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Pindamonhangaba, 25 de janeiro de 2018

Geral

Correios criam sistema para rastrear
encomendas pelo CPF ou CNPJ

Os Correios anunciaram na última terça-feira (23) uma ferramenta
que permitirá que os
clientes acompanhem
a entrega de suas encomendas utilizando seu
CPF ou CNPJ, no lugar
da regra atual que obriga as pessoas a informar
o código do objeto. Atualmente, para saber onde
um objeto está, é necessário informar o código,
que tem 13 dígitos.
Em nota, o presidente
dos Correios, Guilherme
Campos, apontou que
essa era uma “demanda
antiga” dos clientes.
Com a mudança, será
necessário
informar
os números do CPF ou
CNPJ do remetente e
destinatário no momen-

Divulgação

to da postagem da encomenda. Depois disso,
o rastreamento poderá
ser feito a qualquer momento no site dos Correios. Para isso, será necessário criar um login e
uma senha no portal e em
seguida informar o CPF.
A consulta pode ser
feita tanto por quem
enviou a carta ou encomenda quanto por
quem vai recebê-la.
Serão exibidos, então, todos os objetos registrados (cartas ou encomendas) que tenham
sido associados ao documento do usuário que
fez o login, seja como
destinatário, seja como
remetente. Isso também
vale para consultas feitas pelo CNPJ.

NovaDutra realiza primeiraz edição do
Programa Estrada para a Saúde de 2018
O Estrada para a Saúde
- programa desenvolvido
pelo Instituto CCR, realizado pela CCR NovaDutra
e patrocinado pela Mercedes-Benz – voltou, nesta

semana e segue até esta
quinta-feira (25), com a 1ª
edição de 2018.
As ações acontecem em
Roseira, com ações gratuitas para caminhoneiros,

das 11 às 21 horas, no Posto Arco Íris, localizado no
km 81,9 da pista sentido
Rio de Janeiro da via Dutra.
Durante o evento, os
Divulgação

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
PINDAMONHANGABA/SP
CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA
Reunião do Conselho Municipal de Cultura
Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho.
Data: 30 de janeiro de 2018 – terça-feira
Horário: 19h
Local: Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro
Pauta:
1- Aprovação de ata
2- Situação do cadastramento
3 -Ações do segmento de música e artes visuais/áudio visual
4- Regulamentação da Lei de Incentivo Fiscal
5- Deﬁnição das datas de reuniões de 2018
6- Informes gerais
Pindamonhangaba, 24 de janeiro de 2018
Raissa Lorena Correa Araújo - Pitanga
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

COMUNICADO
Yoshiaki Odan e Outro, sito na Estrada Pinheiro km 2, bairro Atanázio em
Pindamonhangaba SP, CNPJ - 08.451.922/0001-27.
Declara que Alex Aparecido Moreira com CTPS nº 000162 - 025400 - SP, RG
nº __ . ___. 220-x, está ausente do emprego desde o dia 18/12/2017,
conﬁgurando assim Abandono de Emprego, de acordo com as Leis Trabalhistas
Vigentes.

proﬁssionais do volante
poderão participar de uma
série de atividades, como:
aferição de pressão arterial, testes de colesterol,
glicemia e visão, avaliação
de risco cardíaco, vacinação e corte de cabelo.
Nesta edição do Programa Estrada para a
Saúde, a CCR NovaDutra
conta com os seguintes
parceiros: Posto Arco Íris;
Centro Educacional Futura, de Pindamonhangaba,
Secretaria de Saúde de Roseira e Polícia Rodoviária
Federal (PRF).
Criado em 2001 pelo
Grupo CCR, o Programa
Estrada para a Saúde ofe-

rece gratuitamente aos
caminhoneiros o trabalho
de uma equipe de médicos, enfermeiros, proﬁssionais e estudantes da
área de Saúde para a realização de exames clínicos.
Além disso, disponibiliza
informações para melhorar o dia a dia ao volante
e orientação sobre cuidados com a saúde.
Ao identiﬁcar os principais problemas de saú-

de que acometem os caminhoneiros, o programa
também permite que a
CCR contribua, gradativamente, para a reeducação
e mudança dos hábitos
desses proﬁssionais. Em
2017, por exemplo, o grupo veriﬁcou que 83% dos
caminhoneiros atendidos
estão acima do peso, 25%
são hipertensos e 65% não
praticam atividades físicas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na Av. N. Sra. do
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO Nº 181/2017 (PMP 36267/2017) - reabertura
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviço com fornecimento e troca de
peças e revisão do trator John Deere modelo 5603, utilizado para realizar serviços na área rural do
Município, pelo Departamento de Agricultura”, com entrega dos envelopes até dia 06/02/18 às 14h
e início da sessão às 14h30.
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.
*** ADIAMENTO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018 (PMP 446/2018)
Comunicamos o adiamento sine die da licitação supra, que cuida de “aquisição de água
mineral”, para alteração do termo de referência, conforme solicitação da Secretaria Municipal de
Administração.
*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***
PREGÃO Nº 156/2017 (PMP 33414/2017)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de óleos automotivos a serem aplicados nas máquinas
e caminhões, visando atender as necessidades de manutenção e conservação da frota municipal,
conforme especiﬁcações, condições e quantitativos estabelecidos no termo de referência”, foi
emitida a autorização 1756/2017, de 22/12/2017, em favor da empresa Alberto Caio Tamborrino
Importação e Exportação EPP, no valor de R$ 2.160,00.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 325/2015 (PMP 33986/2015)
Foi ﬁrmado o aditamento 02/2017, de 05/12/2017, ao contrato 002/2016, que cuida de “contratação
de empresa especializada em prestação de serviço de cobertura securitária para veículos oﬁciais,
pertencentes à frota municipal”, para prorrogação até 07/01/2019, assinando pela contratante a Sra
Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, a Sra
Marta Wouters Montoya, e o Sr Eduardo Fraguas Kozma.

COMUNICADO
Declaro que a Sra. Maria Sirléia de Souza Santos, portador da carteira de identidade –
RG n° 34.687.363-0, carteira profissional n° 87.661x, série 00204SP, empregada
domestica, encontra-se ausente de seu emprego na Av. Dr. João Ribeiro n° 16, Boa Vista
não comparece para trabalhar desde 23/12/2017 prazo final da sua licença
maternidade nem apresentou justificativa valida. Em razão disso, tendo continuamente se
ausentando de seus serviços, causando problemas e transtornos por não haver outra
funcionária que a possa substituir, venho por meio deste comunicado solicitar o retorno
imediato da Sra. EMPREGADA ao trabalho, sob o risco de se caracterizar o abandono
de emprego, motivando a rescisão do contrato de trabalho por justa causa.
Pindamonhangaba/SP, 22/01/2018

