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Programa “Nossa Casa” terá moradias
para 60 mil famílias de baixa renda
O Governador de
São Paulo anunciou,
no sábado (2), após
reunião do secretariado
no Palácio dos Bandeirantes, o lançamento do
programa habitacional
“Nossa Casa”, que investirá R$ 1 bilhão para
beneficiar 60 mil famílias de baixa renda.
A iniciativa da Secretaria da Habitação
oferecerá cheques
moradias de até R$
30 mil para famílias
com renda de até três
salários-mínimos. Elas
terão que arcar com financiamentos em torno
de R$ 60 mil, que serão
divididos em parcelas
mensais de R$ 450. Em
muitos casos, conforme
a localização do empreendimento, as parcelas
poderão ser menores.
Terão prioridade as
famílias que recebem
auxílio-moradia.
O “Nossa Casa” incrementará a produção
habitacional – gerando
emprego e renda – e
reduzirá o preço de
casas, apartamentos e
lotes de interesse social.
O Estado investirá R$ 1

bilhão e beneficiará 60
mil famílias em quatro
anos. As prefeituras
irão definir as famílias
que serão atendidas,
seja com abertura de
inscrições ou atendimento de famílias já
cadastradas.
O programa funcionará baseado na
emissão de cheques
moradia, com a cessão
de terrenos municipais, participação da
iniciativa privada e
subsídios municipais,
estaduais e federais.
Além disso, permitirá
uma redução no custo
das moradias porque
negociará com as incorporadoras e loteadoras preços e condições especiais para
parte das unidades
destinada às famílias
de mais baixa renda.
O programa começa no próximo dia 14,
quando os prefeitos
participarão de uma
reunião na capital e
conhecerão os procedimentos para a adesão
ao programa e farão o
cadastro dos terrenos
disponíveis.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 014/19 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o , Sr (a) ADALTO MEIRELES RODRIGUES,
responsável pelo imóvel situado a RUA EDUARDO DA SILVA NETO,SNR. , Bairro JARDIM
MARIANA, inscrito nesse município sob a sigla: SO110901039000, QUADRA 02 LOTE P-05 para
que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012
artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

COMUNICADO
A Contabilidade França, estabelecida a Rua Eugênio Siqueira Salgado nº
101, Centro, Pindamonhangaba, SP, através de seu representante legal,
o Sr. Paulo Roberto Lopes França, solicita o comparecimento dos abaixo
relacionados para que compareçam no endereço mencionado para tratar
de assunto de interesse. Talita Evangelista, Ari Ribeiro, Murilo Nigro, Celso
Descio, Dorival Valdes Garcia, Wagner Coutinho.

EDITAL
O Presidente da União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Campos do Jordão, Jose Benedito
Cardoso, pelo presente CONVOCA todos os Associados ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E
CONTRIBUINTES para ELEIÇÕES E POSSE DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO
FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO, QUE DIRIGIRÁ OS DESTINOS DA ENTIDADE NO
BIÊNIO DE 2019/2020 que serão realizadas no próximo dia 18 de fevereiro de 2019 às 17 horas na
sede social da entidade situada à Rua Dr. Campos Salles, nº 203, Centro, Pindamonhangaba-SP
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2019.
Jose Benedito Cardoso
Presidente
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 013/19 - LIMPEZA
O Presidente da União dos Ferroviários da Estrada de Ferro Campos do Jordão, Jose Benedito
Cardoso, pelo presente CONVOCA todos os Associados ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E
CONTRIBUINTES para ELEIÇÕES E POSSE DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO
FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO, QUE DIRIGIRÁ OS DESTINOS DA ENTIDADE NO
BIÊNIO DE 2019/2020 que serão realizadas no próximo dia 18 de fevereiro de 2019 às 17 horas na
sede social da entidade situada à Rua Dr. Campos Salles, nº 203, Centro, Pindamonhangaba-SP
Pindamonhangaba, 05 de fevereiro de 2019
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

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 017/2018 (PMP 34158/2018)
Para “contratação de empresa especializada para execução de cobertura da quadra na Escola
Municipal Elias Bargis - Araretama, com fornecimento e material e mão de obra”, com entrega dos
envelopes até dia 22/02/19 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.

REUNIÕES ORDINÁRIAS DE 2019
Conselho Municipal de Cultura
Fica estipulado o Calendário das Reuniões Ordinárias, do Conselho Municipal de Cultura em 2019.
Datas:
26 de fevereiro;
26 de março;
30 de abril;
28 de maio;
25 de junho;
30 de julho;
27 de agosto;
24 de setembro;
29 de outubro;
26 de novembro;
17 de dezembro.
Dia da Semana: Terças-feiras
Horário: 19h
Local: Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro
Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2019
Raissa Lorena Correa Araújo
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

Divulgação

Centro Paula Souza lança
curso online gratuito sobre
programação de Arduíno
Com duração de 30 horas, curso conta com videoaulas
que apresentam o passo a passo para realização de
experimentos com o dispositivo
Que tal aprender de
forma rápida e simples
a criar uma programação capaz de acender
luzes automaticamente, acionar motores,
disparar alarmes e até
mesmo tocar um piano a distância? O Centro Paula Souza (CPS)
acaba de lançar o curso
livre online gratuito de
Arduíno. Com duração
de 30 horas, divididas
em quatro módulos, o
curso conta com videoaulas que apresentam o
passo a passo para a realização de experimentos com o dispositivo,
abordando desde os
componentes do hardware e sua linguagem
de programação, até
como fazer a aplicação
e o projeto final.
O interessado pode
se inscrever e estudar
a qualquer momento,
sem necessidade de
processo
seletivo.
Basta acessar o site
mooc.cps.sp.gov.br
em um computador
conectado à internet
e se cadastrar com
login e senha. Ao final do curso, é feita
uma avaliação online
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Interessado pode estudar a qualquer momento pela internet, sem
necessidade de processo seletivo
para emissão de certificado.
Objetos inteligentes
O Arduíno é uma plataforma de prototipagem
eletrônica de baixo custo
e hardware livre composto por uma placa única.
Por ser barato, eficiente
e fácil de programar, é
muito utilizado por estudantes e entusiastas de
tecnologia interessados
em criar um ambiente de
interação entre diversos
tipos de objetos. É possível usar o Arduíno, por
exemplo, para automatizar eletrodomésticos ou
o sistema de irrigação

de um jardim, controlar
robôs, criar brinquedos
e novos equipamentos.
Para funcionar, basta
conectar o dispositivo ao computador por
meio de um cabo USB e
configurar sua própria
programação, que pode
ser combinada a outros
acessórios, como displays, leds e sensores.
Cursos livres online
Este é o décimo curso livre lançado pelo
Centro Paula Souza na
modalidade Mooc (Massive Open Online Course – sigla em inglês para
Curso Online Aberto e

Massivo). As outras nove
formações são: Autocad,
Canvas, Felicidade, Gestão de Conflitos, Gestão
de Pessoas, Gestão do
Tempo, Mediação em
EaD, Mercado de Trabalho e Vendas. Os conteúdos são dinâmicos,
com várias leituras, reflexões, vídeos, jogos,
avaliações e exercícios.
Lançada em 2015, a plataforma Mooc do CPS já
soma cerca de 150 mil
inscritos. Além dos cursos livres, o CPS oferece
outras modalidades de
Educação a Distância em
diferentes níveis.

