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Divulgação

A diretoria é formada por representantes de diversas
entidades da cidade e empresas privadas

Observatório Social Pinda é oficialmente homologado
Criado no dia 29 de
janeiro de 2018, o Observatório Social de
Pindamonhangaba esperava a homologação
pelo Observatório Social do Brasil para dar
início às atividades na
cidade.
Oficialmente homologado, tem
como primeira ação o
apoio à campanha às
novas medidas contra
a corrupção.
Para a presidente do
Observatório
Pinda,
Maria Helena Simões
de Carvalho, a homologação era o passo

que faltava para que o
Observatório Pinda começasse a existir efetivamente. “Sem a homologação, ficávamos
mais
desenvolvendo
ações internas. A partir
de agora, damos início
às atividades que contribuirão para a cidade
ser uma área livre de
corrupção”, avalia. De
acordo com a presidente, o apoio à campanha às novas medidas
contra a corrupção é a
primeira de muitas atividades programadas
para este ano. “Nosso

objetivo é auxiliar na
formação de cidadãos
conscientes de seus
deveres e direitos, e
divulgar informações
que eduquem crianças,
jovens e adultos a cuidarem dos bens públicos”, declara.
Ela explica que para
isso, o Observatório
conta com a imprensa
local para divulgar as
ações realizadas nesse
sentido. Além de estudar as novas medidas,
os integrantes do Observatório pretendem
visitar escolas, cursos

técnicos e universidades, para divulgar
as novas medidas, ganhando cada vez mais
apoiadores.
Encontro sobre novas medidas contra
a
corrupção
No dia 5 de setembro, às 18h30, acontecerá um encontro no
Sindicato Rural, em
que o Observatório Social de Pinda apresentará as novas medidas,
explicando um pouco o
conteúdo de cada uma

ao público presente.
“Esperamos contar com
um grande público no
encontro para que cada
um se torne um agente
multiplicador”, salienta
a presidente do Observatório.
Trabalho voluntário
Todo trabalho desenvolvido no Observatório Social é realizado por voluntários
de todas as áreas, mas,
com o desejo de contribuir para uma sociedade mais igualitária.

As reuniões acontecem
todas às quintas-feiras,
das 17h30 às 18h50, no
prédio da Associação
Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba
– Acip, Rua Deputado
Claro César, 44 – centro
– sobreloja. Participe
das reuniões, conheça
o trabalho e seja você
também um voluntário.
Lembrando que é regra
do Observatório que
seus membros sejam
apartidários, ou seja,
não podem estar ligados a nenhum partido
político.

“Prêmio Tesouro Nacional 2018” está
com inscrições abertas
A vigésima terceira edição do “Prêmio Tesouro
Nacional” está com inscrições abertas até o dia 3 de
setembro de 2018.
Realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional,
com patrocínio da Fundação Getúlio Vargas, a premiação tem a ﬁnalidade
de estimular a pesquisa na
área de ﬁnanças públicas,
reconhecendo os trabalhos de qualidade técnica
e de aplicabilidade na administração pública.
O concurso é destinado a servidores públicos,
professores, estudantes,
proﬁssionais liberais e

pesquisadores. Poderão
concorrer trabalhos individuais ou coletivos, de
candidatos de qualquer
nacionalidade e formação
acadêmica (graduação ou
pós-graduação).
Os candidatos deverão
escolher um dos três temas:
1) Equilíbrio, transparência e planejamento
ﬁscal de médio e longo
prazo;
2) Gestão de tesouraria, composição, rigidez e
alocação eﬁciente do gasto
público;
3) Federalismo ﬁscal.
O vencedor receberá

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 PRISCILA MATIAS RODRIGUES, em
virtude da mesma não ter sido encontrada no endereço indicado, 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 à quantia de R$ 1.982,55
em 02/08/2018, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e
emolumentos das quais é devedora em decorrência de atraso no pagamento de
prestações relativas ao contrato de ﬁnanciamento imobiliário nº 844440794163,
ﬁrmado em 13 de janeiro de 2015, garantido por alienação ﬁduciária, registrado sob
nº 06, na matrícula nº 49.418, tendo por objeto o imóvel situado na RUA ADHAIR
FERREIRA MACEDO Nº 149, CIDADE VISTA ALEGRE, PINDAMONHANGABA-SP,
CEP 12.442-210. 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, 02 de agosto de 2018.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oﬁcial Registrador -

prêmio de R$ 40 mil, e o
segundo e terceiro colocados receberão prêmios de

R$ 20 mil e R$ 10 mil, respectivamente. Além disso,
receberão também certiﬁ-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA
CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA E
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
PINDAMONHANGABA

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Processo Administrativo:
Órgão Público:
Entidade:
Objeto:

Valor do Recurso Municipal:
Vigência:
Data da Assinatura:

3457/2018
Município de Pindamonhangaba
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Pindamonhangaba - APAE
Atendimento a alunos da Educação Infantil e Ensino
Fundamental com deficiência intelectual, associada ou não
a outras patologias promovendo ações pedagógicas,
terapêuticas e lúdicas que tendem a possibilitar o
desenvolvimento global harmônico das crianças atenuando
suas dificuldades e incentivando seu potencial, facilitando
a inserção social e promovendo qualidade de vida pessoal,
familiar e coletiva.
R$ 139.163,89
12 meses a partir de 15/06/2018
30/07/2018

LEILÃO EXTRAJUDICIAL . LOTEAMENTO “RESIDENCIAL GRANJA SAITO”. ROGÉRIO BOIAJION, Leiloeiro Oficial matriculado
perante a JUCESP sob o nº 954, autorizado por NOVAVIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF
n.º 14.760.267/0001-91, endereço à Rua Rio Grande do Sul, 838, ap.82C, Santo Antônio, cidade de São Caetano do Sul/SP
e CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, inscrita no CNPJ/MF n.º 05.262.743/0001-53, endereço à Rua Joaquim Floriano,
466 Bloco C, 8º andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04534-002, sendo Devedor Fiduciante, Francisco Assis Bento, CPF 072.343.04894 e esposa Lucia Helena Gonçalves Bento, CPF 069.303.398-30 faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20
de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária
de bem imóvel, fará realizar o Leilão do seguinte bem. Lote: Lote de Terreno nº 22, da Quadra 06, do Loteamento denominado
“Residencial Granja Saito”, situado na cidade de Pindamonhangaba - Matrícula 52.690, do Oficial de Registro de Imóveis e
Anexos da Comarca de Pindamonhangaba – SP. Descrição: Com frente para a Rua Oito (08) (atual Rua das Begônias), medindo
14,00m (quatorze metros); do lado de quem da referida rua olha o terreno, mede 30,00m (trina metros), confrontando com o lote
nº23; do lado esquerdo mede 30,00m (trinta metros), confrontando com o lote nº 21; e no fundo mede 14,00m (quatorze metros),
confrontando com a área institucional “1”, encerrando a área de 420,00m2 (quatrocentos e vinte metros quadrados). Cadastrado
na Prefeitura Municipal sob a sigla nº SO-21-11-03-005-00. O Lote integra o Empreendimento Residencial Granja Saito situado
no Município e Comarca de Pindamonhangaba/SP, devidamente registrado em R.03 da matrícula n.º 52.017, do Oficial
de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Pindamonhangaba-SP. Data da 1a Praça: dia 25 de agosto de 2018 às
10 horas ao dia 28 de agosto de 2018 às 10 horas. Lance Mínimo em 1a Praça: R$ 448.847,27 (quatrocentos e quarenta e
oito mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos). Não havendo licitante ou se o lance mínimo ofertado for inferior
ao valor retro, será realizada a 2a Praça. Data da 2a Praça: dia 28 de agosto de 2018 às 10:00 horas ao dia 12 de setembro
de 2018 às 10 horas. Lance Mínimo em 2a Praça: R$ 269.588,54 (duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e
oito reais e cinquenta e quatro centavos), no qual estão incluídas as despesas (prêmios de seguro, dos encargos contratuais,
inclusive ITBI e despesas com publicidade do presente Edital), já atualizadas até a data do leilão. Condições da Arrematação: A
venda será realizada à vista ou 30% à vista + 36 parcelas mensais, corrigidas mensalmente pela variação do índice IGPM – FGV,
observado o direito de preferência do Fiduciante em igualdade de condições com terceiros (Art.27, Parágrafo2-B, Lei 951497).
Condições Gerais: Consta em Av. 01 existência de restrição de uso dos lotes. Constam débitos de Condomínio e IPTU.
Os interessados deverão se cadastrar no site www.bcoleiloes.com.br e se habilitar antes do início do leilão. Os lances online e seus
incrementos deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições. Serão de
responsabilidade do arrematante a eventual desocupação bem como todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão,
como, mas não se limitando ao pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que
será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública ou Particular com a Constituição de Alienação Fiduciária em
Garantia, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel (ITBI), eventuais foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos, IPTU e débitos
com a Associação dos Moradores etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra e sem qualquer garantia, constituindo
ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações extrajudiciais eletrônicas e vistoriar
o bem, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação, na forma
do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97. Mais informações no escritório do leiloeiro ou através dos telefones (11) 3197-0883 ou (11)
98146-6070. Rogério Boiajion, matrícula – JUCESP 954 e contato@bcoleiloes.com.br.

cado de vencedor e publicação de monograﬁa.
As inscrições devem ser

realizadas no site do prêmio.
Mais informações no
link:https://bit.ly/2ti5xKa

