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Pindense conquista título de
Miss Brasil Infanto-Juvenil
A jovem Isabella Vettori,
de 12 anos, venceu o concurso “Miss Brasil Uniﬁcado
Infanto-Juvenil 2019” e

ﬁcou na primeira posição da
categoria “Miss Brasil Planet
Pré-Teen 2019”.
PÁGINA 3
Eliade Estevam

Após a estreia com vitória no Uruguai, a equipe feminina de ciclismo de Pindamonhangaba
retorna para o Brasil e já tem alguns compromissos na agenda

Equipe feminina de ciclismo
é campeã no Uruguai

O Team Cycling Funvic/Pindamonhangaba (Gelog/Semelp)
abriu o ano vencendo de forma

espetacular sua primeira competição: a 3ª edição do “Tour
Feminino do Uruguai”, que ter-

PREVISÃO DO TEMPO

Prefeitura realiza
ação social no
“Bem Viver”
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minou neste domingo (20), em
Minas, capital do Departamento
de Lavalleja.
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INSCRIÇÕES
PARA O SISU
COMEÇAM HOJE
PÁGINA 2

Com coroação nacional, Isabella Vettori
representará o país em concurso no Peru
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Inscrições
para
o
Sisu
começam
hoje
Editorial
Em 2019, o programa de vagas para Ensino Superior tem simulador de
nota disponível para download

Pedalar é bom!
Um dos destaques desta edição do jornal
é a conquista do Team Cycling Funvic/
Pindamonhangaba (Gelog/Semelp), que abriu o
ano vencendo de forma espetacular sua primeira
competição: a 3ª edição do “Tour Feminino do
Uruguai”.
Mas, além de ser um esporte de competição,
andar de bicicleta está se tornando cada vez mais
uma atividade comum entre os brasileiros. Eleita
pela ONU (Organização das Nações Unidas) como
o transporte ecologicamente mais sustentável do
planeta, pedalar pode ser uma alternativa para ir
trabalhar ou estudar ou uma atividade benéﬁca
para praticar nos ﬁnais de semana pelos parques ou
ciclofaixas das cidades.
Atualmente, diferentes projetos procuram
estimular o uso de bicicletas nas cidades do país e
incentivar essa atividade, que além de melhorar a
qualidade de vida e diminuir o stress, colabora para
outros benefícios do corpo e da mente.
Em Pinda, além de diversas ciclofaixas pelas
avenidas e ruas da cidade, uma boa alternativa
para os ciclistas é o parque da cidade, que além da
ciclovia pavimentada que circunda a área principal
do parque, conta também com trilhas que podem
ser desbravadas por ciclistas mais experientes
e corajosos que desejam um passeio em meio à
natureza.
Antes de começar a pedalar é importante
consultar um proﬁssional da saúde para avaliar
o condicionamento e resistência física, além de
adquirir os acessórios necessários de proteção, como
por exemplo, luvas de ciclismo, também usadas na
academia, para fazer musculação.

Oitenta e um por cento
dos estudantes acreditam
que conseguirão estágio
em 2019
Levantamento nacional contou
com mais de 37 mil respostas
O novo ano começou e,
com ele, as expectativas de
um período com conquistas pessoais, inclusive uma
vaga de estágio. Pelo menos é o que esperam 81%
dos estudantes que responderam a uma pesquisa
realizada pelo Centro de
Integração Empresa-Escola (Ciee) entre os dias 14 de
dezembro de 2018 e 3 de janeiro de 2019.
O levantamento, que
contou com mais de 37 mil
respostas, em nível nacional, apontou que os jovens
estão com grandes expectativas em relação a 2019.
Pelo menos 88% deles acreditam que o novo ano será
melhor em comparação
com 2018. Já 4,5% acreditam que ﬁcará igual e 7,4%
que será pior em comparação com o ano passado.
Dentre os entrevistados,

apenas 11% não acreditam
que conseguirão a tão sonhada vaga de estágio, enquanto 8% responderam
que já estão estagiando,
índice que mostra o quanto
o mundo do trabalho está
concorrido entre os estudantes.
Sobre o Ciee
O Ciee se dedica à capacitação proﬁssional de
estudantes por meio de
programas de estágio. Em
2003, abriu uma nova frente socioassistencial com a
aprendizagem. Atualmente, administra o estágio
de 200 mil estudantes e a
aprendizagem de 100 mil
adolescentes e jovens. Em
paralelo, mantém uma série de ações socioassistenciais voltadas à promoção
do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações vulneráveis.
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COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
As inscrições para o Sistema de Seleção Uniﬁcada
(Sisu) de 2019 têm início
nesta terça-feira (22) e
vão até sexta-feira (25). Os
candidatos devem se inscrever pelo site http://sisu.
mec.gov.br/. Neste ano,
o Ministério da Educação
(MEC) disponibiliza um
simulador para ajudar os
estudantes na escolha de
vagas. A ferramenta pode
ser baixada pelo mesmo
endereço online.
Neste primeiro semestre, o programa conta com
a oferta de 235.476 oportu-

Reprodução/internet

Simulador e inscrição estão no site
do Ministério da Educação (MEC)

nidades em 129 instituições
de Ensino Superior de todo
o país. Para participar, é
necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) 2018 e ter

tirado nota acima de zero
na redação. Para auxílio na
inscrição, o simulador do
MEC tem como objetivo fazer um comparativo de informações para aperfeiçoar

o desempenho dos alunos.
A partir das notas obtidas nas disciplinas da
prova, a plataforma ﬁltra
vagas por região, turno e
cursos e indica onde e em
quais opções o candidato
teria sido aprovado. Na
prática, o simulador faz
um comparativo com todas as edições passadas
do Enem, desde 2010
(primeiro
semestre),
quando o Sisu foi implantado pela primeira
vez, até 2018 (segundo
semestre), mostrando a
menor nota que ingressou em determinada
graduação, por universidade e edição do Sisu.

Nascidos em janeiro e fevereiro
começam a receber Abono Salarial 2017
Começou, na última
quinta-feira (17), o pagamento do sétimo lote do
Abono Salarial PIS/Pasep 2018-2019, ano-base
2017. Podem receber o
benefício os trabalhadores
da iniciativa privada nascidos em janeiro e fevereiro e os servidores públicos
com ﬁnal de inscrição 5.
A estimativa da Secretaria de Previdência e
Trabalho, do Ministério
da Economia, é que mais
de R$ 2,8 bilhões sejam
pagos a aproximadamente
3,4 milhões de trabalhadores. Os correntistas da
Caixa Econômica Federal,
instituição bancária res-

ponsável pelo pagamento
do PIS (iniciativa privada), tiveram os valores depositados em suas contas
na terça-feira (15) da semana passada.
Trabalhadores da iniciativa privada devem
procurar a Caixa Econômica Federal. A consulta
pode ser feita pessoalmente, pela internet ou
pelo telefone 0800-726
02 07. Para servidores
públicos, a referência é o
Banco do Brasil, que também fornece informações
pessoalmente, pela internet ou pelo telefone 0800729 00 01.
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 em
2017, teve remuneração mensal média de até
dois salários mínimos
e seus dados foram informados corretamente
pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
O valor do benefício
é proporcional ao tempo trabalhado formalmente em 2017. Assim,
quem esteve empregado
o ano todo recebe o va-

REGISTRO CULTURAL

lor cheio, equivalente a
um salário mínimo (R$
998). Quem trabalhou
por apenas 30 dias recebe o valor mínimo, que
é de R$ 84 – ou 1/12 do
salário mínimo –, e assim sucessivamente.
Para os trabalhadores
nascidos entre julho e dezembro, o Abono Salarial
ano-base 2017 começou a
ser pago em 2018. Os nascidos de janeiro a junho
realizam o saque em 2019
(veja tabela abaixo). O
prazo ﬁnal de recebimento para todos os trabalhadores favorecidos pelo
programa é 28 de junho
de 2019.

ALTAIR FERNANDES

Concurso Nacional e Internacional de
Trovas de Pinda completará 39 anos de
realização ininterrupta
O Concurso destina-se
a todos os que queiram
participar, independentemente de sexo, idade, nacionalidade, grau de instrução ou condição social.
Entende-se por TROVA “a
composição de quatro setessilábicos, rimando o 1°
com o 3° e o 2° com o 4°,
tendo sentido completo”.
Regulamento.
As
trovas devem ser inéditas,
de autoria do remetente
e, cada uma delas deve
ser datilografada na face
externa de um envelope
branco, que deve ser remetido fechado. Dentro
de cada envelope, colocar
um papel com a identiﬁcação: nome e endereço
completos e assinatura.
Os envelopes com as
trovas devem ser colocados em outro maior, para
a remessa e, este não pode
ter a identiﬁcação externa do remetente. Máximo
de 3 trovas (líricas/ﬁlosóﬁcas) por concorrente,
datilografando acima da
trova, o tema a queconcorre. Serão consideradas
somente as trovas recebidas até 30 abril de 2019.
As trovas devem ser

Divulgação

remetidas para: XXIX
Concurso Nacional e Internacional de Trovas de
Pindamonhangaba - Biblioteca Pública Municipal “Ver. Rômulo Campos
D’Arace” - Ladeira Barão
de
Pindamonhangaba,
s/n – Bosque da Princesa
- CEP: 12401-320 – Pindamonhangaba-SP.
Temas . Nível Regional - para trovadores domiciliados na cidade de
Pindamonhangaba,
demais cidades do Vale do
Paraíba, Litoral Norte e
Região Serrana (Mantiqueira, no Estado de São
Paulo): NOITE. Nível
Nacional/Internacional:
para os trovadores domiciliados nas demais cidades do Brasil e Exterior:
MANHÃ. Nesse Tema

teremos duas categorias:
VETERANOS e NOVOS
TROVADORES . No envelope o trovador deve
colocar acima da Trova a
categoria a qual pertence.
Premiação. Dia: 6
DE JULHO DE 2019 (data
provável), horário: 20 horas. Local (a ser conﬁrmado). Serão concedidos
troféus e diplomas aos
autores das trovas premiadas em cada um dos
temas, sendo: cinco vencedores (primeiros colocados); cinco Menções
Honrosas e cinco Menções Especiais.
Comissão Julgadora. A Comissão Julgadora
será formada por trovadores de reconhecido mérito, ﬁcando estabelecido
que as trovas com o tema
NOITE serão julgadas por
trovadores residentes em
outras regiões e Estados
(São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, etc); as trovas
com o tema MANHÃ por
trovadores residentes em
outras regiões que não as
mencionadas. As Trovas
do Concurso de Professores serão julgadas por

uma Comissão de Trovadores a ser designada pela
Comissão Organizadora.
Comissão Organizadora. Integrantes pela
Prefeitura de Pindamonhangaba: secretário de
Educação e Cultura; diretor do Departamento de
Cultura; coordenadora de
bibliotecas
municipais.
Pela UBT – União Brasileira de trovadores – Seção Pindamonhangaba:
José Valdez de Castro
Moura (presidente); Helena Groh de Castro Moura
(secretária executiva) e
Altair Fernandes Carvalho (Fundação Dr. João
Romeiro-Jornal Tribuna
do Norte). As decisões da
Comissão Organizadora
serão deﬁnitivas e irrecorríveis.
As trovas remetidas em
desacordo com qualquer
item, serão automaticamente eliminadas do concurso. A simples remessa
das trovas signiﬁca total
conhecimento e completa
aceitação do regulamento.
Mais informações com
José Valdez, telefone (12)
3642-3724 (ligações até as
21 horas).

Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2019
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Pindense conquista título de “Miss
Brasil Planet Pré-Teen 2019”
Com coroação nacional, Isabella Vettori representará o país em concurso no Peru
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
A pindamonhangabense Isabella Vettori se mostrou, mais uma vez, uma
grande candidata em concursos de beleza. Com 12
anos, a pequena acumula
crescidas vitórias em eventos desde o âmbito municipal, regional, estadual
até agora e recentemente,
nacional. No último ﬁm
de semana, a menina participou do “Miss e Mister
Brasil Uniﬁcado InfantoJuvenil 2019” e ﬁcou na
primeira posição da categoria “Miss Brasil Planet
Pré-Teen 2019”.
O evento aconteceu
em território mineiro, no
Teatro Pio XII, em Belo
Horizonte. Entre quinta-

Eliade Estevam

feira (17) e sábado (19), os
jurados avaliaram a beleza
facial, simpatia, técnica de
passarela e presença de
palco das selecionadas. “A
Bella teve toda uma preparação antes de ir para
lá. Ela foi bem disciplinada. Contamos com ajuda,
nos treinamentos dela, do
Eliade e do Allan da loja
Rogi Noivas. Eles ensinaram algumas técnicas
e paradas na passarela,
além de patrocinarem o
traje de gala”, comentou
a mãe da campeã, Geisa
Carlota.
Antes da nomeação nacional, Isabella já carregava os triunfos de “Miss
Pindamonhangaba Infanto-Juvenil 2018”, “Garota Simpatia UCA 2018” e
“Miss São Paulo Interior

Uniﬁcado 2019”. Com o título atual a jovem ganhou,
além de faixa e coroa, o
direito de representar o
Brasil no próximo “Miss
Internacional” de sua faixa etária. O evento está
programado para ocorrer
no Peru, no ﬁnal do ano.
Infelizmente, a participação da pindense depende da busca por colaboração de terceiros.
“Os custos são bem caros
e vamos precisar de uma
grande ajuda para poder
representar nosso país lá
fora. Hoje, está tudo muito difícil. As oportunidades são poucas e preciso
de auxílio para podermos
seguir em frente, em busca de mais um título”, explicou a orgulhosa e coruja ﬁgura materna.

Oﬁcinas Participativas da Revisão do
Plano Diretor têm início nos bairros
As oﬁcinas participativas nos bairros são mais
uma ação integrante da
revisão do Plano Diretor
de Pindamonhangaba. As
duas primeiras foram realizadas na segunda-feira
(21), no Teatro Galpão e
no centro comunitário do
Araretama.
Nesta terça-feira (22),
às 18 horas, as próximas
oﬁcinas serão no centro
comunitário do bairro Cidade Nova (rua Mogi das
Cruzes, 470) e, no mesmo
dia e horário, no centro
comunitário do Goiabal
(avenida dos Cedros, 745).
Na quarta-feira (23),
às 18 horas, a região do
Ribeirão Grande será contemplada com a oﬁcina,
no centro comunitário
(Estrada Municipal Jesus Antônio de Miranda,
17.705). Ainda no dia 23,
também às 18 horas, haverá também oﬁcina em
Moreira César, no centro
comunitário do loteamento Marieta Azeredo (rua
Jorge Marcos Azeredo,
150).
Na quinta-feira (24),
encerrando as oﬁcinas nos
bairros, também às 18 horas, será a vez do centro
comunitário do Vale das
Acácias (rua dos Cravos,
240) e, no mesmo dia e
horário, no centro comunitário do Mandu / Bonsucesso (rua Particular,
saída da rodovia Caio Gomes Figueiredo, 8.901),
também para moradores
da Cruz Grande / Cruz Pequena.
A intenção da Prefeitura, por meio da Secretaria
de Obras e Planejamento,
é colher informações sobre a realidade da cidade,
e que mais pessoas possam participar e opinar na
revisão do Plano Diretor.
Plano Diretor - O Plano Diretor Participativo
de Pindamonhangaba visa

As oficinas participativas do Plano Diretor serão
realizadas, nesta terça-feira (22), nos bairros
Cidade Nova e Goiabal
deﬁnir princípios e 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.
A Secretaria de Obras
e Planejamento da Prefeitura está à frente da
revisão do Plano Diretor,
por meio da empresa Geo
Brasilis, vencedora do certame licitatório.
A população poderá acompanhar todas as
etapas do processo por
meio do site da Prefeitura
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br e da página do
Facebook Plano Diretor
Pindamonhangaba 2019.

Prefeitura
se reúne
com blocos
carnavalescos
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza, nesta
quinta-feira (24), reunião com os representantes
dos blocos carnavalescos da cidade, para ﬁnalização dos últimos detalhes da programação do Carnaval 2019. Será às 10 horas no auditório da prefeitura, avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso,
1.400, Alto Cardoso.

“Miss Pinda
InfantoJuvenil 2018”
acrescenta
nomeação em
sua carreira

Famílias do “Bem Viver”
participam de ação social
COLABOROU COM O TEXTO: BRUNA SILVA
***
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Habitação,
realizou no último sábado
(19) uma ação social no empreendimento habitacional
Bem Viver, para mais de
1.500 famílias. A ação, que
contou com a parceria da
empresa social Clarb, durou
toda a tarde.
A ação social no empreendimento habitacional Bem
Viver, localizado na Araretama, contou ainda com brinquedos como cama elástica e
piscina de bolinha, palhaços,
e também lanche com direito

a refrigerante, pipoca e algodão-doce para as crianças.
De acordo com a Secretaria
de Habitação, 1.536 famílias
participaram das dinâmicas
realizadas.
O objetivo do evento foi
fazer com que os moradores
do bairro conheçam o trabalho desempenhado pela Clarb
que é a responsável pelo projeto técnico social do empreendimento e tornem a buscar
o auxílio e atendimento prestado pela empresa.
O evento teve a presença
da diretora de Habitação,
Monique Dias. “O evento
foi de grande importância,
pois as crianças participaram muito, e as famílias se

aproximaram dos agentes da
Clarb e puderam tiraram dúvidas. Sobretudo, construir
uma ponte entre os moradores e a capacitação, baseada
na conﬁança. A intenção é
gerar melhoria na qualidade
de vida das pessoas”, explicou.
Os residentes do Bem
Viver podem buscar auxílio
da Clarb – que conta com os
agentes sociais, além de psicóloga e assistente social –
que possui um container no
empreendimento no bloco
Salgueiro, com atendimento
de segunda a sexta-feira. Os
agentes da empresa também
realizam visitas, além de ministrarem cursos e oﬁcinas.
Divulgação

Tarde de lazer
aconteceu no último
sábado (19)
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G eral

Instituto Butantan promove atividades durante as férias
Até o dia 27 de janeiro, o Instituto Butantan,
um dos maiores centros
de pesquisa cientíﬁca do
Brasil e vinculado à Secretaria de Estado da Saúde,
elaborou uma programação especial de eventos
no período de férias. As
13 ações são voltadas para
o público de todas as idades, de modo a estimular
conteúdos sobre ciência e
o patrimônio histórico de
forma lúdica e divertida.
Uma novidade, neste ano, é que o programa “Férias no Butantan”
completará 19 dias, e não
em apenas uma semana,
como acontecia nas edições anteriores. As atividades serão realizadas a
cada semana em um museu diferente dentro do
Butantan. Vale destacar
que a programação completa pode ser acessada
pela internet.
O Instituto possui três
museus sediados em na
área (Museu de Microbiologia, Museu Biológico e Museu Histórico)
e um fora (o Museu de
Saúde Pública Emílio Ri-

bas, que fica no Bom Retiro e está passando por
restauro).
“Com forte caráter lúdico, as atividades pretendem despertar na família
toda e, em especial, nas
crianças e adolescentes,
a curiosidade, o conhecimento e o gosto pelos
temas tratados”, ressalta
a diretora do Museu Histórico do Instituto Butantan, Adriana Mortara
Almeida, que integra a
comissão organizadora
da iniciativa.
Destaques
O Museu Histórico, que
concentra a agenda da última semana do “Férias no
Butantan”, o grande destaque deve ﬁcar por conta
da atividade “Fragmentos
do Passado”, que instiga
o visitante a desvendar
objetos antigos do museu
a partir de fragmentos escondidos no espaço.
Embora esteja passando por obras de restauro,
o Museu de Saúde Pública Emílio Ribas também
estará envolvido na programação deste ano, por
meio da caminhada “Bom

Até 27 de janeiro, serão realizadas diversas atrações com
conteúdos sobre o patrimônio histórico e o papel da ciência
Reprodução/Portal Biomédico

Programação tem teatro, jogos e caminhada na capital paulista
Retiro: História, Imigração e Saúde”. A ação revelará segredos relacionados à história e imigração

na cidade de São Paulo.
Uma van fará o traslado dos participantes entre o Butantan e a região

central da capital, onde o
passeio de dois quilômetros deverá acontecer. O
Butantan tem uma área

verde de 80 hectares, em
que é possível fazer diversas atividades ao ar livre
também.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico,
Eletrônico, Siderúrgico, Oﬁcinas Mecânicas, Elétricas, Eletrônicas, Serralherias e de Auto Peças
de Pindamonhangaba, Moreira César e Roseira, por seu presidente Herivelto dos Santos Moraes,
convoca todos os trabalhadores para participarem de Assembleia Geral Extraordinária, que será
realizada no dia 25 de Janeiro de 2019, às 10:00 horas em primeira convocação e às 10:30 horas
em segunda convocação, na sede provisória do sindicato, que ﬁca localizada à Rua Albuquerque
Lins, no 125, Bairro: centro, cidade Pindamonhangaba, com a seguinte ordem do dia:
a) Eleição de Delegados(as) para participarem do 8º. Congresso da FEM-CUT/SP;
b) Outros assuntos de interesse da categoria.
Pindamonhangaba, 22 de Janeiro de 2019.
Herivelto dos Santos Moraes
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DEPARTAMENTO DE CULTURA

ADIAMENTO DAS INSCRIÇÕES

Vimos solicitar o adiamento das inscrições no Edital de Chamamento Público nº 9
“CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E PROFISSIONAIS DE ARTE E CULTURA”,
para o dia 27 de janeiro de 2019, ficando assim o calendário:
Calendário
Lançamento
Publicação e Inscrição
Avaliação da Comissão de Análise
Documental
Divulgação dos habilitados e inabilitados
Prazo para recursos
Divulgação dos habilitados e indeferidos
Entrega das documentações impressas
pelo Proponente (item 10.01 deste Edital)
Sorteio sequencial
Divulgação das modalidades
classificatórias e de sorteio

Período
14 de novembro de 2018
14 de novembro de 2018 até o dia 27 de
janeiro de 2019
28 a 30 de janeiro de 2019
30 de janeiro de 2019, após as 16h
31 de janeiro e 03 de fevereiro, até as
23h59
05 de fevereiro de 2019
De 06 a 08 de fevereiro, das 8h às 16h.
12 de fevereiro de 2019, às 14h no
Departamento de Cultura
18 de fevereiro de 2019 após as 16h

Justificamos o pedido informando que:
1- Por ser uma forma de inscrição virtual, os proponentes encontraram
dificuldade no preenchimento, acarretando erros na inscrição;
2- Houve um erro no Anexo III que levou uns dias para ser identificado e
solucionado.

IPVA 2019: pagamento com
desconto de 3% para veículos
com placa ﬁnal 0 vence hoje
Nesta terça-feira (22),
vence o prazo para o pagamento integral, com
desconto de 3%, ou do
parcelamento em três
vezes do Imposto sobre
a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)
de 2019 para os veículos
com ﬁnal de placa 0. Os
contribuintes devem ﬁcar atentos às datas de
vencimento para aproveitar o abatimento e regularizar o imposto.
A quitação pode ser
de três maneiras: à vista

com desconto de 3% (janeiro); à vista sem desconto (fevereiro) ou em
três parcelas, de janeiro
a março, de acordo com
a data de vencimento da
placa. Para efetuar o pagamento, basta se dirigir
a uma agência bancária
credenciada com o número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor), e realizar
o recolhimento do IPVA
2019.
Utilize os terminais
de autoatendimento, os

guichês de caixa, pela
internet ou débito agendado, ou outros canais
oferecidos pela instituição bancária para fazer
o pagamento. O IPVA
também pode ser pago
em casas lotéricas.
Também já é possível
quitar o IPVA 2019 com
cartão de crédito. Os
interessados precisam
comparecer a um dos endereços de atendimento
das empresas credenciadas com o Renavam
(Registro Nacional de

Reprodução/Internet

ALCEMIR JOSÉ RIBEIRO PALMA
Secretário de Cultura e Turismo

EXTRATO DE PARCERIA FIRMADA ENTRE ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL E O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ADITAMENTO DE PRAZO
SECRETARIA DE CULTURANº
E TURISMO
DE CULTURA
01 EXTRATO PARCERIA
41/2018 -–DEPARTAMENTO
01/2018 (aditamento)
Rua Dep. Claro César, 33 – Nº
Centro
CEP 12400-220 - Pindamonhangaba/SP.
Processo Administrativo:
34788/2017
Tel: 3642-1080 3643-2690Prefeitura
E-mail: cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br
Parceiros:
Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria
de Saúde e Assistência Social / Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais – APAE Taubaté

Objeto:

Prazo:
Valor:
Data da assinatura:

a execução do Plano de Trabalho proposto pela OSC, na
forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº
13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, sendo parte
integrante e indissociável deste instrumento,
independentemente de transcrição
12 meses
R$ 69.000,00
27/12/2018

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Proposta para Adoção de Área Verde n.° 32.812/2018
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba informa a apresentação da proposta de adoção da
área verde/praça/canteiro/rotatória localizado no Loteamento Reserva dos Lagos, pela empresa
associação dos Adquirentes do Residencial Reserva dos Lagos, de acordo com o Projeto Cidade
Florida, em acordo com a Lei Municipal nº 3.358, de 24 de setembro de 1997 e Decreto nº 5.546,
de 06 de julho de 2018. O período para manifestação de interesse para esta área por outros
requerentes será de 5 (cinco) dias contados desta publicação, seguidos por 10 (dez) dias para a
apresentação de todos os documentos necessários.
Frederico L. A. Gama
Secretário Adjunto de Meio Ambiente
Município de Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** ABERTURA DE ENVELOPE DE PRÓXIMO COLOCADO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 208/2018 (PMP 32052/2018)
A autoridade superior, com base no parecer da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social,
desclassiﬁcou, em 21/01/2019, a empresa Natulab Laboratório S/A, na licitação supra, que cuida
de “aquisição de medicamentos – atenção básica”. Sendo assim, determinou que seja marcada
a sessão para abertura do envelope dizendo conter documentos de habilitação da empresa
classiﬁcada em segundo lugar no item 62, Extra Distribuidora de Medicamentos e Produtos
Hospitalares Eireli. Fica a referida sessão marcada para o dia 01/02/2019, às 08h30, no mesmo
local do evento anterior.

Veículo Automotor) e
realizar o pagamento do
imposto por meio das
máquinas de POS (Ponto de Venda, do inglês
Point of Sale). As empresas terão autonomia
para deﬁnir o número
de parcelas e adequar a
melhor negociação com
o contribuinte. Para consultar as credenciadas e
seus endereços, acesse
http://portal.fazenda.
sp.gov.br/servicos/ipva/
Paginas/Parcelamentono-Cart%C3%A3o.aspx.

Desconto é válido somente para pagamento integral
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Cotidiano

Governo do Estado
anuncia novas
medidas de segurança
e pagamento de
impostos

Destaque é a criação de mais
três Delegacias da Mulher
abertas 24 horas
Divulgação

Tribuna do Norte

5

Recreação do “Reinvente” é
sucesso no Parque da Cidade
O Fundo Social de Solidariedade deu início, no último ﬁm de semana, às oﬁcinas de Recreação do Projeto
Reinvente no Parque da Cidade. A atividade é gratuita e será realizada todos os sábados e domingos, das 9h às 17h, na área próxima ao portal de
entrada do Parque.
No ﬁm de semana de estreia, as atrações foram
uma apresentação circense interativa com as crianças
e uma oﬁcina de “slime”, a sensação do momento entre
a criançada.
Para participar, basta ir até a tenda de atividades e
fazer a inscrição com o monitor responsável.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Governador João Doria e secretariado divulgaram
projetos em entrevista coletiva

COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
Na última sexta-feira
(18), o Governo do Estado de São Paulo, por meio
de entrevista coletiva no
Palácio dos Bandeirantes,
na capital paulista, anunciou novidades no setor
de segurança e ﬁnanças.
A nova gestão implantará
a concessão de presídios,
disponibilizará a opção
de pagamento de tributos estaduais através de
cartão de crédito e abrirá
três unidades da DDM Delegacias de Defesa da
Mulher.
Atualmente, o estado
conta com 133 DDMs. A
inauguração de outros
três prédios ocorrerá
como início da ampliação
gradativa de atendimento
em regime ininterrupto. A
estimativa governamental é de que todas as unidades especializadas em
violência contra a mulher
passem a ﬁcar abertas 24
horas.
Outro
planejamento
divulgado na última semana foi na área presidiária.
São Paulo passará para a

iniciativa privada a expansão do sistema prisional.
Serão, inicialmente, sete
presídios que funcionarão
em uma Parceria Público
-Privada (PPP), dos quais
quatro já estão em construção e mais três novos
complexos serão construídos nos próximos quatro
anos, esses, que abrigarão
mais 12 mil detentos.
No âmbito tributário,
os paulistas terão uma
nova forma de pagamento
de impostos estaduais, de
acordo com propostas em
andamento. Assim como
o IPVA 2019 já pode ser
pago com cartão de crédito em empresas credenciadas, outras despesas
poderão ser quitadas da
mesma maneira.
A viabilização da medida está sendo estudada
pelo Governo e, em seguida, será discutida com
o sistema bancário e de
cartões de crédito. “O objetivo é facilitar a vida das
pessoas, melhorar a funcionalidade, diminuir a
burocracia e garantir o recebimento dos impostos”,
comentou o governador
João Doria.

Etec divulga segunda lista de convocados no vestibulinho
A relação da segunda
chamada do processo
seletivo da Escola Técnica Estadual (Etec) para
o primeiro semestre de
2019 já está disponível
na unidade onde o candidato deseja estudar.
Os selecionados devem fazer a matrícula

nesta terça (22), ou quarta-feira (23), no horário
deﬁnido pela escola.
Caso as vagas não sejam preenchidas, outra
lista deverá ser divulgada na Etec. Cabe ao candidato comparecer na
unidade em que pretende estudar para acompaReprodução/internet

Os selecionados devem fazer a matrícula nesta
terça (22), ou quarta-feira (23), no horário
deﬁnido pela escola.

nhar a convocação.
Para efetivar a matrícula, o candidato deverá apresentar: requerimento de matrícula
– será fornecido pela
Etec – preenchido e assinado. Se o candidato
tiver menos de 16 anos
no momento da matrícula, caberá a seu responsável legal assinar o
documento; cópia simples com apresentação
do original ou autenticado em cartório da cédula
de identidade (RG), ou
da cédula de identidade
de estrangeiro (RNE)
ou da Carteira Nacional
de Habilitação, dentro
da validade ou com até
30 dias do vencimento
conforme legislação em
vigor, documento expedido por ordem ou conselho proﬁssional, como
OAB, Crea, Coren e CRC
(no caso da apresentação

de um destes documentos o aluno deverá apresentar posteriormente o
RG - fotocópia e original
- expedido pela Secretaria de Segurança Pública, em até 60 dias).
O candidato aprovado
deverá apresentar também cópia simples com
apresentação do original
do CPF; duas fotos 3x4
recentes e iguais;
Ele deve apresentar
cópia simples e o original do Histórico Escolar
com Certiﬁcado de Conclusão do Ensino Fundamental ou Declaração
de Conclusão do Ensino
Fundamental, assinada
por agente escolar da
escola de origem, com
informação da previsão
de entrega do Histórico
Escolar com Certiﬁcado
de Conclusão, documento original.

DESCARTE IRREGULAR DE LIXO E ENTULHO CAUSA ALAGAMENTO NO MOMBAÇA
População precisa se conscientizar sobre descarte irregular de
resíduos sólidos
A forte chuva de sexta-feira (18), causou diversos pontos de alagamento no Mombaça. O
volume atípico de água
pluvial – 34 mm em menos de uma hora –, por
si, já causaria cheias na
região até que houvesse o
escoamento natural nas
galerias, contudo, quando
o nível do córrego do Reduto dos Pássaros se elevou, a água atingiu suas
margens e alcançou todo
lixo e entulhos diversos
que estavam ali depositados irregularmente.
Assim, ocasionando o entupimento das aduelas de
passagem de água pluvial
no trecho da rotatória do
bairro, causando diversos
transtornos.

Resultado: lixo e material descartado de maneira irregular entupiram
as galerias e a Secretaria
de Obras e Planejamento da Prefeitura precisou
acionar a Defesa Civil, que
enviou uma máquina ao
local para a desobstrução
das aduelas. Foram encontrados sofás, colchões,
garrafas pet, até mesmo
uma porta de geladeira
obstruindo a passagem da
água. Por isso, a colaboração da população é essencial, não realizando o descarte irregular de resíduos
sólidos, para que incidentes como este não voltem
a ocorrer.
De acordo com o gestor
de Zeladoria, Thiago Gonçalves, após o trabalho da

Defesa Civil, em pouco
tempo a situação voltou
a normalidade no bairro,
porém muitos transtornos
já haviam sido ocasionados aos moradores e ao
trânsito na região.
“A colaboração da população é muito importante, se conscientizando que não deve jogar
móveis, lixo ou entulho
em locais inadequados,
principalmente próximos
a córregos e rios”, explicou a secretária de Meio
Ambiente, Maria Eduarda San Martin. “Além do
Mombaça, outros bairros
sofreram com o mesmo
problema de alagamento,
também devido ao entupimento de bocas de lobo,
como o Alto Cardoso, Cen-

tro, Crispim, entre outros,
por isso, é muito importante
que a população de todos os
bairros faça a sua parte”.
Os materiais como estes devem ser encaminhados à reciclagem, à coleta de lixo realizada pela
Pioneira (se for o caso
de lixo comum), resíduos de construções devem
ser levados ao depósito
de inertes (Araretama)
e, no caso de móveis ou
colchões, devem ser entregues no PEV – Posto
de Entrega Voluntária
– atualmente com uma
unidade no Liberdade
mas que, em breve, contará com outros pontos
do município, além do
serviço já realizado pela
Prefeitura.

Divulgação

Passagem de água já desobstruída, no Mombaça
Divulgação

Divulgação

Restos de colchões jogados em área verde
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Especial CICLISMO
TERÇA-FEIRA

No retorno do ciclismo
de alto rendimento,
equipe feminina é
campeã no Uruguai

Equipe local também teve
destaques individuais

Luis Claudio Antunes/Bike76

Pindamonhangaba começou temporada 2019 com vitória

D

epois de muitos anos,
a equipe de ciclismo de
alto rendimento está de
volta a Pindamonhangaba! E,
conﬁrmando as boas expectativas para a temporada 2019, o
Team Cycling Funvic/Pindamonhangaba (Gelog/Semelp) abriu
o ano, vencendo de forma espetacular sua primeira competição: a 3ª edição do “Tour Feminino do Uruguai”, que terminou
neste domingo (20), em Minas,
capital do Departamento de Lavalleja.
A Funvic/Pindamonhangaba
terminou como tempo acumulado de 28h35min16, o que lhe
garantiu o primeiro título da
temporada. As equipes CC Fênix (28h38min03) e La Costa
SC (28h39min16), terminaram
em segundo e terceiro lugar,
respectivamente.
O prefeito Isael Domingues
parabeniza a equipe representante de Pindamonhangaba.
“O retorno dos esportes de alto
rendimento fazia parte do planejamento para o resgate do
esporte de Pinda. E nada melhor do que trazer de volta o
ciclismo que deu tantos títulos
para o município e, principal-

mente, porque a equipe conta
com atletas de nossa cidade. A
expectativa é de grandes resultados também nessa modalidade”, aﬁrmou.
Além do título por equipe,
Luciene Silva venceu a última
etapa de 79,9 km, numa bela arrancada ﬁnal que terminou em
frente à Casa de Cultura. O pú-

blico que compareceu em peso
para prestigiar a última etapa,
aplaudiu de pé o sprint da brasileira.
Com o ótimo desempenho
do último dia, Luciene Silva sagrou-se vice-campeã geral do
“Tour Feminino do Uruguai”,
com o tempo de 9h30min38,
ﬁcando atrás apenas 1 segundo

da campeã deste ano, a também
brasileira Tamires Radatz. A
equipe Funvic/Pindamonhangaba ainda teve Larissa Castelari como campeã de Montanha.
Luis Claudio Antunes/Bike76

“Tour Feminino do Uruguai” contou com pelotão pindense na estrada

Ela também conquistou o terceiro lugar entre as sprinters.
Após a estreia com vitória no
Uruguai, a equipe retorna para
o Brasil e já tem alguns compromissos na agenda. O próximo
será o “GP São José dos Campos
de Ciclismo”, que acontecerá no
próximo dia 27.
“As meninas ﬁzeram um
grande trabalho nestes quatro
dias de prova e conseguimos
esse ótimo resultado para nossa cidade. Esperamos que seja o
primeiro de muitos ao longo da
temporada”, enfatiza o diretor
da equipe, Benedito Tadeu Júnior, o Kid.
A equipe representante de
Pindamonhangaba tem o apoio
da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Semelp, Funvic (Fundação Universitária
Vida Cristã), Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba,
Gelog, ERT Cycle Sport e FastCycle, além de Óculos Ekoi, géis
Going, Logos Design, PortalR3 e
Bike76.

Luis Claudio Antunes/Bike76

Larissa Castelari venceu na categoria Montanha
Luis Claudio Antunes/Bike76

Luis Claudio Antunes/Bike76

Pinda ocupou o
primeiro lugar
do pódio geral

Luciene Silva foi vice-campeã geral da competição

