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“Uma atitude que 
aquece nossos cora-
ções!” 

Com este lema, co-
meça sexta-feira (20), 
em Pindamonhan-
gaba, a “Campanha 
do Agasalho 2018”. A 
abertura será às 10 
horas, na praça Mon-
senhor Marcondes.

A arrecadação terá 
início na segunda-fei-
ra (23), por meio de 
caixas que serão dis-
tribuídas nos prédios 
públicos, comércio, 
escolas, centros comu-
nitários e igrejas da 
cidade.

Pinda lança “Campanha do Agasalho 2018”

O Shopping Pátio 
Pinda recebe, de 19 a 
22 de abril, a 2ª edição 
do “Festival de Cerveja 
Artesanal”. O evento terá 
início nesta quinta-feira 
(19) com shows, food 
trucks e muita cerveja 
artesanal. A programação 
segue até o domingo no 
estacionamento do centro 
de compras.

 Sucesso na primeira 
edição, em 2017, 
evento volta com 
a participação de 

variadas cervejarias, 
gastronomia 

diversifi cada e shows

Shopping recebe festival de cerveja artesanal
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Barbeou-se demora-
damente, contemplan-
do-se todos os ângulos, 
ensaiando olhares e sor-
risos. Escovou os dentes e 
aspirou o hálito. Desnu-
dou-se e se demorou no 
banho. Depois, enxugou-
se e derramou perfume 
importado em locais 
estratégicos. Alinhou 
fi os dourados. Cofi ou o 
bigode. Vestiu-se com o 
que tinha de melhor para 
proteger-se do inverno.

Iria ao cinema com a 
namorada. Um encon-
tro reconciliatório: por 
motivo fútil, permitiram 
que rusgas cuspissem 
ofensas recíprocas. Era 
mais uma oportunidade 
para que se redimisse do 
ciúme. 

Antes de ir ao encon-
tro, passou na fl oricultu-
ra e comprou fl ores. 

Pouco antes do ho-
rário aprazado, estava 
à porta do edifício onde 
residia a namorada. 
Cumprimentou o portei-
ro e ascendeu ao décimo 
segundo andar. A porta 
estava aberta. Ela ainda 
se banhava. Teve que 
submeter-se ao sacrifício 
de trocar meia dúzia de 
palavras com a sogra. 
Velha insossa.
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MEIAS-ENTRADAS

Maurício Cavalheiroproseando
- Cadeira nº 30 da APL - 

Academia Pindamonhangabense de Letras

A INDICAÇÃO DESTA SEMANA É 
O LIVRO “A CABANA”, DE 
WILLIAM P. YOUNG
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- Demorei?
Cavalheirescamen-

te, ele sorriu e meneou 
a cabeça em negativa. 
Deu-lhe as fl ores, longo 
beijo, despediu-se da so-
gra e saíram. Assistiriam 
a fi lme romântico com 
atores hollywoodianos. 
No trajeto, ela o advertiu 
para controlar o ciúme, 
relembrando dois episó-
dios.

Na primeira vez que 
foram assistir à sétima 
arte, ao adquirirem in-
gressos, o funcionário do 
cinema revelou-lhes:

- Hoje tem a promo-
ção do beijo. Casal que se 

beija, paga meia-entra-
da. O homem deve fi car 
com os olhos fechados, 
enquanto é beijado. Se 
abrir os olhos, perde a 
promoção.

Ele achou estranho ter 
que fechar os olhos. Con-
tudo, se era para reduzir 
despesa, valeria a pena. 
Fechou. Longos minutos 
depois, o funcionário o au-
torizou a abrir os olhos. “E 
o beijo? Ela ainda não me 
beijou”. O rapaz alegou 
que a fi la estava cres-
cendo, entregando-lhes 
meias-entradas. Ele não 
compreendeu, pois não 
havia fi la alguma. 

Durante uma viagem 
de fi m de semana Missy, a 
fi lha mais nova de Mack, é 
raptada e são encontradas 
evidências, numa cabana 
abandonada de que ela foi 
brutalmente assassinada. 
Após quatro anos viven-
do numa tristeza profun-
da causada pela culpa e 
pela saudade da menina, 
Mack recebe um estranho 
bilhete, aparentemente es-
crito por Deus, convidan-
do-o para voltar à cabana 
onde aconteceu a tragédia. 
Apesar de desconfi ado, 
ele vai ao local do crime 
numa tarde de inverno e 
adentra passo a passo no 
cenário de seu mais ter-
rível pesadelo. Mas o que 
ele encontra lá muda o 
seu destino para sempre. 
Em um mundo tão cruel 
e injusto, “A cabana” le-
vanta um questionamen-
to atemporal: se Deus é 
tão poderoso, por que não 
faz nada para amenizar o 
nosso sofrimento? As res-
postas que Mack encon-
tra surpreenderão você e 
podem transformar sua 
vida de forma tão profun-
da quanto transformou a 
dele. Você vai querer par-
tilhar este livro com todas 
as pessoas que ama.

ESTE LIVRO FAZ 
PARTE DO ACERVO 

DAS SEGUINTES 
BIBLIOTECAS:

Biblioteca Vereador Rômulo 
Campos D’Arace (Bosque) – 
3645-1701/3643-2399
Biblioteca do Araretama – 
3543-4501
Biblioteca do Castolira – 
3645-5991
Biblioteca Profª Maria Bertha 
César (Moreira César) – 
3637-4400
Biblioteca Profª Maria do 
Carmo Silva Gomes (Vila São 
Benedito) – 3637-1440
Biblioteca do Sesi (próximo à 
igreja São Benedito) – 3642-
9753

Para fazer o cadastro é 
necessário: 2 fotos 3x4/ RG/ 
comprovante de residência

De olho nas 
oportunidades 

Como aconteceu em 2017, os cursos 
de capacitação do Fundo Social de 

Solidariedade de Pinda tiveram grande procura 
da população. Por isso, este ano, o Fundo traz 
novos cursos profi ssionalizantes gratuitos para 
os munícipes.  

As oportunidades são para pessoas acima 
dos 16 anos, na área de estamparia em tecidos e 
camisetas, artesanato com mosaico, decoupage, 
móbile, pátina, entre outros – que acontecerão a 
partir da próxima semana.

Para facilitar o acesso da população, as aulas 
serão ministradas em quatro regiões diferentes. 
São elas: Araretama, Feital, CEU das Artes e 
Parque das Palmeiras – com inscrições a partir 
desta quinta-feira (19).

“A ideia é aproximar os cursos das pessoas, 
dando mais oportunidades e alcançando um 
número maior de atendidos”. 

Se você tem interesse em algum dos cursos, 
confi ra mais informações na matéria que 
trazemos nesta edição do jornal. 

Olá pessoal do jornal Tribuna do Norte! Nós alunos do 4º ano A da professora 
Flávia da Escola Professor Augusto Cesar Ribeiro, estamos muito felizes em escrever 
para o jornal.  Nós lemos a notícia sobre a realização da ação para conscientização do 
“Respeito ao professor” e gostamos muito desta matéria porque achamos importante e 
interessante essa ação feita pela Cmei “Sá Maria”, pois todos nós devemos respeitar os 
professores, assim como devemos respeitar todas as pessoas.

Todos do Jornal Tribuna do Norte estão de parabéns!
Com a publicação desta matéria,  vocês mostraram que valorizam este tipo de ação.
Tchau e um abraço da turma do 4º ano A.
Até a próxima!

Pindamonhangaba, 18/4/2018

Departamento de 
Trânsito entrega obras 
de faixas elevadas

POSTO DO 
POUPATEMPO 
NÃO ABRE NO 
FERIADO DE 
TIRADENTES

O Poupatempo in-
forma que neste sába-
do (21), os postos de 
todo o Estado estarão 
fechados, em razão do 
feriado de Tiradentes. 
Na segunda-feira (23), 
o expediente de cada 
unidade volta ao horá-
rio habitual.

O Poupatempo tra-
balha com hora marca-
da, para garantir mais 
efi ciência e conforto a 
todos. Para marcar dia 
e horário para ser aten-
dido no Poupatempo o 
cidadão pode buscar 
atendimento pelo por-
tal na internet (www.
poupatempo.sp.gov.
br); Aplicativo no celu-
lar (SP Serviços); ou o 
Poupinha, o assistente 
virtual do Poupatem-
po, disponível no por-
tal do Poupatempo (no 
canto inferior direito 
da tela) e também no 
Messenger do Face-
book.

Além do agenda-
mento, os canais tam-
bém oferecem infor-
mações sobre todos 
os serviços oferecidos, 
prazos de entrega, va-
lores de taxas, docu-
mentos necessários, 
endereços e horários 
de funcionamento dos 
postos. 

O Poupatempo Pin-
damonhangaba fi ca na 
av. Profº Manoel César 
Ribeiro, 321 - Santa 
Cecília, no estaciona-
mento do Tenda Ata-
cado.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Neste mês, a Prefeitu-

ra de Pindamonhangaba, 
através da Secretaria de 
Serviços Públicos e De-
partamento de Trânsito, 
entregou as obras de faixas 

elevadas na região central.
As faixas elevadas fo-

ram implementadas nas 
ruas São João Bosco, no 
Crispim, e na Dr. Campos 
Sales, no centro.

“As faixas elevadas têm 
o objetivo de proporcio-
nar melhor visibilidade do 

pedestre durante a traves-
sia tornando-a mais segu-
ra, pois o motorista conse-
gue ter melhor percepção 
do pedestre, além disso por 
ser um obstáculo no pavi-
mento também reduz a ve-
locidade”, afi rma a diretora 
de Trânsito, Luciana Viana.

Divulgação

Noutra noite, no 
mesmo cinema, o mesmo 
funcionário, a mesma 
promoção. Desta vez, não 
cerrou as pálpebras com-
pletamente. Desvendou 
a farsa: o beijo acontecia 
entre sua namorada e o 
rapaz. Perdeu o contro-
le. Se não o segurassem, 
agrediria o funcionário. 
Não assistiram ao fi lme. 
Exigiu que demitissem o 
rapaz. Perdeu a namo-
rada, mas a demissão foi 
efetivada. 

Naquela noite, de-
cidiram por shopping 
mais sofi sticado, em 
outra cidade. Na fi la do 
cinema, trocavam bei-
jos, carinhos e juras de 
amor eterno. Apenas 
perceberam que eram os 
próximos, quando foram 
interrompidos:

- Hoje tem a promoção 
do beijo!

Conhecia aquela voz.
- Você, safado? Agora 

está trabalhando aqui? 
Hoje ninguém me segura. 
Estou fervendo. 

Jogou o paletó no 
chão, segurou o rapaz 
pelo colarinho, puxou-o 
sobre o guichê e, depois 
de olhar fixamente nos 
olhos dele,não resistiu: 
beijou-lhe a boca.

Faixa elevada contribui para a travessia segura
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Pinda lança "Campanha do Agasalho 2018"

Fundo Social abre 
inscrições para cursos 
profi ssionalizantes gratuitos

Galeria no Village Paineiras 
recebe manutenção e limpeza

Uma atitude que aque-
ce nossos corações! Com 
este lema, começa sexta-
feira (20), em Pindamo-
nhangaba, a "Campanha 
do Agasalho 2018".

A abertura será às 10 
horas, na Praça Monse-
nhor Marcondes, com a 
presença da primeira-da-
ma e presidente do Fundo 
Social de Solidariedade de 
Pindamonhangaba, Cláu-
dia Domingues, do pre-
feito Isael Domingues e 
representantes dos parcei-
ros Sabesp, Unimed, Dele-
gacia da Mulher, Diretoria 
Regional de Ensino, Exér-
cito, Polícia Militar e Acip, 
que explicarão sobre como 
será realizada a campanha 
neste ano. Haverá ainda a 
apresentação da Banda do 
Cavex, além de Nena da 
Viola e do Palhaço Cho-
quito, do Circo Robatiny 
Spectacular.

O intuito da campanha 
é arrecadar agasalhos para 
as pessoas que mais preci-
sam. Por isso, a arrecada-
ção terá início na segun-
da-feira (23), por meio de 
caixas que serão distribu-
ídas nos prédios públicos, 
comércio, escolas, centros 

comunitários e igrejas da 
cidade para que as pessoas 
possam levar sua doação. 
Também será realizada a 
arrecadação casa a casa, 
com o apoio da Sabesp e do 
Exército, nos próximos dias.

Importante que todos 
os agasalhos, calçados e co-
bertores estejam em bom 
estado de conservação. 
No ano passado, foram 10 
mil peças inservíveis jun-
to com a arrecadação, que 
tiveram que ser descarta-
das. Por isso, existe uma 
triagem, antes da entrega 
da arrecadação para as ins-
tituições assistenciais da 
cidade e famílias carentes 
cadastradas.

A campanha do agasa-
lho de Pindamonhangaba 
tem parceria também com 
o Fundo Social de Solida-
riedade do Estado, cujo 
símbolo são os persona-
gens da Turma da Mônica, 
de Maurício de Souza e o 
slogan "É tempo de doar".

No ano passado, foram 
arrecadadas 57 mil peças 
em Pinda e, para este ano, 
a meta é superar este nú-
mero. Para a presidente do 
Fundo Social de Solidarie-
dade, que está à frente da 

 

POLO CURSO ARTE QUANT. 
 AULA 

QUANT. 
ALUNOS DATA HORÁRIO 

FEITAL 

Estamparia 
Pano de prato 1 15 23/4 8h às12h 

lenço 1 15 30/4 8h às 12h 
camiseta 2 15 +15 28/5 e 4/6 8h às 12h 

Utilitários 
Barbante 2 15 +15 11 e 18/6 8h às 12h 

Pisca pisca 2 15 +15 25/6 e 9/7 8h às 12h 
PVC 2 15 +15 16 e 23/7 8h às 12h 

POLO CURSO ARTE QUANT. 
 AULA 

QUANT. 
ALUNOS DATA HORÁRIO 

CÉU DAS ARTES 

 vela  1 15 24/4 8h às 12h 
Decoupage metal  1 15  1º/5  8h às 12h 

 vidro  1 15  29/5  8h às 12h 

 Porta copo 1 15 5/5 8h às 12h 

Mosaico 
Descanso de panela 2 15 +15 12/6 e 19/6 8h às 12h 

Porta Chaves 2 15 +15 26/6 e 10/7 8h às 12h 
Quadro 2 15 +15 17/7 e 24/7 8h às 12h 

POLO CURSO ARTE QUANT. 
 AULA 

QUANT. 
ALUNOS DATA HORÁRIO 

PQ DAS PALMEIRAS 

Mobilie e Toparia 
feltro 2 15 +15 26/4 e 3/5 8h às 12h 
papel 2 15 +15 31/5 e 7/6 8h às 12h 
tecido 2 15 +15 14/6 e 21/6 8h às 12h 

Patina 
bandeja 1 15 28/6 8h às 12h 

3D quadro 1 15 12/7 8h às 12h 
3D tecido 2 15 +15 19 e 26/7 8h às 12h 

POLO CURSO ARTE QUANT. 
 AULA 

QUANT. 
ALUNOS DATA HORÁRIO 

ARARETAMA 

Pintura Country 

camiseta 1 15 26/4  13h às 17h 
Pano de prato 1 15 03/5  13h às 17h 

madeira 1 15 31/5  13h às 17h 
fralda 1 15 7/6  13h às 17h 

Bauermarelei 
vaso 2 15 +15 14/6 e 21/6  13h às 17h 

panela 2 15 +15 28/6 e 12/7 13h às 17h 
madeira 2 15 +15 19 e 26/7 13h às 17h 

 

campanha, a participação 
de todos é muito impor-
tante. "Agradecemos a to-
dos os parceiros que estão 
novamente conosco nesta 
campanha. Vamos aquecer 
os corações das pessoas 
que mais precisam e tam-
bém os nossos corações, 
pois estaremos ajudando 
nossos irmãos a passarem 
pelo frio do inverno", des-
tacou Cláudia.

 A partir da próxima 
semana, a população terá 
disponível diversos cur-
sos profi ssionalizantes 
gratuitos oferecidos pelo 
Fundo Social de Solidarie-
dade. São oportunidades 
para pessoas acima dos 16 
anos, na área de estampa-
ria em tecidos e camisetas, 
artesanato com mosaico, 
decoupage, móbile, páti-
na, entre outros.

As aulas serão minis-
tradas em quatro regiões: 
Araretama, Feital, CEU 
das Artes e Parque das 
Palmeiras. As inscrições 
estão abertas a partir des-

ta quinta-feira (19) nos 
polos Feital e CEU das Ar-
tes, a partir das 8 horas. 
E, na sexta-feira (20), os 
interessados poderão se 
inscrever também no Ara-
retama e no Parque das 
Palmeiras, no mesmo ho-
rário.

As aulas de alguns cur-
sos já começam na segun-
da feira (23), como o caso 
do curso de Estamparia 
em pano de prato, que 
será realizado no Feital, 
das 8h às 12h. Outro curso 
que começa logo no início 
da semana é o de Pintura 
Country em camiseta, a 

partir do dia 26, das 13h 
às 17h. Os dois cursos 
oferecem 15 vagas.

Para a presidente do 
Fundo Social de Solida-
riedade, Cláudia Domin-
gues, o objetivo de rea-
lizar cursos nas quatro 
regiões da cidade é para 
facilitar o acesso para a 
população. “A ideia foi 
aproximar os cursos das 
pessoas. Temos diversas 
oportunidades nas qua-
tro regiões da cidade”, ex-
plica.

A programação com-
pleta com horários, datas 
e cursos estão na tabela.

Em 2017, os cursos de capacitação do Fundo Social tiveram grande procura

Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Nesta semana, a 

Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos 
da Prefeitura de 
Pindamonhangaba 
realiza ação de 
manutenção em galerias 
no condomínio Village 
Paineiras.

De acordo com 
informações do 
secretário de Serviços 
Públicos, Josué Bondioli, 
a obra no Village 
Paineiras possui o 

intuito de potencializar 
sistema de drenagem e 
vazão dos bairros Jardim 
Princesa e Cidade 
Jardim.

O secretário afi rma 
que esses procedimentos 
são efetuados para a 
prevenção de problemas 
causados na rede de 
água pluvial como 
entupimento ou acúmulo 
de areia, que podem 
causar enchentes ou 
alagamentos, caso 
não seja realizado 
um monitoramento 
ou inspeção 

periodicamente.
Outra obra concluída 

neste mês, foi a galeria 
do Morumbi que, 
após solicitação dos 
moradores, recebeu 
reparos e manutenção da 
prefeitura. 

Todos os serviços 
realizados pela 
Secretaria Municipal 
de Serviços Públicos 
possuem ordem de 
serviço e recebem 
acompanhamento 
técnico antes, durante e 
depois da execução da 
ação.

Divulgação

Manutenção e limpeza evitam problemas como entupimento ou enchentes
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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
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sportesE
Meninas do futsal jogam na próxima semana

COLABOROU COM O 
TEXTO: BRUnA SiLvA

na segunda-feira (16), o time 
de futsal feminino da Semelp de 
Pindamonhangaba participou 
de um amistoso contra o União, 
no ginásio do Tabaú.

Jogando em casa, entraram 
em quadra os times Sub 18 e Sub 
20 para o amistoso: Jéssica, vitó-
ria, Dariele, Liandra, Madu, Ana, 
Rafaela, Karina, Waleska, Débo-
ra, Tainá, Arinne, Emily, Dani,-
Josi, Analuz, Samanta e Duda.  
Pinda venceu o União por 5x1, 
tendo gols marcados por Thayná, 
Waleska, Liandra e Madu.

na noite de terça-feira (17), 
a equipe feminina voltou à qua-
dra, desta vez pelos Jogos Aber-
tos da Juventude, popularmen-
te conhecido como Joguinhos 
no ginásio da Ferroviária. En-
frentando a experiente equipe 
de Taubaté, as Guerreiras Pinda 
foram derrotadas.

As Guerreiras Pinda Futsal 
Sub 20 sobem a serra na  se-
gunda-feira (23) para jogar a 
semifinal da Copa Mantiqueira, 
em Campos do Jordão. O jogo 
da equipe feminina Sub 20 será 
contra São Bento do Sapucaí.

  
Masculino

O time masculino de fut-
sal também jogou pelos “Jogos 
Abertos da Juventude”, na ter-
ça-feira (17) contra o Taubaté, 
vencendo a equipe taubateana 
por 4x3 garantindo vaga na pró-
xima etapa da competição.

Sábado (21)

Evento: Torneio Futsal da igreja 
Assembléia de Deus
Local: Araretama
Horário: 7 às 19 horas
 
Evento: Campeonato 
Metropolitano Futsal 
sub 12, 14, 16 e 18
Local: Ferroviária
Horário: 13 horas
 
Evento: Campeonato Paulista 
de Basquete Sub 17
Local: CE João do Pulo
Horário: 17 horas
 
Evento: Taekwondo 
– Exame de Faixa
Local: Taubaté
 
Evento: Curso de Arbitragem 
Ginástica Rítmica
Local: São Caetano
 

doMingo (22)

Evento: Malha
Local: Cruzeiro
Horário: 7h15
 
Evento: Copa Sesc 
Futsal Feminino
Local: Taubaté
Horário: 10 horas
 
Evento: Ciclismo
Local: Ubatuba
 
Evento: 1ª Etapa Pré infantil e 
infantil de Ginástica Artística
Local: Paulínia  

AgEndA EsportEs

Jogo da semifinal da Copa Mantiqueira será em Campos do Jordão, na segunda-feira (23)

COLABOROU COM O 
TEXTO: BRUnA SiLvA

No sábado (21), a 
equipe do basquete 
feminino da Semelp 
Pindamonhangaba 
enfrenta São Ber-
nardo em partida 
válida pelo Campe-
onato Paulista de 
Basquete Sub 17, no 
ginásio do Centro 
Esportivo “João do 
Pulo”.

Sob o comando 
do técnico Luís Bon-
dioli, participam do 
jogo as meninas: 
Ana Beatriz, Anna 
Flávia, Bárbara, 
Brenda, Gabriela, 
Giovanna, Laris-
sa, Lara, Letícia, 

Natasha, Samyra, 
Tamara e Victória.

“Sabemos que o 
time de São Bernar-
do é experiente, tem 
um maior tempo na 
federação que nós, 
o que é uma grande 
vantagem, porém 
estamos trabalhan-
do duro, pois pode-
mos jogar de igual 
para igual. Temos 
grandes expectati-
vas de ganhar esse 
jogo”, afirma a atle-
ta Anna Flávia.

Avançando nesta 
fase de primeiro 
turno do campeona-
to, a equipe irá para 
o segundo em que 
espera conquistar 
bons resultados.Equipe de basquete feminino de Pindamonhangaba

Divulgação

Equipe de ciclismo da Semelp participa da ‘Copa Vale’

A equipe de 
ciclismo da Semelp 
Pindamonhangaba 
participou, no domingo 
(15), da “Segunda  
Etapa da Copa Vale”, em 
Silveiras.

Pindamonhangaba 
ficou com o terceiro 
colocado na categoria 
Spot Sub 40, com Carlos 
Bambam. Lucas em 
terceiro colocado para 
o Sub 40, Dri Pacheli 
em terceiro em dupla 
e Pamela em primeiro 
lugar na categoria 
feminina.

Divulgação

Divulgação

BASquEtE fEMinino EnfrEntA 
São BErnArDo no fiM DE SEMAnA
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POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

A página de história des-
ta edição presta home-
nagem ao Dr. Emílio 

Marcondes Ribas (11/4/1862 
– 19/2/1925), ilustre fi lho da 
Princesa do Norte, cuja memó-
ria é mais cultuada em abril, seu 
mês natalício.

 Há seis anos, em 11 de abril 
de 2012, quando se completa-
vam 150 anos do nascimento do 
sanitarista,  o governador Dr. 
Geraldo Alckmin, assinava, no 
auditório do Hospital Emílio 
Ribas, em São Paulo, o decreto 
que eterniza seu conterrâneo e 
colega de sacerdócio (Alckmin 
foi médico anestesista na Santa 
Casa de Pinda) como “Patrono 
da Saúde Pública do Estado de 
São Paulo”.

“Emílio Ribas dedicou a sua 
vida à causa de melhorar a vida 
das pessoas, é um dos nossos 
heróis, teve uma vida generosa 
pensando na população”, justifi -
cava Alckmin.

No mesmo dia, outro médi-
co pindamonhangabense, o Dr. 
José Lelis Nogueira (homeo-
pata e especialista em medici-
na tropical) fazia o lançamento 
da biografia “Emílio Ribas – O 
Guerreiro da Saúde”, no auditó-
rio  do Instituto de Infectologia 
que também homenageia o ilus-
tre sanitarista em sua denomi-
nação.  

Lelis, médico escritor mem-
bro da APL-Academia Pinda-
monhangabense de Letras, 
titular  da cadeira nº 7, assim 
lembrou o homenageado no 
evento em sua memória: “Um 
exemplo da sua bondade acon-
teceu com pacientes de han-
seníase, que eram repudiados 
pela sociedade e Emílio Ribas 
lutou por eles.”

 
Emílio Ribas, 
o sanitarista  

Há 156 anos, no dia 11 de abril 
de 1862, nascia em Pindamo-
nhangaba, Emílio Marcondes 
Ribas. Apesar de ser filho e neto 
de fazendeiros optou por ser 
médico. Aos 25 anos concluiu 
curso na Faculdade de Medici-
na do Rio de Janeiro, iniciando 
uma vida inteira de dedicação 
ao extermínio de epidemias e 
endemias em seu estado. Por 
sua dedicação ao saneamento  
público foi considerado um dos 
mais atuantes higienistas brasi-
leiros. 

A exemplo de outros perser-
verantes sanitaristas que atua-
ram naquelas conturbadas pri-
meiras décadas do século XIX, 
nem um sucesso obteve sem an-
tes sofrer as injustas investidas 

dos impertinentes e polêmicos 
perseguidores.

 EFCJ e Instituto Butantan 

Seus feitos vão além daqui-
lo que em escritos ficaram re-
gistrados, como a construção 
da Estrada de Ferro Campos 
do Jordão, ao lado do Dr. Vic-
tor Godinho (inaugurada em 
15/11/1914). Obra esta concreti-
zada graças à sua convicção de 
que o clima da serra era propício 
ao tratamento de tuberculosos. 

Ao lado de outro sanitarista, 
o Dr. Vital Brazil, combateu a 
peste bubônica. De seus esfor-
ços para conseguir o soro contra 
essa doença é que foi criado o 
Instituto Butantan, numa chá-
cara do mesmo nome, em São 
Paulo. Naquele tempo criar co-
bras numa chácara lhe valeram 
críticas e intolerâncias. Mesmo 
assim manteve seu propósito. 
Suportar o veneno da malevo-
lência e da ignorância já não lhe 
era novidade. Só não estava ao 
seu alcance descobrir o antídoto 
contra esse tipo de peçonha. 

Febre amarela 

Na obra Modernistas da 
Ciência – Oswaldo Cruz, lança-
da pela jornalista Cristina Fon-
seca (2001), a autora revela: “As 
pesquisas do médico (Emílio 
Ribas) sobre a febre amarela, 
simultânea às do cubano Carlos 
Finley, das quais Oswaldo Cruz 
já havia tomado conhecimento, 
eram também muito avançadas; 
o médico paulista estava convic-
to de que a doença era transmi-
tida por um mosquito”. 

Por conta dessa certeza, 
“Emílio Ribas, Adolpho Lutz e 
mais quatro voluntários haviam 
se deixado picar pelo Stegomyia 
Fasciata. Nessa época era co-
mum os pesquisadores inocula-
rem, usando seu corpo para as 
experiências, porque eticamen-
te só poderiam dispor de um or-
ganismo, que era o de cada mé-
dico pesquisador. A essa prática 
a ciência deve a existência dos 
muitos mártires da medicina 
experimental”.

 “No caso do mosquito da fe-
bre amarela, os três primeiros 
cientistas apresentaram apenas 
leves sintomas da doença, mas 

Emílio Ribas: Patrono da Saúde 
Pública do Estado de São Paulo

TITULO CONCEDIDO 

EM SUA MEMÓRIA 

EM 2012 PELO SEU 

CONTERRÂNEO E 

TAMBÉM MÉDICO, 

GOVERNADOR  DR. 

GERALDO ALCKMIN

os outros contrairam a molés-
tia”, relembra a jornalista, acres-
centando que “todos os cientistas 
que participaram dessa aventura 
arriscada sobreviveram, mas que 
a experiência foi prova irrefu-
tável para que Oswaldo Cruz se 
mostrasse implacável na campa-
nha da febre amarela carioca”. 
Emílio Ribas seguiria os mesmos 
passos para exterminar a molés-
tia em São Paulo.

 Emílio Ribas também foi res-
ponsável pela criação da Seção 
de Proteção à Primeira Infância e 
pela Inspetoria Sanitária Escolar, 
mas suas atuações ultrapassaram 
as fronteiras do Brasil. Em suas 
atividades como sanitarista estão 
registradas participações em con-
gressos e visitas a organizações 
sanitárias nos Estados Unidos e 
na Europa, além de haver deixa-
do publicações de imprescindível 
importância à medicina. 

Homenagens 
em sua terra natal 

O escritor Francisco Piorino 
Filho cita em seu livro Biografi 
as (2001), dados completos so-
bre o Dr. Emílio Ribas. Na mes-
ma obra, conta que o sanitarista 
recebeu a primeira homenagem 
em sua terra natal no ano de 
1903,quando a Câmara Munici-

pal, presidida pelo Dr. Francisco 
Romeiro, colocou seu nome em 
uma praça (a popular Praça São 
Benedito). 

O higienista também foi ho-
menageado com bustos: um se 
encontra  nas dependências da 
Estrada de Ferro Campos do 
Jordão; o outro na praça que 
leva seu nome. 

 Durante o governo estadual 
do Dr. Carlos Alberto Alves Car-
valho Pinto (1959/1963), seu 
nome passou a denominar o 
Posto (depois Centro) de Saúde 
de Pindamonhangaba.  O pré-
dio atualmente abriga a Unida-
de Básica de  Saúde (centro) e 
o CEM – Centro de Especiali-
dades Médicas Ziza Polônia Sa-
queti.  Emílio Ribas também de-
nomina residencial no bairro do 
Crispim (construido no final dos 
anos setentas), e  Loja Maçônica 
(fundada em 1981)   no Parque 
das Nações. 

O 1º centenário do Dr. Emí-
lio Marcondes Ribas, em 1962, 
foi lembrado com um evento 
realizado de 6 a 11 de abril da-
quele ano, quando era prefeito o 
professor Manoel César Ribeiro 
e presidente da Câmara Lloyd 
Figueiredo Pereira Rocha. A co-
missão organizadora das festivi-
dades foi presidida pelo Dr. José 
Benedito dos Santos.

 Semana Emílio Ribas
   
Em 1975, a lei municipal nº 

1449, sancionada pelo prefeito 
João Bosco Nogueira, criou o 
Dia Municipal da Higiene - o 
dia 11 de abril com eventos que 
tinham início nesta data e pros-
seguiam nos dias seguintes, era 
a Semana Emílio Ribas. Em 
1986, de volta à administração 
municipal, o prefeito João Bos-
co Nogueira revogou a lei 1449 e 
assinou a de nº 2120, unifican-
do as festividades comemorati-
vas às semanas “Emílio Ribas” e 
a de “Prevenção de Acidentes”, 
com uma comemoração anual 
na semana que compreender o 
Dia do Médico, 18 de outubro. 
Em 1995, quando vereador, 
José Lelis Nogueira foi autor 
de requerimento pedindo que 
se oficiasse o governador do 
Estado, era o Mário Covas, so-
licitação de cumprimento da 
Lei Estadual nº 4930/85, que 
institui a Semana Estadual da 
Higiene e Saúde Pública e Ocu-
pacional, a ser comemorada 
anualmente também a partir 
do dia 18 de outubro. Lei esta 
promulgada pelo governador 
Franco Montoro a partir de um 
projeto de autoria do Dr. Geral-
do Alckmin, quando deputado 
estadual.

A popular “Praça São Benedito” desde 1903 é denominada praça "Dr. Emílio Ribas". 
No detalhe, a placa afi xada abaixo do busto

Emílio Ribas foi um 
dos revolucionários do 
conceito de medicina e 

saúde pública ao lado de 
Oswaldo Cruz, Adolpho 

Lutz e Vital Brasil

Arquivo TN

Arquivo TN

Arquivo TN

Arquivo TN

Prédio da UBS-Centro foi criado como Posto de Saúde "Dr. Emílio Ribas"
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