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Pindamonhangaba lidera geração
de empregos no ano na região
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Retomada da força da indústria deve fortalecer setores como “Serviços” e “Comércio”

Com saldo positivo de 824 vagas no primeiro
semestre de 2018,
Pindamonhangaba foi o município que mais
gerou empregos
na Região Metropolitana do Vale
do Paraíba no
período. Os dados
foram divulgados pelo Caged
(Cadastro Geral
de Empregados e
Desempregados),
órgão vinculado
ao Ministério do
Trabalho e Emprego.
De acordo com
o órgão, no acumulado dos seis

primeiros meses
do ano, Pindamonhangaba
contratou 5.480
pessoas e demitiu
4.656, gerando
um saldo positivo
de mais de 820
vagas.
O setor industrial foi o grande responsável
pelo destaque da
cidade – já que
criou 1.682 vagas
e fechou 1.014,
permitindo um
saldo de 668 –, o
que corresponde
a 81% do total do
acumulado dos
seis primeiros meses do ano.
PÁGINA 3
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Diversas autoridades municipais e estaduais participaram da assinatura da ordem de serviço para início das obras

Moreira César: Prefeitura e CDHU assinam ordem
de serviço para construção de 236 apartamentos

Em cerimônia realizada
na última quinta-feira (23), a
Prefeitura de Pindamonhangaba assinou a ordem de serviço

para o início das obras de 236
apartamentos no Distrito de
Moreira César.
A iniciativa acontece em

parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo) e beneﬁciará a
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região conhecida como Ayako
Honda.
De acordo com informações
da CDHU, serão investidos mais

de R$ 22,7 milhões nas obras,
e a previsão é que a entrega
dos apartamentos seja realizada em 2020.
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Editorial

Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2018

Pinda recebe “10ª Semana
Senac de Saúde e Bem-Estar”

Na liderança

Divulgação

U

ma excelente notícia para
Pindamonhangaba neste início de
semana: o município foi o que mais gerou
empregos na Região Metropolitana do Vale do
Paraíba no ano de 2018.
Os dados foram divulgados pelo
Caged (Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados), órgão vinculado ao
Ministério do Trabalho e Emprego.
De acordo com a instituição, no
acumulado dos seis primeiros meses do ano,
Pindamonhangaba contratou 5.480 pessoas e
demitiu 4.656, gerando saldo positivo de 824
vagas.
O setor industrial foi o grande responsável
pelo destaque do município – já que abriu
1.682 vagas e fechou 1.014: o saldo foi 668,
correspondendo a 81% do total do acumulado
dos seis primeiros meses do ano.
A retomada da força da indústria deve
fortalecer outros setores como “Serviços” – que
teve um saldo de 98 vagas; e “Comércio” – que
gerou 48 vagas. A construção civil vem logo
atrás, com 35 postos no acumulado do ano.
Ainda não é o ideal, mas a cidade caminha
para novas oportunidades de empregabilidade,
principalmente com a criação de cursos,
oﬁcinas e capacitações gratuitas – que
contribuem para o conhecimento e para a
recolocação no mercado de trabalho.

FACULDADE DA REGIÃO PROMOVE
“VIII JORNADA DE PSICOLOGIA”
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
Entre os dias 27 e 31 de
agosto, a unidade de Lorena do Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal) realiza a “VIII
Jornada de Psicologia”.
A programação discutirá
a adolescência e seus aspectos biológicos, sociais
e emocionais e tem como
público-alvo estudantes,
proﬁssionais de psicologia
e pessoas com interesse
na área. Os interessados
devem consultar a taxa
de inscrição e efetuar o
cadastro pelo site unisal.
br/eventos/jornadapsicologia2018. As oﬁcinas
e cine-debates exigem
inscrição diferenciada na
coordenação do curso,
presencialmente ou pelo
e-mail curso.psicologia@
lo.unisal.br.
Com palestras, workshops,
“mesas-redondas” e minicursos, o evento trabalhará o
tema “Adolescência: Rupturas e Potencialidades no

Cenário Atual”. O objetivo
do congresso é instituir
uma visão multiproﬁssional e interdisciplinar de
atenção e sensibilidade
ao percurso de transição
para a vida adulta. Por
isso, o exercício de um
olhar diferenciado abrangerá uma “mesa redonda”
com a temática “Suicídio
na Adolescência: Contribuições Interdisciplinares”. André Luiz Moraes
Ramos e padre Sérgio
Augusto Baldin Júnior serão os responsáveis pela
conversa que acontecerá
nesta quinta-feira (30). E,
no dia seguinte, Gustavo
de Lima Bernardes Sales
falará sobre “A Mídia e a
Vulnerabilidade do Adolescente”.
Mais detalhes sobre a
programação e a participação na “VIII Jornada
de Psicologia” estão disponíveis no site da Unisal.
O Campus São Joaquim, a
unidade que sediará o evento, ﬁca na rua Dom Bosco,
284 - centro - Lorena.

Fundação Dr. João Romeiro

Nesta edição, evento do Senac Pinda aborda o tema “Qualidade de Vida e Saúde”
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
A unidade do Senac
em Pindamonhangaba
oferece, entre os dias
27 e 30 de agosto, uma
série de atividades e serviços de saúde, estética e
relaxamento com o objetivo de incentivar a adoção de hábitos que elevem a qualidade de vida.

A “10ª Semana Senac de
Saúde e Bem-Estar” é
gratuita e as inscrições
devem ser realizadas
pelo site www.sp.senac.
br/semanadesaudeebemestar.
O evento terá palestras e oﬁcinas sobre cuidados adequados com as
mãos e os pés; estresse e
resiliência entre proﬁssionais da saúde; e prá-

ticas para massoterapia.
Nesta quarta-feira (29),
das 10h30 às 12 horas,
haverá um workshop
sobre “Processo de Envelhecimento na Perspectiva dos Proﬁssionais
de Saúde”. Já na quintafeira (30), das 14h30 às
15h30, o encontro sobre
saúde contará com exercícios de primeiros socorros.

REGISTRO CULTURAL

Entre as ações programadas, haverá aulas
que ensinarão formas
de relaxamento com
pindas chinesas, além
de Yoga e Qi Gong.
Lembrando que, a
“10ª Semana Senac
de Saúde e Bem-Estar” acontece no Senac
Pindamonhangaba, localizado na rua Suíça,
1.255 – Santana.

ALTAIR FERNANDES

APL encerra agosto com plenária no palacete
A APL – Academia Pindamonhangabense de Letras, sob a direção da escritora Bete
Guimarães, realiza nesta sexta-feira (31), com início às 19h30, em sua sede no Palacete
10 de Julho (avenida Deputado Claro César, 33 – centro), a reunião plenária solene referente ao mês de agosto. Haverá palestra, solenidade de posse de acadêmico e apresentação de obra poética
PALESTRA.
Caberá ao membro
acadêmico, professor
William Castilho, apresentar ao público seu
trabalho premiado pela
Unesp – Universidade
Estadual Paulista, unidade de Guaratinguetá,
e pela Faculdade Salesiana de Lorena, unidade do Unisal (Centro
Universitário Salesiano
de São Paulo), denominado: “A resistência
do Movimento Punk de
São Paulo na Ditadura
Militar”, tema de sua
palestra.

Divulgação

Divulgação

POSSE. Haverá solenidade de posse do jornalista Luís Cláudio Carvalho Antunes, que deixará
de pertencer ao quadro de
membros honorários assumindo a cadeira nº 28
de membros titulares, patrona: Professora Elvira
de Moura Bastos.
Jornalista Luís Cláudio
(Portal r3) assume
cadeira de membro
titular da APL
O palestrante será o
acadêmico William
Castilho

OBRA POÉTICA. O trio formado pelos acadêmicos escritores, poetas e professores Ricardo Estevão,
Juraci de Faria e Eva Andrade, apresentarão ao público o livro escrito a três mãos: “A Estética do Amor
– Breviário Poético”.
Divulgação

- EXPEDIENTE Tribuna do Norte

UM ANO SEM A ANA...
Neste sábado (1º/9) já completará um ano que a
acadêmica, dedicada e eﬁciente trabalhadora da APLAcademia Pindamonhangabense de Letras, professora e poetisa Ana Maria Zaitune Pamplin nos deixou.
Ela era titular da cadeira que agora passa a ser ocupada pelo jornalista Luís Claudio Carvalho Antunes.
Divulgação
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Eva, Juraci e Ricardo, o trio “poesia” (os autores)

Ana em uma das concorridas sessões plenárias no
Palacete Visconde da Palmeira (sede do museu)
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Pindamonhangaba lidera geração
de empregos no ano na região
Pindamonhangaba foi
a cidade que mais gerou
empregos na Região Metropolitana do Vale do
Paraíba no ano de 2018,
de acordo com números
divulgados pelo Caged
- Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, órgão vinculado ao
Ministério do Trabalho e
Emprego.
No acumulado dos
seis primeiros meses do
ano, Pindamonhangaba
contratou 5.480 pessoas
e demitiu 4.656, gerando
saldo positivo de 824 vagas. Outras cidades com
bom desempenho foram
Guaratinguetá (704 vagas
de saldo) e Jacareí (557).
São José dos Campos obteve 123 vagas e Taubaté

Reprodução/internet

fechou o acumulado de
janeiro a junho com saldo
negativo de 65 postos com
carteira assinada.
O setor industrial foi o
grande responsável pelo
destaque a Pindamonhangaba, pois criou 1.682 vagas e fechou 1.014, possibilitando saldo de 668, o que
corresponde a 81% do total
do acumulado dos seis primeiros meses do ano.
Outros setores de destaque foram: serviços com
saldo de 98 vagas (12%),
comércio 48 vagas (5,8%),
e a construção civil com
35 postos no acumulado
do ano (4,4%). A retomada da força da indústria
deve fortalecer outros setores, principalmente o de
serviços e o de comércio.

O setor industrial foi o protagonista do registro de carteiras de trabalho assinadas

Araretama recebe campanha de
vacinação antirrábica nesta terça-feira
Reprodução/internet

A meta de Pinda é vacinar 23.500 animais

O município iniciou a
Campanha de Vacinação
Antirrábica no fim de semana e,
nesta terça-feira (28), a equipe
da Vigilância Epidemiológica
estará no bairro do Araretama
para vacinar cães e gatos. A
vacinação acontecerá em dois
locais: Praça São Miguel Arcanjo
e no ginásio de esportes, das 8 às
16h30.
A campanha começou no sábado
(25), na zona rural, percorrendo
casa a casa. No domingo (26), foi

realizada no Parque da Cidade. Até
o momento, foram vacinados 1.304
cães e 221 gatos. A meta da cidade
é de vacinar 23.500 animais.
A vacinação na zona rural será
realizada ainda nos dias 1º, 15
e 22 de setembro, também casa
a casa. Já na zona urbana será
nos dias 28 e 30 de agosto, 11
e 13 de setembro; a vacinação
será em pontos fixos de cada
bairro. Os proprietários deverão
vacinar animais acima de três
meses de idade proporcionando

a imunização por 12 meses, deste
modo, mantendo a saúde do
animal diante a este vírus.
O diretor da Vigilância
Epidemiológica da Prefeitura,
Rafael Lamana, aﬁrma que a raiva
canina ou felina é transmitida
a seres humanos por vírus
presente da saliva e secreção dos
animais contaminados. Uma vez
transmitida a seres humanos, não
há registro na literatura de cura, em
todos os casos levaram o paciente a
óbito.

Prefeitura e CDHU assinam ordem de serviço SENAC RECEBE DISCUSSÃO
para obra de 236 apartamentos no Distrito
SOBRE A CRIANÇA E O

A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou, na
última quinta-feira (23),
a cerimônia de assinatura
da ordem de serviço para
o início das obras de 236
apartamentos na região
conhecida como Ayako
Honda, em Moreira César,
por meio da CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo.
O evento, realizado no
auditório da prefeitura,

contou com a presença do
prefeito Isael Domingues,
do presidente da CDHU,
Humberto Schmidt, do
presidente da Câmara Municipal, Carlos Moura “Magrão”, do vereador Jorge
da Farmácia, do secretário
de Habitação da Prefeitura, Marcos Vinícius Faria
Carvalho, do subprefeito
de Moreira César Nilson
Luís de Paula Santos, entre outras autoridades municipais.

Com o início das obras,
a previsão é que a entrega dos apartamentos seja
realizada em 2020. De
acordo com informações
da CDHU, serão investidos mais de R$ 22,7 milhões nas obras. Uma das
empresas
contratadas
pela CDHU construirá 40
apartamentos, com prazo
contratual de 24 meses e a
outra fará os 196 restantes,
com prazo de 36 meses.
O edital com os critérios
Divulgação

Prefeito de Pindamonhangaba participou da assinatura da ordem de serviço
para o início das obras

para inscrição no sorteio
será publicado quando a
obra atingir 50% de seu andamento. A data do sorteio
ainda será deﬁnida. Tanto o cadastro das pessoas
interessadas em residir
no novo empreendimento como sorteio estarão a
cargo da CDHU.
O prefeito Isael Domingues se mostrou satisfeito
com mais essa parceria
com a CDHU, visando
diminuir o déﬁcit habitacional do município, que
se encontra em torno de
oito mil. “A parceria com
a CDHU é sempre muito
positiva para a cidade. Só
temos a agradecer por esse
olhar para nossa região no
interior do estado, e propiciar que as pessoas possam
se instalar com qualidade de
vida. Agradeço todo o empenho do governo do Estado e
em especial ao presidente do
CDHU, por se disponibilizar
estar em Pindamonhangaba
para anunciar este grande
empreendimento”, aﬁrmou
o prefeito.

ADOLESCENTE

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
Na noite desta sexta-feira (31), acontecerá,
em
Pindamonhangaba,
a mesa de debate com o
tema: “Entre o ouvir e escutar – a criança e o adolescente no lugar e proteção”, promovida pelo
Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente, Sistema de Garantia de
Direito: rede de proteção
de Pinda e com apoio da
Prefeitura de Pindamonhangaba. O evento será
na unidade local do Senac,
às 19 horas, e um público
de 120 pessoas já tem presença conﬁrmada.
Este momento de debate é de grande importância para a discussão da
materialização do Sistema
de Direito da Criança e
do Adolescente, tendo em
vista a rede proteção em
Pindamonhangaba, além

de que o debate entre os
especialistas e conhecedores da lei 13431/2017,
nos quais compartilharão
suas impressões e experiências, mediante a lei.
O evento contará com
a presença de autoridades como: presidente do
Conselho Municipal da
Criança e do Adolescente,
padre Sérgio; presidente
da Comissão da Infância
e da Adolescência da OAB
Pindamonhangaba,
dr.
Adriano Zanotti; delegada titular da Delegacia da
Mulher, dra. Maria Elisabete Bassi; psicólogo Vinicius Cesca de Lima; defensor público e coordenador
do Núcleo da Infância, dr.
Daniel Palotti Seco.
O debate faz parte da
programação da “Semana da Criança e do Adolescente”. Em Pindamonhangaba a unidade do
Senac ﬁca rua Suíça, 1.255
– Santana
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Geral

“Dia do Voluntariado”: Faz bem fazer o bem
De acordo com as Nações Unidas, “voluntário é
a pessoa que, devido a seu
interesse e ao seu espírito
cívico, dedica parte do seu
tempo, sem remuneração
alguma, a diversos formatos de atividades – organizadas ou não –, de bem
-estar social ou em outros
campos de atuação”.
Segundo o IBGE, em
2017, cerca de 7,4 milhões
de pessoas realizaram
trabalhos voluntários no
País, doando seu tempo e
suas habilidades para ajudar o próximo.
Nesta terça-feira, 28

de agosto, celebramos no
Brasil o “Dia Nacional do
Voluntariado”. Se você
tem vontade de ajudar o
próximo, de contribuir
para melhorar as diversas situações de vulnerabilidade e de risco social,
esta pode ser uma boa
data para você começar
a colocar em prática esse
desejo.
“Fazer a diferença na
vida de outras pessoas por
meio do nosso trabalho é
recompensador. Ao mesmo tempo em que estamos ali doando, também
estamos recebendo mui-

to mais em troca”, aﬁrma
Adriana Bernardo, que realiza serviços voluntários
em Associações de Pais e
Amigos dos Excepcionais
(Apaes).
Em todas as cidades,
asilos, creches, lares e
instituições ﬁlantrópicas
necessitam de pessoas dispostas a realizarem tarefas, levar oﬁcinas gratuitas
ou até mesmo, ouvir e dar
atenção aos seus atendidos. Muitas dessas organizações dependem exclusivamente do trabalho
voluntário. Pense nisso.
Seja um voluntário!
Reprodução/Internet

Reprodução/Internet

Até dia 31 de dezembro deste ano, todos os Detrans
do País deverão adotar essa tecnologia

Ministério das Cidades lança versão
eletrônica do documento veicular
O Ministério das Cidades e o Denatran (Departamento Nacional de
Trânsito), em parceria com
outros órgãos, lançaram,
nessa segunda-feira (27),
o CRLV (Certiﬁcado de
Registro e Licenciamento
de Veículo Digital).
A versão eletrônica do
documento do veículo está
disponível juntamente com
a CNH Digital na Carteira
Digital de Trânsito, aplicativo que reúne os dois documentos de porte obrigatório no trânsito.
O Distrito Federal será
o primeiro a garantir essa
comodidade aos motoris-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO ESCRITÓRIO SERCON
Serviços Contábeis
SOLICITAmOS quE O pROpRIETáRIO DAS EmpRESAS COmpAREÇA
COm uRgêNCIA AO ESCRITÓRIO pARA RETIRADA DOS DOCumENTOS.

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA
Reunião do Conselho Municipal de Cultura

End: Av. Albuquerque Lins, nº178, São Benedito – Pindamonhangaba/ SP
- PATRICIA DE MENDONÇA – ME - CNPJ: 08.352.667/0001-65
- WALTER DE MENDONÇA - CNPJ: 09.475.745/0001-81
- MARCOS JOSÉ CAVALCANTI RIBEIRO – ME - CNPJ: 07.002.846/0001-00
- SETA SINALIZAÇÃO LTDA - CNPJ: 04.700.428/0001-06
- MARCIA AP. MACHADO EDER CHERCHIGLIA - CNPJ: 06.048.958/0001-39
- LUIZ CARLOS ANTUNES TRANSPORTADORA –CNPJ: 06.104.245/0001-45

Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho.
Data:

28 de agosto – terça-feira

Horário:

19h

Local:

Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro

Pauta:
- Aprovação de atas anteriores;
- Apresentação dos projetos aprovados no Edital Linguagens Artísticas do FMAPC;

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

- Lançamento do Edital Linguagens Artísticas ProAC Municípios;
- Apresentação PVE (Parceria Votorantim pela Educação);
- Regulamentação da Lei de Incentivo à Cultura;
- Metas do Plano Municipal de Cultura;
- Recondução das cadeiras faltantes do CMC;
- Posicionamento sobre o Orçamento Impositivo de 2019.

Em virtude do gozo de férias da Conselheira Tutelar
titular Maria Helena dos S. Villa Nova (10 de setembro a 09 de outubro de
2018),vimos convocar para apresentação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a
contar desta data, o Conselheiro Tutelar Suplente:

fls. 19

1503896-44.2016.8.26.0445
Execução Fiscal - Dívida
AtivaDE CITAÇÃO
EDITAL
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Sebastião Julião Neto

Processo Digital nº:
1503896-44.2016.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado:
Sebastião Julião Neto
DITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
stado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

AZ O(A)
SABER
aos
que virem
ou tomarem
do presente
de de
CITAÇÃO
DO
MM.
Juiz(a)
de Direito
da SEF - conhecimento
Setor de Execuções
Fiscais,edital
do Foro
Pindamonhangaba,
XECUTADO
expedido
prazo
30 dias
úteis,
Estado de ABAIXO
São Paulo,RELACIONADO,
Dr(a). Claudia Aparecida
de com
Araujo,
na de
forma
da Lei,
etc.que, por este
uízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
refeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
tiva. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
eterminada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
FAZ SABER
queteor
virem
ounotomarem
doúteis,
presente
edital o(s)
de CITAÇÃO
ITADAS(S)
de seu aos
inteiro
para,
prazo deconhecimento
05 (cinco) dias
pagar(em)
débito(s) DO
EXECUTADO
ABAIXO
RELACIONADO,
expedido
com prazo
de 30 diasjuros
úteis,deque,
por este
pontado(s)
na(s) C.D.A.,
acrescido(s)
dos encargos
legais nela(s)
especificados,
mora,
orreção
monetária
e honorários
advocatícios,
custas a(s)
e despesas
judiciais, Fiscal(is)
ou garantirque
a execução
Juízo
e respectivo
Cartório,
processa(m)-se
Execução(ões)
lhe(s) move
a forma
do
disposto
no
artigo
9º
da
Lei
6.830/80,
sob
pena
de
serem
penhorados
bens
suficientes
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
ara satisfação
do débito.
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
xecutada:
Sebastião
Julião
Netoteor 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,
ocumentos
da Executada:
CPF:
887.127.108-49
correção
monetária
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
xecução
Fiscal
nº: 1503896-44.2016.8.26.0445
lassena– forma
Assunto:
Execução
do disposto
noFiscal
artigo -9ºDívida
da LeiAtiva
6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
ata da
paraInscrição:
satisfação02/01/2012
do débito.
Executada: Sebastião Julião Neto

Documentos
dae Executada:
CPF:
887.127.108-49
ADA
MAIS. Dado
passado nesta
cidade
de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.

Execução Fiscal nº: 1503896-44.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data
da Inscrição:
02/01/2012
DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
Nº da Inscrição
no Registro IMPRESSÃO
da Dívida Ativa:
20492
CONFORME
À MARGEM
DIREITA
Valor da Dívida: R$ 886,56
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

A

Conselheira

Suplente

acima

citada

deverá

comparecer ao Setor de RH da Prefeitura Municipal, com seus documentos
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 04/06/2018 às 15:39 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1503896-44.2016.8.26.0445 e código 3DC844F.

12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

2º Rodolfo Fonseca de Lima Rocha

fls. 19

pessoais e procurar pela Sra. Fabrícia (RH da Secretaria de Saúde e Assistência
ópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 04/06/2018 às 15:39 .
nal, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1503896-44.2016.8.26.0445 e código 3DC844F.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FOROTRIBUNAL
DE PINDAMONHANGABA
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEF -COMARCA
SETOR DE EXECUÇÕES
FISCAIS
DE PINDAMONHANGABA
Praça Desembargador
Eduardo
de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
E-mail
cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br
FORO DE PINDAMONHANGABA
12401-900,
Fone:
(12)
36431481,
Pindamonhangaba-SP
- E-mail:
Palacete Dez de Julho - Rua Deputado
Claro César, 33, Centro - CEP
12.400-220
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
pindasef@tjsp.jus.br
Praça
Desembargador
Eduardo
de
Campos
Maia,
99,
., Centro - CEP
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

º da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 20492
alor da Dívida: R$ 886,56

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 JODEMAR MENDES, em virtude do
mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados em diligências efetuadas
no protocolo nº 177.899, e atendendo ao requerimento da credora ﬁduciária –
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá Vossa Senhoria comparecer a esta
Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora,
correspondente a R$ 4.118,17 em 22/08/2018, além das despesas de intimação,
publicação do presente edital e emolumentos das quais é devedor em decorrência
de atraso no pagamento de prestações relativas ao contrato de ﬁnanciamento
imobiliário nº 855553578359, ﬁrmado em 15 de janeiro de 2016, garantido por
alienação ﬁduciária registrada sob nº 04 na matrícula nº 62.746, tendo por objeto o
imóvel situado na RUA LETÍCIA BONONCINI SANTOS Nº 1.739, APTO 26, BLOCO
13, CONDOMÍNIO MORUMBI, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-620. 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, 22 de agosto de 2018.

CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2018

Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

o CRLV traz todas as informações do documento impresso e um QR Code que
pode ser lido para veriﬁcar
se o CRLV é falso em uma
abordagem de trânsito
por exemplo. Além disso,
permite exportação em arquivo pdf, com assinatura
digital, para ser utilizado
em alguma necessidade
que exija um documento
autenticado.
Outra grande novidade é que o CRLV Digital
permitirá o cadastramento
do veículo no próprio aplicativo e não exige que o
proprietário compareça ao
Detran.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oﬁcial Registrador -

- Calendário de Eventos de 2019;

Raissa Lorena Correa Araújo - Pitanga
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

tas a partir desta segunda-feira; mas, segundo assessoria
do Ministério das Cidades, até
o dia 31 de dezembro deste
ano, a tecnologia deverá ser
adotada pelos Detrans de
todo o País – conforme determinação da Resolução nº
720/2017 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
“É a evolução do aplicativo da CNH Digital que, ao se
tornar ‘carteira de trânsito’,
passa a oferecer, além da
habilitação do motorista, as
versões eletrônicas do CRLV
e do DPVAT, o seguro obrigatório”, avalia o ministro das Cidades, Alexandre Baldy.
Assim como a CNH Digital,

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 a3º Suplente, Sra. Arone Lúcia Gomes de Paula.

Sérgio AgusutoBaldin Júnior
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos,
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO Nº 110/2018 (PMP 17988/2018) – reabertura
Para “aquisição de coletores digitais”, com entrega dos envelopes até dia 06/09/18 às
08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 138/2018 (PMP 22771/2018)
Para “Contratação de empresa especializada para a elaboração, adequação e
execução do “Projeto de Trabalho Social - PTS” e “Plano de Desenvolvimento
Socioterritorial - PDST” conforme Portaria n° 21/2014 âmbito do Programa Minha
Casa Minha Vida, para o empreendimento BEM VIVER PINDAMONHANGABA
referente ao convênio objetivando concretização do Trabalho Social celebrado entre
Banco do Brasil Município de Pindamonhangaba vinculado ao contrato 2014/3901FAR 015”, com entrega dos envelopes até dia 10/09/18 às 08h e início da sessão
às 08h30.
PREGÃO Nº 139/2018 (PMP 22802/2018)
Para “aquisição de material de enfermagem para as unidades de urgência e
emergência”, com entrega dos envelopes até dia 10/09/18 às 14h e início da sessão
às 14h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12)
3644-5600.
*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
Agindo no presente - construímos o futuro

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 7ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
==============================================================
Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo
Municipal de Previdência de Pindamonhangaba convocados para a 7ª reunião do
respectivo Conselho de Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do
Departamento de Recursos Humanos, sito à Rua Deputado Claro César, n° 30, nesta
cidade, com início impreterivelmente às 15 horas do dia 29 de agosto do ano de
2018.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes
matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de
Previdência (LC n°. 01/2004, art. 10);
b) Revisão do quadro de pensionistas;
c) Outros assuntos diversos.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2018.
Thiago Vieira Carvalho
Superintendente do FPMP

PREGÃO Nº 091/2018 (PMP 15051/2018)
Na licitação supra, que cuida de “aquisição de uniformes para serem utilizados pelos
funcionários da Subprefeitura de Moreira César”, foi emitida a autorização 1432/2018,
em 21/08/2018, no valor de R$ 17.893,56.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 320/2015 (PMP 33978/2015)
Foi ﬁrmado o aditamento 02/2018, de 18/07/2018, ao contrato 171/2016, que cuida
de “aquisição de óculos de grau (armação e lentes) com capa, para atendimento à
população em situação de vulnerabilidade social”, para prorrogação até 18/07/2019,
e reajuste de 2,5011%, conforme variação do IPC FIPE, passando o valor para R$
148.889,62, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada,
empresa Rodger Yukio Kobayashi ME, o Sr Rodger Yukio Kobayashi.
PREGÃO Nº 088/2016 (PMP 10410/2016)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2018, de 31/07/2018, ao contrato 185/2016, que
cuida de “contratação de empresa especializada para disponibilizar proﬁssional
em reumatologia para realização de consultas”, para prorrogação até 15/08/2019,
assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa
Ferreira & Silva Serviços Médicos Ltda, o Sr Thiago da Silva.

Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2018
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‘Guerreiras Pinda’ conquistam a
“Copa Paulista do Interior”
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
Na última sexta-feira
(24), a equipe de futsal
feminino da Secretaria
de Esportes de Pindamonhangaba (Semelp), as
“Guerreiras Pinda”, conquistaram o título de campeãs da “Copa Paulista
do Interior”, em Taubaté,
após mais uma vitória na
ﬁnal contra as donas da
casa.
Em jogo emocionante
na casa das taubateanas,
as meninas que defendem Pinda não ﬁcaram
acanhadas. Entraram em
quadra: goleiras – Jéssica
e Darielli; ﬁxas – Débora,
Samanta, Duda, Josi; alas
– Waleska, Karina, Dani,
Analuz; pivôs – Madu e
Thainá. O técnico é o Márcio Silva. A partida terminou com o placar de 1x0
para Pinda, além da van-

João Santos

Título de campeãs veio após grande campanha durante a competição

Cidade recepciona
competição amadora
de boxe
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
No dia 19 de agosto,
Pindamonhangaba recebeu a terceira edição do
“Desaﬁo Clube da Luta
Boxe”. O evento esportivo
contou com a organização
da Escola de Artes Marciais, que sediou todas as
atividades. Ao todo, 30
atletas amadores do município e da região tiveram a oportunidade de
demonstrar seu espírito
competitivo.
“Temos que ter mais

incentivo para as modalidades amadoras, pois nós
temos poucos eventos e,
assim, pouco apoio ao esporte”, frisou o promotor
do evento e treinador de
boxe proﬁssional, Leandro
Buda. O torneio esportivo
teve 15 lutas de boxe. Sendo que, a equipe pindense
incluía 10 competidores,
dos quais obtiveram oito
vitórias. “Tenho certeza
que vamos colher muitos
frutos em eventos proﬁssionais, no futuro”, aﬁrmou o organizador, que é
líder do time local.
Maria Clara Vidal

Atletas amadores participaram do “3º Desaﬁo Clube
da Luta Boxe”

tagem de 4x1 obtida no
primeiro jogo.
“Jogo com todos os
temperos de uma ﬁnal
que acabou coroando um
trabalho humilde, mas
sério, com ética e dignidade. Waleska foi a autora
do gol que deu o título a
Pindamonhangaba. Jéssica, nossa goleira, foi a
melhor da competição.
Quero agradecer a todos
que de alguma forma contribuíram para este projeto, seja um torcedor, sócio
torcedor, parceiro, patrocinador, gestor, professor
ou funcionário da Semelp,
gratidão a todos”, agradeceu Márcio.
Nesta quinta-feira (30),
as campeãs da “Copa Paulista do Interior” iniciam a
caminhada no “Campeonato Estadual da Federação”. O jogo de estreia será
em São José dos Campos
contra o time da casa.

Equipe de natação conquista 28
medalhas no “Torneio Regional”

Representantes pindenses
acumularam bons resultados no
ﬁm de semana

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
No sábado (25), a equipe de natação da Semelp
participou do“Torneio Regional de Natação Troféu
Ahed Said Ámin”, em São
José dos Campos. Duran-

te a competição, Pindamonhangaba ganhou 28
medalhas.
No “Torneio Regional”,
os nadadores que representaram a cidade competiram da categoria Petiz até a Senior. Ao longo
de todo o torneio, foram

conquistadas 11 medalhas
de ouro, 11 de prata e seis
de bronze. Além do destaque de Juan Santos Nascimento que, devido ao
seu grande desempenho,
conseguiu índice para os
“Jogos Abertos” nos 50
metros peito.

O técnico Lúcio comentou que os torneios
regionais fazem parte
da preparação da equipe para os campeonatos
Paulista e Jogos Abertos, que acontecerão a
partir do mês de outubro.

“COPA FUTSAL” ACONTECE NA ESCOLA DE ESPORTES DE PINDA
Divulgação

Jovens
disputam a
competição
municipal

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
Desde a última semana, a Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer de Pindamonhangaba dá sequência ao segundo turno da
“Copa Futsal da Escola de
Esportes”.
O técnico e um dos organizadores da competição, Márcio Silva, avalia
que na volta da categoria
sub 14 houve muito equilíbrio. Os resultados pelo
sub 12 foram: Araretama

5x1 Zito, João do Pulo 5x0
Cidade Nova, Tabaú 4x2
Pai João, Zito 3x2 João do
Pulo.
Pelo Sub 14, os resultados foram: Zito 3x3 Quadra Coberta e Pai João 3x3
Araretama e Tabaú 5x2
Pai João, Cidade Nova 5x1
Zito. Já no Sub 17, Quadra
Coberta 3x3 Tabaú.
Os jogos devem continuar durante as próximas
semanas nos ginásios da
cidade. A competição deve
ter o campeão deﬁnido em
novembro.
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TERÇA-FEIRA

Divulgação

Programação da
Biblioteca Municipal está
a todo vapor nesta semana
COLABOROU COM O
TEXTO: VICTOR GOBBO

A EM Odete Madureira é a quinta instituição a aderir ao programa “Escola com cara de escola”

Atividade realizada
em escola municipal
une pais e filhos
COLABOROU COM O
TEXTO: VICTOR GOBBO

N

o sábado, dia 18 de
agosto, aconteceu a pintura do muro da Escola Municipal Professora Odete
Madureira, no bairro Morumbi.
A atividade foi muito importante para aproximar a comunidade escolar com os laços
familiares dos alunos. Esta é
mais uma das escolas que aderiram ao projeto da Secretaria
da Educação, “Escola com cara
de escola”. A iniciativa propõe
a pintura do muro de unidades
educacionais e envolve alunos,
professores, pais e toda a comunidade escolar.

Apesar do objetivo ter sido
pintar a parte externa dos muros da escola, o que se percebeu
foi muito mais do que isso. A
iniciativa revelou a alegria das
crianças em poder deixar seus
tons vibrantes na escola, a felicidade dos pais em fazer parte da experiência educativa, a
descontração dos professores
e funcionários em poder atuar
em conjunto, mesmo estando
fora da rotina de sala de aula. A
atividade reforça o vínculo “Comunidade-Escola”, além de promover a integração e incentivar
a criatividade dos participantes.
As escolas municipais, desde o segundo semestre de 2017,
começaram a receber uma série

intensa de serviços de manutenção, envolvendo reparos na
hidráulica, na rede elétrica, no
telhado, de alvenaria e na pintura. Ao ﬁm de todo o processo
de manutenção, cada instituição
é convidada a aderir ao projeto “Escola com cara de escola”
que signiﬁca um momento em
que toda a comunidade escolar
é convidada a deﬁnir como querem realizar a pintura.
“A ação reforça os vínculos
entre as escolas e as famílias,
tornando os muros um verdadeiro painel de expressão, de
arte, de comunicação que retratam a identidade da escola”,
aﬁrma o secretário de Educação, professor Júlio Valle.

OFICINA GRATUITA DO ATELIÊ CÊNICO
DE DANÇA AINDA TEM VAGAS
Público-alvo do “Projeto No Palco” são os moradores de Pindamonhangaba
COLABOROU COM O
TEXTO: DAYANE GOMES
O Ateliê Cênico de Dança de
Pindamonhangaba
oferecerá
aulas gratuitas do “Projeto No
Palco”, vinculado ao programa
“Pró-Dança” desenvolvido pela

própria instituição em nome
da popularização da produção
artística. Ainda há lugares para
pindenses participarem dos
passos coreográﬁcos, que terão
início neste sábado (1º/9). As
inscrições devem ser feitas diretamente na sede da organização
Elisa Monteiro

As aulas acontecerão aos sábados, a partir de sábado

ou pelo telefone (12) 997203360.
A iniciativa é aberta a moradores da cidade que tenham entre 12 e 112 anos de idade Não é
preciso ter experiência em dança, basta se dedicar à atividade
para se apresentar no Teatro
Galpão, no ﬁm do ano. A oﬁcina englobará conhecimentos
variados de jazz dance, dança
contemporânea e outras modalidades. As aulas terão início no
dia 1o de setembro e acontecerão
aos sábados, das 9h30 às 10h30.
Para a matrícula exige-se
apenas a apresentação de dados básicos de identiﬁcação. Em
caso de menores de idade, os
responsáveis quem devem realizar as inscrições. Mais informações podem ser consultadas
através de contato telefônico ou
no Ateliê Cênico de Dança, situado na a venida Francisco Glicério, 45 – centro.

A Biblioteca Municipal “Ver. Rômulo Campos
D´Arace”, situada no Bosque da Princesa, está dando
continuidade ao projeto
“Livros que viraram ﬁlmes”,
iniciado na terça passada
(21). A atividade conta com
o ﬁlme “Extraordinário”,
que aborda temas muito
signiﬁcativos e atuais como:
bullying, amizade, família,
escola, preconceito, entre
outros. Nesta terça-feira
(28), o longa será exibido às
9 e às 14 horas.
Já na quarta-feira (29),
será a vez da “Brinque-

doteca” se apresentar,
presenteando os alunos da
Escola Municipal André
Franco Montoro e também
da Dulce Pedrosa com a
peça: “Causos da Tia Nastácia”.
Na segunda-feira (27), a
biblioteca também recebeu
os idosos do Lar Irmã Terezinha para a premiação do
idoso mais dedicado à leitura que participa do projeto
“Ler para melhor viver”. Inclusive, os alunos da escola
Arte Vida participaram do
evento com os vovôs.
A Biblioteca Municipal
ﬁca na Ladeira Barão de
Pindamonhangaba, 483 Bosque da Princesa.
Divulgação

Programação incluirá atividades para
estudantes da Rede Municipal

Palestra “Saúde através dos temperos”
comemora 40 anos de Nova Gokula no Museu
Dentro das comemorações
dos 40 anos da fazenda Nova
Gokula, o Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina recebe mais uma
palestra gratuita nesta terça-feira (28), às 19 horas. Desta vez,
a palestrante Ekamurti Devidasi
abordará o tema “Temperos e
Massalas - a saúde através dos
temperos”, onde falará da carne
de jaca, o valor terapêutico das
ervas na cozinha e do vegetarianismo no Vale do Paraíba.
O ciclo de palestras faz parte
da exposição itinerante “Faces
do Amor: uma representação
em poema e imagem da Fazenda Nova Gokula”, que comemora os 40 anos da maior comunidade hare-krishna da América
Latina. Nas próximas terças-feiras, também às 19 horas, os temas das palestras serão, respec-

tivamente: “Meditação Diária”
e “40 anos de Nova Gokula”. A
entrada é franca.
Além das palestras, a exposição consiste em propor um diálogo com o observador a partir
de um encontro entre texto e
imagem, por meio de poemas da
escritora Eva Andrade e fotos do
fotógrafo e pintor Jay Gopala. A
mostra de fotos pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das
9 às 12 e das 13 às 17 horas, e aos
sábados, das 9 às 12 e das 13 às
16h30. Aos domingos e feriados,
o museu não abre. Mais informações pelo 3648-1779.
O evento é organizado através da parceria entre a prefeitura, por meio do Departamento
de Cultura e Patrimônio Histórico; e departamentos de Educação e Cultura e de Comunicação
de Nova Gokula.
Divulgação

A medicina Ayurvédica
foi o primeiro tema
abordado no ciclo de
palestras, na terça-feira
passada (21)

