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Cotidiano

Ex-funcionários da Nobrecel fazem
protesto para receber dívidas trabalhistas
De acordo com informações do Sindicato dos
Metalúrgicos, os ex-funcionários da Nobrecel
– uma fábrica de papel
e celulose centenária em
Pindamonhangaba – ﬁzeram um protesto em frente ao Fórum Cível. Eles
reivindicam o pagamento
das rescisões trabalhistas,
que não foram pagas desde 2013, quando a fábrica
decretou falência.
Ainda segundo informações do sindicato, cerca de 100 trabalhadores
participaram do protesto,
que iniciou no bairro do
Socorro e seguiu em passeata até o fórum. Uma
comissão de trabalhadores foi recebida pelo juiz
titular da 3ª Vara Civil de
Pindamonhangaba, Dr.

Hélio Aparecido Ferreira
de Sena.
Para Marcello França,
um dos ex-funcionários,
a reunião foi positiva. “O
juiz nos atendeu bem, esclareceu todas as dúvidas.
Saber que mudou o administrador da massa falida
e que essa pessoa é acessível nos deixa com muita
esperança. O próximo passo é formar uma comissão
e manter contato pra que
tenhamos conhecimento
do que vai ser feito daqui
pra frente”, disse.
Ainda segundo Marcello, o juiz informou que o
saldo de toda a propriedade da Nobrecel é suﬁciente
para pagar as rescisões dos
cerca de 600 ex-funcionários. “Vários advogados
estão nesse processo, mas

Emprega São
Paulo oferece 316
oportunidades no
Vale do Paraíba
O programa Emprega
São Paulo/Mais Emprego, agência de empregos
pública e gratuita gerenciada pela Secretaria do
Emprego e Relações do
Trabalho (Sert), em parceria com o Ministério
do Trabalho e Emprego
(MTE), oferece nesta semana 316 vagas de trabalho divididas entre as áreas de serviços, indústria,
comércio, entre outras,
no Vale do Paraíba.
As vagas estão divididas entre os municípios de
Aparecida, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos
do Jordão, Caraguatatuba,
Cruzeiro, Guaratinguetá,
Ilhabela, Jacareí, Lorena,
Pindamonhangaba,
Po-

tim, Roseira, São José dos
Campos, São Sebastião e
Taubaté.
Para ter acesso às vagas, basta acessar o site:
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br criar login, senha e informar os dados
solicitados. Outra opção é
comparecer a um Posto de
Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF,
PIS e Carteira de Trabalho.
O cadastramento do
empregador também poderá ser feito no site do
Emprega São Paulo ou
PAT. Para disponibilizar
vagas no sistema, é necessária a apresentação do
CNPJ da empresa, razão
social, endereço e o nome
do solicitante.

falta informação aos trabalhadores. Eu agradeço muito aos companheiros que
participaram e ao Sindicato
dos Metalúrgicos que nos
deu um apoio muito grande”, complementou.
A antiga administradora judicial foi destituída do
cargo. O novo administrador judicial, Dr. Fernando
José Ramos Borges, assumiu em julho. Ele ainda
precisará analisar todo o
processo, que tem 20 mil
páginas.
Quando a fábrica fechou, em agosto de 2013,
uma cooperativa chegou a
ser formada, mas encerrou
suas atividades em abril
de 2015. O sindicato que
representa a categoria é o
Sindicato dos Papeleiros
de Pindamonhangaba.
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Prêmio Empreenda Saúde
procura projetos para
melhoria da saúde no País
COLABOROU COM O TEXTO:
VÍCTOR BELMONTE
A terceira edição
do Prêmio Empreenda
Saúde, que consiste em
premiar projetos com
potencial de melhoria
das práticas, dos processos e métodos de
gestão na área da saúde, está com inscrições
abertas.

As inscrições devem
ser feitas até esta sextafeira (1°/9), através do
site www.premioempreendasaude.com.br. Encerrado o prazo de inscrição, os projetos serão
levados para o júri, para
serem avaliados. O resultado sairá no dia 30 de
novembro.
O júri será formado por

especialistas das áreas de
ensino, pesquisas e inovações, além de empresários
de esferas da saúde.
Para este ano, três temas foram selecionados,
um para mecanismo que
atendam a necessidade da
saúde, “Mecanismos de integração educacional em
saúde”, e dois para buscar
a consolidação dos serviços
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CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃOEDESENVOLVIMENTO
DA COMUNIDADENEGRA DEPINDAMONHANGABA

Pindamonhangaba, 29
2 de Agosto de 2017.
CONVOCAÇÃO DA 1
18°
° REUNIÃO ORDINÁRIA DO BIENIO 2016/ 2018

Ficam convocados todos os conselheiros municipais do Conselho Municipal de Participação e
Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba e demais interessados para a
18°
° Reunião Ordinária, a saber:
Data:

31/08/2017 – quinta-feira

Horário:

18 horas

Local:

Sede do CMPDCN

Travessa Rui Barbosa, 37 Centro Pindamonhangaba SP.
Pauta:


Leitura
tura e aprovação de Atas anteriores
anteriores;
Consciência Negra no munícipio de Pindamonhangaba em 2017;




Outros informes.

Observação:
Reunião aberta ao público. Os Conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar a
justificativa ao email: comunidade
comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br
negra@pindamonhangaba.sp.gov.br
É MUITO IMPORTANTE A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE

Antonio Rogério Lemes de Souza (Pai Rogério)
Presidente do CMPDCN

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
TRAVESSA RUI BARBOSA, 37, CENTRO, PINDAMONHANGABA/SP
CONTATOS: FONE: 12 – 3642.7447 – EMAIL: comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br
CEL: 12--98134-1737

*** ERRATA ***

PREGÃO Nº 125/2016 (PMP 13394/2016)
Na edição de 30/08/2017, p. 06, deste jornal, na publicação do contrato da licitação
supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para serviço de limpeza
e higienização dos dutos de ventilação e serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva dos sistemas de ar condicionado da sede da Prefeitura de
Pindamonhangaba e aparelhos Split de vários departamentos, com fornecimento
de peças, materiais, componentes e mão de obra especializada”, onde se leu
“PREGÃO Nº 126/2016”, leia-se corretamente “PREGÃO Nº 125/2016”.

e mudanças na qualidade de vida das pessoas:
“Assistência integral à
saúde” e “Eﬁciência nos
processos e produtos assistenciais”
O projeto vencedor,
receberá o prêmio de 50
mil reais em barras de
ouro, para que seja possível transformar o projeto em realidade.

Vencedores da última edição do prêmio

