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Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2019

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
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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

