
FUNDAÇÃO  DR .  JOÃO  ROMEIRO Edição 9.128

PINDAMONHANGABA 7 DE AGOSTO DE 2018TERÇA-FEIRA

Tribuna do Norte
Ano 137

NUBLADO COM 
POSSIBILIDADE DE CHUVA

UV 6 

PREVISÃO DO TEMPO 

12º 

PINDAMONHANGABA

24º

Fonte CPTEC/INPE

NUBLADO COM 

PÁGINA 2 

“Bem Viver”: Centro Municipal de Educação 
Infantil e escola são entregues à população

A Prefeitura de Pindamonhanga-
ba inaugurou, na última sexta-feira 
(3), a Escola Municipal “João Kolen-
da Lemos” e o Centro Municipal de 
Educação Infantil “Professora Ruth 
Dóris Lemos” – ambos no residencial 

“Bem Viver”, no Araretama. 
A cerimônia de inauguração foi 

realizada na escola com a presença 
de familiares dos homenageados, 
ex-alunos do Ibad, autoridades mu-
nicipais e as equipes que compõem 

a escola e o Cmei. 
Não faltaram emoção e boas 

lembranças relacionadas aos home-
nageados, que tanto contribuíram 
para a educação no município.

PÁGINA 3

1ª fase: “Festival Sertanejo” defi ne fi nalistas   

Realizado pelo 
Departamento de 
Cultura da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, o “XV 
Festival de Interpretação 
da Música Sertaneja - 
Luiz Carlos Cardoso” teve 
início no último domingo 
(5), com a fase seletiva. 

Trinta candidatos, 
de nove cidades, se 
apresentaram para 
os jurados no Espaço 
Cultural Luiz Carlos 
Cardoso “Cardosão”, 
na praça Engenheiro 
José Salgado Ribeiro. 
O júri selecionou nove 
fi nalistas nas categorias: 
“Individual”, “Música 
Raiz” e “Jovem Música 
Sertaneja”. 

A fi nal do “Festival 
Sertanejo” também 
ocorrerá no Espaço 
Cardosão, no próximo 
domingo (12), com 
entrada gratuita.

PÁGINA 5Júri escolheu nove fi nalistas nas categorias: “Individual”, “Música Raiz” e “Jovem Música Sertaneja”

Prefeitura inaugura escola e Cmei, que atenderão crianças moradoras do residencial “Bem Viver”  

Veículos 
com placas 
terminadas em 
5 e 6 devem ser 
licenciados em 
agosto

PÁGINA 3

Luis Claudio/Portal R3

“II Encontro 
Municipal com 
a Prática da 
Pedagogia 
Waldorf” recebe 
inscrições   

PÁGINA 3

Com entrada gratuita, “5º Fórum Cpic” 
tem inscrições abertas
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REGISTRO CULTURAL ALTAIR FERNANDES

Exibição de fi lme. Repleta de bons eventos, a 
programação de agosto teve início na noite da última 
quarta-feira (1º/8), às 19 horas com cinema no Palace-
te 10 de Julho (Cine Didum e Sessão Sesc);

Exposição. Duas exposições foram abertas no dia 1º 
de agosto, devendo permanecer até o dia 31: “It was Ama-
zon”, no Palacete 10 de Julho (das 8 às 17 horas), e “Faces 
do Amor”, no Museu Dom Pedro I e Dona Leopoldina;

Festival Sertanejo. Teve início no domingo (5) e se 
encerra no domingo (12), pela manhã, no Espaço Cardosão 
(praça Engenheiro José Salgado Ribeiro – atual pátio da 
feira de produtos hortifrutigranjeiros),  o XV Festival de 
Interpretação da Música Sertaneja - Luiz Carlos Cardoso”;

Dança de rua. No centro comunitário do Alto Car-
doso havérá ofi cina de Dança de Rua, começou domingo 
(5) e prossegue nos dias 12, 19 e 26, com início às 8h30;

Exposição. No saguão da prefeitura, de 17 a 31, das 8 
às 17 horas, a exposição “O Percurso Criativo do Desenho”;

Exibição de fi lme. Na Biblioteca Municipal Maria 
Bertha Cesar, dia 8, às 14 horas, o fi lme “Brichos: a 
fl oresta é nossa” (Ponto MIS);

Exibição de fi lme. No CEU das Artes, dia 10, às 
14 horas, o fi lme “Lutando para vencer” (Ponto MIS);

 Exibição de fi lme. No Palacete 10 de Julho, dia 
15, às 19 horas, “Conto da Princesa Kaguya (Cine Di-
dum e Sessão Sesc);

Seminário. Na Faculdade Anhanguera, dias 17 e 
18, às 9 horas, Seminário de Patrimônio: “Repensando o 
Patrimônio”;

Exibição de fi lme. Na Biblioteca Municipal Maria 
Bertha Cesar, dia  22, às 14 horas, o fi lme “O Mundo 
dos Pequeninos” (Ponto MIS);

Palestra. Na Fasc – Faculdade Santa Cecília, dia 
23, às 19 horas, palestra “It was Amazon”, com o artis-
ta Jader Esbell;

Exibição de fi lme. No CEU das Artes, dia 24, às 9 
horas, “O Menino e o Mundo” (Ponto MIS);

Premiação da Trova. No Teatro Galpão, dia 25, 
a partir das 19 horas, festa de premiação do XXVIII 

Concurso Nacional/Internacional de Trovas e do XXIV 
Juventrova (concurso estudantil da modalidade);

Balé. No Teatro Galpão, dia 26, às 19 horas, Ballet 
Stagium;

Dança. No Bosque da Princesa, dia 26, às 10 horas, 
Rodas Abertas de Danças Circulares;

Teatro. De 27 de agosto a 9 de setembro, em 
horários variados de apresentações (locais ainda não 
divulgados), o XXI Festil – Festival de Teatro Estudan-
til de Pindamonhangaba;  

Exibição de Filme. No Palacete 10 de Julho, dia 
29, às 19 horas, Mazzaropi com “O Gato da Madame” 
(Cine Didum e Sessão Sesc);

Sessão solene da APL. No Palacete 10 de Julho, 
dia 31, às 19 horas, sessão plenária solene da Academia 
Pindamonhangabense de Letras;

Ofi cina. No CEU das Artes, dia 31, 14 e 18 horas, 
como a monitora Natália Tonda, “A Revelação da Má-
quina” (ofi cina do Ponto Mis - Programa de circulação 
e difusão audiovisual).

Maurício Pindamonhangaba
E o escritor Maurício Cavalheiro (cronista deste 

jornal, coluna “Proseando”) que leva o nome da cidade 
até em seu e-mail (mc.pindamonhangaba@gmail.com) 
continua elevando o nome da cidade nos certames 
culturais realizados Brasil afora. Eclético representante 
de Pindamonhangaba, participa de concursos nas mais 
diversas modalidades literárias (conto, crônica, poesia, 
trova etc.) sua recente conquista (se é que já não teve 
outras) foi no Estado do Paraná.   Foi o único classifi -
cado do Estado de São Paulo, obteve Menção Honrosa 
no 2º Concurso de Haicai de Toledo – Kenzo Takemori 
2018 com o seguinte trabalho:

Incêndio na mata
colore o céu de vermelho –
bando de tiês-sangue.
Haicai é um poema curto originado no Japão. O 

concurso foi promovido pela ALT - Academia de Letras 
de Toledo-PR e a revista de literatura “Philos”.

Agosto é mês de licenciar veículos 
com placas terminadas em 5 e 6

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

¨¨
Os proprietários de ve-

ículos com placas de nú-
meros fi nais 5 e 6 devem 
se atentar ao prazo do li-
cenciamento anual obri-
gatório. De acordo com o 
Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo 
(Detran-SP), quem não 
regularizar a documenta-
ção até o dia 31 de agosto, 
pode ter o veículo removi-
do ao pátio e receber mul-
ta de R$ 293,47.

O valor do licencia-
mento é de R$ 87,38 para 
todo tipo de automóvel. 
Após a data limite, a cir-
culação com o documento 
em atraso passa a ser irre-
gular e pode render multa 
e apreensão do veículo. 
Além disso, o motorista 
está passível de receber 
sete pontos na Habilita-
ção, porque dirigir veícu-
lo sem estar devidamente 
documentado é infração 
gravíssima, conforme pre-
vê o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB).

Todo automóvel pre-
cisa ser licenciado anu-
almente para rodar de 
forma legal, independen-
temente do ano de fabri-
cação.  Para isso, basta 
informar o número do 
Registro Nacional de Veí-
culos Automotores (Rena-
vam) ao caixa bancário ou 
selecionar essa opção nos 
terminais eletrônicos das 
agências ou no internet 
banking e pagar a quantia 
especifi cada. Em casos de 

Em 2018, o licenciamento obrigatório custa 
R$ 87,38 para todo tipo de automóvel

Todo veículo precisa ser licenciado anualmente para rodar de maneira legal

Reprodução/Internet

Ministério do Trabalho emite mais de 
dois milhões de carteiras em 2018

possíveis débitos de IPVA, 
seguro obrigatório e multas, 
por exemplo, o pagamento 
da licença só será aceito com 
a quitação das dívidas.

Para retirar o licencia-
mento, o condutor deve ir 
à unidade do Detran onde 

o veículo está registra-
do ou em qualquer posto 
Poupatempo para solici-
tar a expedição do docu-
mento, portando o com-
provante de pagamento e 
um documento de identi-
fi cação. Se preferir rece-

ber a documentação em 
casa, o motorista tem que 
pagar, juntamente à taxa 
de licenciamento, o va-
lor de R$ 11 para o envio 
pelos Correios. O prazo 
de postagem é de até sete 
dias úteis após a emissão.

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
No primeiro semestre 

de 2018, o Brasil expediu 
mais de 2,7 milhões de 
carteiras de trabalho. De 
acordo com o Ministério 
do Trabalho, este número 
representa um aumento 
geral de mais de 74 mil 
documentos em relação 
ao mesmo período do ano 
passado.

Até o fi m de junho de 

2017, 2.644.195 carteiras 
foram emitidas no país. Em 
contrapartida, neste ano, 
o total semestral fi cou em 
2.719.179. O estado de São 
Paulo foi o que mais con-
cebeu a documentação no 
período (673.347), seguido 
de Minas Gerais (277.599), 
Rio de Janeiro (211.712) e 
Bahia (163.842).

Em 2018, também 
houve um aumento na 
emissão de carteiras de 
trabalho para estrangei-

ros. O total de expedições 
foi de 22.938 até maio de 
2017 e, no mesmo período 
deste ano, o Ministério do 
Trabalho atingiu o número 
de 34.727 carteiras. Esta 
elevação se deve, especial-
mente, a grande quantida-
de de venezuelanos ingres-
sando no Brasil em virtude 
da crise em seu país de ori-
gem. Visto que, o estado de 
Roraima liderou a emissão 
do documento para imi-
grantes.

Vendas do varejo 
devem crescer 6% no 
mês do “Dia dos Pais”

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O comércio varejista 

do Vale do Paraíba de-
verá ter um crescimen-
to de 6% em agosto, em 
comparação ao mesmo 
período de 2017. De 
acordo com a Fede-
ração do Comércio de 
Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP), 
no mês em que o “Dia 
dos Pais” é comemora-
do, o faturamento real 
do setor pode atingir 
R$ 2,7 bilhões.

Os segmentos de 
eletrodomésticos, ele-
trônicos e lojas de de-
partamentos (20%) e 
de lojas de móveis e 
decoração (11%) de-
vem apontar as maio-

res taxas de crescimen-
to. Mesmo que, o “Dia 
dos Pais” tende a ser 
uma data com volume 
de vendas inferior a 
outras, como “Dia das 
Mães” e Natal.

Além disso, segun-
do a FecomercioSP, a 
porcentagem de ele-
vação no faturamento 
varejista corresponde 
à sazonalidade do se-
gundo semestre. Tradi-
cionalmente, as vendas 
do setor de vestuário 
caem em relação ao 
mês de julho e agosto é 
subsequente às férias, 
quando as famílias 
gastaram com viagens 
ou outros tipos de re-
creação e atividade, o 
que implica na redução 
da capacidade de con-
sumo.

Divulgação

Numa gentileza do Departamento de Cultura recebemos e 
divulgaremos nessa coluna o calendário de eventos culturais 
programados para este mês de agosto:

Sob a luz da 
Pedagogia Waldorf          

Quando um projeto dá certo, geralmente, 
há continuidade. É por isso que 

a Secretaria de Educação e Cultura de 
Pindamonhangaba realizará a segunda edição 
do “Encontro Municipal com a Prática da 
Pedagogia Waldorf”.

A participação no evento é gratuita e 
haverá palestras e ofi cinas pedagógicas 
com as temáticas: “As séries iniciais sob a 
luz da Pedagogia Waldorf”; “Matemática 
- movimento, ritmo e cálculo”; “A terra, o 
tempo e o trabalho - conectando a criança 
ao outro e ao mundo através das ciências 
humanas”; “Língua Portuguesa - Alfabetização 
por imagem, do movimento à escrita”; e 
“Observação da natureza - abordagem poética 
como caminho de iniciação às ciências”.

Nomes como Ana Cecília Padilha, Gabriela 
Jahnel e Christiane Fada Bois estão entre os 
condutores das atividades, que acontecerão no 
próximo sábado.

O evento é voltado para educadores da Rede 
Municipal de Ensino e demais profi ssionais de 
educação interessados. Participe!
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Divulgação

Divulgação

Escola Municipal e Cmei no 
“Bem Viver” são inauguradas

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba inaugurou, 
na sexta-feira (3), a Escola 
Municipal e o Cmei (Cen-
tro Municipal de Edu-
cação Infantil) do “Bem 
Viver”. O Centro Munici-
pal de Educação Infantil 
recebeu a denominação 
de ‘Professora Ruth Dó-
ris Lemos”; a Escola Mu-
nicipal de “João Kolenda 
Lemos”. Entre seus feitos 
na área educacional, o ca-
sal foi o fundador do Ibad 
– Instituto bíblico das As-
sembleias de Deus, loca-
lizado no bairro Santana, 
em Pindamonhangaba, há 
mais de 50 anos.

A cerimônia de inau-
guração dos dois equipa-
mentos foi realizada na 
escola, com a presença de 
familiares dos homenage-
ados, ex-alunos do Ibad, 
autoridades municipais 
e as equipes que com-
põem a escola e o Cmei. 
O evento foi marcado pela 
emoção, com lembranças 
felizes daqueles que con-
viveram com o casal, e 
pela demonstração de fé 
dos convidados que fize-
ram uso da palavra.

A família do casal Ko-
lenda Lemos foi represen-
tada por seus filhos, o pas-
tor Mark, que atualmente 
está à frente do Ibad, pas-
tora Rebecca e pastora 
Rachel. Outro momento 
de destaque foi uma im-
provisação, pelos ex-alu-
nos do Ibad, que canta-
ram o hino da instituição. 

Os pastores Luiz Otávio 
Palhari e Euclides Vaz Jú-
nior também levaram sua 
palavra em homenagem 
ao casal Kolenda Lemos.

O prefeito Isael Do-
mingues lembrou sobre a 
importância do exemplo 
de determinação, pionei-
rismo e moral do casal ho-
menageado, que servirá 
de inspiração tanto para a 
escola quanto para o cen-
tro de educação infantil, 
ambos construídos para 
atenderem as crianças 
moradoras do residencial 
“Bem Viver”.

Os homenageados
Ruth Dóris Lemos e 

João Kolenda Lemos fun-
daram o Ibad em 1958. 
Ela, norte-americana, e 
ele, natural do Rio Grande 
do Sul, casaram-se após 
a formação do pastor, no 
Seminário de Teologia das 
Assembleias de Deus, nos 
Estados Unidos. Ela era 
formada em teologia.

Nos primeiros anos do 
Ibad, Ruth Dóris lecionou 
inglês. Já João Kolenda 
Lemos lecionou na insti-
tuição, ininterruptamen-
te, desde sua fundação, 
por 50 anos.

A missionária Ruth 
Dóris faleceu em 2009, um 
ano depois do Jubileu de 
Ouro – 50 anos – do Ibad. 
O pastor João Kolenda fale-
ceu em dezembro de 2012. 
É considerado um dos pio-
neiros na área da Educação 
Teológica das Assembleias 
de Deus no Brasil.

AbertAs inscrições pArA o “ii encontro 
MunicipAl coM A práticA dA pedAgogiA WAldorf”  

“5º Fórum Cpic” está 
com inscrições abertas

Instituições filantrópicas 
promovem eventos para 
arrecadar fundos

A Secretaria de Edu-
cação e Cultura da Pre-
feitura de Pindamo-
nhangaba realizará o 
“II Encontro Municipal 
com a Prática da Peda-
gogia Waldorf” no pró-
ximo sábado (11), na 
Faculdade Anhanguera. 
Gratuitamente, as inscri-
ções foram abertas para 
os professores da Rede 

Municipal na última se-
mana, e, a partir dessa 
segunda-feira (6), foram 
abertas aos demais pro-
fissionais de educação 
interessados.

O evento contará com 
a palestra “As séries ini-
ciais sob a luz da Peda-
gogia Waldorf” e, em 
seguida, quatro opções 
de oficinas pedagógicas: 

“Matemática - movimen-
to, ritmo e cálculo”, com 
Ana Cecília Padilha; “A 
terra, o tempo e o traba-
lho - conectando a crian-
ça ao outro e ao mundo 
através das ciências hu-
manas”, com Gabriela 
Jahnel; “Língua Portu-
guesa - Alfabetização por 
imagem, do movimento 
à escrita”, com Glaucia 

Santos; e “Observação 
da natureza - abordagem 
poética como caminho 
de iniciação às ciências”, 
com Christiane Fada Bois.

Inscrições e mais in-
formações podem ser 
obtidas pelos telefone 
s3644-1566 e 3644-1567. 
Lembrando que a parti-
cipação no evento é gra-
tuita.

Pindamonhangaba 
discutirá fitoterapia 

e outras práticas 
integrativas e 

complementares 
em agosto 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Saúde e do Cen-
tro de Práticas Integrativas 
e Complementares (Cpic), 
realizará o “5º Fórum Cpic”. 
Nos dias 22 e 23 de agosto, o 
evento será na sede do Cpic 
e, nos dias 22 e 24, na praça 
Monsenhor Marcondes.

O Fórum conta com o 
apoio da Associação de Plan-
tas Medicinais Nova Essên-
cia, do Pólo Regional do Vale 
do Paraíba (Apta/SAA) e do 
Fundo Social de Solidarieda-
de. A comissão organizadora 
é formada pelos Getis (Gru-
po de Estudo Interinstitucio-
nal) de Fitoterapia, de Ali-
mentação, 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 Nacio-
nal de Plantas Medicinais 

e Fitoterápicos: estamos 
no caminho certo?”, com 
o palestrante prof. dr. Luiz 
Marques, coordenador da 
Comissão de Plantas Medici-
nais e Fitoterápicos do Con-
selho Regional de Farmácia 
de São Paulo e diretor / te-
soureiro da Associação Pau-
lista de Fitoterapia. Durante 
o dia e no dia seguinte, serão 
desenvolvidos ainda ações 
com temas como Fitoterapia 
(pomada erva baleeira), Cro-
moterapia Científica, Dança 
Circular, Nutrição, Acupun-
tura, 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,  tai chi pai 
lin, auriculoterapia, exposi-
ção de banners, mostra de 
plantas medicinais e aromá-
ticas.

O 5º Fórum do Cpic tem 
entrada gratuita e é volta-
do para profissionais de 
saúde e interessados em 
geral. As inscrições já es-
tão abertas e devem ser 
feitas até o dia 17 de agos-
to, pessoalmente no Cpic, 
que fica na rua Dr. José 
Luiz Cembranelli, 1.005, 
Parque das Nações. As va-
gas são limitadas.

ColAborou Com o texto: 
DAyANE GOMES

***
Em prol da continuida-

de de seus trabalhos assis-
tenciais, duas entidades 
realizarão eventos para 
garantir recursos de fun-
cionamento em Pindamo-
nhangaba, no sábado (11). 
O Lar Irmã Terezinha pro-
moverá o tradicional “Ba-
zar da Pechincha” das 8 às 
14 horas. Mais tarde, será 
a vez da Casa Transitória 
“Fabiano de Cristo” rea-
lizar a tradicional “Noite 
da Pizza” a partir das 20 
horas.

A feira beneficente terá 
roupas com preço aces-
sível, R$ 1. Sendo que, a 
venda contará com itens 
de moda feminina e in-
fantil, artesanato, brin-
quedos, calçados, bijuteria, 
bolsas, livros e outros aces-
sórios. Já o rodízio de pizza 
custará R$18,90, com ex-
ceção de crianças menores 
de cinco anos, que poderão 
comer de graça, e as de seis 
a 10 anos de idade, que pa-
gam apenas metade.

A tarde de compras 
acontecerá na sede do 
lar de idosos, que fica na 
rua São João Bosco, 706 
- Santana. Enquanto a 
noite de degustação de 
massa à vontade ocorrerá 
na casa de apoio social às 
famílias, crianças e ado-
lescentes, localizada na 

rua Frei Fabiano de Cris-
to, 555 - Crispim.

Mais informações po-
dem ser adquiridas por 
meio de contato telefôni-
co com o Lar Irmã Terezi-
nha (3642-2203) e a Casa 
Transitória “Fabiano de 
Cristo” de Pindamonhan-
gaba (3642-6277).

No Lar Irmã Terezinha haverá 
bazar beneficente; na Casa 
Transitória, rodada de pizza

Um dos eventos do sábado (11) será a “Noite da 
Pizza” a partir das 20 horas

Reprodução/Internet

Inauguração dos espaços educacionais aconteceu na última sexta-feira (3)
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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 fi duciária – 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 fi nanciamento imobiliário nº 844440794163, 
fi rmado em 13 de janeiro de 2015, garantido por alienação fi duciária, 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 
  Ofi cial Registrador -

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

DEPARTAMENTO DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
Rua Dep. Claro César, 33 – Centro CEP 12400-220 - Pindamonhangaba/SP. 

Tel: 3642-1080 3643-2690   E-mail: cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 

Fundo Municipal de Apoio às Políticas Culturais 
EDITAL LINGUAGENS ARTÍSTICAS – Chamamento Público nº05/2018 

 
 

Após fase recursal, encerrada no dia 31 de julho de 2018, os proponentes apresentaram as 
documentações pendentes, sendo assim, a lista de projeto habilitados é a seguinte: 

 
 

 

PROJETOS HABILITADOS: 
PROJETO PROPONENTE 

Atores Sociais: O Teatro nas escolas IA3 – Instituto de Apoio Desenvolvimento. Humano 
Artes e Aprendizagem 
 

Calos Ederson Cleiton Roberto 
 

Cinema na Comunidade Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente 
– Projeto Crescer 

Conto outra vez – Pedro e o Lobo Tiago da Silva Oliveira 
 

Cultuarte Associação p/ Auxílio da Criança e do Adolescente – 
Projeto Crescer 

Fazendo Arte – Dança Urbana e Dance 
Hall 

Liceu Coração de Jesus “Instituto Profissional 
Salesianos de Pindamonhangaba” 
 

Nossa Cidade, nossa história Muller Anderson M. Zeferino 
 

Ô de Casa – Memórias, brincadeiras e folia 
 

Francisco Antônio Leite de Freitas Filho 
 

Sons no Bosque 
 

Oliveira &Folter Produções Musicais LTDA-ME 

Tambores das Minas 
 

Mônica Regina Cardoso da Silva 

Bandinha da Alegria 
 

Marcos Roberto de Souza 

DoctrinaDefixit (Ensino Petrificado) Pedro de Camargo 
Moreira César Encanto Associação Centro de Convivência dos Idosos de 

Moreira César 
O Circo da Vida 
 

Rafael Gomes de Andrade 

Ocupação literária JuóBananére: produção 
e distribuição da Antologia dos escritores 
da APL A estética da Paz – em Poesia e 
Prosa 

Academia Pindamonhangabense de Letras 

 

 
 

ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA 
Diretor do Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico 

 

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 072.343.048-
94 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.
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                                 Pindamonhangaba / SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADIAMENTO – NOVA DATA ***

TOMADA DE PREÇO Nº 008/2018 (PMP 20728/2018) 
Comunicamos o adiamento da licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
de serviços de consultoria especializada, para elaboração do Plano Diretor de 
Macrodrenagem da Área Urbana do Município de Pindamonhangaba”, pois, por 
lapso, não foi encaminhada para publicação junto ao DOU – Diário Ofi cial da União, 
por tratar-se de convênio, fi cando marcada a nova data para entrega dos envelopes 
até dia 06/09/2018, às 14h, e início da sessão às 14h30. 

*** 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 REGISTRO DE PREÇO Nº 123/2018 (PMP 20653/2018) 
Para “aquisição de utensílios de cozinha – plásticos – para o preparo da alimentação 
escolar”, com entrega dos envelopes até dia 23/08/18 às 08h e início da sessão às 
08h30. 

PREGÃO Nº 124/2018 (PMP 20678/2018) 
Para “aquisição de cadeiras de rodas e cadeiras de banho”, com entrega dos 
envelopes até dia 23/08/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 130/2018 (PMP 21201/2018) 
Para “contratação de empresa especializada em processamento de roupa hospitalar 
e uniformes, constituindo-se de lavagem (incluindo umectação, quando necessária), 
centrifugação, secagem, calandragem, dobragem, embalagem e reparo de rouparia, 
pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 20/08/18 às 08h e 
início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 161/2017 (PMP 34914/2017) – reabertura 
Para “contratação de empresa de engenharia especializada para locação de Sistema 
de Radiocomunicação Digital com fornecimento de equipamentos, materiais, 
serviços de instalação, ativação e treinamento, para atender as necessidades 
operacionais do Departamento de Transito da Prefeitura de Pindamonhangaba, em 
plena conformidade com as especifi cações técnicas constantes neste Termo”, com 
entrega dos envelopes até dia 20/08/18 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. 

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

PREGÃO Nº 114/2018 (PMP 18190/2018) 
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou deserta a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de espelho com moldura, perfurador para 
encadernação, balanço, circuito bebê em L, cama elástica e banheira com trocador”, 
em 25/07/2018. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 069/2018 (PMP 12727/2018) 
A autoridade superior homologou, em 01/08/2018, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de 01 veículo, tipo automóvel, para transporte de passageiros 
para compor a frota da Secretaria de Saúde, especifi camente para atender a USF 
Cruz Grande”, em favor da empresa Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos 
Automotores Ltda, o item 01, no valor total de R$ 43.600,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 099/2018 (PMP 17350/2018) 
A autoridade superior, considerando o parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, 
homologou, em 26/07/2018, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de 
kit lanches para atender à SEMELP em eventos, viagens de alunos e atletas, festivais 
e competições”, em favor da empresa E. E. Martuscelli Padaria e Restaurante Ltda 
ME, os itens (item-vl unit em R$): 01-2,41; 02-2,00; 03-7,29. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 105/2018 (PMP 17908/2018) 
A autoridade superior homologou, em 20/07/2018, a adjudicação do pregoeiro na 
licitação supra, que cuida de “aquisição de frutas para os alunos do Projeto Escolar 
Olímpica da SEMELP”, em favor das empresas, os itens (item-vl unit em R$): 
Entreserras EIRELI ME: 01-4,90; 02-5,90; 03-4,10; 04-7,20; 05-3,37; 06-8,70; Maria 
de Lourdes de Souza Recende ME: 07-16,90. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 107/2018 (PMP 17918/2018) 
A autoridade superior, com base na análise técnica das propostas, amostras e 
documentação técnica exigida no termo de referência, pela equipe técnica da 
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, homologou, em 25/07/2018, e 
adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição de insumos (fi ta) para atender 
aos pacientes do programa de diabetes do Município por um período de 12 meses”, 
em favor da empresa Roche Diabetes Care Brasil Ltda, o item 01, no valor unitário 
de R$ 0,28. 

PREGÃO Nº 111/2018 (PMP 18175/2018) 
A autoridade superior homologou, em 24/07/2018, e adjudicou a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de móveis e ventiladores”, em favor das empresas: CT Araújo 
Móveis ME, o item 01, no valor total de R$ 2.910,90; Entek Equipamentos Taubaté 
Ltda EPP, os itens 05 e 06, no valor total de R$ 3.696,02; LS Aguiar Móveis EPP, os 
itens 03 e 04, no valor total de R$ 3.599,00. Item fracassado: 02. 

PREGÃO Nº 112/2018 (PMP 18176/2018) 
A autoridade superior homologou, em 25/07/2018, e adjudicou a licitação supra, 
que cuida de “aquisição de aparelhos celulares”, em favor da empresa Entek 
Equipamentos Taubaté Ltda EPP, o item 01, no valor total de R$ 8.340,00. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 078/2018 (PMP 14926/2018) 
Foi fi rmado o contrato 103/2018, de 27/07/2018, para “contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de imunização e controle de pragas 
urbanas nos prédios da Secretaria Municipal de Educação e Cultura”, no valor de 
R$ 138.225,42, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor 
do contrato o Sr Júlio César Augusto do Valle, e pela contratada, empresa Agregue 
Multiserviços EIRELI EPP, o Sr Fabrício Felipo Barbosa Ribeiro. 
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ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMTUR- GESTÃO 2016/2018 
 

Ao décimo terceiro dia do mês de junho de dois mil e dezoito, às dezessete horas e quarenta 
minutos, nas dependências da Sede dos Conselhos Municipais, na Av. Albuquerque Lins nº 138- 
bairro São Benedito, Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniram os Conselheiros Municipais 
do COMTUR – Conselho Municipal de Turismo para décima nona reunião ordinária da Gestão 
2016/2018, cuja pauta foi: 1- APRESENTAÇÃO DA SRA. STHEPHANY BARBOZA E APLICAÇÃO DE 
QUESTIONÁRIO PARA UM PROJETO CIENTÍFICO DA FEG- UNESP PARA ANALISAR E PROPOR PONTOS 
CRÍTICOS E POSITIVOS DO COMTUR DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA. 2- FESTIVAL JUNINO E FESTIVAL 
DE INVERNO DO RIBEIRÃO GRANDE (SRA. NIUCÉIA E SRA. KELLY) 3- ELABORAÇÃO DO CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA NOVA GESTÃO DO COMTUR EM AGOSTO. 4- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE 
INTERESSE DO COMTUR. Estiveram presentes os seguintes conselheiros (as): Nancy Nomoto Leme, 
Kelly Eugênio Mendonça Faria, Silvia Nascimento, Fabio Oliveira Vieira, Jairo Fogaça, Cristina 
Ferreira de Souza Someci, Frederico do Rosário Ribeiro, Maria Ivete Ultramari Rosa, Niuceia 
Fernandes Nogueira Vieira, Jorge Ferreira Rola, Valdir Santos Teixeira, Dionele Cristine Gomes 
Curcio, e os convidadas Carmem Lúcia Fernandes do Couto, artesã, Filipa de Vilhena Oliveira, 
Thais Batista do Carmo, Sthephany Barboza UNESP- Guaratinguetá e Maurício Dilamaro UNESP- 
Guaratinguetá; Após dez minutos de tolerância a Sra. Niuceia Fernandes Nogueira Vieira, 
presidente, iniciou a reunião com aprovação da Ata da 18ª Reunião, pois todos leram por e-mail e 
estavam de acordo com sua aprovação. Seguindo para a pauta1- APRESENTAÇÃO DA SRA. STHEPHANY 
BARBOZA E APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO PARA UM PROJETO CIENTÍFICO DA FEG- UNESP PARA 
ANALISAR E PROPOR PONTOS CRÍTICOS E POSITIVOS DO COMTUR DA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA. A 
Sra. Sthephany e o Sr. Maurício fazem uma breve apresentação do Projeto que tem como objetivo: Avaliar 
a Governança no Turismo (COMTUR) de várias cidades da região, para identificar fatores críticos, comparar 
os casos, através de documentos, entrevistas e questionários para fazer um relatório que será apresentado 
posteriormente. Será importante esse trabalho para que os municípios tenham um auto diagnóstico de 
questões importantes que possam ser melhoradas, pois analisa a opinião da Governança do Turismo na 
capacidade de construção e respeito de regras, políticas e serviços. Após essa explanação, foi aplicado o 
questionário para os membros do COMTUR responderem, após todos entregarem a Sra. Sthephany e o Sr. 
Maurício agradeceram e se colocaram à disposição para voltarem para apresentar o resultado da pesquisa 
e se despediram. 2- FESTIVAL JUNINO E FESTIVAL DE INVERNO DO RIBEIRÃO GRANDE (SRA. NIUCÉIA E 
SRA. KELLY). Seguindo a pauta a Sra. Niucéia comenta que o 5º Festival Junino será realizado no dia 29/06, 
30/06 e 01/07 na Estrada da Pedreira Anhanguera, que esse ano houve um Chamamento Público, e para a 
participação, os empresários tiveram que se inscrever na Prefeitura e apresentar alvará de funcionamento; 
para a empresa de bebidas houve uma Licitação, mostrando uma grande organização para sua realização. 
Em relação ao 2º Festival de Inverno do Ribeirão Grande estava sendo realizado pelos empresários da 
Estrada Jesus Antônio de Miranda, sem um apoio direto da Prefeitura, e que cada dia seria realizado em um 
Estabelecimento, sendo dois finais de semana de julho, nos dia 20,21 e 22/07 e 27, 28 e 29/07. 3- 
ELABORAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA NOVA GESTÃO DO COMTUR EM AGOSTO. Com a 
palavra a Sra. Thais fala sobre a Lei alterada, enviada pelo SR. Jarbas, e ressalta vários erros, sugerindo 
posteriormente serem corrigidos através do setor Jurídico da Prefeitura, após a aprovação do MIT; mas, 
que no momento deveríamos fazer o Chamamento para nova gestão do COMTUR, e mandar os ofícios para 
as entidades pedindo as representações. Para isso sugere criar uma Comissão para ser feito o Edital, com 
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três pessoas, e que essas não poderiam ser candidatas a nova gestão; então, se prontificaram em fazer 
parte dessa Comissão as Conselheiras Niucéia, Ivete e a própria Thais. O Sr. Jairo questiona, que a lei está 
errada e que deveria ser alterada imediatamente, e pergunta se a Sra. Ana Lúcia e Gislene Cardoso 
chegaram a enviar essa nova Lei para o Sr. Jarbas? E pede para que seja feito um Ofício para o Prefeito e 
outro para o Jurídico pedindo a resposta: - Com essa nova lei quais são os novos membros? Pois esta nova 
lei está invalidando todo COMTUR. 4- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR. A Sra. 
Nancy sugere que as reuniões passem a ser iniciadas as 17:30h. havendo a concordância de todos 
conselheiros para essa mudança. Sem mais assuntos, eu, Kelly Eugênio Mendonça Faria secretariei a 
reunião, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada será assinada pela presidente. 
 
 

Pindamonhangaba, 13 de junho de 2018. 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Niucéia Fernandes Nogueira Vieira 

Presidente 
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CONVOCAÇÃO PARA A 20º REUNIÃO ORDINÁRIA 

GESTÃO 2016/2018 

 

O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua Presidente, 

CONVOCÃO: 

1. Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR – Gestão 2016/2018; 
Para a 20º reunião ordinária gestão 2016/2018, a saber: 
 
Data:    08/08/2018 
 
Local da Reunião:         Sede dos Conselhos Municipais, Av. Albuquerque Lins, nº 138, Bairro São 
Benedito, Pindamonhangaba- SP. (nos fundos do PAT) 
 
Horário:                          17:30h 00 (duração máxima 1h 30 min horas). 
Obs: Não atrasar em virtude do portão permanecer fechado, é aberto e todos entram juntos. 
 
PAUTA DA REUNIÃO: 
 
1- APRESENTAÇÃO DA SRA. STHEPHANY BARBOZA – UNESP, DO RESULTADO DA PESQUISA 

REALIZADA NA REUNIÃO ANTERIOR (13/06/2018) 

2- APROVAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA 

SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE 

PINDAMONHANGABA GESTÃO 2018/2020  

 
3- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR. 

 
 

Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2018.    
 
 

 
Niuceia Fernandes Nogueira Vieira 

Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO DE 02 DE AGOSTO DE 2018.

“Dispõe sobre decretação de Título “Hóspede Ofi cial do Município”

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais e, 

Considerando que o Rotary Club de Pindamonhangaba receberá a visita ofi cial do 
Governador do Distrito 4600 de Rotary Internacional,

Considerando que Pindamonhangaba será honrada com a presença ilustre do 
Senhor Governador do Distrito 4.600 Sr. Luiz Roberto Rubin e sua esposa Sra. 
Elizabeth Oliveira Rubin, 

D E C R E T A:

Ficam considerados HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO o Governador do Distrito 
4.600 Sr. Luiz Roberto Rubin  e sua esposa Sra. Elizabeth Oliveira Rubin no dia 07 
de agosto de 2018.

Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2018.
Isael Domingues

Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 02 de agosto de 
2018.

 Anderson Plinio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO - EFCJ

CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 – 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA 
SUPERESTRUTURA DE VIA PERMANENTE E OBRAS DE DRENAGEM VISANDO 
MODERNIZAÇÃO DA VIA PERMANENTE DO KM 28 AO KM 36 NOS MUNICÍPIOS 
DE SANTO ANTONIO DO PINHAL E CAMPOS DO JORDÃO,  com Sessão Pública: 
13/09/2018 às 10:00 horas - Edital disponível a partir do dia 06/08/2018 , no horário 
das 08:00 às 12:00  e das 13:00 às 17:00 horas, na Comissão Permanente Julgadora 
de Licitações, sito à Rua Martin Cabral 87, Centro, Pindamonhangaba - SP. O Edital 
fi cará disponível para a consulta dos interessados, no site da EFCJ - Estrada de 
Ferro Campos do Jordão (www.efcj.sp.gov.br) e no site da imprensa ofi cial (www.
imprensaofi cial.com.br – aba: negócios públicos). Outras informações poderão ser 
obtidas pelo n° (12) 3644-7411/ 3644-7405 ou pelos e-mails renata_kelly@efcj.
sp.gov.br/ marcelo@efcj.sp.gov.br.
Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2018.

MARCELO PADOVAN
Diretor Ferroviário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na 
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2018 (PMP 21235/2018) 
Para “contratação de empresa especializada de engenharia para realização de obras 
de sinalização viária, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, 
estando compreendidas as sinalizações: horizontal e vertical, bem como a 
construção de guias de calçadas, travessia elevada para pedestres e dispositivos 
auxiliares, visando a execução total conforme plano de trabalho estabelecido no 
Termo de Convenio n.º 030/2018 - Detran-SP, e nas condições defi nidas no termo de 
referência”, com entrega dos envelopes até dia 22/08/18 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.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400–  CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P. 
 TEL/FAX:(12) 3644.5600 

PORTARIA GERAL Nº 5.061, 06 DE AGOSTO DE 2018. 
 
 
 
 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais,   
 

R E S O L V E:  
 

Art.1º Retificar a Portaria Geral nº 5.017, de 17 de maio de 2018, que 
constitui o 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, a saber:  
 
“Art. 1º ... 
a) REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO 
1º Titular: Onde se lê: ‘Luciana de Oliveira”  
                       leia-se: “Luciana de Oliveira Ferreira” 
... 
f) REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA 
2º Suplente: Onde se lê: “Gildevan Castro Alves “  
                       leia-se: “Gildevan Castro de Matos” 
...” 
 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2018. 

 
  
 

Dr. Isael Domingues                                          
Prefeito Municipal          
 
 
 
Júlio César Augusto do Valle 
Secretário de Educação e Cultura 
Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 06 de agosto 

de 2018. 
 
 

Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Negócios Jurídicos 
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DECRETO Nº 5.561, DE 02 DE AGOSTO DE 2018. 
 
Dispõe sobre a cobrança de tarifa de caminhões, automóveis, 
caminhonetes, ônibus e carretas, em trânsito pelo Município, pelo 
serviço de conservação e manutenção das vias públicas. 

 
 
 

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no 
uso de suas atribuições legais, e nos termos § 3º da Lei nº 4.794, de 26 de maio de 2008, alterado 
pela Lei nº 4.803, de 18 de junho de 2008, 

 
CONSIDERANDO o reajuste dos valores praticados pelo posto de 

pedágio da Rodovia Federal que atravessa o território municipal, conforme Deliberação da 
ANTT nº 489, de 31/07/2018, publicada no Diário Oficial de 02 de agosto de 2018; 

 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º A tarifa a ser cobrada pelo Município, referente ao Serviço de 

manutenção do pavimento das vias públicas, será fixada de acordo com o tipo de veículo e eixo, 
a saber: 

 
a) Automóvel, Caminhonete, furgão (simples) - R$15,20 (quinze reais e 

vinte centavos) 
 
b) Caminhões, Carretas, Ônibus (por eixo)  - R$15,20 (quinze reais e 

vinte centavos) 
 
 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 03 de agosto de 2018. 

 
Pindamonhangaba, 02 de agosto de 2018. 

 
 
 

Isael Domingues 
Prefeito Municipal 
 
 
 
Maria de Fátima Bertogna  
Secretária da Fazenda e Orçamento 
Registrada e Publicada na Secretario de Negócios Jurídicos, em 02 de 

agosto de 2018. 
 

 
Anderson Plínio da Silva Alves 
Secretário de Negócios Jurídicos 
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“Festival Sertanejo” define 
finalistas em Pindamonhangaba

Moradores de Pinda 
ganham desconto em 
bondinho de Aparecida
Promoção de férias do passeio 
turístico valerá em agosto para 
os vale-paraibanos

Colaborou Com o 
texto: Dayane Gomes

os pindenses poderão apro-
veitar o turismo vizinho, pois a 
empresa dos bondinhos aéreos 
de aparecida (bontur) continu-
ará com sua promoção de férias 
para os moradores do Vale do 
Paraíba até o dia 31 de agosto. 
o desconto promocional de vi-
sitação aos principais atrativos 
do santuário nacional terá va-
lidade mediante apresentação 
de documento de identidade e 
comprovante de residência.

Com preço acessível, os bon-
dinhos aéreos visam facilitar o 
acesso dos devotos ao morro do 
Cruzeiro, um importante ponto 
de peregrinação integrante do 
complexo do santuário nacio-
nal de nossa senhora apare-
cida. E, mesmo com o final do 
recesso escolar, os cidadãos da 
região poderão adquirir o bilhe-
te da excursão nas alturas com 
preço especial. a variação do 

ingresso completo, que inclui o 
teleférico e um passeio pela tor-
re mirante, para adulto passa de 
r$ 30 para r$ 20. Já o ingresso 
completo infantil e sênior vai de 
r$ 15 para r$ 10. sendo que, 
crianças menores de cinco anos 
de idade não pagam.

a promoção é válida  para 
os 39 municípios do Vale do 
Paraíba. Para garantir o direito 
ao benefício, o visitante precisa 
apresentar um documento de 
identidade com foto e um com-
provante de residência recente, 
com o mesmo nome do requisi-
tante. o embarque deve ser feito 
pela estação santuário, localiza-
da no pátio ao lado da basílica.

o desconto promocional 
abrange qualquer dia da se-
mana, incluindo os sábados e 
domingos. Informações adicio-
nais e regulamento do desconto 
podem ser obtidos por meio do 
telefone (12) 3104-3470 ou no 
site www.bondinhoaparecida.
com.br.

Bondinhos Aéreos de Aparecida fazem percurso 
de 1,1 km de extensão, a 120m de altura

Divulgação

o “xV Festival de Interpreta-
ção da música sertaneja - luiz 
Carlos Cardoso” teve início nesse 
domingo (5), com a fase seletiva 
dos candidatos, que se apresen-
taram para os jurados no espa-
ço Cultural luiz Carlos Cardoso 
“Cardosão”, na Praça engenheiro 
José salgado ribeiro (pátio da 
feira de produtos hortifrutigran-
jeiros). o evento é uma realização 
do Departamento de Cultura da 
Prefeitura de Pindamonhangaba.

no total, 30 inscritos de nove 
cidades participaram desta pri-
meira fase, que selecionou os 
nove finalistas nas categorias: 
Individual, música raiz e Jovem 
Música Sertaneja. A etapa final 
será no domingo (12) e as apre-
sentações serão na sequência do 
sorteio, a ser realizado às 8 horas.

o corpo de júri foi formado 
por benê Freitas, de taubaté, e 

Giba reys e Déo lopes, ambos 
de são José dos Campos. Para 
a definição dos finalistas, o júri 
avaliou a afinação vocal, harmo-
nia, performance e dicção. os 
selecionados são: Categoria mú-
sica raiz - João Pedro e Paulo 
marques (de taubaté), José Jú-
nior e Gabriel (de monteiro lo-
bato) e marília maia e Kiko no-
gueira (de Pindamonhangaba). 
Categoria Jovem música serta-
neja - rony e reoney (de tauba-
té), montbel & Daniel (de Pinda-
monhangaba) e trio Guarapinda 
(de Pindamonhangaba). e na 
categoria Individual - elymar 
santos (de Pindamonhangaba), 
teddy berrante (de tremembé) 
e benê dos santos (de taubaté).

A final do “Festival Sertane-
jo” se desenvolverá também no 
espaço Cardosão, com entrada 
gratuita. Jurados avaliaram as apresentações no Espaço Cardosão, no centro da cidade

luis Claudio/Portal r3

O CEU das Artes de 
Moreira César está com 
inscrições abertas para 
um workshop de currí-
culo, que será realizado 
nesta quarta-feira (8), 
às 19h30, e no sábado 
(11), às 9 horas. Uma 
oficina de artesanato 
Patch Aplique também 
está com vagas para au-
las a partir desta quar-
ta-feira (8), das 9 às 11 
horas. Ambas as ativi-
dades são gratuitas.

O curso de currículos 
terá vagas limitadas. 

Com este workshop, 
pretende-se orientar 
jovens, adolescentes e 
adultos para que te-
nham consciência da 
importância do currícu-
lo vitae para o ingresso 
no mercado de trabalho, 
ensinando a parte teóri-
ca e prática. O formador 
será Rodrgio de Souza 
Godoi.

Já a oficina de arte-
sanato terá como foco a 
técnica do Patch Aplique, 
utilizada para estampar 
peças como camisetas, 

toalhas de banho, panos 
de prato, dentre outras. 
A formadora será Car-
mem Lúcia Fernandes do 
Couto. Serão oferecidas 
20 vagas para cada ini-
ciativa.

As inscrições podem 
ser feitas pessoalmente 
no CEU das Artes, loca-
lizado na avenida das 
Orquídeas, 355 - Vale 
das Acácias, ou pelo link 
na página do CEU das 
Artes no Facebook. Mais 
informações pelo 3637-
1715.

Aulas ocorrerão na sede da instituição, em Moreira César

Divulgação

CEU das Artes tem inscrições 
abertas para oficinas 
de currículo e artesanato
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