Ano 137

Tribuna do Norte
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

QUARTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

Edição 9.133

15 DE AGOSTO DE 2018

Prefeitura de Pindamonhangaba cria
“Escola de Formação do Servidor”
“Levar o proﬁssional
de capacitação até o servidor, eliminando a necessidade de deslocamento a
outra cidade; agregando
conhecimento e gerando

ainda mais eﬁciência e
qualidade no serviço prestado ao munícipe”. Este é o
principal objetivo da “Escola de Formação do Servidor Público Municipal de

Pindamonhangaba”.
Criada e organizada
pela Prefeitura de Pindamonhangaba, e aprovada pela
Câmara Municipal por meio
do projeto de lei nº 86/2018,

a “Escola de Formação do
Servidor” já deverá entrar
em funcionamento a partir
do ano que vem.
Na prática, a escola
será um conjunto de cur-

sos, palestras e seminários, com temas diversos,
abrangendo o interesse de
todos os setores da administração municipal.
PÁGINA 3

Divulgação

PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA

Aproveitando espaços como o
auditório da prefeitura, proposta
inicial é contar com professores e
palestrantes voluntários, além de
parcerias com faculdades

14º
VARIAÇÃO DE NEBULOSIDADE

26º

UV 7
Fonte CPTEC/INPE

“Mamaço 2018”
acontece na praça
Monsenhor Marcondes
PÁGINA 2

Senac Pinda: “Casa
Aberta 2018” terá
apresentações
culturais e oficinas
para comunidade
PÁGINA 2

Descarte de resíduos
em locais inadequados
é passível de autuação
PÁGINA 3

SOB A LUZ DA PEDAGOGIA WALDORF: ENCONTRO
PERMITE INTERAÇÃO E MUITO APRENDIZADO
Realizada pela Secretaria de Educação e Cultura
da Prefeitura de Pindamonhangaba, a segunda edição
do “Encontro Municipal com a Prática da Pedagogia
Waldorf” aconteceu no último sábado (11), na Facul-

dade Anhanguera, recebendo dezenas de professores.
Os educadores participaram de oﬁcinas pedagógicas, palestra, dinâmicas e atividades que deixaram os
proﬁssionais encantados com o conteúdo e com a me-

todologia baseada na ﬁlosoﬁa da educação do ﬁlósofo
austríaco Rudolf Steiner – que procura integrar o desenvolvimento físico, espiritual, intelectual e artístico
dos alunos.
PÁGINA 6
Divulgação

Não faltaram diálogo, interação e envolvimento nas oﬁcinas e atividades do segundo encontro baseado na temática
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“5º Fórum Cpic” está com inscrições abertas

Editorial

Pinda discute ﬁtoterapia e outras práticas integrativas e complementares na próxima semana

Mais conhecimento
“Levar o proﬁssional de capacitação até o servidor,
eliminando a necessidade de deslocamento a outra
cidade, agregando conhecimento e gerando ainda
mais eﬁciência e qualidade no serviço prestado ao
munícipe”. Este é o objetivo principal da “Escola de
Formação do Servidor”.
Criada pela Prefeitura de Pindamonhangaba
e aprovada pela Câmara Municipal, por meio do
projeto de lei nº 86/2018, a “Escola de Formação do
Servidor Público Municipal de Pindamonhangaba”
deverá funcionar a partir do ano que vem.
Na prática, a escola será um conjunto de cursos,
palestras e seminários, com temas diversos,
abrangendo o interesse de todos os setores da
administração municipal.
A proposta inicial é contar com professores e
palestrantes voluntários, além de parcerias com
faculdades. Também é previsto que as atividades
sejam desenvolvidas dentro do horário de expediente
nos espaços adequados já existentes nos prédios
públicos, como o auditório da prefeitura e o da
Secretaria de Saúde, por exemplo.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Saúde e
do Cpic (Centro de Práticas Integrativas e Complementares de Pindamonhangaba) realizam, de 22
a 24 de agosto, o 5º Fórum
Cpic. O evento será dias 22
e 23 na sede do Cpic e dias
22 e 24, na praça Monsenhor Marcondes.
As inscrições já estão
abertas e devem ser feitas até o dia 21 de agosto,
pessoalmente no Cpic. As
vagas são limitadas.
O Fórum conta com
o apoio da Associação de
Plantas Medicinais Nova
Essência, Pólo Regional
do Vale do Paraíba (Apta/
SAA) e Fundo Social de Solidariedade. A comissão organizadora é formada pelos
Getis (Grupo de Estudo

Divulgação

Evento tem entrada gratuita e é voltado para
proﬁssionais de saúde e interessados em geral
Interinstitucional) de Fitoterapia, de Alimentação, de
Arte e Terapia Comunitária, e de Medicina Tradicional Chinesa e Reiki.
A abertura oﬁcial será
no dia 22 de agosto, às
9 horas, no auditório do
Cpic, com a palestra “Avaliação dos 10 anos da Política Nacional de Plantas

Reprodução/internet

Que o conhecimento sólido e o interesse comum
possam nortear esta proposta!

Senac Pinda promove
atividades gratuitas

Divulgação

Iniciativa também celebra
a “Semana Mundial do
Aleitamento Materno”

Medicinais e Fitoterápicos: estamos no caminho
certo?”, com o palestrante
Prof. Dr. Luiz Marques,
coordenador da Comissão
de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos do Conselho Regional de Farmácia
de São Paulo e diretor /
tesoureiro da Associação
Paulista de Fitoterapia.

Durante o dia e no dia
seguinte, serão desenvolvidas ainda ações com
temas como ﬁtoterapia
(pomada erva baleeira),
cromoterapia cientíﬁca,
dança circular, nutrição,
acupuntura, reiki, auriculoterapia, terapia comunitária e a hora do conto.
Na praça Monsenhor
Marcondes, as atividades
serão abertas às pessoas que passarem pelo local. Dia 22 haverá mostra
de plantas, a partir das
13h30, e dia 24, a partir
das 8 horas, terá tai chi pai
lin, auriculoterapia, exposição de banners, mostra
de plantas medicinais e
aromáticas.
O Cpic ﬁca na rua Dr.
José Luiz Cembranelli,
1.005, no Parque das Nações.

Pinda realiza “Mamaço 2018”
na praça Monsenhor Marcondes
Pindamonhangaba
recebe, pelo segundo ano
consecutivo, o projeto
“Mamaço 2018”. Será
neste sábado (18), das
9 horas ao meio-dia, na
praça Monsenhor Marcondes.
A iniciativa é do
Grupo
Mamamátria,
que faz parte da Clínica

Mátria, e tem por objetivo incentivar a promoção do aleitamento
materno e contribuir
na desmistificação de
conceitos sobre o tema.
Para tanto, contará com
profissionais da área
que facilitarão atividades de interação entre
mãe e bebê e estarão

disponíveis para prestar informações sobre a
importância do aleitamento materno.
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Saúde, é
parceira neste evento que
comemora, ainda, a “Semana Mundial do Aleitamento Materno”.

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

Evento da unidade pindense acontecerá das 10 às 16h
COLABOROU COM O
TEXTO: DAYANE GOMES
***
O Senac de Pindamonhangaba realizará o “Casa
Aberta 2018” no próximo
sábado (18), das 10 às 16 horas. O evento gratuito é uma
oportunidade para a população conhecer a infraestrutura
da unidade ao mesmo tempo
em que aproveita atividades
nos ambientes educacionais
dedicados à formação e ao
desenvolvimento proﬁssional na cidade.
Quem passar pela unidade poderá participar de avaliações gratuitas na área da
saúde, voltadas à coordenação motora, diabetes, hipertensão, sobrepeso e classiﬁcação da pele. Além do mais,
será possível aprender a elaborar currículos, obter dicas
de como fazer marketing
pessoal e ouvir orientações
sobre administração do lar
e da empresa. O entretenimento se dará com apresentações de teatro e dança.
Uma das atrações mais
aguardadas é a participação da maquiadora Vanessa

Rozan na palestra “Maquiagem de Moda para o Social”.
Além de apresentar as tendências atuais, ela realizará a
demonstração de opções de
maquiagem para o dia e para
a noite das 10 às 12 horas.
Durante toda a programação a “Sala Sensorial” estará
aberta a visitação para experiências de sensações olfativas, auditivas e táteis.
O “Casa Aberta” acontece
em todas as 57 unidades Senac na capital, Grande São
Paulo, litoral e interior do
Estado e tem programação
voltada para toda a família.
Neste ano, estão previstas
mais de 1.600 atrações em
toda a rede. Em 2017, mais
de 15 mil pessoas prestigiaram o evento nas unidades
paulistas.
Para comparecer às atividades, é necessário realizar,
gratuitamente, inscrição no
Portal Senac: www.sp.senac.
br/casaaberta. A programação completa está disponível
no endereço eletrônico. A
unidade do Senac em Pindamonhangaba ﬁca na Rua Suíça, 1.255, no bairro Santana.
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NOSSAS EMOÇÕES E ATITUDES POSITIVAS
Aristóteles, o sábio
grego, disse que somos o
que habitualmente fazemos, ou seja, em termos
mais amplos,o nosso
bem-estar (ou a felicidade), está ligada às
nossas atitudes positivas,
ao invés o vincularmos ao
destino, ou outros fatores externos. Por outro
lado, sabemos que as
emoções denominadas ou
rotuladas como negativas
(raiva,desgosto, tristeza)
representam um papel
importante, uma vez que
nos auxiliam a enfrentar
situações ,tomar
decisões e nos proteger de eventuais perigos. Isso jamais signiﬁca
que, por exemplo, uma
sensação de raiva seja
cultivada, pois dar vazão
a elas só provoca um hiperdimensionamento com
consequências altamente
prejudiciais para a nossa
saúde, como riscos para
as doenças cardíacas
. Dessa maneira, ira e
tristeza acentuadas não
podem comandar o nosso
cotidiano, muito menos,
a nossa vida. Um ponto
de partida para minimizar
esse sofrimento será a
conscientização dessas
emoções.
Como poderemos
entender isso ‘a luz da
neurociência? Tudo,
inclusive o nosso
otimismo tem origem no
nosso cérebro. As pesso-

Academia Latino Americana de Coaching

as que apresentam enorme capacidade de ver os
fatos da vida com bons
olhos, e se recuperam
com rapidez das adversidades na sua existência,
mostram uma atividade
alfa de 10 a 15 ondas elétricas por segundo, numa
região do cérebro conhecida como córtex prefrontal do lado esquerdo
do mesmo, o chamado
lado racional, digamos assim, do que o córtex prefrontal do lado direito. As
pessoas com lado direito
do cérebro mais ativo são
mais emocionais. Dessa
maneira, entendemos que
o córtex pré-frontal gera
essas expectativas (sejam
positivas ou negativas),
uma vez que esse órgão
vital, além de detectar
estímulos e responder
aos mesmos, organizará
e apresentará suas ações
de acordo com essas
expectativas.
Existe algo importante nessa história toda: o
córtex dessa região está
ligado a outra estrutu-

ra a amídala (cerebral,
claro) a qual dispara
respostas emocionais. Ela
está presente nos dois
hemisférios cerebrais, e,
tudo indica que, a do lado
esquerdo cuidará das
emoções positivas (alegria, satisfação) inﬂuenciando pois, a atividade
do córtex pré-frontal
esquerdo o qual motiva decisões favoráveis
, otimistas, enquanto a
amídala do lado direito,
quando está com atividade predominante, surgem
as emoções negativas,
visto que, o córtex préfrontal direito está ligado
ao pessimismo.
Há estudos que indicam que existe uma tendência inata ao otimismo
ou ao pessimismo...
Entretanto, existe o
que a ciência denomina
como assimetria da atividade alfa no córtex p.f.
direito que ajuda, contém
um pouco esse processo.
Imaginemos como seria
a vida de uma pessoa
eternamente pessimis-

ta. Existem atividades
que ajudam. Se a gente
direciona o cérebro para
ver um ﬁlme que induza
a sentimentos positivos,
um musical, tudo isso vai
estimular o “lado esquerdo do cérebro “o positivo.
Evitar estar remoendo
histórias deprimentes,
ciúmes, certamente irão
originar mais sensações
otimistas. Aqui, destacamos que não podemos
permitir que as mídias, as
redes sociais nos bombardeiem com o que tem
de negativo no mundo,
invadindo as nossas residências sem pedir licença, dominem as nossas
emoções.
Sentimentos positivos
atraem expectativas positivas. Cultuar atitudes positivas signiﬁca tudo! Elas
são responsáveis pelo
que chamamos de RESILIÊNCIA , a fantástica
capacidade que temos de
nos mantermos bem ante
os momentos difíceis e
desaﬁadores das adversidades aprender com elas.
Não podemos esquecer
que maus momentos
todos nós iremos enfrentar no decurso da nossa
existência. Mas, que não
sejam duradouros! Como
dizia Buda: “O sofrimento
é inerente ao ser humano, à nossa condição humana. O importante será
realmente o que faremos
com ele!”
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Prefeitura de Pinda cria “Escola de Formação do Servidor”
Iniciativa vai colaborar na formação dos funcionários públicos
municipais e será colocada em prática a partir do ano que vem
A Prefeitura de Pindamonhangaba está criando e organizando, de
acordo com o projeto de
lei nº 86/2018, a “Escola
de Formação do Servidor Público Municipal de
Pindamonhangaba”. O
projeto foi aprovado na
Câmara Municipal em
sessão do dia 6 de agosto, e deverá ser colocado
em prática já a partir do
ano que vem.
De acordo com o secretário de Administra-

ção da Prefeitura, Fabrício Augusto Pereira,
a iniciativa está sendo
criada em conjunto com
a Secretaria de Negócios Jurídicos, para promover a formação e o
aperfeiçoamento de seus
servidores, com o fim de
obter maior eficiência na
prestação dos serviços
públicos. Na prática, a
escola será um conjunto de cursos, palestras e
seminários, com temas
diversos, abrangendo o

interesse de todos os setores da administração
municipal.
Inicialmente, contará
com professores e palestrantes voluntários, tanto entre os comissionados da prefeitura, como
profissionais convidados, e as atividades serão
desenvolvidas dentro do
horário de expediente
nos espaços adequados
já existentes nos prédios
públicos, como auditório
da prefeitura, da Saúde

Ato em prol da Igreja de
Sant’ Ana muda para dia 21
Um ato de oração contra a demolição da igreja “nova” de
Sant’Ana será realizado
agora em nova data, dia
21 de agosto, no mesmo
horário, às 20 horas,
na praça de frente para
igreja. A decisão da mudança da data do ato foi
tomada pelas autoridades eclesiásticas, após
reunião.
A ação organizada
pela paróquia do bairro em parceria com o
Fundo Social de Solidariedade será uma manifestação contra a decisão publicada pela 1ª
Vara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado de
São Paulo – Comarca de
Pindamonhangaba, que
ordenou a demolição
total ou parcial da igreja
nova, situada no Bairro
Santana.

Divulgação

e outros. Também serão
buscadas parcerias com
faculdades.
Agora, com a aprovação do projeto de lei,
será formada uma comissão para a elaboração do calendário de
cursos que serão disponibilizados e que poderão ser escolhidos pelo
servidor já a partir do
ano que vem. A intenção
do secretário Fabrício é
que essa comissão tenha
a participação de um

representante de cada
setor da administração
municipal, para que, de
acordo com a realidade
de cada área, possa viabilizar cursos e palestras
que sejam do interesse
do maior número de funcionários.
“Pretendemos, com a
‘Escola de Formação do
Servidor’, trazer o profissional de capacitação
até o servidor, tirando
a necessidade de deslocamento a outra cidade

e abrangendo o maior
número de pessoas que
também se interessem
pelo mesmo assunto”, explicou Fabrício.
“Com isso, proporcionaremos uma capacitação a mais para
o servidor, que será
revertida em conhecimento, gerando ainda
mais eficiência e qualidade no serviço prestado ao munícipe. Todos saem ganhando”,
destacou o secretário.

Pinda tem locais corretos
para descarte de lixo
eletrônico, pneus e
resíduos da construção civil
Divulgação

A ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de
São Paulo alega que a capela antiga tem um valor
histórico e arquitetônico
e que a nova igreja interfere na estrutura e na visibilidade da antiga.
A Prefeitura de Pindamonhangaba
informou que irá recorrer da
decisão, por não concordar com a decisão da
demolição total da nova

igreja, pois o templo religioso atual desenvolve
importante papel social
no bairro.
O ato de oração que
será realizado de frente para a igreja contará
com diversas autoridades eclesiásticas do
município e da região, o
prefeito municipal, Isael
Domingues, membros
do Fundo Social de Solidariedade e a comunidade local.

“O Conto da Princesa
Kaguya” é o filme da
semana do “Cine Didum”
Divulgação

Colaborou com o texto: Victor Gobbo
***
O Palacete 10 de Julho exibirá o longa “O Conto da Princesa Kaguya”, gratuitamente, nesta quarta-feira (15), às
19 horas, a obra foi indicado ao Oscar
de melhor filme de Animação em 2015.

O filme é uma animação baseada
no conto popular japonês “O corte
do bambu” e conta a história da personagem Kaguya, uma bebê que foi
encontrado dentro de um tronco de
bambu brilhante. Passado o tempo, ela
se transforma em uma bela jovem que
passa a ser cobiçada por cinco nobres,
dentre eles, o próprio imperador. Mas
nenhum deles é o que ela realmente
quer. A moça envia seus pretendentes
em tarefas aparentemente impossíveis
para tentar evitar o casamento com
um estranho que não ama. Mas Kaguya terá que enfrentar seu destino e
punição por suas escolhas.
A exibição é uma parceria entre a Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura de Pindamonhangaba com o projeto
“Cine Didum” e Sessão Sesc.
O Palacete 10 de Julho fica localizado na
rua Deputado Claro César, 33, no centro.

Terreno autuado no bairro Crispim

A população de Pindamonhangaba conta
com locais corretos para
o descarte de diversos
tipos de lixo e resíduos,
que não são o lixo residencial convencional recolhido nas casas pela
Coletora Pioneira.
Pneus devem ser direcionados ao antigo
prédio da administração
da Regional Leste, que
fica dentro do Parque da
Cidade, sob gestão e responsabilidade da Secretaria de Habitação, Meio
Ambiente e Regularização Fundiária.
Entulhos da construção civil são os provenientes de construções, reformas, reparos
e demolições de obras
de construção civil, e os
resultantes da preparação e da escavação de
terrenos (tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas,
colas, tintas, madeiras
e compensados, forros,
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos,
tubulações, fiação elétrica etc.), comumente
chamados de entulhos
de obras, caliça ou me-

tralha. O material deve
ser direcionado para o
aterro de inertes que fica
na rod. Francisco Alves
Monteiro s/n, no Araretama.
Lixos eletrônicos devem ser encaminhados
para as cooperativas
de reciclagem. Atualmente, a cidade conta
com duas cooperativas:
Moreira César Recicla
(avenida Doutor Lloyd

Figueiredo Pereira da
Rocha, 2-54 - em frente
ao centro comunitário
do Cícero Prado), com
funcionamento das 7 às
11e das 13 às 17 horas
de segunda a sexta-feira; das 7 às 11 horas aos
sábados; e Reciclavida
(Rua Ponciano Pereira,
227, Jardim Eloyna),
com funcionamento das
7 às 16 horas, de segunda-feira a sábado.

Situações irregulares
receberão autuação
De acordo com a
Secretaria de Serviços
Públicos da Prefeitura,
o depósito de resíduos
em locais inadequados será passível de
autuação. Um exemplo ocorreu no dia 20
de julho, quando, por
meio da Secretaria de
Administração, uma
empresa que estava
jogando resíduos da
construção de civil em
terreno na rua Alexandre Muassab, no bairro
Crispim, foi autuada
em flagrante.
Há tempos, a Secre-

taria de Serviços vinha
recebendo reclamações
dos moradores do local
em função da grande
quantidade de resíduos
diversos sendo depositado e do grande
número de animais
vetores de doenças
atraídos, como ratos
e baratas. O caso gerou boletim de ocorrência e o infrator
enquadrado na lei de
crimes ambientais. O
proprietário da obra
e o dono do terreno
serão também notificados.
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P oder Legislativo

Em agosto, Sessões Solenes
enaltecem trabalho das Famílias
e dos Maçons de Pindamonhangaba
Eventos ocorrer nos dias 22 e 24 de agosto no Plenário “Dr. Francisco
Romano de Oliveira” e é aberto a toda a população da cidade

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba promove em
agosto duas sessões solenes para prestar homenagens às famílias
católicas e evangélicas
do município e aos integrantes da Maçonaria. Ambas serão realizadas no Plenário “Dr.
Francisco Romano de
Oliveira” e são abertas
a toda comunidade pindamonhangabense.
A primeira sessão
– denominada de Comemoração à Semana Nacional da Família - ocorrerá no dia 22
de agosto, a partir das
19 horas, e concederá honrarias aos casais
católicos das diversas
paróquias de Pindamonhangaba e também aos
casais evangélicos das

igrejas da cidade. Ao
todo serão 13 casais que
receberão as honrarias
da Casa Legislativa de
Pindamonhangaba. O
orador oficial da noite será o padre Kleber
Rodrigues da Silva, da
Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, localizada no centro de
Pindamonhangaba.
A
sessão será realizada
por força do Decreto
Legislativo 09/2010 e
do Requerimento nº
1.680/2018, do vereador Roderley Miotto
Rodrigues (PSDB).
A outra sessão – em
homenagem aos Maçons de Pindamonhangaba – acontecerá no
dia 24 de agosto de
2018, às 19 horas. Instituída pela Lei Municipal n° 5.066/2012, a

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

sessão solene terá como
orador oficial o senhor
Synesio Leirião Filho,
da Augusta e Respeitável Loja Simbólica
“Harmonia e Trabalho”. Durante o evento em comemoração ao
“Dia do Maçom” será
concedido um Diploma
de Honra ao Mérito ao
Mestre Maçom, Manoel
Moreira Filho.
A sede do Poder Legislativo de Pindamonhangaba fica na rua
Alcides Ramos Nogueira, 860, Mombaça e
ambas as sessões terão
transmissão ao vivo
pela TV Câmara Pindamonhangaba no canal
4 da operadora de TV a
cabo NET ou pela internet por meio do portal
www.pindamonhangaba.leg.sp.br.

Na foto acima, as famílias recebem homenagens durante a Sessão Solene da Família em 2017; na
foto abaixo ao lado, o plenário com as homenagens aos Maçons de Pindamonhangaba no ano passado

TRIBUNA LIVRE
A
DE

EXPEDIENTE
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018:

P INDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!

Vereadores:

Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,
Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia
e Rafael Goffi Moreira.
Divisão de Comunicação:
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
(12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,
a partir das 18 horas

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Operadora NET - canal 4

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

C IDADÃO

A Transparência dos Atos do
Legislativo de Pindamonhangaba
na tela da sua TV!

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário)
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário).

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250

VOZ DO

Pela internet acesse:
www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

Participe da TRIBUNA LIVRE
da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!
Sua participação é muito
importante para nós!
Exerça sua cidadania!
Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba,15 de agosto de 2018
COMTUR Pindamonhangaba
Conselho Municipal de Turismo
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA
SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE
PINDAMONHANGABA
GESTÃO 2018/2020
I. O COMTUR - Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba na pessoa de sua Presidente,
no uso de suas atribuições legais, CONVOCA a Sociedade Civil para credenciamento e inscrição de
candidatos visando à participação na Assembleia para Eleição dos novos membros representantes
da Sociedade Civil que deverão integrar o Conselho Municipal de Turismo - Gestão 2018/2020,
cujas normas são regidas pelo presente Edital.
II. Os representantes da sociedade civil organizada deverão obedecer à seguinte composição, com
a respectiva suplência:
a) 01 representante dos Meios de Hospedagem;
b) 01 representante dos Restaurantes e Bares Diferenciados;
c) 01 representante do Sindicato Rural de Pindamonhangaba;
d) 01 representante das Agencias de Turismo;
e) 01 representante dos Guias de Turismo;
f) 01 representante dos Transportadores Turísticos;
g) 01 representante dos Urbanistas;
h) 01 representante do Artesanato;
i) 01 representante do Turismo de Aventura;
j) 01 representante do Núcleo Turístico do Ribeirão Grande;
k) 01 representante do Núcleo Turístico do Piracuama;
1) 01 representante da Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba ACIP.
I - DA ASSEMBLEIA
a) A Assembleia de eleição ocorrerá às 17h:30min do dia 10 de outubro de 2018, na Central dos
Conselhos Municipais, com endereço na Avenida Albuquerque Lins, nº 138 – São Benedito –
Pindamonhangaba/SP.
b) Na Assembleia, caso haja apenas 01 (um) representante e respectivo suplente de cada
segmento, serão automaticamente eleitos para ocuparem as vagas do segmento correspondente.
No caso de haver mais de 01 (um) candidato e respectivo suplente para o preenchimento da vaga,
no mesmo segmento, os conselheiros em exercício escolherão entre os candidatos inscritos e
habilitados às vagas de titularidade e suplência do segmento.
c) Em caso de vacância no decorrer do mandato, serão chamados os demais classificados pela
ordem de votação.

Município de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 071/2018 de “aquisição de gêneros alimentícios
vegetais congelados para preparo da alimentação escolar”, com validade de 12 meses, assinadas
em 27/06/2018.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de
Preços referente ao PPRP nº 049/2018 de “aquisição de material de sinalização horizontal”, com
validade de 12 meses, assinadas em 26/07/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 244/2018
Empresa:
CLISOL PRODUCTS LTDA
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

a) Para a inscrição e habilitação do candidato, cada instituição poderá indicar 02 (dois) candidatos,
sendo um titular e um suplente, que deverão apresentar os seguintes documentos:
- Ficha de inscrição (anexo1) devidamente assinada pelo representante legal da instituição e
respectivos indicados;
- Cópias do CPF e RG dos candidatos.

IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) O Poder Público Municipal dará total publicidade ao processo eleitoral com a divulgação do
edital, prazos e formas de acesso, podendo inclusive expedir ofícios às entidades comunicando a
abertura do presente Edital.
b) Os candidatos inscritos e habilitados, bem como os segmentos representados, ao tomar ciência
deste Edital e apresentar as inscrições concordam com o descrito neste Edital.
c) O mandato de conselheiro do Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba terá o
prazo de 02 (dois) anos, permitida a recondução, não será remunerado e será considerado serviço
relevante para o Município.
d) Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com os resultados e será dada
posse aos novos conselheiros, em assembléia específica, a ser marcada para este fim.
e) Na assembléia de posse também será realizada a eleição da diretoria.
f) Os casos omissos serão resolvidos pela comissão eleitoral responsável por este edital, a saber:
Thaís Batista do Carmo, Maria Ivete Ultramari Rosa e Niucéia Fernandes Nogueira Vieira.
Pindamonhangaba, 14 de agosto de 2018.
Niucéia Fernandes Nogueira Vieira
Presidente
ANEXO 1
FICHA DE INSCRIÇÃO
Instituição/Empresa: ____________________________________________________________
__
Endereço Completo: _______________________________________________________
Telefone de contato: _______________________________________________________
Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________
Representante Legal
Nome: __________________________________________________________________
RG: ______________________ CPF: _________________________________________
Telefone para contato: ____________________ E-mail: ____________________________
Pindamonhangaba, ____ de _________________de 2018.
_________________________________________________________________
(Assinatura do responsável legal da Empresa)

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.
Executada: Ladeira Miranda Engenharia e Construção Ltda
Documentos da Executada: CNPJ: 46.407.888/0001-82
Execução Fiscal nº: 1504678-51.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 05/01/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4260145
Valor da Dívida: R$63767,37

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 dos documentos
- Eleição para 02 (dois) representantes de pais de alunos da educação básica;
- Eleição de 02 (dois) alunos da educação básica; e
- Eleição de 01 (um) representante de professor de escola municipal.
Dia: 15 de abril (quarta-feira)
Horário: 18h
Local: Secretaria de Educação e Cultura
Endereço: Rua Senador Dino Bueno, 119
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.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME
IMPRESSÃO
À MARGEM
DIREITA
TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO
ESTADO DE
SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
EDITAL DE CITAÇÃO DE EXECUTADO
Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

1503243-76.2015.8.26.0445
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Diva Aparecida Moreira da Silva e outros

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.
Executada: Maria Cortez Moreira
Documentos da Executada:019.193.238-80
Execução Fiscal nº: 1503243-76.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 09/01/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3246, 76522, 4209819, 4243694, 4278447
Valor da Dívida: R$1.509,82
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 03 de agosto de 2018.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3642-1249
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br
CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE
Em virtude do gozo de férias da Conselheira Tutelar titular Maria Helena dos S. Villa
Nova (10 de setembro a 09 de outubrode 2018),vimos convocar para apresentação,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar desta data, a Conselheira Tutelar
Suplente:
1º Daniela Ribeiro Tomaz
A Conselheira Suplente acima citada deverá comparecer ao Setor de RH da
Prefeitura Municipal, com seus documentos pessoais e procurar pela Sra. Fabrícia
(RH da Secretaria de Saúde e Assistência Social), a fim de tratar da substituição da
Conselheira Titular durante o período de férias.
Caso a apresentação não se oficialize no prazo citado, informamos que convocaremos
o2º Suplente, Sr. Rodolfo Fonseca de Lima Rocha.
Sérgio AgusutoBaldin Júnior
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 10.545, DE 08 DE AGOSTO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento no §1º do art. 32 da Lei nº 5.751, de 24 de
fevereiro de 2015, nos termos da Portaria Interna nº 10.494, de 20 de junho de 2018 e
de acordo com o Processo Administrativo Disciplinar nº 008/2018, Resolve Prorrogar
o afastamento preventivo da servidora Ana Renata Trindade Magalhães, encarregado
de setor, matrícula 848121, lotada no Departamento de Recursos Humanos, pelo
prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir de 19 de agosto de 2018, sem prejuízo
de seus vencimentos.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2018.
Isael Domingues - Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira - Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 08 de
agosto de 2018.
Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 116/2018 (PMP 19764/2018)
Comunicamos o adiamento “sine die”, da licitação supra, que cuida de “aquisição de fórmulas
infantis e dietas”, para análise da impugnação interposta pela empresa LP Santos Atacadista ME
(processo 21951/2018).
PREGÃO REGISTR DE PREÇO Nº 118/2018 (PMP 19802/2018)
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “aquisição de equipamentos de cozinha
para o preparo da alimentação escolar”, por terem sido alterados os valores de referência, com
nova data para entrega dos envelopes até dia 29/08/18 às 08h e início da sessão às 08h30
*** 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 011/2018 (PMP 21878/2018)
Para “contratação de empresa especializada para execução de reformas das Unidades de Saúde
dos bairros Jardim Eloyna, Cidade Nova, Castolira, Vila São Benedito, Araretama, Santa Cecília e
Cruz Grande, com fornecimento de material e mão de obra”, com entrega dos envelopes até dia
03/09/18 às 14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018 (PMP 7877/2018) – reabertura
Para “aquisição de móveis hospitalares”, com entrega dos envelopes até dia 28/08/18 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.
*** IMPUGNAÇÃO – NOVA DATA DE ABERTURA ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 098/2018 (PMP 17344/2018)
Com base nos pareceres da Secretaria Municipal de Gestão e Articulação Política e Secretaria
Municipal de Negócios Jurídicos, não acolho a impugnação interposta pela empresa Fábio Machado
Gonçalves ME (PMP 20730/2018), determinando a reabertura da licitação supra, que cuida de
“contratação de empresa especializada em serviços de eventos e responsabilidade técnica em
locação, montagem, desmontagem e operação de equipamentos de som, iluminação e gerador,
para eventos do Município de Pindamonhangaba, para o período de 12 meses”, sem alteração
do ato convocatório, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02, bem como nas Leis
Complementares nº. 123/2006 e nº. 147/2014 e suas alterações, com nova data para recebimento
dos envelopes até dia 27/08/2018, às 14h, e abertura da sessão às 14h30.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 081/2018 (PMP 14937/2018)
A autoridade superior, com base na análise da documentação técnica exigida no termo de referência,
pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Gestão e Articulação Política, homologou, em
06/08/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em
serviços de eventos e responsabilidade técnica em locação, montagem, desmontagem e operação
de equipamentos de som e iluminação em atendimento aos eventos realizados e apoiados pelo
Município, pelo período de 12 meses”, em favor da empresa Fábio machado Gonçalves ME, os
itens 01, 02 e 03, com valores unitários de R$ 460,00, R$ 560,00 e R$ 480,00, respectivamente.
*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***
PREGÃO Nº 084/2018 (PMP 14957/2018)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de material hidráulico para uso nas obras e manutenções
diversas executadas”, foram emitidas, em 31/07/2018, as autorizações: 1316/2018, no valor de
R$ 2.476,80, em favor de Casa Ambiental Comércio de Pedras Ltda ME; 1317/2018, no valor de
R$ 3.407,60, em favor de DL Ishizucka EPP; 1318/2018, no valor de R$ 1.999,65, em favor de
HSX Comércio e Serviços Eireli; 1319/2018, no valor de R$ 933,70, em favor de Unimáquinas
Ferramentas e Equipamentos Eireli ME.
PREGÃO Nº 096/2018 (PMP 15987/2018)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de ração peletizada para bezerros com 18% de proteína
bruta (PB), ração para vacas em lactação min 20% PB e farelo de trigo. A suplementação adequada
do rebanho leiteiro destina-se a maximizar o consumo e a digestibilidade da forragem disponível –
Convênio do Leite”, foi emitida a autorização 1364/2018, de 07/08/2018, no valor de R$ 59.556,00,
em favor de Barros Comércio de Rações Eireli ME.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 042/2018 (PMP 7950/2018)
Foi firmado o contrato 105/2018, de 30/07/2018, para “contratação de empresa especializada
em serviços de capacitação para ações de apoio e educação junto à gestão do Sistema Único
de Saúde (SUS) e da Atenção Básica em parceria com a Secretaria de Saúde do Município de
Pindamonhangaba”, no valor de R$ 81.996,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante
e como gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Electa Prestação
de Serviços em Tecnologia Educacional Ltda, o Sr Michael Ladenthin.
PREGÃO Nº 067/2018 (PMP 12721/2018)
Foi firmado o contrato 081/2018, de 03/07/2018, para “aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos”,
no valor de R$ 9.400,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do
contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Elio da Silva Pião ME, o Sr
Elio da Silva Pião.
Foi firmado o contrato 082/2018, de 03/07/2018, para “aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos”,
no valor de R$ 4.914,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor do
contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Papa’s Comércio e
Distribuição de Alimentos Eireli EPP, a Sra Angela Maria Bonach.
PREGÃO Nº 094/2018 (PMP 15965/2018)
Foi firmado o contrato 104/2018, de 30/07/2018, para “aquisição de equipamentos hospitalares”,
no valor de R$ 19.485,00, vigente por12 meses, assinando pela contratante e como gestora do
contrato a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Silvio Vigido ME, o Sr Silvio Vigido.
*** ADITAMENTO ***

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 03 de agosto de 2018.

Nome: __________________________________________________________________
RG: ____________________________CPF: ____________________________________
Telefone para contato: __________________E-mail: _______________________________

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

1504678-51.2016.8.26.0445
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
New Way Sociedade Incorporadora Ltda e outro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

Indicados para o processo eleitoral
Nome: __________________________________________________________________
RG: ____________________________CPF: ____________________________________
Telefone para contato: __________________E-mail: _______________________________

Pindamonhangaba, ____ de _____________________ de 2018.
____________________________________		
______________
___________________
(Assinatura do1º indicado)				
(Assinatura do 2º indicado)

DE

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro
de Preços referente ao PPRP nº 076/2018 de “aquisição de inseticidas e larvicidas para realizar a
atividade de nebulização no controle de pragas, por um período de 12 (doze) meses”, com validade
de 12 meses, assinadas em 31/07/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 249/2018
Empresa:
NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA EPP

II - DA INSCRIÇÃO

III - DOS PRAZOS
a) Cronograma
PUBLICAÇÃO DO EDITAL – 15/08/2018
PERÍODO DE INSCRIÇÕES – 15/08/2018 a 14/09/2018
PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HABILITADAS – 19/09/2018
PRAZO PARA RECURSO – 20/09/2018 a 24/09/2018
PUBLICAÇÃO RESULTADO DOS RECURSOS – 26/09/2018
ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS – 10/10/2018
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DAS ELEIÇÕES – 17/10/2018
a) As inscrições, de 15 de agosto a 14 de setembro de 2018, deverão ser feitas no horário das 8
às 12 horas e das 14 às 17 horas, na Central dos Conselhos Municipais, com endereço na Avenida
Albuquerque Lins, nº 138 – São Benedito – Pindamonhangaba/SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro de
Preços referente ao PPRP nº 073/2018 de “aquisição de uniformes para identificação e segurança
dos funcionários e PEAD’s do Departamento de Meio Ambiente durante os trabalhos no viveiro
municipal e ao longo das vias e áreas verdes do município”, com validade de 12 meses, assinadas
em 05/07/2018.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 240/2018
Empresa:
PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECÇÃO E
COMÉRCIO ME

ATA nº 238/2018
Empresa:
CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA
ATA nº 239/2018
Empresa:
HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

1502811-57.2015.8.26.0445
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Dilma Aparecida Bonafe Braga e outros

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). FELIPE ESTEVAO DE MELO GONCALVES, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.
Executada: Bonafe Braga & Alves Restaurante Ltda. - Me
Documentos da Executada: CNPJ: 06.286.193/0001-75
Execução Fiscal nº: 1502811-57.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/01/2011 E /OUS
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 17549
Valor da Dívida: R$3.049,42
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 03 de agosto de 2018.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PREGÃO Nº 014/2016 (PMP 3995/2016)
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 01/06/2018, ao contrato 131/2016, que cuida de “contratação
de empresa especializada em prestação de serviços técnicos motociclísticos, manutenção
preventiva e corretiva de elétrica e mecânica, com reposição, sem exclusividade, de peças e/
ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para motocicletas de diversas marcas e
modelos, pertencentes a esta municipalidade”, para prorrogação até 03/06/2019, e reajuste de
1,2837%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor total para R$ 24.966,43, assinando
pela contratante o Sr Josué Bondioli Junior, e pela contratada, empresa Marco Antonio Rodrigues
Salgado ME, o Sr Marco Antonio Rodrigues Salgado.
PREGÃO Nº 052/2016 (PMP 7687/2016)
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 05/05/2018, ao contrato 108/2016, que cuida de “contratação
de empresa especializada em cobertura securitária para seguro de veículos pertencentes à frota
da Secretaria de Saúde e Assistência Social”, para prorrogação até 11/05/2019, assinando pela
contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Mapfre Seguros Gerais S/A, o Sr
Alexandre Ponciano Serra.
Foi firmado o aditamento 01/2018, de 05/05/2018, ao contrato 109/2016, que cuida de “contratação
de empresa especializada em cobertura securitária para seguro de veículos pertencentes à frota
da Secretaria de Saúde e Assistência Social”, para prorrogação até 11/05/2019, assinando pela
contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Seguros Sura S.A., o Sr Renato
Nicolau Teixeira, por procuração.

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE PINDAMONHANGABA
EE. Dr Alfredo Pujol
Licitação de Cantina Escolar
A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da EE Dr. Alfredo Pujol
situada na Rua Barão Homem de Mello, nº 63 - Centro, em Pindamonhangaba, torna
pública a Abertura do Processo de Licitação para a administração dos serviços da
Cantina Escolar da referida Escola e comunica aos interessados que as instruções
deverão ser retiradas no endereço acima, no período de 15/08/2018 a 22/08/2018
no horário das 9 às 16 horas, mediante a comprovação do recolhimento de R$ 51,40
(cinquenta e um reais e quarenta centavos), correspondente a 2 (duas) UFESP`s,
em nome da APM junto ao Banco do Brasil, agência nº 6536-6, conta corrente nº
40007-6, sem devolução.
As propostas deverão ser encaminhadas em envelopes lacrados para o mesmo local
até o dia 30/08/2018 às 15 horas. A abertura dos envelopes contendo as propostas
será realizada em sessão pública no dia 03/09/2018 às 15 horas, nas dependências
da escola, pela Comissão Julgadora designada pelo Diretor Executivo da APM.
Valor mínimo mensal: R$ 1.250,00
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2018
Malco Rodrigo de Oliveira Santos
Diretor Executivo da APM
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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2018

E special Educação
QUARTA-FEIRA

Divulgação

Cerca de 150 professores participaram das atividades durante a manhã e a tarde do sábado (11)

Educadores da Rede Municipal
de Ensino participam do
“II Encontro com a prática da
Pedagogia Waldorf”
A

segunda edição do “Encontro Municipal com
a prática da Pedagogia
Waldorf” aconteceu no último sábado (11), na Faculdade
Anhanguera, em Pindamonhangaba. Os 145 professores presentes participaram no período
da manhã da palestra: “As séries
iniciais sob a luz da Pedagogia
Waldorf”; e, à tarde, puderam
participar de duas das quatro
oficinas oferecidas, sendo: “Matemática: movimento ritmo e
cálculo”, com Ana Cecília Padilha; e “A terra, o tempo e o trabalho: conectando a criança ao
outro e ao mundo através das
ciências humanas”, com Gabriela Jahnel; “Língua Portuguesa: Alfabetização por imagem,
do movimento à escrita”, com
Gláucia Santos; e “Observação
da natureza: abordagem poética
como caminho de iniciação às
ciências”, com Christiane Fada
Bois. As oficinas proporcionam
reflexões sobre o desenvolvi-

Divulgação

As oficinas e atividades
ficaram por conta das
docentes: Ana Cecília
Padilha; Gabriela Jahnel;
Gláucia Santos; e
Christiane Fada Bois

“Em nosso segundo encontro pudemos aprofundar algumas boas
práticas da Pedagogia
Waldorf, um modo
muito mais sensível de
se perceber a educação e
mobilizar alunos e professores. Nosso objetivo
tem sido apresentar aos
professores e às professoras da Rede Municipal
um leque mais amplo de
abordagens, estratégias
e metodologias para que
se sintam mais confiantes em sala de aula!”

Professor Júlio Valle
– secretário de Educação e Cultura

mento da criança compreendida
por setênios (a cada sete anos)
através de diálogos e vivências.

Conteúdo oferecido
enriqueceu o conhecimento
dos educadores, que
atuarão, buscando cada
vez mais, desenvolver a
criatividade e a identidade
dos seus alunos

A próxima formação está prevista para acontecer no dia 22 de setembro e abordará a temática “Educação Especial”.

A Secretaria de Educação
e Cultura, por reconhecer a
formação continuada como
uma importante ferramenta
que impacta na qualidade
de ensino, promove frequentemente cursos, palestras
cujas temáticas subsidiem
o desenvolvimento pessoal
e profissional do professor
e da professora da sua rede
e da região, pois os ciclos
formativos realizados aos
sábados conseguem absorver em suas vagas remanescentes professores das redes
pública e privada do município e fora dele.
Para a professora Valdira Morgado, do Cmei
“José Ildefonso Machado”, a
formação oferecida proporcionou o enriquecimento
dos conhecimentos, pois “as
artes são elemento central,
permitindo que os alunos
desenvolvam a sua criatividade e sua identidade sem
fronteira.”
Já a professora Josiane
Rodrigues Pereira Ribeiro,
do 1º ano B, da Escola Municipal “Professora Rachel
de Aguiar Loberto, disse ter
gostado muito da Pedagogia Waldorf. “É fascinante
poder proporcionar às
crianças muito mais que
conhecimento, mas despertar nelas a imaginação, a
criatividade e a liberdade
de se expressar através do
movimento”.

