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas
na praça de pedágio da Estrada Vereador Abel Fabrício Dias – SP62, no período de
maio a novembro de 2015. Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justiﬁcar
as evasões a partir da publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no
Decreto Municipal 4802/2012.

NOT 649/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Caroline Oliveira Silva Andrade,
proprietária do veículo com placa OPJ8322 a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio
da Estrada do Atanázio, no período de agosto a novembro de 2015. Ressaltamos que
o proprietário tem 5 dias para justiﬁcar as evasões a partir da publicação nesse jornal,
conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
NOT 691/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Marcos Antônio de Oliveira,
proprietário do veículo com placa FSH7888 a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio
da Estrada do Atanázio, no período de outubro a novembro de 2015. Ressaltamos
que o proprietário teve 5 dias para justiﬁcar as evasões a partir do dia 17 de janeiro
de 2017, data em que a notiﬁcação foi publicada nesse jornal, conforme previsto no
art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
NOT 699/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Ellen Camila de Moura Ferreira,
proprietária do veículo com placa HLP9058 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de
pedágio da Estrada do Atanázio, no período de outubro de 2015 a março de 2016.
Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justiﬁcar as evasões a partir da
publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
NOT 703/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Gean Freire Mainardi, proprietário
do veículo com placa EDR0146 a comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio
para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio da
Estrada do Atanázio, no período de outubro de 2015 a março de 2016. Ressaltamos
que o proprietário tem 5 dias para justiﬁcar as evasões a partir da publicação nesse
jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
NOT 706/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca José Geraldo Ferreira Palmuti,
proprietário do veículo com placa EJW4231 a comparecer ao Setor de Fiscalização
de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de
pedágio da Estrada do Atanázio, no período de dezembro de 2014 a dezembro de
2015. Ressaltamos que o proprietário tem 5 dias para justiﬁcar as evasões a partir da
publicação nesse jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

DATA: 13/03/2017
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NOT 604/2016 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Antônio Ramos de Camargo,
proprietário do veículo com placa ENX4770 a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio
da Estrada do Atanázio, no período de setembro a novembro de 2015. Ressaltamos
que o proprietário tem 5 dias para justiﬁcar as evasões a partir da publicação nesse
jornal, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO
TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRACESAR

GESSEIRO (construção civil)
VENDEDOR INTERNO
(com experiência em vendas de
materiais de construção)
ACESSE O SITE: maisemprego.mte.gov.br
OU
COMPARECER AO PAT PARA CADASTRO
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO
BENEDITO – PINDAMONHANGABA/SP OU
AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 –
SUB-PREFEITURA - MOREIRA CÉSAR
MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE
TRABALHO, RG E CPF.
OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM
SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO
ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE.
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Rodada com muitos gols na Copa Regional
luis Claúdio antunes/Portal r3

Colaborou Com o texto:
VíCtor belmonte
nesse domingo (12), 14 times da Copa regional de Futebol amador entraram em campo para a disputa da 6° rodada
da competição. Foi uma rodada
de muitos gols. em 7 jogos foram 41 gols, média de mais de 5
gols por partida.
a maior goleada aconteceu
no jogo entre real Pontinense
e Vila São José, onde o visitante derrotou o mandante pelo
placar de 13x0. o Vila São José
agora tem o melhor ataque da
competição, com 23 gols.
o jogo com menos gols foi
o do Força Jovem contra o araretama, que segue invicto na
competição, vencendo pelo placar de 2x0. outro invicto que
triunfou na rodada, o Castolira,
goleou, fora de casa, o rodoviário por 5x1.
o acadêmicos ganhou em
casa, por 3x2, do Cantareira,
mesmo placar que o Gurilândia venceu o Jardim Princesa, também em seu mando de
campo.

Classificação Grupo B

O Araretama mantém a liderança do Grupo A. No Grupo B, Floresta voltou ao topo, após vencer
na última rodada
Fora de casa, o embalado
bandeirante venceu mais uma
partida, dessa vez contra o Jardim Santana. em outra partida
com muitos gols, o Floresta levou a melhor diante do a mil
por Hora, vencendo por 4x2.

Classificação Grupo A
na liderança do grupo a segue o araretama com 13 pontos.
o Castolira, na segunda posição
segue de perto, também tem 13
pontos, mas o saldo de gols é
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AtlEtismO dE PiNdA sE
dEstAcA NA PrimEirA
cOmPEtiçãO dO ANO
No último final de semana, a equipe de atletismo
de Pinda abriu o ano competitivo com a disputa da
Etapa Regional Grande São
Paulo /São José dos Campos,
do Campeonato Estadual
Sub 20, ocorrida na pista de
atletismo Oswaldo Terra, em
São Bernardo do Campo.
Os atletas, com experiências em diversas competições,
dentre elas brasileiros e estaduais, trouxeram 5 medalhas
sendo uma de ouro, duas de
prata e duas de bronze.

A atleta Ketiley Batista
ganhou duas medalhas, ouro
nos 400 metros sobre barreiras, e prata nos 100 metros
sobre barreira, além de
conseguir o índice da prova
para os Jogos Abertos do
Interior.
Isabela Silva de Assis, e
Marcele Peniche medalharam
na prova de 5.000 metros.
Isabela alcançou a segunda
posição, enquanto Marcele
ficou com o terceiro lugar.
Marcos Paulo Leal, que
subiu uma categoria, da sub
18 para a sub 20, conquistou a terceira posição na
prova de 400 metros sobre
barreiras.

menor que o do líder. Com dois
pontos a menos, na terceira posição, está o bandeirante. o Vila
São José fecha o grupo de classificação em quarto lugar, com
10 pontos. após duas rodadas
sem pontuar, o Sapopemba caiu

Luiz Gustavo Consolino,
técnico da equipe de atletismo de Pindamonhangaba,
avaliou positivamente a
participação de seus atletas
“Foi a primeira competição
do ano, os atletas estão
saindo do período de base
da preparação física e a
tendência é que melhorem
ainda mais no decorrer da
temporada”.
Os atletas se preparam
agora para as competições
em suas respectivas categorias. A próxima, que acontece entre os dias 7 e 9 de
abril, será o Campeonato
Brasileiro sub 20, em São
Bernardo do Campo.

o Floresta voltou a liderança
do grupo após a vitória na última rodada, somando 12 pontos.
o Jardim Princesa tem um ponto a menos, ocupando a segunda
posição. na terceira colocação,
está o Gurilândia, com 10 pontos e saldo de 0 gols. o acadêmicos possui a mesma pontuação,
porém tem dois gols de saldo de
gols negativo. apesar da melhor
defesa do grupo, o Força Jovem
não está no G4 do grupo, amarga a quinta posição com seis
pontos. Com cinco pontos, a
sexta posição é da equipe do rodoviário. o real Pontinense segue na lanterna do grupo, sem
ter somado nenhum ponto. o
time já sofreu 37 gols, sendo sua
defesa a pior da competição.

Flamengo é
campeão da 1ª Taça
Pindamonhangaba
de Basquete
a equipe do Flamengo, do rio
de Janeiro, foi a grande campeã
da 1ª edição da taça Pindamonhangaba de basquetebol, encerrada nesse domingo (12), no
Centro esportivo João Carlos de
oliveira “João do Pulo”.
a equipe rubro-negra enfrentou a equipe de taubaté
e não encontrou dificuldades
para bater os taubateanos por
81 a 39, ficando com o título da
competição.

Atletas da cidade voltaram para casa com cinco medalhas

Colaborou Com o texto:
VíCtor belmonte

para a quinta colocação, com 8
pontos. em sexto, com 6 pontos,
está o Cantareira. Jardim Princesa e a mil por Hora somam
apenas um ponto na competição.
o Jardim Princesa leva vantagem no saldo de gols, e ocupa a
sétima posição lugar, ficando o A
mil por Hora com a lanterna.

a equipe de Pindamonhangaba ficou com o quarto lugar
ao ser derrotada pelo Corinthians por 80 a 59. na abertura
da competição, Pindamonhangaba já havia perdido para o
Flamengo.
a 1ª taça Pindamonhangaba de basquetebol envolveu as
equipes do Flamengo, Corinthians, Pindamonhangaba e
taubaté, com elenco na categoria sub17.
luis Claúdio antunes/Portal r3

A equipe de Pindamonhangaba acabou o torneio na 4ª posição
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E special Mulher
TERÇA-FEIRA

Elas MANDAM sim!

Alexandre Carvalho/ A2img

A passos lentos, as mulheres
conquistam espaço no
mercado de trabalho e
conseguem atuar em cargos
de liderança em áreas
antes restritas aos homens,
como a indústria pesada e a
construção civil

Entre 2004 e 2014, o número de
postos de trabalho ocupados pelo
trabalho feminino dobrou no Brasil

AIANDRA ALVES MARIANO
No dia 8 de março de 1917 cerca de
90 mil operárias marcharam na Rússia
por melhores condições de trabalho. Na
década de 70, a ONU oﬁcializou a data
como Dia Internacional da Mulher.
Exatos cem anos depois da manifestação, mulheres lentamente conquistam
mais espaço dentro da força de traba-

lho. No Brasil, de acordo com a Relação
Anual de Informações Sociais (RAIS), o
número de postos ocupados pelo trabalho feminino quase dobrou nos dez anos
entre 2004 e 2014, passando de 12,5
milhões de trabalhadoras com carteira
assinada para 21,4 milhões, 43,25% do
total.
Isso, entretanto, está longe de significar equiparação dentro das empresas e chegada nos cargos de liderança.

Para falar do Brasil, segundo relatório do Instituto Ethos, o percentual
de mulheres em cargos executivos nas
500 maiores empresas do país é de
apenas 13,6%. Isso ocorre embora as
mulheres somem 51,4% da população
e tenham nível de instrução superior:
7,5 anos de estudo ante 7 dos homens,
na média nacional.
Neste contexto, vamos conhecer três
personagens que foram contra as esta-

tísticas e entraram no seleto grupo das
mulheres que conquistaram uma posição
de destaque no mercado de trabalho, em
funções e cargos antes restrito ao universo masculino.
Vencer a discriminação, a desconﬁança masculina e as próprias inseguranças
para mostrar que o gênero não pode ditar o mercado de trabalho são alguns dos
desaﬁos que elas vencem dia após dia no
seu cotidiano proﬁssional.

Jucélia Batista

Víctor Belmonte

Ozilani Biancalana:
“Nosso instinto materno
nos ajuda a tirar ‘de letra’
qualquer situação”

E
Adriana Nobre: “A
diversidade de opiniões só
traz melhorias, seja qual for
o cenário”

A

na minha formação para
alcançar qualquer posição.
Acredito que por isso não
tenha notado alguma diferença por eu ser mulher”,
conta a executiva.
Na empresa onde atua,
Adriana tem visto o avanço
da presença feminina em
todas as áreas de atuação.
“As mulheres estão muito
focadas na carreira, se preparando e abrindo espaço
no mercado, se posicionando pelo conhecimento,
pela formação e pela qualiﬁcação proﬁssional”.
Essa maior participação
tem se reﬂetido no dia-adia da indústria. “Pontos
de vista diferentes são
fundamentais. A mulher
trouxe novos pontos de
vista e novas formas de
resolução de problemas
para a indústria. Não
que esses pontos de vista
sejam melhores que o dos
homens, mas sem dúvida, são diferentes. Essa
diversidade de pensamento é o maior ganho para
o mercado de trabalho”,
destaca Adriana.

muito forte”, aﬁrma ela.
De fato, cuidar da
família ainda é, culturalmente, tarefa para a qual
se dedicam as mulheres.
Conforme mostra o IBGE
– Instituto Brasileiro de
Geograﬁa e Estatística-,
as mulheres efetivamente
trabalham mais que os
homens. Após a jornada
no emprego, elas passam
duas vezes mais tempo
que os homens se dedicando às tarefas domésticas,
a ponto de somar 55,1
horas de trabalho por
semana, contra 50,5 horas
dos homens.
Como toda boa mãe,
Ozilani, que tem duas
ﬁlhas, de 10 e 20 anos,‘dá
conta do recado’. “A gente se desdobra para cumprir todas as obrigações
proﬁssionais com excelência e no ﬁm do dia, chegar
em casa bem disposta para
atender à família. Então,
posso dizer que assumir
grandes cargos no mercado de trabalho pode ser
mais cansativo para as
mulheres, mas não mais
difícil”, defende .

Cristina Elisei: “As
mulheres são muito
detalhistas, empreendedoras,
preparadas e por isso se
destacam”

D

Arquivo pessoal

driana Nobre, diretora de Qualidade,
Melhoria Contínua e
Tecnologia nas fábricas da
Novelis em Pindamonhangaba e Santo André é um dos
exemplos de liderança feminina na empresa. A executiva começou a trabalhar
na Novelis em 2014, lidera
cerca de 40 proﬁssionais e
é responsável pela satisfação do cliente por meio
de entregas de qualidade,
programas de excelência de
manufatura e desenvolvimento de produtos.
Química por formação,
ela sempre desempenhou
funções de responsabilidade em empresas tidas
como “masculinas”. “Desde que me formei assumi
cargos gerenciais e dentro
de áreas de operação na
indústria, em setores que
antes eram restritos aos
homens, mas nunca senti
algum peso por isso”, garante ela.
Adriana conta que,
na sua carreira, as coisas
aconteceram com naturalidade. “Sempre me pautei

ngenheira Civil
especialista MBA em
Gerenciamento de
Projetos, Ozilani Biancalana coordena trabalhos de
construção civil, relativos
à manutenção do ambiente fabril, alterações no
layout produtivo e acompanhamento da concepção
de projetos de construção
civil pesada, como também sua execução e ﬁscalização em siderúrgicas.
Ela atuou, recentemente, na expansão do
laminador da Novelis e em
projetos da Gerdau em
Mogi das Cruzes, no ano
passado.
Para Ozilani, há muitas
diﬁculdades para a mulher
no mercado de trabalho, e
a principal delas é conciliar as rotinas. “Convenhamos que a concorrência é
desleal, porque independente de nossa escolha
proﬁssional, a maior parte
das mulheres sonha em ter
e cuidar de sua família.
Mesmo compartilhando as
tarefas com o companheiro, a responsabilidade da
mulher na família ainda é

outora em Engenharia Mecânica pela
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Unesp, Cristina
Elisei é diretora da Fatec
– Faculdade de Tenologia
do Estado de São Paulo
em Pindamonhangaba. A
faculdade oferece cursos
tecnológicos de Processos
Metalúrgicos, Processos
de Soldagem, Manutenção
Industrial, Projetos Mecânicos e Gestão Empresarial
e tem em sua maioria, alunos do sexo masculino.
No dia 8 de março, Dia
da Mulher, Cristina completou 10 anos à frente
da instituição e conta que
sempre foi muito respeitada e reconhecida no
ambiente de trabalho.
“Esse deve ser o nosso
objetivo principal: desempenhar as funções, sejam
elas denominadas “masculinas” ou não. Somente
assim teremos um lugar de
respeito perante a sociedade”, destaca.
Cristina relembra que
no início da carreira, percebia que causava surpresa em algumas pessoas.

“Quanto estagiava em uma
grande empresa da região,
percebia os olhares estranhando a situação, principalmente porque fui uma
das primeiras estagiárias
na área de Engenharia. Mas
com o tempo passaram a
me olhar naturalmente”.
Para ela, o mérito
da conquista do espaço
é todo da mulher. “ As
mulheres, de alguns anos
para cá, passaram a disputar com os homens em
pé de igualdade. Ou seja,
se preparam mais, academicamente, e atingem
níveis de excelência que
as permite assumir cargos
de gerência e ﬁgurar na
alta administração das
empresas”.
Na Fatec, a procura
das mulheres pelos cursos antes ‘exclusivos’ dos
homens tem aumentado a
cada ano. “Temos veriﬁcado um aumento no número
de mulheres que ingressam e que se destacam
durante o curso e após sua
formatura. Essas mulheres
disputam vagas com outros
colegas de proﬁssão e têm
sido escolhidas”.

