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Cmei Maria Benedita, no Vista
Alegre, recebe reforma e ampliação
Com um investimento de R$
727.700,00, a Prefeitura de Pindamonhangaba ampliará a área
do Centro Municipal de Educação
Infantil Maria Benedita Cabral
San Martin, localizado no bairro
Vista Alegre; além de realizar a
manutenção da parte já existente.
A obra, que tem prazo de
execução de oito meses, deixa-

rá o prédio com uma área total
de 840 m²: sendo quatro novas
salas de aula, banheiro infantil
feminino e masculino e pátio coberto. Além disso, terá nova passarela coberta para interligar os
blocos. Na construção existente,
será feita a revisão geral elétrica
e hidráulica, além de reforma de
banheiros e da cozinha.

“A comunidade esperou por
este momento há muitos anos. Só
temos a agradecer pela ampliação, que diminuirá nossa lista de
espera. Esse é um grande presente de ﬁm de ano, o maior presente
que podemos receber para encerrar com ‘chave de ouro’ o ano letivo”, disse a professora Melissa
Parussulo.
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FUNDO SOCIAL E PREFEITURA ATUAM
JUNTO À COMUNIDADE, COM INICIATIVAS
QUE ABRANGEM DIVERSAS ÁREAS
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Pilates também é saúde: prática previne dores nas costas,
tendinites e melhora a postura

Local terá mais espaço, mais vagas para novas crianças, mais conforto e mais segurança para os alunos
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Lançamento da “Revisão
do Plano Diretor” será
nesta quarta-feira
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Vacina contra a febre
amarela está disponível em
todas as unidades de saúde
PÁGINA 3

Quando se fala em Saúde Pública não se trata apenas da medicina
curativa, aquela voltada à cura de
doenças ou a tratamento de sintomas, por meio de medicamentos,
terapias ou até mesmo intervenções
cirúrgicas. Ela é necessária, mas
não única. Saúde Pública também
engloba cuidados antecipados como
a vacinação, a realização de exames
periódicos e a prática de atividade
física regular, isto é: a medicina
preventiva. Por isso, pensar em
ações voltadas à prevenção de
doenças e à busca de uma melhor
qualidade de vida é fundamental.
A população de Pindamonhangaba pode contar, hoje, com uma

série de atividades gratuitas,
realizadas em espaços públicos,
disponíveis tanto para o exercício do corpo quanto da mente.
O “Projeto Reinvente” é apenas
um dos braços do Fundo Social e
já colhe resultados positivos em
menos de seis meses de atuação.
Com oﬁcinas socioculturais, a
iniciativa reinventa ideias, oferece
ocupação, renda, lazer e oportunidade e para os participantes. Além
disso, trabalha a prevenção de
doenças por meio de oﬁcinas como
a de pilates – que previne dores na
coluna, tendinites e problemas de
postura, entre outros benefícios.
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Lançamento da “Revisão do Plano
Diretor” será nesta quarta-feira
Divulgação

“Mestre Cultura Viva”

P

indamonhangaba está à procura do
“Mestre Cultura Viva”!

Trata-se de um concurso cultural, que
está inscrições abertas, e selecionará cinco
mestres, sendo estes, pessoas com mais de
60 anos, que se reconheçam ou que sejam
reconhecidas por sua própria comunidade
como herdeiras dos saberes e fazeres da
tradição oral.
Além da premiação em dinheiro, no valor
de dois mil reais, o vencedor receberá o
“Certiﬁcado de Mestre”.
Realizada pelo Departamento de Cultura
e Patrimônio Histórico do município, a
iniciativa busca descobrir e revelar nomes
da sabedoria popular que não deixam essa
cultura e tradição morrer.
Se você conhece alguém com essas
características, indique-a ao concurso e boa
sorte!

“Coalizão Comunitária”
de Pinda completa 10
anos com reunião festiva
A presidente da “PróCoalizões Comunitárias
Antidrogas do Brasil”,
Eliane Prado Marcondes,
convida amigos, parceiros, e quem tiver interesse
em participar da reunião
mensal do grupo, que
acontecerá na próxima segunda-feira (26), às 18 horas, no auditório da Acip
– Associação Comercial
e Industrial de Pindamonhangaba.
Serão tratados assuntos como: Aprovação do
Calendário 2019; Planejamento da adesivagem
nos comércios da região
central; Apresentação do
planejamento estratégico
de ações para 2019-2020;
entre outros assuntos.

Além disso, o encontro
marcará o encerramento das atividades de 2018
com uma reunião festiva
pelos 10 anos da “Coalizão
Comunitária de Pindamonhangaba”.
A “Coalizão” é um movimento que trabalha a
informação, a conscientização e a prevenção de
drogas ilícitas e o abuso
de álcool, com diversas
atividades e em parceria
com vários setores da sociedade. O grupo de Pinda
é um dos mais atuantes do
Brasil, servindo de modelo para outros municípios.
Participe!
A Acip ﬁca na rua Deputado Claro César, 44, no
centro.
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Revisão busca, sobretudo, implementar propostas para ordenamento territorial que proporcione melhores
condições e qualidade de vida para a população
Pindamonhangaba
fará a “Revisão do Plano
Diretor” do município, e
o lançamento oﬁcial dos
trabalhos será realizado
nesta quarta-feira (21), às
18 horas, no auditório do
Senac.
O “Plano Diretor Participativo de Pindamonhangaba” visa a deﬁnir
princípios e as diretrizes
para a ocupação ordenada
do espaço urbano, com o
objetivo de garantir o desenvolvimento da cidade
de forma qualitativa. A
revisão do Plano Diretor
é uma obrigação legal (Lei
Federal 10.257/2001 –
Estatuto da Cidade) e que
a cada 10 anos deve ser
atualizado para que seus
dispositivos regulamentadores sejam revisados,

na perspectiva de combater as desigualdades na
cidade, implementar propostas para ordenamento
territorial, proporcionar
sustentabilidade e melhores condições de qualidade de vida para a população.
Para a elaboração da
“Revisão do Plano Diretor”, que será realizada
no período de novembro
de 2018 a abril de 2019, a
Prefeitura criou um ‘Núcleo Gestor’, composto
por profissionais de vários segmentos do Executivo.
“O Plano Diretor é um
plano de todos e para todos”, garantiu a secretária
de Infraestrutura e Planejamento da Prefeitura,
Marcela Franco. “Por isso,

é de grande importância
a presença e participação
dos munícipes, inclusive
das oﬁcinas que realizaremos a partir do ano que
vem”, explicou.
A população poderá
acompanhar todas as etapas do processo por meio
do site da prefeitura e
da página do Facebook
Plano Diretor Pindamonhangaba 2019. Poderá,
ainda, participar das
oficinas, a partir de janeiro, que serão divididas em setores da cidade
para colher informações
sobre a realidade. No
total, oito oficinas serão
realizadas nas áreas rural e urbana. Após, serão
realizadas as audiências
públicas, que contribuirão para a formatação

do Plano Diretor, antes
de ser enviado para a
aprovação.
A Secretaria de Infraestrutura e Planejamento
da Prefeitura está à frente
da revisão do Plano Diretor, por meio da empresa
Geo Brasilis, vencedora
do certame licitatório. O
‘Núcleo Gestor’ contará
com representantes ainda
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Secretaria de Gestão e Articulação Política, Secretaria de Serviços Públicos,
Secretaria de Negócios
Jurídicos e Secretaria de
Habitação, Meio Ambiente e Regularização Fundiária.
O site da prefeitura é:
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

RIMBAUD: GENIALIDADE E PRECOCIDADE
Jean-Nicolas Arthur Rimbaud (RIMBAUD) nasceu em
Charleville (França )
em 1854, foi considerado um gênio precoce, revelando talento poético desde a
adolescência . Instavél emocionalmente,
fugiu de casa várias
vezes. Com o apoio
do poeta e mestre
Verlaine foi viver em
Paris aos 17 anos de
idade, e, com ele teve
uma relação de amor
e ódio, sendo, por
este ferido com uma
bala no pulso. Ansiava ser a personiﬁcação da poesia, e, segundo críticos, nem
bem havia comple-

tado 21 anos já era
famoso, abandonou
a literatura, contudo, desperta grande
interesse até os dias
atuais. Inﬂuenciou
poetas do naipe de
Ernest Hemingway,
Ezra Pound e Scott
Fitzgerald. No Brasil, seu grande admirador foi o poeta
paranaense Paulo
Leminski . Entre as
suas obras principais estão : “Uma
Estação no Inferno
(1873) e “Iluminação”. Chama a atenção, nos seus escritos, a sua linguagem
libertária, incomum.
Abandonou a literatura , fato já citado

Fine Art America

anteriormente,
e
retomou sua vida
errante que levava
no início da vida.
Trabalhou em comércio, fez parte
do exército, andou
pelo Chipre e Alexandria.
Faleceu
em Marselha, na
França, em 1891.
Para o escritor
Edmund White, que
publicou “A VIDA
DUPLA DE UM REBELDE” traduzida
no Brasil por Marcos Bagno (Editora Companhia das
Letras) RIMBAUD
escreveu o poema
abaixo, considerado
o mais famoso da língua francesa :

SENSATION (Sensação )
Par les soirs bleus d’été, j’irai dans les sentiers,
(Pelas tardes azuis do verão, eu irei pelas sendas)
Picoté par les blés, fouler l’herbe menue:
(Guarnecidas pelo trigal, pisava a herva miúda)
Rêveur, j’en sentirai la fraîcheur à mes pieds.
(Sonhador, sentirei a frescura em meus pés)
Je laisserai le vent baigner ma tête nue.
(Deixarei o vento banhar minha cabeça nua)
Je ne parlerai pas, je ne penserai rien,
(Eu não falarei, eu não pensarei)
Mais l’amour infini me montera dans l’âme;
(mas, um amor infinito me invadirá a alma)
Et j’irai loin, bien loin, comme un bohémien,
(E, eu irei longe, bem longe, como um boêmio)
Par la Nature, heureux- comme avec une femme.
Pela natureza , feliz como uma mulher.

Jean-Nicolas Arthur Rimbaud
morreu aos 37 anos

RIMBAUD, com sua bela Poesia atravessou os tempos. Nas redes sociais permanece citado em mais de
seis milhões de “links” pelo mundo inteiro. Os mitos permanecem vivos!!!
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Cmei Maria Benedita, no Vista Alegre,
recebe reforma e ampliação
O Centro Municipal
de Educação Infantil
“Maria Benedita Cabral San Martin”, localizado, no Vista Alegre, terá sua área de
construção ampliada e
serão realizados serviços de manutenção da
parte já existente. Com
isso, quem ganha são
os alunos, os proﬁssionais da unidade e a
comunidade em geral,
pois o prédio terá mais
espaço, mais vagas
para novos estudantes,
mais conforto e segurança para as crianças.
Atualmente, a unidade atende cerca de
110 alunos, em uma
área de 430 m². A ampliação será de 410 m²

e; e o prédio passará a
ter uma área total de
construção de 840 m².
A ampliação consiste na construção de
quatro salas de aula
(atualmente são seis
salas), banheiro infantil feminino e masculino e pátio coberto.
Além disso, terá nova
passarela coberta para
interligar os blocos. Na
construção existente,
será feita a revisão geral elétrica e hidráulica, além de reforma de
banheiros e cozinha.
O investimento da
prefeitura nesta obra
será de R$ 727.700,00,
com prazo para execução de oito meses de
obra.

O prefeito Isael Domingues esteve, na última semana, no Cmei,
com o secretário de
Educação
Professor
Júlio Valle, para conversar com professores
e alunos sobre o início
das obras. Ele foi recebido com presentes
das crianças, como desenhos e cartinhas.
“Essa
ampliação
deixará o Cmei com
praticamente o dobro
do tamanho atual. O
bairro, segundo dados oﬁciais, é um dos
principais locais com
necessidade de novas
vagas para atender a
região, o que será possível após a ﬁnalização
da obra”, explicou o

Prédio do Conselho Tutelar
passa por reforma
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
O Departamento de Assistência Social da Prefeitura
de Pindamonhangaba, em
parceria com a Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, está realizando, neste
mês, a reforma do prédio do
Conselho Tutelar.
A obra tem como objetivo
melhorar as condições do local e o atendimento à população da cidade.
O Conselho Tutelar é o
órgão responsável por priorizar os direitos da criança
e do adolescente, e é regido
pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), instituído pela Lei 8.069, do dia
13 de julho de 1990. A sede
em Pindamonhangaba está

localizada na rua Dr. Aníbal
Jesus Pinto Moreira, 237, no
bairro Alto Cardoso.
“A Assistência Social tem
priorizado a atenção junto ao Conselho Tutelar da
cidade, por entender a importância deste órgão que
atua na defesa e na garantia
de direitos às crianças e aos
adolescentes em situação de
risco social. Foram comprados equipamentos novos e
atendidas várias solicitações
dos conselheiros para o bom
andamento dos trabalhos.
Atualmente, o prédio está
passando por reformas para
adequação do espaço buscando um melhor atendimento à população”, aﬁrma
a diretora do Departamento
de Assistência Social, Ana
Paula Miranda.
Bruna Silva

Reforma visa adequação do espaço, buscando um
melhor atendimento à população

prefeito. “Há muitos
anos, a comunidade
espera essa ampliação
e, com ela, vamos unir
a qualidade estrutural da unidade, com o
ensino de qualidade
que o Cmei já oferece”,
destacou Isael.
Para a professora
Melissa Parussulo, a
obra é um grande presente de ﬁm de ano. “A
comunidade esperou
por este momento há
muitos anos. Só temos
a agradecer pela ampliação, que diminuirá
nossa lista de espera.
Esse é o maior presente que podemos receber para encerrar com
‘chave de ouro’ o ano
letivo”, agradeceu.
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Vacina contra a febre amarela está
disponível em todas as unidades de saúde
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba,
por meio do Departamento de Proteção aos Riscos
e Agravos à Saúde, disponibiliza vacinas contra a
febre amarela em todos os
postos da cidade. O alerta
veio após um homem de
Cunha ter estado no município por aproximadamente 5 dias no início do
mês, com febre amarela,
tempo mais que suﬁciente
para abrir uma epidemia.
Segundo o Departamento de Proteção a Riscos e Agravos à Saúde,
o caso foi importado de
Caraguatatuba,
depois
que esse morador de
Cunha contraiu a doença, na cidade litorânea.
O homem passou alguns
dias no Araretama, foi
encaminhado para a capital do estado para re-
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ceber o tratamento, mas
não resistiu.
Conforme o Ministério
da Saúde, a febre amarela
é uma doença infecciosa
febril aguda, causada por
um vírus transmitido por
mosquitos vetores, e possui dois ciclos de transmissão: silvestre (quando
há transmissão em área
rural ou de ﬂoresta) e
urbano. O vírus é transmitido pela picada dos
mosquitos transmissores

infectados e não há transmissão direta de pessoa a
pessoa. A febre amarela
tem importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial
de disseminação em áreas
urbanas infestadas pelo
mosquito Aedes aegypti.
E os sintomas são: febre,
calafrios, dor de cabeça
intensa, dores nas costas,
dores no corpo em geral,
náuseas e vômitos, fadiga
e fraqueza.

A Secretaria de Saúde
da cidade realizou ainda no início de 2018, a
campanha de vacinação
contra a febre amarela
em todos os postos da
cidade. As pessoas que
ainda não foram imunizadas podem procurar a
unidade de saúde mais
próxima para receber a
vacinação.
“Como este é um caso
próximo a nós, é importante manter-se imunizado, pois esta é a principal prevenção contra
a doença”, conta o diretor do Departamento
de Proteção a Riscos e
Agravos à Saúde, Rafael Lamana, destacando
que Pinda está abaixo
da meta de 50 de imunização.
A vacinação nas unidades de saúde acontece de
segunda a sexta-feira das
8 às 11 horas e das 13 às
16 horas.

FESTE APRESENTA PEÇA INFANTIL E TEATRO DE SOMBRAS NESTA QUARTA-FEIRA
O “40º Feste - Festival
Nacional de Teatro” continua nesta quarta-feira
(21), levando alegria e
magia das artes cênicas,
gratuitamente, para a
população. Às 15 horas,
será apresentado no Teatro Galpão o espetáculo
infantil “E se...”, com o
Tato Criação Cênica, de
Curitiba. Já às 20 horas,
será a vez do espetáculo
convidado “Muito mais
vida Severina”, com a
Cia. Quase Cinema, de
Taubaté, nas paredes do
Palacete Tiradentes.
Visando levar o teatro
para a população, o “Feste” reúne espetáculos de
diversos estados brasileiros, com histórias emo-

cionantes, engraçadas,
dramáticas, e temas atuais nas mais diferentes
linguagens cênicas.
O evento é uma realização da Prefeitura de
Pindamonhangaba, por
meio do Departamento
de Cultura, e a programação completa, com as
sinopses dos espetáculos,
pode ser conferida no site
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.
Importante ressaltar
que, para os espetáculos
dentro do Teatro Galpão,
é necessário retirar os ingressos 1 hora antes da
apresentação, na bilheteria. O Feste continua até
domingo (25).

Divulgação

DIA 21/11
“E SE...”
Tato Criação Cênica – Curitiba – PR
Horário: 15 horas
Local: Teatro Galpão
Classiﬁcação: Livre
Gênero: Teatro de Animação
A rua de um centro urbano é o ponto de encontros e
desencontros no cotidiano de personagens que surgem
a partir das mãos dos atores e pequenos adereços.
Brincadeiras com a voz constroem a paisagem sonora
e dão vida aos personagens: menino de rua, gari e seu
bebê, uma senhora cadeirante, o feirante e sua vaca, um
músico que passa chapéu na rua e um caracol.

Espetáculo infantil será apresentado às 15 horas, no “Galpão”

DIA 21/11
“MUITO MAIS VIDA SEVERINA”
Cia. Quase Cinema – Taubaté/SP
Horário: 20 horas
Local: Praça dos fundos do Palacete Tiradentes
Classiﬁcação: livre
Gênero: “Muito Mais Vida Severina” é um espetáculo/intervenção urbana que utiliza a cidade como parte
da obra. Inspirada em “Morte e Vida Severina”, de João
Cabral do Melo Neto, que versa sobre o homem do campo que parte em busca de uma vida melhor na cidade
e se transforma no espaço urbano. Aqui, as sombras
remetem às memórias da infância e fazem emergir
lembranças.
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P oder Legislativo

Plenário da Câmara pede adiamento
do Projeto que regulamenta transporte
escolar de Pindamonhangaba
Pedido foi feito por meio de requerimento formulado pelo
vereador Felipe César – FC (PV); alegação é que ainda é fundamental
a inclusão de documentos complementares antes da votação

Os vereadores de
Pindamonhangaba adiaram – em votação
unânime – por tempo
indeterminado o Projeto de Lei n° 85/2018,
do Poder Executivo,
que
“Regulamenta
o serviço público de
transporte escolar do
Município de Pindamonhangaba, e dá outras providências”. O
projeto era o único que
estava relacionado na
Ordem do Dia da 39ª
Sessão Ordinária de
2018, realizada no Palácio Legislativo “Dr.
Geraldo José Rodrigues Alckmin”, nesta
segunda-feira, dia 12
de novembro.
O Projeto de Lei havia recebido 3 (três)
Emendas Modificativas
apresentadas pelos vereadores Ronaldo Pinto de Andrade – Ronaldo Pipas (PR), Osvaldo
Macedo Negrão – Professor Osvaldo (PR) e
Antonio Alves da Silva
– Toninho da Farmácia
(PSDB). Após a leitura
das emendas, o Presidente da Comissão
de Legislação, Justiça
e Redação da Câmara
de Pindamonhangaba,
vereador Felipe César – FC (PV) pediu o
adiamento do Projeto,
uma vez que, na fase de
“Discussão de Requerimentos” os parlamentares haviam aprovado, por unanimidade,
o Requerimento nº
2.343/2018, de auto-

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

ria do vereador Felipe
César, através do qual
solicita ao Executivo as
seguintes informações:
o número total de monitores; quais rotas que
contam com a função
de monitor e o nome
de todos os monitores
com a respectiva rota,
acompanhado da placa
do veículo.
Diante desse pedido
de Felipe César, o plenário entendeu que o
melhor caminho era o
adiamento e, por unanimidade, aprovou o
pedido do vereador até
que as respostas sejam
encaminhadas
pela
Prefeitura de Pindamonhangaba.

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

Soberano em suas
decisões, o plenário
da Câmara de
Pindamonhangaba
decidiu adiar o
Projeto de Lei
nº 85/2018 até a
chegada de novos
documentos para
embasar a votação

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

ATO N° 18, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018.
Prorroga os trabalhos da Comissão Especial
de Inquérito, constituída pelo Ato n° 16/2017 (e
prorrogada pelos Atos n°s 23-A/2017, 05/2018 e
12/2018), para apurar as condições que levaram
o laboratório municipal a prestar um serviço
deficitário à população de Pindamonhangaba.
VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO, Presidente da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas
por Lei, baixa o seguinte ATO:
Art. 1º Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de
Inquérito, constituída pelo Ato n° 16/2017 (e prorrogada pelos Atos n°s 23-A/2017,
05/2018 e 12/2018), para apurar as condições que levaram o laboratório municipal
a prestar um serviço deficitário à população de Pindamonhangaba, por mais 90
(noventa) dias, a partir de 19 de novembro de 2018.
Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2018.

Vereador CARLOS MOURA - MAGRÃO
Presidente
Publicado no Departamento Legislativo

Extrato de Aditivo – 2018

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

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:
www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
CONTRATADO: VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
CONTRATO Nº 06/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/15 - TERMO DE ADITAMENTO N.º
03 - Lei Federal 10.520/02 e seus atos regulamentadores, Decreto Legislativo 02 de 01/02/10, Lei Federal
8.666/93, em sua redação atual, Lei Complementar Federal 123/06 em suas redações atuais.
OBJETO: Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos
de legitimação – Vale-Refeição.
VALOR TOTAL: Fica prorrogado por meio deste aditivo, o prazo do contrato n.º 06/2015, por mais 12
(doze) meses, com termo inicial de vigência do presente aditamento em 14.12.18 e termo ﬁnal em 13.12.19. O
valor anual da contraprestação da CONTRATANTE não sofreu reajuste e continuará sendo de R$ 211.841.52
(duzentos e onze mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos), referente a 29 cartões
para 29 servidores, com diárias de R$ 27,67 (vinte e sete reais e sessenta e sete centavos). Considerando a
taxa de administração ﬁxada originalmente em -3,23% (três vírgula vinte e três por cento negativos), o valor
da diária passa a ser de R$ 26,78 (vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), com média mensal de 22 dias,
em 12 meses de prestação.

A CÂMARA DE VEREDORES DE PINDAMONHANGABA
INFORMA QUE O ACESSO AO WI-FI NO HORÁRIO
DOS EVENTOS OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS,
SOLENES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, ETC) JÁ
ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.
INFORME-SE PELO TELEFONE (12) 3644-2284 OU
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR .

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

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

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

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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Pagamento do quinto lote
do PIS começou esta semana
SERÃO BENEFICIADOS CERCA DE 1,8 MILHÕES DE TRABALHADORES DA INICIATIVA PRIVADA E
SERVIDORES PÚBLICOS COM INSCRIÇÃO FINAL 4

Começou nessa terçafeira (20), o pagamento do
quinto lote do abono salarial PIS/Pasep 2018/2019
(ano-base 2017). O lote
inclui os trabalhadores
da iniciativa privada nascidos em novembro e os
servidores públicos com
ﬁnal de inscrição 4.
A estimativa do Ministério do Trabalho é que
mais de R$ 1,4 bilhão sejam pagos para aproximadamente 1,8 milhão de
trabalhadores.
O PIS é pago na Caixa
Econômica Federal e o Pasep, pelo Banco do Brasil.
Correntistas da Caixa e do
Banco do Brasil tiveram
os valores depositados em
suas contas respectivamente nos dias 13 e 14 de
novembro.
Quem tem direito?
Tem direito ao abono
salarial ano-base 2017
quem estava inscrito no
PIS/Pasep há pelo menos
cinco anos, trabalhou formalmente por pelo menos
30 dias naquele ano, com

remuneração mensal média de até dois salários mínimos, e teve seus dados
informados corretamente

pelo empregador na Relação Anual de Informações
Sociais.
Os trabalhadores nas-

cidos entre julho e dezembro recebem o abono
ainda este ano. Já os nascidos de janeiro a junho

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** LICITAÇÃO DESERTA ***

Edital de Convocação
Edital de Convocação
Assembleia
Geral Ordinária
Assembleia Geral Ordinária
Associação dos Adquirentes
de Lotes do Loteamento
Associação dos Adquirentes
de Lotes do Loteamento
Residencial
MoemaResidencial
Ville Moema Ville

Ficam Ficam
os senhores
Associação
dos Adquirentes
de Lotes
os senhoresassociados
associados da da
Associação
dos Adquirentes
de Lotes do Loteamento
do Loteamento
Residencial
Ville, nºsito
na Av.
Antenor
da Silva
Residencial
Moema Ville, sito
na Av. AntenorMoema
da Silva Andrade,
01, Bairro
Campo
Alegre, município
de
Andrade, nº 01,
Bairropara
Campo
Alegre,
PindamonhangabaPindamonhangaba-SP,
convocados
a Assembleia
Geralmunicípio
Ordinária, a serde
realizada
em 29 de novembro
deSP,
2018convocados
(29/11/2018), no
salãoa da
portaria do Residencial
Moema Ville,aàs
19h00min,
em primeira
para
Assembleia
Geral Ordinária,
ser
realizada
em 29
convocação,
com no mínimo,
metade
mais um dos associados,
ou as
com qualquer
número de
de novembro
de 2018
(29/11/2018),
no salão
da19h30,
portaria
do Residencial
associados
presentes
a voto, paraem
deliberar
e votar sobre
o quanto segue:
Moema
Ville, com
àsdireito
19h00min,
primeira
convocação,
com no mínimo,
metade mais um dos associados, ou as 19h30, com qualquer número de
1) Apresentação
e Votação docom
Relatório
de Prestação
de Contas
novembro/17
outubro/18;
associados
presentes
direito
a voto,
paradedeliberar
e avotar
sobre o
2) Previsão
Orçamentária para 2019 e respectiva taxa associativa;
quanto
segue:
3) Assuntos Gerais.

1) Apresentação e Votação do Relatório de Prestação de
Contas de
deacordo
novembro/17
outubro/18;
Observações
com o Estatuto a
Social:
2) Previsão
Orçamentária
e respectiva
taxa
Art. 21º, parágrafo
4º: Para participarem
das Assembleiaspara
e terem 2019
direito a voto,
os associados deverão
associativa;
estar
quites com todas as suas obrigações perante a Associação, devidas até o mês da realização das
Assembleias. 3) Assuntos Gerais.

Art. 27º: Os Associados poderão fazer-se representar na Assembleia por procurador, com poderes gerais
e bastantes para, legalmente praticar os atos que se fizerem necessários, devendo as procurações ter firma
Observações de acordo com o Estatuto Social:
econhecida.

- Art. 21º, parágrafo 4º: Para participarem das Assembleias e terem direito
a voto, os associados deverão
estar quites com todas as suas obrigações
ASSEMBLEIA: POR QUE PARTICIPAR?
perante a Associação, devidas até o mês da realização das Assembleias.
As decisões tomadas em Assembleia são soberanas, ou seja, valem para todos os associados.
- participar
Art. 27º:
Os Associados
poderão
fazer-se
naumAssembleia
Ao
da Assembleia,
você tem voz sobre as
decisões e também
evita que representar
elas sejam tomadas por
pequeno grupo
de por
associados.
procurador, com poderes gerais e bastantes para, legalmente praticar
Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao seu loteamento.
os atos que se ﬁzerem necessários, devendo as procurações ter ﬁrma
Os associados ausentes de votações ficam submetidos ao que foi decidido.
reconhecida.
Associação dos Adquirentes de Lotes do Loteamento Residencial Moema Ville
ASSEMBLEIA:
PARTICIPAR?
Tatiane POR
BrandãoQUE
Rodrigues
Presidentesão soberanas, ou seja,
decisões tomadas em Assembleia

- As
valem para
todos os associados.
- Ao participar da Assembleia, você tem voz Pindamonhangaba,
sobre as decisões
e também
13 de novembro
de 2018
evita que elas sejam tomadas por um pequeno grupo de associados.
- Você participa com suas opiniões que, certamente, trarão benefícios ao
seu loteamento.
- Os associados ausentes de votações ﬁcam submetidos ao que foi
decidido.
Associação dos Adquirentes de Lotes do Loteamento
Residencial Moema Ville
Tatiane Brandão Rodrigues
Presidente
Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2018

Edital de Leilão Extrajudicial - Alienação Fiduciária
Carla Sobreira Umino, Leiloeira Pública Oficial, devidamente matriculada na JUCESP sob n. 826, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO DO BRASIL, por
intermédio da GECOR IMOBILIÁRIO, VEÍCULOS E LEILÕES (SP), CNPJ: 00.000.000/0001-91, FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou dele
tomarem conhecimento e interessar possa, 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 com assistência do decreto 21.981, de 19 de outubro de 1932, que regula a
profissão de Leiloeiro ao território da República, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, Lei nº 13.138, de 26 de
junho de 2015, que altera o art. 19 do regulamento a que se refere o Decreto nº 21.981, de 19 de outubro de 1932, para incluir como competência dos
leiloeiros a venda em hasta pública ou público pregão por meio da rede mundial de computadores, bem como, instrução normativa DREI nº 17, de 5 de
dezembro de 2013 e instrução normativa 44, de 7 de março de 2018, ambas da JUCESP, levará a público leilão para alienação do(s) imóvel(is) recebido(s) em
garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, nas modalidades PRESENCIAL e ONLINE, em primeiro leilão público no dia 29 de novembro
de 2018, a partir das 11h00min, ocasião em que, se, o maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão
público, no dia 30 de novembro de 2018, a partir das 11h00min, oportunidade em que será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao
valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, atualizados até a data do
leilão.
Local do Leilão: Auditório na Rua Doutor Bento Teobaldo Ferraz, 190 - Várzea da Barra Funda - São Paulo/SP - CEP 01140-070 presencial e no site
www.lancenoleilao.com.br na modalidade on-line.
As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.
Descrição dos imóveis:
LOTE 24: IMÓVEL DE MATRÍCULA 62.030 DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA - SP, ASSIM DESCRITO:
Apartamento nº 408 localizado no terceiro andar do Bloco “10”, do Condomínio “Edifício Parque Princesa do Vale”, em construção, situado nesta cidade, com
frente para a Avenida Padre José Maria Guimarães, composto de sala, dois quartos, um banheiro, cozinha, área de serviço e a respectiva vaga de
estacionamento nº 279, com área privativa coberta de 45,6900m² e área comum coberta de 6,3345m², totalizando uma área coberta de 52,0245m², vaga de
estacionamento descoberta de 10,3500m², área comum descoberta de 34,7652m²; área real total de 97,1379m², correspondendo à fração ideal de
0,002063406 no terreno e nas coisas de uso comum; confrontando, considerando quem da circulação interna do pavimento olha para a entrada do
apartamento, pela frente com o hall, parte do apartamento nº 406 e as áreas externas comuns; do lado direito com o apartamento nº 407; do lado esquerdo e
no fundo com as áreas externas comuns. Cadastro SE-21-02-04-035-00 (em área maio).
Obs.1: Consta averbado na matrícula do imóvel que em razão da averbação do prédio nº 150 - “Edifício Parque Princesa do Vale” e do registro da instituição
do respectivo condomínio, esta ficha complementar passa a constituir a matricula imobiliária nº 62.030.
Obs.2: Consta que o imóvel encontra-se atualmente cadastrado sob a sigla nº SE-21-02-04-035-30.
Obs.2: O imóvel encontra-se ocupado por terceiros e as providências e eventuais despesas para regularização e desocupação do imóvel correrão por conta
do adquirente.
Localização: Avenida José Maria Guimarães Alves, nº 150, Bloco 10, Apto. 408 - Pindamonhangaba/SP.
Valor de Venda:
1º Leilão R$ 147.277,05 (Cento e quarenta e sete mil e duzentos e setenta e sete reais e cinco centavos).
2º Leilão R$ 136.692,22 (Cento e trinta e seis mil e seiscentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos), aceitando lance mínimo no 2º Leilão de R$
80.490,21 (Oitenta mil e quatrocentos e noventa reais e vinte e um centavos).
ATENÇÃO: O(s) valor(es) de venda para segundo leilão será(ao) reajustado, acrescentando o(s) valor(es) gasto com as despesas para publicação do edital
de leilão.
A venda será realizada à vista, com possibilidade de utilização de financiamento (desde que apresentada a documentação que comprove a pré-aprovação
do crédito até o momento da arrematação). O ARREMATANTE vencedor pagará ao Banco do Brasil S.A., a título de sinal para garantia de contratação, a
importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor. Em caso de lance presencial, o ARREMATANTE ou seu representante legal
deve efetuar o respectivo pagamento no próprio ato do leilão, por meio de cheque de titularidade do arrematante. Em caso de lance online, o ARREMATANTE
deverá efetuar o respectivo pagamento por meio de depósito em conta corrente designada pelo Banco do Brasil S.A., no dia do leilão e após o envio dos dados
bancários. A importância paga como sinal pelo ARREMATANTE vencedor será utilizada para complementação do preço. O ARREMATANTE vencedor deverá
recolher ao Banco do Brasil S.A. o complemento do preço correspondente a 95% do valor proposto, sendo que: Em caso de pagamento integral por meio de
recursos próprios, mediante recolhimento em até 24 horas, contados a partir da data da arrematação. Em caso de financiamento, mediante o recolhimento do
valor correspondente a parcela de recursos próprios em até 24 horas, contados a partir da data da arrematação e o valor referente ao financiamento deverá
ser creditado ao Banco do Brasil S.A. em até 45 dias corridos contados a partir da data da arrematação. Após os pagamentos, se faz necessário o envio do
comprovante para o endereço de e-mail atendimento@lancenoleilao.com.br com a identificação do lote arrematado. Caso o arrematante não apresente no
prazo previsto os comprovantes de quitação referentes a aquisição do imóvel, será considerado desistente do negócio e a venda será cancelada. Reconhecida
a desistência, o ARREMATANTE vencedor perde em favor do Banco do Brasil S.A., a título de multa, o valor equivalente ao sinal para garantia da contratação
e a comissão do leiloeiro, sem prejuízo das demais sanções cíveis e criminais cabíveis à espécie. Correrão por conta do comprador todas as despesas
relativas a aquisição do imóvel no leilão, como: 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, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários, etc.
Caso o imóvel se encontre ocupado, será vendido no estado em que se encontra não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições,
características e estado de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas
as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na posse, na forma do artigo n.º 30, da Lei n.º
9.514/97. O direito de preferência do devedor fiduciante, previsto no § 2º-B do artigo 27 da Lei 9.514/97 (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017), deverá ser
exercido até a data da realização do segundo leilão, não sendo aceitos lances virtuais para o exercício desse direito. Maiores informações no escritório do
Leiloeiro tel. (11) 2359-7351.
Carla Sobreira Umino, Matrícula - JUCESP 826 - Leiloeira Oficial - www.lancenoleilao.com.br.

PREGÃO Nº 159/2018 (PMP 26337/2018)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 20/11/2018,
deserta a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada no
plantio e aquisição de gramas tipo Bermudas Way, com calcário dolomítico para a
reforma do Campo de Futebol do Estrela”.

AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE
PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA
Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e
Assistência Social
Departamento de Proteção aos
Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE
DE PUBLICAÇÃO Nº 133/18
Em: 18/06/18
Processo nº: 17309
Atividade: Fabricante/Distribuidora de
Cosméticos
Razão Social: Latika importação e
exportação Ltda ME
CNPJ / CPF: 11159756/0001-02
Rod Amador Bueno da Veiga, 1952
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal:
Nam

Antonio Yong

CPF : 32508035882
Auto de Infração nº 3677
Defesa: Não apresentou
Auto de imposição de penalidade de
Advertência n° 3748

ATENÇÃO PESSOAS
IDOSAS E COM
DEFICIÊNCIA
Não percam o
BPC/LOAS
(Benefício
de Prestação
Continuada).
Façam ou atualizem seu
cadastro no CADÚnico até o
dia 31/12/2018 para não ter
o seu benefício suspenso.
Procure o posto de
cadastramento do CADÚnico
em Pindamonhangaba,
situado na Avenida
Albuquerque Lins, 550 –
São Benedito
(próximo a Vivo/Telefônica).
Leve o CPF de toda a
família, comprovante de
renda e endereço.
Para maiores informações:
0800-7072003.
Departamento de
Assistência Social de
Pindamonhangaba

poderão realizar o saque
em 2019. O prazo ﬁnal de
recebimento para todos os
trabalhadores favorecidos

pelo programa é 28 de junho de 2019.
Mais informações em:
www.mte.gov.br

ABANDONO DE EMPREGO
Aracy de Oliveira Leite Epp, empresa com sede em Pindamonhangaba/
SP, sito a Av. Prof. Manoel Cesar Ribeiro nº 5035 no bairro Cidade Nova,
inscrita no CNPJ sob nº 56.109.754/0001-39, convoca a Sra. Ana Paula
Eufrozino, CTPS 67404 série 314, respectivamente, a comparecer em sua
sede no prazo máximo de 48 horas (Quarenta e Oito Horas) sob pena de
conﬁgurar abandono de emprego, sujeito às penalidades previstos no Art.
482 da CLT.
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C otidiano
QUARTA-FEIRA

Fundo Social e Prefeitura
atuam junto à comunidade
Iniciativas abrangem diversas áreas e contribuem para melhora da qualidade de vida da população
Quando se fala em Saúde Pública não se trata apenas da medicina curativa – aquela voltada
à cura de doenças ou a tratamento de sintomas, por meio de
medicamentos, terapias ou até
mesmo intervenções cirúrgicas.
Ela é necessária, mas não única.
Saúde Pública também engloba a
medicina preventiva: aquela que
envolve cuidados antecipados
como a vacinação, a realização
de exames periódicos e a prática
de atividade física regular.
É por isso que pensar em
ações voltadas à prevenção de
doenças e à busca de uma melhor qualidade de vida é fundamental quando o assunto é
Saúde Pública. E a população de
Pindamonhangaba pode contar
hoje com uma série de atividades gratuitas, disponíveis tanto
para o exercício do corpo quanto da mente.
Essas ações acontecem no
Parque da Cidade e também nos
centros comunitários; que recebem, semanalmente, uma vasta programação com atividades
culturais e esportivas para lazer e

Aulas de pilates acontecem nos seguintes locais:
CENTRO COMUNITÁRIO

DIA

HORÁRIO

Cidade Nova

2ª Feira

14h às 15h15m / 15h15m às 16h30m

Jardim Regina

3ª Feira

8h às 9h15m

Parque das Palmeiras

3ª Feira

19h15m ás 20h30m

Pasin

4ª Feira

8h às 9h15m / 9h15m às 10h30m

Vila Rica

5ªFeira

14h às 9h15m / 9h15m às 10h30m

Alto do Cardoso

6ª Feira

19h15m às 20h30m

Cerâmica

Domingo

16h às 17h15

integração dos moradores locais.
O “Projeto Reinvente” é apenas um dos braços do Fundo
Social e já colhe resultados positivos em menos de seis meses
de atuação. Com oficinas socioculturais, a iniciativa reinventa
ideias, oferece ocupação, renda,
lazer e oportunidade e para os
participantes.
“Eu falo desse projeto com
muito carinho porque ele é
completo. O ‘Reinvente’ englo-

Social tem sua parcela de contribuição. A reforma do ProntoSocorro, o atendimento exclusivo para gestantes, reformas e
ampliações de unidades de saúde e escolares, a revitalização de
praças, a implantação do COI,
de internet gratuita, a chegada de novas empresas... Enfim,
ações necessárias e de extrema
importância para nossa cidade.
Mas, o que mais me deixa feliz é
saber que acima de tudo, trabalhamos a prevenção, o lazer e a
satisfação das pessoas”.

Oficina de pilates
também é saúde

Prevenir dores na coluna,
tendinites, problemas de postura e lesões musculares são
alguns dos benefícios do pilates
– oferecido gratuitamente nas
oficinas do “Projeto Reinvente”.
Com quase um século de vida,
somente na última década é que
a prática, que ajuda a manter a
forma e melhora a qualidade de
vida, começou a ganhar adeptos
em todo o mundo.
Divulgação

ba as mais diversas áreas e suas
demandas existentes no município: culinária, educação, esportes, cultura, lazer e integração,
geração de renda e prevenção de
doenças”, explica a presidente
do Fundo Social, Cláudia Vieira
Domingues. “Quando eu olho
para o quanto nós avançamos,
quantas conquistas nossa cidade já alcançou nesses últimos
dois anos eu me sinto muito feliz e grata por saber que o Fundo
Divulgação

Entre os benefícios do pilates estão prevenção de dores na coluna, tendinites e
problemas de postura. As aulas são gratuitas

“Horta Educativa” é um projeto socioambiental bem sucedido

Abertas inscrições para o “Prêmio Mestre
Cultura Viva de Pindamonhangaba”
Colaborou com o
texto: Victor Gobbo
Estão abertas as inscrições para o Concurso
Cultural “Prêmio Mestre
Cultura Viva de Pindamonhangaba”; e o prazo
seguirá até o dia 3 de
janeiro de 2019.
O concurso selecionará cinco mestres, sendo
estes, pessoas com mais
de 60 anos, que se reconheçam ou sejam reconhecidas por sua própria
comunidade como herdeiras dos saberes e fazeres
da tradição oral.
Cada um dos selecionados receberá os seguintes
prêmios: R$2.000,00
(dois mil reais) e “Certificado de Mestre”.

A inscrição será gratuita e deverá ser efetuada nos dias úteis, das
9 às 16 horas, no Departamento de Cultura e
Patrimônio Histórico,
localizado na rua Deputado Claro César, 33, no
centro.
Os documentos necessários para a inscrição
deverão estar em um
único envelope, entregues pelo próprio mestre
proponente ou por um
representante legal do
mestre.
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço
eletrônico da Prefeitura
de Pindamonhangaba:
www.pindamonhangaba.sp.gov.br

