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Etec abre inscrições para 
redução da taxa do vestibulinho

Até o dia 23 de abril, estão abertas as 
inscrições para redução de 50% na taxa de 
inscrição do processo seletivo das Escolas 

Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo 
semestre de 2018. No último dia, o prazo ter-
mina às 15 horas.

Para conseguir a redução 
da taxa, é preciso ser 
estudante regularmente 
matriculado no 
Ensino Médio

Projeto “Ler 
para melhor 
viver” estimula o 
hábito da leitura 
em idosos

PÁGINA 5

Teatro 
Galpão recebe 
espetáculo 
gratuito “S.O.S 
Uma Autopeça”

Sub 12 de basquete estreia no NBTPinda participa de “Feira de Turismo” em Campinas

MULHERES PODEM SE INSCREVER 
PARA CONCURSO “RAINHA DO TROPEIRO” 

PÁGINA 3

PÁGINA 5Podem participar candidatas de 18 a 30 anos, residentes em qualquer cidade do Vale do Paraíba

Moradoras de toda a região já po-
dem se inscrever para o “2º Concur-
so Rainha do Tropeiro Vale do Pa-

raíba”. As inscrições são gratuitas e 
foram abertas na segunda-feira (16) 
e devem ser feitas no Departamento 

de Turismo da Prefeitura até o dia 4 
de maio, onde também está disponí-
vel o regulamento completo.

Divulgação

Arquivo TN

PÁGINA 3
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Com temáticas diversifi cadas, os acadêmicos escritores da APL-Academia Pindamonhan-
gabense de Letras: Gerson Jorio, Elisabete Guimarães e Francisco Piorino Filho  apresentam 
suas obras mais recentes ao público leitor. Gerson Jorio, engenheiro, professor, jornalista e 
especialista em logística, lançou em março último dois novos livros: “Eleições Proporcionais – O 
que todos políticos, partidos e candidatos deveriam saber” e “Vergonha Alheia.

Eleições Proporcio-
nais. Segundo o autor, nes-
se livro ele  “mostra como 
você pode aplicar padrões 
e leis de eleições passadas 
para predizer futuras elei-
ções”. A obra proprociona 
ao leitor, por intermédio de 
ações apropriadas, descobrir 
dados das próximas eleições 
como: quantidade de votos 
nominais; quociente eleito-
ral; quantidade de votos de 
legenda; quantidade de votos 
válidos; partidos e coligações 
que elegerão candidatos; 
quantidade de candidatos que 
cada partido/coligação deverá 
eleger; nomes dos prováveis 
eleitos de cada partido/coli-
gação; real chance de um de-
terminado candidato se eleger 
etc;vantagem ou não de uma 
coligação; vantagem ou não 
(do ponto de vista do resulta-
do eleitoral) de um candidato 
disputar a eleição por uma de-
terminada legenda.

 Vergonha Alheia. 
Livro lançado simultanea-
mente na mesma data, traz 
bem-humoradas histori-
nhas envolvendo amigos, 
familiares e colegas do au-
tor. Narra causos ouvidos e 
vividos por Jorio.   “Textos 
surgidos das rodinhas de 
conversa onde prevalece 
a simplicidade. Os casos 
são revividos com origi-
nalidade, retratando fa-
tos e personagens reais”, 
explica a irmã do autor, 
também membro da APL, 
professora poetisa Ana-
maria Jorio.

Com textos curtos e 
engraçados, ‘Vergonha 
Alheia traz lembranças 
de infância, flagrantes do 
cotidiano e casos jocosos 
ouvidos nos mais variados 
ambientes: bares, ruas, es-
colas, sindicatos e na mesa 
de café.

Contando histórias 
para meus netos. O 
conteúdo está explícito 
no título, é a mais recen-
te obra da escritora presi-
dente da APL, professora 
Bete Guimarães. A autora 
convida os leitores para o 
lançamento que ocorrerá 
nesta quarta-feira (18), às 
20 horas, no Boteco Vinil 
(avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso, 1.075).

Professor Baltha-
zar de Godoy Moreira. 
Será mais um livro que  o 
escritor Francisco Piori-
no fi lho – Presidente de 
Honra da Academia Pin-
damonhangabense de Le-
tras - lançará brevemente. 
Mais uma obra em home-
nagem biográfi ca em me-
mória de ilustres fi lhos de 
Pindamonhangaba.

O livro da Bete e o do 
Piorino comentaremos 
em nossa coluna assim 
que lançados.  

Divulgação Divulgação

O Poupatempo Pinda-
monhangaba realizou na 
última sexta-feira (13) um 
exercício de abandono do 
prédio. A ação foi organi-
zada pela brigada de in-
cêndio do posto e contou 
com a participação da Po-
lícia Militar. 

A iniciativa faz parte 
dos procedimentos de se-
gurança para que a equi-
pe esteja preparada nas 
situações de emergência. 
O tempo total de evacua-
ção completa do edifício e 
de retorno ao posto, para 
prosseguirem os atendi-
mentos, foi de menos de 3 
minutos e mobilizou todos 
os cidadãos e colaborado-

res presentes no momen-
to. 

O simulado de abando-
no de área nas unidades 
do Poupatempo aconte-
ce duas vezes por ano e é 
determinado pelo Decre-
to Estadual nº 56.819/11, 
que defi ne a obrigatorie-
dade da ação em situações 
de emergência em edifi ca-
ções e áreas de risco.

O Poupatempo Pinda-
monhangaba fi ca na av. 
Professor Manoel César 
Ribeiro, 321 - Santa Cecí-
lia. O horário de atendi-
mento é de segunda a sex-
ta-feira, das 8 às 17 horas; 
aos sábados, das 8 às 12 
horas.

Poupatempo 
Pindamonhangaba 
realiza simulado de 
abandono

Incentivando o 
hábito da leitura

Entre outras matérias, trazemos nesta 
edição notícias do projeto “Ler para 

melhor viver”. Idealizado pela pedagoga 
Alana Marcondes, em parceria com a 
Biblioteca Pública Municipal, a iniciativa 
estimula o hábito da leitura nos idosos do Lar 
Irmã Terezinha, em Pindamonhangaba.

O projeto deu o pontapé inicial na última 
segunda-feira (9) e já colhe bons frutos: 
idosos tendo a oportunidade de se aventurar 
através dos livros disponibilizados pela 
biblioteca Vereador Rômulo Campos D’Arace, 
do Bosque.

A principal fi nalidade do projeto é 
“incentivar o hábito da leitura e potencializar 
a qualidade de vida dos idosos” – que, 
mensalmente, terão disponíveis 100 livros de 
diversos gêneros para que os 70 membros do 
Lar (além de funcionários) possam ter boas 
histórias para ler e se encantar.

Além desta iniciativa existe outro projeto: 
o “Vovô conta uma história” – que consiste 
em, a cada dois meses, os participantes poder 
se voluntariar para participar e contar 
histórias para crianças. A proposta do 
projeto é convidar escolas para participarem 
dessa troca de experiência.

Que venham novos projetos como estes!

Sub 12 de basquete de 
Pinda estreia no NBT

Nos pênaltis, Afi zp bate Independente 
e conquista ‘Cinquentão’

A equipe sub 12 de 
basquete masculino da 
Semelp Pindamonhan-
gaba estreou, no domin-
go (15), no Festival do 
NBT - Novo Basquete 
de Taubaté. Participa-
ram ainda equipes de 
Taubaté e Jacareí.

Pinda venceu o jogo 
de estreia, por 14 a 10 
contra Taubaté. E per-
deu a segunda partida, 
contra Jacareí, por 32 a 
12.

De acordo com o pro-
fessor Heitor, essa foi 
uma oportunidade de 
vivência para os meni-
nos em jogos ofi ciais. 
“Para primeiro jogo ofi -
cial de todos, a partici-
pação de Pinda foi ótima 
pois todos  jogaram bem 
e  colocaram  em prática 
o aprendizado adquiri-
do nos treinamentos”, 
avaliou, lembrando que 
a maioria dos atletas da 
equipe são sub 11.

A próxima competi-
ção da equipe será em 
maio. Os atletas do bas-
quete que integraram 
a equipe são alunos da 
professora Rose e dos 
professores Robson e 
Heitor.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
O Grêmio Esportivo Afi -

zp venceu o Independente 
Futebol Clube e conquistou 
o “Campeonato Cinquen-
tão”, no domingo (15), no 
estádio José Rodrigues Al-
ves – mais conhecido como 
“Sãopaulinho”, no Parque 
São Domingos. O ‘Cinquen-
tão’ é organizado pela Liga 
P i n d a m o n h a n g a b e n s e 
Municipal de Futebol 
com apoio da Semelp – Se-

cretaria Municipal de Es-
portes e Lazer de Pindamo-
nhangaba.

A equipe da Afi zp levou 
o título com a vitória nos 
pênaltis por 4 a 2, após em-
pate em 1 a 1 no tempo re-
gulamentar.

Sob o comando do téc-
nico Pelé, a Afi zp entrou em 
campo com João Carlos, 
Reinaldo Carneiro (Valdir 
Japonês), Duduzinho, Bri-
lhante e Alemão, Ronaldo, 
Carlos César, Jessé, Clau-
demir, Deik e Djavan. Já 

o Independente, do técni-
co Luiz Rocha, contou com 
Maurinho Dias, Neto, Ticha, 
Felipão, Moacir, Delmo, Ed-
milson, Carioca, Toquinho, 
Rubens e Bocão.

Com o término do ‘Cin-
quentão’, a Liga, em parce-
ria com a Semelp, se pre-
para para os campeonatos 
da segunda e da terceira 
divisão, além do ‘Quaren-
tão’. Juntos, estas compe-
tições  totalizam cerca de 
24 times participantes até 
momento.

Divulgação Divulgação Divulgação

Gerson Jorio Bete Guimarçães Francisco Piorino Filho
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Etec abre inscrições 
para redução da 
taxa do vestibulinho

Secretaria de Educação 
discute Transporte Escolar com 
moradores do “Bem Viver”

Pacientes do Caps 2 participam 
de passeio em Caraguatatuba

Pinda ParticiPa de feira 
de turismo em camPinas

Até o dia 23 de abril, 
estão abertas as inscrições 
para redução de 50% na 
taxa de inscrição do pro-
cesso seletivo das Escolas 
Técnicas Estaduais (Ete-
cs) para o segundo semes-
tre de 2018. No último 
dia, o prazo termina às 15 
horas.

Os interessados devem 
preencher o formulário 
específico, disponível no 
site www.vestibulinhoe-
tec.com.br. Em seguida, 
é necessário selecionar 
o link “Envio de Docu-
mentos”, na seção “Docu-
mentos Comprobatórios”, 
para encaminhar os do-
cumentos relacionados 
abaixo, que devem ser 
digitalizados. O período 
de envio também vai até 
às 15 horas do dia 23 de 
abril. A resposta à solicita-
ção será divulgada no dia 

15 de maio somente pela 
internet.

Em Pindamonhanga-
ba, são oferecidas vagas 
para cursos gratuitos em 
quatro modalidades de 
cursos: Ensino Médio, 
Ensino Técnico Inte-
grado ao Ensino Médio, 
Ensino Técnico e Ensino 
a Distância (semipresen-
cial). 

Na cidade, há aulas de 
Técnico em Administra-
ção, Técnico em Informá-
tica, Mecânica, Nutrição 
e Dietética e Técnico em 
Serviços Jurídicos. 

Também há os cur-
sos Técnicos em Recur-
sos Humanos e Logísti-
ca, na Extensão Escola 
Estadual Profa. Alzira 
Franco e Administra-
ção, na Extensão Esco-
la Estadual Prof. Rubens 
Zamith. 

Requisitos 
Para conseguir a redu-

ção da taxa, é preciso ser 
estudante regularmente 
matriculado na segunda ou 
terceira série do Ensino Mé-
dio ou estar cursando a partir 
do segundo semestre da Edu-
cação de Jovens e Adultos 
(EJA). O interessado deve, 
também, ter uma remune-
ração mensal inferior a dois 
salários mínimos (R$ 1.908) 
ou estar desempregado.

A partir do resultado 
da solicitação, o candida-
to que receber o benefício 
deve fazer sua inscrição, 
em um único curso na 
Etec de sua escolha, até 
25 de maio. O Manual do 
Candidato estará disponí-
vel na internet para down-
load gratuito. O valor da 
taxa de inscrição para este 
processo seletivo é R$ 
27,80.

COLAbOROu COM O TExT: 
JENNIFER GONçALvES

***
O Setor de Transporte 

Escolar da Secretaria de 
Educação e Cultura da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em conjunto 
com a Diretoria Regio-
nal de Ensino, realizou, 
no dia 9 de abril, uma 
reunião na Escola Esta-
dual Demétrio badaró 
para liberação do trans-
porte escolar, fretado e 
passe escolar, para todos 
os moradores do Empre-
endimento “bem viver”.

Todos os alunos com 
até 12 anos têm direi-
to ao frete, mas a partir 

dos 13 anos completos 
os alunos passarão a ser 
atendidos com o passe 
escolar. Os alunos que 
optarem por estudar 
em escolas em outros 
bairros não têm direito 
ao beneficio, pois é ga-
rantido apenas aos estu-
dantes que frequentam 
a unidade escolar mais 
próxima da sua residên-
cia.

Os alunos da Rede 
Municipal que não con-
seguirem vagas nas uni-
dades do “bem viver” 
também serão atendidos 
com o frete em outras 
unidades da rede no 
Araretama.

O beneficio será libe-
rado também para todos 
os alunos matriculados 
na Rede Estadual de En-
sino nas escolas do bair-
ro do Araretama, já que 
o empreendimento não 
possui unidades estadu-
ais.

Os moradores que 
ainda tiverem dúvidas, 
podem procurar o Setor 
de Transporte Escolar 
da Prefeitura, locali-
zado na Secretaria de 
Educação, avenida For-
tunato Moreira, 173, no 
centro, das 8 às 17 ho-
ras, de segunda a sexta-
feira, ou pelo telefone 
3644-1579.

Os moradores do “Bem Viver” puderam sanar as principais dúvidas sobre 
como funcionará o transporte escolar do local

Pindamonhangaba es-
teve, nos dias 12 e 13 de 
abril, representada na 
“40ª Feira da Aviesp”, es-
pecializada em negócios 
de turismo, voltada para 
o agente de viagens. A 
cidade foi representada 
pela equipe do Depar-
tamento de Turismo da 
Prefeitura, com espaço 
no estande do Governo 
do Estado, junto à Man-
tiqueira Paulista.

O evento contou com a 
presença da nova secretá-
ria de Turismo do Estado 
de São Paulo, Nanci Ca-
magio. De acordo com a 
diretora do Departamento 
de Turismo da Prefeitura 
de Pinda, Ana Lúcia Go-
mes Araújo, essa foi uma 
oportunidade para divul-
gar a região de Pindamo-
nhangaba, com suas bele-
zas e atrativos.

Mais de 5 mil profis-

sionais do turismo partici-
param da edição de 2016, 
realizada também em 
Campinas. A participação 

de Pinda em eventos como 
este é de grande impor-
tância para divulgação do 
turismo da cidade.

Representantes de Pinda no estande do Estado de 
São Paulo

O intuito é levar atividades extras para que os pacientes tenham um momento de lazer

COLAbOROu COM O TExTO 
JENNIFER GONçALvES

*** 
Através de uma parce-

ria entre a Prefeitura de 
Pindamonhangaba e a Lu-
men Química, 20 pacien-
tes do Caps 2  (Centro de 
Apoio Psicossocial) parti-
ciparam no dia 4 de abril 
de um passeio para Cara-
guatatuba.

A psicóloga Caroli-
na Pereira, da equipe de 

apoio, ressaltou a impor-
tância desse tipo de ação 
para o tratamento dos 
pacientes.  “Foi uma expe-
riência incrível, ver a pro-
moção de saúde mental 
além dos muros da insti-
tuição faz com que tenha a 
certeza de que a promoção 
de tratamento em saúde 
mental é ampla e deve ser 
contemplada nesta am-
plitude, desconstruindo a 
ideia de que o tratamento 

é apenas medicamentoso 
e institucional”, explicou.

 O passeio foi realizado 
na Praia do Indaiá e to-
dos ainda participaram 
de um almoço. Além dos 
pacientes, a equipe de 
Saúde Mental, composta 
pelo Articulador Muni-
cipal de Saúde Mental, 
José Carlos Pinto, equi-
pe de enfermagem e de 
apoio também participa-
ram do passeio.

O manual do candidato está disponível para download no site da Etec
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde e Promoção Social 
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos 

Rua Dr. Laerte Machado Guimarães,590 – São Benedito-  
Pindamonhangaba – SP   CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995 

E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br                                                                                                                

 
 

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 027/2018 

 
COMUNICADO DE INDEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 

Nº PROTOCOLO: 035700 DATA PROTOCOLO: 27/11/2017 
Nº CEVS:  DATA VALIDADE:  
  
RAZÃO SOCIAL: JULIA APARECIDA DOS SANTOS CEZAR - ME 
CNPJ/CPF: 28767312000144 
ENDEREÇO: RUA DOS ANDRADAS  N°: 96 
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CENTRO 
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.400-010 UF: SP 
RESP. LEGAL: JULIA APARECIDA DOS SANTOS CEZAR CPF: 294.944.378-88 
RESP. TÉCNICO:  CPF:  
        
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, INDEFERE 
em 10/04/2018, A solicitação de Licença de Funcionamento de Comercio Varejista de artigos médicos e 
ortopédicos, em razão de que foi verificado que o estabelecimento estava fechado com placa de aluga-se. 

 
Pindamonhangaba, 11 de abril 2018. 

 
Rafael Lamana 

Diretor 
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer, que comuniquem seus suplentes e 
justifiquem sua falta através dos e-mails: 

cmpd@pindamonhangaba.sp.gov.br  ou  c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 

Convocação – 1ª Reunião Ordinária 2018 

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – CMPD, convocados a comparecerem, 
na data abaixo, para a realização da “1ª Reunião Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a 
seguir: 

Pauta: 

 Convocação Nova Eleição; 
 Novos Conselheiros. 

 

 Data:           17/04/2018 

Horário        18:30 hs 

Local:            Av. Fortunato Moreira, 284, Centro - Pinda (Inilibras) 

Andréa Campos 
Presidente 

 

 
 

 
 

 

Processo Eleitoral do CMDM –Resultado do Recurso -  
Entidades Deferidas  

 

Entidades/Instituição                          Credenciamento          Justificativa 

Igreja Evangélica Bola de Neve Deferida  
Casa da Amizade Deferida  
Organização das Mulheres 
Solidárias e Colaboradores 

Deferida  

Paróquia São Cristóvão  Deferida  
Ordem dos Advogados do Brasil Deferida  
CEPAM- Centro De Promoção e 
Assistência à Mulher 

Deferida  

Coalizão-Associação Pró 
Coalizões Comunitárias 
Antidrogas do Brasil  

Deferida  

 

Conforme retificação do edital de Convocação para eleição de 
representantes da Sociedade Civil para o Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher de Pindamonhangaba- gestão 2018-2020, no item nº 01 do 
Cronograma das atividades, do sub item 1.5, em epígrafe esta o 
resultadodos recursosdas entidades inscritas para o processo eleitoral, 
cuja publicação se dará em 13 de abril de 2018, no Jornal local da 
Tribunado Norte. 

 

Pindamonhangaba, 11 de abril de 2018. 

 

Comissão Eleitoral do CMDM 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 064/18 – Calçada  e Retirada de Cobertura Fechada....
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Coproprietário) Sr. (a) JOSE RIBEIRO AGUIAR 
NETO,  responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO RIBEIRO, s/nº, Bairro BOA VISTA ,  inscrito no 
município sob a sigla NO 110705019000, para que efetue a construção de calçada  do referido imóvel 
e desobstrução da mesma , no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.
Retirada de Cobertura com, Fechamento nas Laterais : 
Obstrução de calçada no passeio, endereço acima,  Prazo de 48 hs para retirada da mesma a partir 
da data desta Publicação.
         Artigo 71° - ...” É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio o livre transito de pedestre 
ou veículos nas ruas, praças, calçadas estradas e caminhos públicos .... “  O não cumprimento ou a 
não observância  do citado acima implicara na transformação da mesma em  multas respectivas para 
cada artigo.  

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 065/18 – Calçada  e Retirada de Cobertura Fechada....
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Coproprietário) Sr. (a) TRAJANO SALGADO 
NETO,  responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO RIBEIRO, s/nº, Bairro BOA VISTA ,  inscrito no 
município sob a sigla NO 110705019000, para que efetue a construção de calçada  do referido imóvel 
e desobstrução da mesma , no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.
Retirada de Cobertura com, Fechamento nas Laterais : 
Obstrução de calçada no passeio, endereço acima, Prazo de 48 hs para retirada da mesma a partir 
da data desta Publicação.
         Artigo 71° - ...” É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio o livre transito de pedestre 
ou veículos nas ruas, praças, calçadas estradas e caminhos públicos .... “  O não cumprimento ou a 
não observância  do citado acima implicara na transformação da mesma em  multas respectivas para 
cada artigo.  

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 066/18 – Calçada  e Retirada de Cobertura Fechada....
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Coproprietário) Sr. (a) JOSE RUBENS 
MARCONDES AGUIAR JUNIOR,  responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO RIBEIRO, s/nº, Bairro 
BOA VISTA ,  inscrito no município sob a sigla NO 110705019000, para que efetue a construção de 
calçada  do referido imóvel e desobstrução da mesma , no prazo de 90 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.
Retirada de Cobertura com, Fechamento nas Laterais : 
Obstrução de calçada no passeio, endereço acima, Prazo de 48 hs para retirada da mesma a partir 
da data desta Publicação.
         Artigo 71° - ...” É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio o livre transito de pedestre 
ou veículos nas ruas, praças, calçadas estradas e caminhos públicos .... “  O não cumprimento ou a 
não observância  do citado acima implicara na transformação da mesma em  multas respectivas para 
cada artigo.  

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 067/18 – Calçada  e Retirada de Cobertura Fechada....
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Coproprietário) Sr. (a) ECYR PEREIRA DE 
OLIVEIRA ,  responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO RIBEIRO, s/nº, Bairro BOA VISTA ,  
inscrito no município sob a sigla NO 110705019000, para que efetue a construção de calçada  do 
referido imóvel e desobstrução da mesma , no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III 
da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.
Retirada de Cobertura com, Fechamento nas Laterais : 
Obstrução de calçada no passeio, endereço acima,  Prazo de 48 hs para retirada da mesma a partir 
da data desta Publicação.
         Artigo 71° - ...” É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio o livre transito de pedestre 
ou veículos nas ruas, praças, calçadas estradas e caminhos públicos .... “  O não cumprimento ou a 
não observância  do citado acima implicara na transformação da mesma em  multas respectivas para 
cada artigo.  

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 068/18 – Calçada  e Retirada de Cobertura Fechada....
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Coproprietário) Sr. (a) JOSE ROBERTO 
MARCONDES AGUIAR ,  responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO RIBEIRO, s/nº, Bairro BOA 
VISTA ,  inscrito no município sob a sigla NO 110705019000, para que efetue a construção de calçada  
do referido imóvel e desobstrução da mesma , no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III 
da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.

Retirada de Cobertura com, Fechamento nas Laterais : 
Obstrução de calçada no passeio, endereço acima, Prazo de 48 hs para retirada da mesma a partir 
da data desta Publicação.
         Artigo 71° - ...” É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio o livre transito de pedestre 
ou veículos nas ruas, praças, calçadas estradas e caminhos públicos .... “  O não cumprimento ou a 
não observância  do citado acima implicara na transformação da mesma em  multas respectivas para 
cada artigo.  

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 069/18 – Calçada  e Retirada de Cobertura Fechada....
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Coproprietário) Sr. (a) SOLO 
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA ME ,  responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO 
RIBEIRO, s/nº, Bairro BOA VISTA ,  inscrito no município sob a sigla NO 110705019000, para que 
efetue a construção de calçada  do referido imóvel e desobstrução da mesma , no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.
Retirada de Cobertura com, Fechamento nas Laterais : 
Obstrução de calçada no passeio, endereço acima,  Prazo de 48 hs para retirada da mesma a partir 
da data desta Publicação.
         Artigo 71° - ...” É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio o livre transito de pedestre 
ou veículos nas ruas, praças, calçadas estradas e caminhos públicos .... “  O não cumprimento ou a 
não observância  do citado acima implicara na transformação da mesma em  multas respectivas para 
cada artigo.  

    João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 070/18 - LIMPEZA 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,   responsável pelo imóvel situado a RUA JACYRIO MARQUES MARTINHO, S/NR. 
Bairro MOMBAÇA I , inscrito no município sob a sigla SO110204056000, quadra 34 , lote 1110 , para 
que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 
07 dias uteis 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 071 /18 - LIMPEZA 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,   responsável pelo imóvel situado a RUA JOVIANO BERNARDES, S/NR. Bairro 
MOMBAÇA I , inscrito no município sob a sigla SO110606017000, quadra 37 , lote 1162 , para que 
efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias 
uteis 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 072 /18 - LIMPEZA 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,   responsável pelo imóvel situado a RUA ANTONIO MARCONDES HOMEM MELLO, 
S/NR. Bairro MOMBAÇA I , inscrito no município sob a sigla SO110103031000, quadra 02 , lote 58 , 
para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo 
de 07 dias uteis 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 073 /18 - LIMPEZA 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,   responsável pelo imóvel situado a RUA JOVIANO BERNARDES, S/NR. Bairro 
MOMBAÇA I , inscrito no município sob a sigla SO110204023000, quadra 36 , lote 1132 , para que 
efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias 
uteis 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 074/18 - Calçada
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. (a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,  responsável pelo imóvel, situado a RUA JACYRIO MARQUES MARTINHO, s/nº, 
Bairro MOMBAÇA I ,  inscrito no município sob a sigla SO110204056000, quadra 34 , lote 1110 , para 
que efetue a construção de calçada  do referido imóvel  no prazo de 90 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 075/18 - Calçada
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. (a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,  responsável pelo imóvel, situado a RUA JOVIANO BERNARDES, s/nº, Bairro 
MOMBAÇA I ,  inscrito no município sob a sigla SO110606017000, quadra 37 , lote 1162 , para 
que efetue a construção de calçada  do referido imóvel  no prazo de 90 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 076/18 - Calçada
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. (a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,  responsável pelo imóvel, situado a RUA ANTONIO MARCONDES HOMEM MELLO, 
s/nº, Bairro MOMBAÇA I ,  inscrito no município sob a sigla SO110103031000, quadra 02 , lote 58 , 
para que efetue a construção de calçada  do referido imóvel  no prazo de 90 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 077/18 - Calçada
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. (a) AGRO PASTORIL E COMERCIAL 
MOMBAÇA S/A,  responsável pelo imóvel, situado a RUA JOVIANO BERNARDES, s/nº, Bairro 
MOMBAÇA I ,  inscrito no município sob a sigla SO110204023000, quadra 36 , lote 1132 , para 
que efetue a construção de calçada  do referido imóvel  no prazo de 90 dias a contar da data desta 
publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 
ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO 
FISICO.

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

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), 17 de abril de 2018.
A Liquidante.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso

Ficam os senhores Associados da Associação Residencial Reserva Bom Sucesso, convocados 
para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 26/04/2018, no Salão de Festas da 
Associação, sito a Rua Japão, s/nº, Loteamento Granja Saito, Parque das Nações, município de 
Pindamonhangaba-SP, as 19h30 em primeira convocação, com no mínimo 20% dos Associados 
presentes e as 20h00 com qualquer número de presentes, para votar e deliberar sobre o quanto 
segue:
1)  Aprovação Prestação de Contas exercício de 2017
2) Apresentação e Aprovação Previsão Orçamentária 2018 e valor da taxa associativa a 
partir de junho/2018;
3) Aprovação do Procedimento de Contas;
4) Apresentação dos Resultados da Gestão da Atual Diretoria no primeiro ano de 
mandato;
5) Assuntos Gerais;
Observações de acordo com o Estatuto Social:
• É licito aos Associados se fazerem representar nesta Assembleia por procuradores, 
munidos com procurações específi cas (vias originais e com reconhecimento de fi rma), 
representando no máximo 5 (cinco) outorgantes associados;
ASSEMBLEIAS – POR QUÊ PARTICIPAR?
As decisões tomadas em Assembleia são soberanas, ou seja, valem para todos os Associados; 
participando da Assembleia, você tem voz sobre as decisões e também evita que elas sejam 
tomadas por um pequeno grupo de moradores;
Os associados ausentes de votações fi cam submetidos ao que foi decidido;
Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao seu loteamento.

Associação Residencial Reserva Bom Sucesso
Artur Prado Cabral

Presidente do Conselho Deliberativo
16/04/2018

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:

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018 (PMP 10747/2018) 
Para “contratação de empresa especializada para elaboração da revisão do Plano Diretor 
Participativo de Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 17/05/18 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 057/2018 (PMP 10677/2018) 
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviços, com profi ssional 
devidamente cadastrado e habilitado no Conselho Regional de Medicina Veterinário, com 
fornecimento de material e mão-de-obra na especialidade veterinária, para realização de cirurgia 
de pan-histerectomia ou orquiectomia de felinos e caninos do Município de Pindamonhangaba, 
mantendo a proporção do número de cirurgias em 10% de machos e 90% de fêmeas, pelo período 
de 12 (doze) meses”, com entrega dos envelopes até dia 27/04/18 às 08h e início da sessão às 
08h30. 

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. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 037/2018 (PMP 7891/2018) 
A autoridade superior, considerando a análise técnica das amostras pela Secretaria de Educação 
e Cultura, homologou, em 09/03/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de 
polpa de fruta congelada para atendimentos à alimentação escolar, conforme termo de referência”, 
em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): Caco Comercial de Frutas Ltda: 02-13,27; 
03-22,40; 04-15,00; 05-13,30; Gabee Foods Comércio de Alimentos EIRELI EPP: 01-16,33. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2018 (PMP 7941/2018) 
A autoridade superior homologou, em 09/04/2018, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção de 
trocador de calor com reposição de peças para as piscinas dos Centros Esportivos da SEMELP”, 
em favor da empresa Justi & Maian Ltda EPP, os itens (item-vl unit em R$): 01-5.089,38; 02-
4.210,57; 03-2.374,93; 04-1.456,00. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 162/2017 (PMP 34929/2017) 
Foi fi rmado o contrato 036/2018, de 19/03/2018, para “aquisição de ares condicionados para 
atender e melhor adequar as unidades de saúde do Município”, no valor de R$ 87.414,60, vigente 
por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e 
pela contratante, empresa P & S Licitações Ltda, o Sr Leandro José da Silva. 

PREGÃO Nº 006/2018 (PMP 3172/2018) 
Foi fi rmado o contrato 032/2018, de 15/03/2018, para “contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços em conserto, montagem e desmontagem de pneus da frota da Subprefeitura 
de Moreira César”, no valor de R$ 30.805,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e 
como gestor do contrato o Sr Nilson Luis de Paula Santos, e pela contratada, empresa Claudenilson 
Aloisio Portela ME, o Sr Claudenilson Aloisio Portela. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 026/2014 (PMP 4861/2014) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 23/03/2018, ao contrato 066/2014, que cuida de “contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica 
previdenciária, orçamentária e contábil, elaboração de demonstrativos do regime próprio de 
previdência social, realização de avaliação atuarial, assessoria na gestão e adequação dos RPPs 
do Município de Pindamonhangaba, a fi m de atender às necessidades de execução dos serviços 
em atendimento à legislação federal e municipal”, para prorrogação até 24/03/2018, e alteração 
da gestão do contrato, que passa a ser da Secretaria de Administração, pelo Sr Fabrício Augusto 
Pereira, assinando pela contratante o Sr João Carlos Muniz, e o Sr Fabrício Augusto Pereira, e 
pela contratada, empresa Escritório Técnico de Assessoria Atuarial Sociedade Simples Ltda, o Sr 
Richard Mendes Dutzmann. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.009, DE 16 DE ABRIL DE 2018. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
e nos termos do art. 18 do Decreto nº 5.308, de 18 de abril de 2016, 
RESOLVE:
Art. 1º Alterar os incisos I e II do art. 1º da Portaria Geral nº 4.995, de 13 de março de 2018, que 
constituiu a Comissão Especial de Seleção que acompanhará o processo de Chamamento 
Público para fi rmar contrato de gestão para gerenciamento e operacionalização do Pronto 
Socorro Municipal, que passa a vigorar:
“ Art. 1º ...
I - Secretaria de Saúde e Assistência Social
-  Aurea Maria Piorino Vince
-  Eliane Aparecida dos Santos Ferreira
-  Pedro Henrique Motta Ribeiro
II – Secretaria de Orçamento e Fazenda
- Tânia Aparecida de Oliveira D’Avila”
Art. 2º Ficam revogados os incisos IV e V do art. 1º da Portaria Geral nº 4.995/2018.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Pindamonhangaba, 16 de abril de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Valéria dos Santos - Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 16 de abril 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos 

 

 

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS FUNDEB 

Pindamonhangaba  
 

 CACS FUNDEB 
 

CONVOCAÇÃO 
 

 

 

 Ficam convocadas/os as conselheiras e conselheiros titulares e suplentes do CACS FUNDEB 
a comparecerem na data e local abaixo, para a realização da reunião mensal, cuja pauta será: 

 

 Leitura da ata da reunião anterior 

 Leitura da devolutiva dos ofícios 

 Eleição para os cargos de presidência e 2º secretário  

 

Dia: 18 de abril (quarta-feira) 

Horário: 18h 

Local: Casa dos Conselhos – Avenida Albuquerque Lins, 138 

 

 

 

 

Érika Fernanda Gomes da Silva 
Conselheira Presidente 

 

 

 

 

Observação: 

As conselheiras e conselheiros que não puderem comparecer, respeitando o regimento interno, deverão 
justificar a ausência através do e-mail: cacsfundeb@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 

 

CONVOCAÇÃO
Ficam convocadas/os as conselheiras e conselheiros titulares e suplentes do CACS 
FUNDEB a comparecerem na data e local abaixo, para a realização da reunião 
mensal, cuja pauta será:
— Leitura da ata da reunião anterior
— Leitura da devolutiva dos ofícios
— Eleição para os cargos de presidência e 2º secretário
Dia: 18 de abril (quarta-feira)
Horário: 18h
Local: Casa dos Conselhos – Avenida Albuquerque Lins, 138

Érika Fernanda Gomes da Silva - Conselheira Presidente
Observação: As conselheiras e conselheiros que não puderem comparecer, 
respeitando o regimento interno, deverão justifi car a ausência através do e-mail: 
cacsfundeb@pindamonhangaba.sp.gov.br 
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Pinda abre inscrições para “Concurso 
Rainha do Tropeiro do Vale do Paraíba”

 

Teatro Galpão recebe espetáculo 
gratuito “S.O.S Uma Autopeça”

Projeto “Ler para melhor viver” 
estimula o hábito da leitura em idosos

CMEI “SÁ MARIA” REALIZA AÇÃO PARA 
CONSCIENTIZAÇÃO DO “RESPEITO AO PROFESSOR”

Moradoras de toda a região 
já podem se inscrever para o “2º 
Concurso Rainha do Tropeiro 
Vale do Paraíba”. As inscrições 
são gratuitas, foram abertas na 
segunda-feira (16) e devem ser 
feitas no Departamento de Tu-
rismo da Prefeitura até o dia 4 
de maio, onde também está dis-
ponível o regulamento completo.

Podem participar candida-
tas de 18 a 30 anos, residentes 
em qualquer cidade do Vale do 
Paraíba. Caso haja mais de 10 
candidatas, será realizada uma 
seletiva, no dia 6 de maio, no 
Teatro Galpão.

O concurso será realizado no 
primeiro dia do “II Festival Tro-
peiro do Vale do Paraíba”, que 
será realizado no Parque da Ci-
dade, às 19 horas, de 18 a 20 de 
maio.

Os trajes para participação 
do evento fi ca a cargo da can-
didata, sendo, para o primeiro 
desfi le shorts jeans, bota e cha-
péu, além da camiseta do even-
to (entregue pela organização 
do concurso), e para o segundo 
desfi le, calça jeans, camisa xa-
drez, bota e chapéu.

Haverá premiações, faixas, 
fl ores e troféus para as três pri-
meiras colocadas.

O Departamento de Turismo 
da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba fi ca na avenida Nossa Se-

Em 2015, Pinda sediou a 1a edição do “Concurso Rainha do Tropeiro Vale do Paraíba”, durante o Festival Tropeiro do município

Arquivo TN

nhora do Bom Sucesso, 1.181 – 
Campo Alegre. Dúvidas podem 
ser esclarecidas pelos telefones: 
3643-1761 e 3643-1424.

COLABOROU COM O TEXTO 
JENNIFER GONÇALVES

 
Nesta terça-feira (17), 

às 19 horas, o Teatro Gal-
pão recebe o espetáculo 
“S.O.S Uma Autopeça”. A 
apresentação é uma reali-
zação do Circuito Cultural 
Paulista, do Governo do 
Estado de São Paulo e a 
Apaa (Associação Paulista 
dos Amigos da Arte), em 
parceria com o Departa-
mento de Cultura da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba.

 O enredo conta com a 
história dos palhaços Hei-
tor e Conforto, que deci-
dem iniciar uma aventura 

de carro para conhecer o 
mundo. Eles se preparam 
enchendo o tanque, cali-
brando os pneus e arru-
mando as malas porém, no 
meio do caminho, o carro 
quebra e eles fi cam pre-
sos. E nessa aventura eles 
acabam em um divertido 
caminho com dilemas in-
ternos e autoconhecimen-
to, compreendendo que é 
necessário conhecer a si 
mesmo antes de conhecer 
o mundo.

A apresentação é gratui-
ta e para todos os públicos 
e os ingressos devem ser 
retirados uma hora antes 
do espetáculo na bilheteria 
do Teatro Galpão.

COLABOROU COM O TEXTO 
JENNIFER GONÇALVES

 
Começou na segunda-feira 

(9), o projeto “Ler para melhor 
viver”, no qual  idosos do Lar 
Irmã Terezinha ganham a opor-
tunidade de se aventurar através 
dos livros disponibilizados pela 
biblioteca Ver. Rômulo Campos 
D’Arace, do Bosque.

Os moradores do Lar foram 
receptivos e se divertiram com 
o momento de descontração. 
Segundo a coordenadora da bi-
blioteca, Carmen Pamplim, o 
objetivo é incentivar o hábito de 
leitura e potencializar a qualida-
de de vida dos idosos.

O projeto é uma iniciativa da 
pedagoga Alana Marcondes em 
parceria com a Biblioteca Pública 
Municipal, que irá disponibilizar 

mensalmente 100 livros de diver-
sos gêneros para que os 70 ido-
sos e funcionários do Lar possam 
passar um tempo de qualidade.

A ação reforça outro projeto, 
“Vovô conta uma história”, em 

que a cada dois meses, os parti-
cipantes poderão se voluntariar 
para participar e contar histórias 
para crianças. O projeto convida-
rá o segmento escolar para parti-
cipar dessa troca de experiência.

Idosos do Lar Irmã Terezinha são incentivados à leitura

O espetáculo traz refl exões de forma divertida

Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO
JENNIFER GONÇALVES

 
O Cmei Maria Aparecida Go-

mes – “Sá Maria”,  no Pasin, reali-
zou uma ação no dia 29 de março, 
com professores, funcionários e 
famílias, voltado ao tema “Res-
peito ao Professor”.

A professora corresponsável 
Adriana Cristina Ribeiro explica que 
se trata de um dia estabelecido na 
Rede de Ensino de Pindamonhan-
gaba onde todos abraçam a causa e 
se mobilizam a comparecer de ves-
tidos de preto. “Um gesto concreto 
das famílias de apoiarem a unidade 
nesta tarefa de comprometimento 
e parceria, mostrando que a equi-
pe escolar e a família devem estar 
juntas, respeitando-se mutuamen-
te para uma educação de qualidade 
em nosso município”, disse.

Adriana resume o sentimento 
de todas as profi ssionais em con-
tinuar trilhando o caminho da 
educação, citando a escritora Iara 
Bites: “Ser professor é a arte de 
aprender todos os dias com quem 
você achou que iria ensinar. É 

dedicar-se a outro para o ver bri-
lhando mais do que você. É sentir 
ansiedade a cada dia, pensando: 
Qual será a diversão de amanhã? 
Como será que vai ser o fi m de se-
mana deles sem mim? Enfi m ser 
professor é a arte de fazer arte.”

Ação visa ressaltar a importância do respeito aos educadores

Divulgação

Divulgação
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TERÇA-FEIRA

Artista plástico trabalha 
no resgate de esculturas 
religiosas tradicionais

Inspirado no trabalho do seu pai, Felipe Callipo concebe 
sua carreira com a produção de obras sacras

Colaborou Com o texto: 
Dayane Gomes

***
“nunca planejei ser, só 

sou”. Deste modo, o escul-
tor se vê em meio a bar-
ro, tintas, latas e pincéis 
e se insere na procissão 
artística de consolidação 
cultural, mista de tradi-
cionalismo e atualidade. 
o católico crismado veio 
de mogi das Cruzes na 
adolescência e reside em 
Pindamonhangaba há 25 
anos. atualmente, aos 39 
anos de idade, é casado, 
tem uma filha e sua vida 
profissional direciona-se 
em trabalhar como pro-
fessor em uma escola pú-
blica e fabricar elementos 
da arte barroca paulista 
através de técnicas apren-
didas com seu pai, sergio 
Callipo, e formalizadas na 
faculdade de artes plás-
ticas e na pós-graduação 

em História da arte. as-
sim, envolto à arte sacra 
e arrebatado pelo talento 
hereditário, Felipe Callipo 
põe a mão na massa para 
a customização de, em 
média, 100 obras por ano, 
que são expostas em mu-
seus e salas de arte pelo 
brasil afora.

Foi caminhando natu-
ralmente, entre seus 17 e 
18 anos de vida, que Feli-
pe percebeu sua disposi-
ção inata para ser artista 
plástico. era inevitável se 
identificar com a ativida-
de paterna, uma vez que 
sempre acompanhou as 
produções de sérgio Calli-
po. até hoje, seu pai per-
manece como seu grande 
mestre. Inclusive, a pro-
ximidade entre os dois é 
geográfica, eles moram 
na mesma rua do bairro 
Jardim boa Vista, onde o 
artista também mantém 

seu ateliê há, aproxima-
damente, 10 anos.

nos fundos de sua mo-
radia, é onde o “Callipo 
Filho” trabalha em escul-
turas com qualquer tipo 
de material, entre eles, 
isopor e resina. Porém, a 
matéria-prima mais usual 
é o barro. “Pedra é mui-
to cara, pesada e compli-
cada de achar na região. 
madeira boa é madeira 
de lei, que, hoje em dia, 
é ilegal extrair para esse 
fim. Então, o que se tem 
facilmente e faz parte da 
tradição é a argila”, expli-
cou o artífice. Usualmen-
te, ele fala olhando para 
as suas produções. sua 
voz calma e tímida en-
trega sua personalidade 
pacífica. “não dá para 
você ser nervoso e tentar 
trabalhar com escultura. 
ainda mais escultura em 
barro”, certificou.

 “É uma coisa que o barro dá para a gente, essa tranquilidade, paciência. Você tem que ir 
trabalhando nele aos poucos. E eu trago isso para a vida, não adianta querer resolver tudo 
de uma vez só, porque não é assim que funciona.”

      InfluêncIas artístIcas

Além da inspiração paterna, Felipe Callipo carrega o Frei Agostinho da Piedade 
e o Frei Agostinho de Jesus como referências artísticas para a concepção de 

peças religiosas com aspectos tradicionais combinados à recursos contemporâneos. 
Sendo que, a arte sacra consiste em sua linha produtiva principal, apesar de também 
esculpir, ocasionalmente, artes populares voltadas ao folclore brasileiro. Posto que, seu 
trabalho corresponde à demanda de exibições públicas e de vendas particulares.

“Hoje, eu trabalho mais com encomenda. Todas as peças estão à venda. Estou 
trabalhando há um ano para juntar um acervo, se não, não consigo fazer exposição”, 
comentou o escultor que tem entre os santos mais retratados São Benedito, São Fran-
cisco de Assis e seu discípulo São Francisco de Paula.

Aliás, mesmo morando há tanto tempo em Pindamonhangaba, Callipo acredita 
que o apoio e a aceitação de seu exercício no campo da arte se encontram mais fora 
do município. Suas exposições acontecem em salas de artes e museus, raramente em 
igrejas, localizadas além dos limites do Vale do Paraíba. Em seu histórico, o artista 
plástico conta com mostras no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e São Paulo, “do Lito-
ral Sul até Cunha”, conforme suas palavras. Igualmente, esses são os principais pontos 
comerciais de saída das suas produções, que já foram vendidas para Brasília, Europa 
e Estados Unidos. “A grande maioria da minha clientela são padres”, explicitou.

     EmpEnhos além da artE

Felipe Callipo não tem tanta intimidade com tecnologias como possui com a 
argila, por isso dispõe da ajuda da esposa para divulgar suas peças na página 

do seu ateliê, a “Oficina do Barro”, em uma rede social. “Acho que os artistas deveriam 
se conectar um pouco mais a essa nova realidade. Seria legal ter mais interação entre 
esse público que cria e esse público que consome a arte”, comentou.

Até porque, parte do seu ofício engloba o gerenciamento da própria divulgação 
para conseguir chances de expandir sua zona de evidenciação. “Eu exponho onde me 
abrem as portas. Nunca nego um convite”, frisou. Em grande parte, a razão das difi-
culdades de exibição está ligada à falta de amparo à cultura, são as conhecidas “portas 
fechadas”. Em ambientes públicos, principalmente, Callipo considera que “as pessoas 
preferem ter uma exposição de um artista morto, do que valorizar um artista em vida. 
Isso é uma realidade muito triste, pois não temos espaço para expor”.

Mesmo acompanhando o cenário de impedimentos culturais no Brasil, o artífice 
lembra com felicidade de um grande feito da sua carreira em uma das maiores festi-
vidades nacionais. Ele trabalhou em uma edição do carnaval, fazendo esculturas em 
alegorias das escolas de samba “Unidos de Vila Maria” e “Gaviões da Fiel”. “Foi um 
aprendizado enriquecedor, porque são esculturas muito grandes e de isopor. Nunca 
tinha imaginado como eram feitas”, contou.

 “Eu almejo passar para alguém essa arte. 
Eu espero conseguir dar continuidade aos aprendizados que recebi do meu pai.”

 Felipe Callipo trabalha como escultor há mais de 20 anos

Algumas obras estão separadas para restauração na “Oficina do Barro”

 As cenas bíblicas são um 
dos temas esculpidos pelo 
artista plástico

Em média, 
o artífice 
esculpe 
100 peças 
religiosas 
por ano

Dayane Gomes

Dayane Gomes Divulgação

Dayane Gomes
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