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EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2018

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei 
nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural - 
CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm 
NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou 
sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados 
como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e 
“c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição 
Sindical Rural, referente ao exercício de 2018, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 
1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio 
de 2018, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. 
As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas 
respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de 
dezembro de 1.996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de 
perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte 
poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem 
domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua 
retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento 
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da 
CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal,  
CEP: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via 
internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e 
pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 17 de abril de 2018 

JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da Confederação

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 0010762-60.2007.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Claudia Calles Novellino Ballestero, MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de Pindamonhangaba, 

do Estado de São  Paulo, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a(o) FRANCISCO XAVIER PIRES, CPF 036.885.427-20 e RG 118.037 e MARIA IZA-
BEL MIZABEL PEDROSA, CPF 009.626.517-53 e RG 118.039, Rua Ten. Cel. Alexandre Mar-
condes Monteiro, 268, Bosque , Pindamonhangaba–SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Retificação de Área de Imóvel por parte de Alexandre Emerson da Silva  e outro(a), ale-
gando em síntese: que são proprietários do imóvel na Rua Ten. Cel. Alexandre Marcondes 
Monteiro, lote 198, Bosque da Princesa, Pindamonhangaba, Matrícula nº 37.052 e que 
existe divergência entre a área real do terreno e a estipulada no registro imobiliário, 
requerendo retificação. Encontrando-se o(s) réu(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO POR EDITAL, para os atos e termos da ação proposta para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apre-
sente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), 
como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a) autor(a)(es). Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado A Rua Alcides 
Ramos Nogueira, 780, Mombaça – CEP 12421-705, Fone (12) 12421-705, Fone (12)642-1700, 
Pindamonhangaba-SP. 
Pindamonhangaba, 17 de Abril de 2018.

ETR ÓLEOS S/A – EM LIQUIDAÇÃO - CNPJ/MF Nº 07.830.977/0001-85
NIRE 35.300.327.161

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Ficam convocados os acionistas da ETR Óleos S/A – EM LIQUIDAÇÃO (“Companhia”) para 
se reunirem no dia 30 de abril de 2018, às 11:30 horas, na sede social localizada na Av. Félix 
Galvão Cruz Simões, nº 485, lote 1 e 2, quadra F, Loteamento Industrial Feital, CEP 12.441-400, 
Pindamonhangaba (SP), para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
(a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as contas, o balanço patrimonial 
e as demais demonstrações fi nanceiras do exercício social encerrado em 31.12.2017.
Pindamonhangaba (SP), 19 de abril de 2018.
A Liquidante.

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 051/2018 (PMP 10595/2018) 
Para “contratação de empresa para fornecimento de brindes personalizados – chaveiro de acrílico 
completo, com imagens representativas da cidade de Pindamonhangaba”, com entrega dos 
envelopes até dia 03/05/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 052/2018 (PMP 10613/2018) 
Para “aquisição de canecas em porcelana resinada, com alça, na cor branca, personalizadas 
pelo processo de sublimação, com arte representativa de Pindamonhangaba”, com entrega dos 
envelopes até dia 04/05/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 053/2018 (PMP 10616/2018) 
Para “contratação de empresa especializada para fornecimento de sacolas ecológicas, em 
atendimento ao Departamento de Turismo na distribuição de materiais referentes ao turismo de 
Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 04/05/18 às 14h e início da sessão às 
14h30. 

PREGÃO Nº 054/2018 (PMP 10642/2018) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte 
e entrega de documentos e pequenos volumes, pelo período de 12 meses”, com entrega dos 
envelopes até dia 03/05/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 055/2018 (PMP 10647/2018) 
Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de manutenções 
preventivas e corretivas de elétrica e mecânica, com reposição, sem exclusividade, de acessórios, 
peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para roçadeiras do tipo lateral, 
motosserras de diversas marcas e motores diversos, pertencentes a esta municipalidade, por um 
período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 04/05/18 às 08h e início da sessão às 
08h30. 

PREGÃO Nº 056/2018 (PMP 10666/2018) 
Para “aquisição de um veículo, tipo automóvel, para transporte de passageiros para compor a frota 
da Secretaria de Saúde, especifi camente para atender o PSF (Posto de Saúde da Família) do bairro 
Bom Sucesso”, com entrega dos envelopes até dia 03/05/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

CARTA CONVITE Nº 001/2018 (PMP 11857/2018) 
Para “Contratação de serviços técnicos especializados na área de engenharia de transportes para 
execução dos serviços em conformidade com o Anexo I - Termo de Referência Projeto Básico”, com 
entrega dos envelopes até dia 26/05/18 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. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 178/2017 (PMP 36254/2017) 
Foi fi rmado o contrato 035/2018, de 19/03/2018, para “aquisição de equipamento hospitalar para 
Unidades de Saúde do Município”, no valor total de R$ 33.560,00, vigente por 12 meses, assinando 
pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa 
Luiz C de Melo Souza Lorena ME, o Sr Luiz Carlos de Melo Souza. 

*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***

PREGÃO Nº 020/2018 (PMP 4538/2018) 
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de chapéu modelo australiano e bolsa/pasta, tipo 
universitárias para transporte de material para utilização dos servidores do Departamento de 
Controle de Vetores nas atividades diárias de rotina”, foi emitida a autorização 562/2018, de 
23/03/2018, em favor de Nog Com Variedades Ltda ME, no valor total de R$ 1.618,00. 

A igreja do 
Evangelho Qua-
drangular com-
pletará 43 anos 
de fundação em 
Pindamonhan-
gaba, neste sába-
do (21). 

O culto de 
ação de graças é 
aberto ao públi-
co e acontecerá a 
partir das 19h30, 
com a presença 
de membros, au-
toridades civis, 
eclesiásticas e 
pastores. 

A sede da 
igreja fi ca na 
avenida Fortu-
nato Moreira, 
número 608, no 
bairro Alto do 
Tabaú. Participe!

Nesta sexta-feira (20), o CE “João 
do Pulo” terá um super ‘aulão de zum-
ba’ com a professora Vívan Puppio. 
Será às 19 horas, na quadra externa 
do centro esportivo e, em caso de 
chuva, será transferido para o salão 
de ginástica. O aulão tem entrada 
gratuita, terá a presença de DJ e muita 
animação. Todos estão convidados a 
participar

Shopping  recebe festival de cerveja artesanal
Sucesso na primeira edição, em 2017, evento volta com a participação 
de variadas cervejarias, gastronomia diversifi cada e shows

O Shopping Pátio Pinda 
recebe, de 19 a 22 de abril, 
a 2ª edição do “Festival 
de Cerveja Artesanal”. 
Sucesso em sua primeira 
edição, que aconteceu em 
agosto de 2017, o evento 
terá início nesta quinta-
feira (19) com shows, food 
trucks e muita cerveja ar-
tesanal. A programação 
segue até o domingo no 
estacionamento do centro 
de compras e dentro das 
apresentações musicais 
está agendada a partici-
pação especial da cantora 
Luana Camarah junto com 
a Banda Bellator, no sába-
do (21), além de covers do 
Raul Seixas e Pearl Jam.

Dessa vez serão 20 
food trucks com opções 
de comidas doces e salga-
das, como hambúrgueres, 
peixes, batatas, acarajé e 
espetinhos, além da pre-
sença de diversas cerve-
jarias (Confi ra no box). O 
evento terá entrada gra-
tuita. “A primeira edição 
do festival foi um grande 
sucesso e estamos trazen-
do novamente este evento 
o Pátio Pinda, que reúne 
gastronomia diversifi cada, 
cervejas artesanais e lazer. 
Sempre bom reforçar: se 
beber, não dirija”, destaca 
a Analista de Marketing, 
Amanda Moreira, do Sho-
pping Pátio Pinda.

PROGRAMAÇÃO 
DE SHOWS:

Quinta-feira (19)
17h30 - Banda Cristine
20h - Banda Viibe 
Sexta-feira (20) 
20h - Banda Ecologia 
(cover Raul Seixas)
 

Sábado (21)
 16h - Banda Bellator 
(participação especial 
da Luana Camarah)
20h - Banda Rockway
 

Domingo (22) 
14h - Banda Cristine
18h- Banda Blaymor-
phed (Cover Pearl Jam)

Igreja Quadrangular comemora 
43 anos em Pindamonhangaba

“João do Pulo” 
terá ‘aulão de 
zumba’

Divulgação

Divulgação


