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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 3 de maio de 2018

Senac oferece bolsas de
estudos para diversos cursos
O Senac Pindamonhangaba está com vagas abertas para bolsas
de estudos em cursos de
curta duração e técnicos
com início previsto para
maio. Para assistente administrativo são 29 oportunidades. O curso visa a
capacitar o aluno para a
rotina administrativa, na
gestão de pessoas, logística, marketing, comercialização, ﬁnanças e do jurídico de uma organização,
atendendo à solicitação de
clientes internos e externos.
Decoração na prática, que forma o aluno
para criar soluções para
ambientes residenciais,
oferece 29 vagas. O curso proporciona uma base
sólida para quem está ingressando na área e também a pessoas que querem planejar os ambientes
de suas próprias casas.
Para técnico em produção de moda são 31 bolsas. A capacitação busca
desenvolver proﬁssionais
responsáveis pela execução da produção, estabelecendo uma relação direta
entre produto e consumidor na produção de exposições, desﬁles, vídeos, fo-

tograﬁas e ﬁgurinos.
De acordo com Ana
Cláudia Galhardo Palma,
gerente do Senac Pindamonhangaba, 80% das
vagas dos cursos de qualiﬁcação proﬁssional são
voltadas para bolsistas,
o que torna a formação
de qualidade acessível ao
município e cidades do
entorno como Tremembé,
São Bento do Sapucaí e
Santo Antônio do Pinhal.
“Os cursos são desenvolvidos de acordo com as
principais tendências do
mundo do trabalho, mas
também buscam formar o
aluno para a autonomia e
cidadania”.
Até o ﬁm do ano, a unidade oferecerá mais de
mil bolsas de estudo. Para
se candidatar a uma vaga
gratuita, o interessado
deve ter renda familiar per
capita de até dois salários
mínimos federais. As inscrições devem ser realizadas no Portal Senac (www.
sp.senac.br/bolsasdeestudo) dois meses antes
da data de início do curso
e encerram-se cinco dias
úteis antes do início das
aulas, ou quando as turmas atingirem a relação de
três candidatos por vaga, o
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Cerca de 80% das vagas dos cursos são voltadas para bolsistas
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 082/18 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr.(a) ESPÓLIO DE INOEL DOS
SANTOS, responsável pelo imóvel situado a RUA JANNART MOUTINHO RINEIRO, 310
– Bairro CAMPO ALEGRE , inscrito no município sob a sigla SE210114006000, quadra A ,
lote 14 , 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
ESTADO DE SÃO PAULO
COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
INFORME nº 01/2018
O CONSELHO MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS DO MUNICÍPIO DE
PINDAMONHANGABA (CMGPPP), dentro das atribuições que lhe compete o Decreto nº 5.487 de
12/01/18; INFORMA a todos que foi realizada a AUDIÊNCIA PÚBLICA na data de 10/04/2018 às
18:00h no Auditório do Paço Municipal, localizado na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso,
1400, Alto do Cardoso, Pindamonhangaba/SP. Referente ao projeto apresentado pela Empresa
EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA – EPP, sobre a Gestão,
Manutenção, Modernização, Operação e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública do
Município de Pindamonhangaba. Informa também que o documento apresentado pela empresa na
Audiência Pública supracitada está disponível no site da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Fabiano Vanone
Presidente do Comitê Municipal Gestor de Parcerias Público-Privadas

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006
CONVOCAÇÃO PARA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e Suplentes,
convocados a comparecer à 5ª Reunião Ordinária/2018 do Conselho Municipal do
Idoso, no dia e local abaixo discriminados:
Dia:
03/05/2018 (quinta- feira)
Horário:
14h (tolerância de 10min)
Duração prevista:
Aproximadamente 2 horas.
Local:
Auditório da Prefeitura
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, alto do Cardoso.
Pauta:
I. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
II. VII Campanha Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa;
III. Comissão de Monitoramento e Fiscalização;
IV. Assuntos pertinentes ao Conselho;
V. Informes e encerramento.
Favor conﬁrmar a presença e/ou justiﬁcativa da ausência no endereço: cmi@
pindamonhangaba.sp.gov.br
Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de LPX EMPREENDIMENTOS LTDA ME, DANIEL
FONSECA FRANCISCO e s/m JOCIMARA PINHEIRO DA SILVA FRANCISCO, em virtude dos
mesmos não terem sido encontrados nos endereços indicados em diligências efetuadas
no protocolo nº 173.739, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária – CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverão Vossas Senhorias comparecer a esta Serventia, no
endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente a R$
___________ em _____/04/2018, além das despesas de intimação, publicação do presente
edital e emolumentos das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento
de prestações relativas à cédula de crédito bancário nº 25.0330.606.0000198-09, emitida
em 30 de junho de 2015, garantida por alienação fiduciária, registrada sob nº 06 na matrícula nº 32.466, tendo por objeto o imóvel situado na RUA SEBASTIÃO EUGÊNIO DA
SILVA Nº 34, JARDIM YASSUDA, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.405-270. O prazo para
pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital,
sob pena de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da
credora/requerente.
Pindamonhangaba, ____ de abril de 2018.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

CONVOCAÇÃO – 4ª Reunião Ordinária - 2018
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e
suplentes do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e
Arquitetônico de Pindamonhangaba – CMPHCAAP, convocados a comparecer, na
data e local abaixo indicados, à “4ª Reunião Ordinária – 2018”, cuja pauta vem a
seguir:
Pauta:
 Aprovação da última ata;
 Situação dos ofícios pendentes;
 Matriz;
 Igreja São José;
 Ausências injustificadas dos representantes do Poder Público;
 Acervo Museu / Geraldo Alckmin;
 Atividade de agosto sobre Patrimônio;
 Informes Gerais
Data:
Horário:
Local:

08/05/2018 (terça-feira)
14h00 (quatorze horas)
Palacete 10 de Julho

Alcemir José Ribeiro Palma
Presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e
Arquitetônico de Pindamonhangaba
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