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Pinda segue com geração de empregos
e recebimento de investimentos
Pindamonhangaba
segue
em um bom momento na geração de empregos, com 1936
novos postos de trabalho, nos
dois primeiros meses do ano,
gerando balanço positivo de
93 novas vagas, de acordo com
o Caged (Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados). Com este número, Pinda aparece em terceiro lugar
no ranking do Vale do Paraíba
na geração de empregos, atrás
apenas de São José dos Campos e Jacareí.
Acompanhando essa tendência na geração de empregos, a Novelis anunciou, na semana passada, o início oﬁcial
das obras de expansão e ainda
a construção de terminal ferroviário na planta da fábrica em
Pindamonhangaba, com investimento de R$650 milhões.
O que elevará a capacidade de
produção de chapas em 100 mil
toneladas por ano e a capacidade de reciclagem em 60 mil toneladas por ano.
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“8º Mr. Moo Churrasco” inicia
vendas do primeiro lote de convites
O restaurante Mr. Moo
Boutique de Carnes fará a oitava edição de seu tradicional
festival de carnes e bebidas ao
som de atrações musicais. O
próximo “Mr. Moo Churrasco”

acontecerá no dia 1º de junho,
em São José dos Campos. O
começo da venda da primeira leva de ingressos será na
semana que vem, na segundafeira (29).
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Editorial
Novos investimentos

P

odemos comemorar, a notícia é boa: Pindamonhangaba está em terceiro lugar no
ranking do Vale do Paraíba na geração
de empregos.

Pindamonhangaba, 28 de março de 2019

Região tem show de
Lenine no começo de abril
Músico se apresentará no Sesc Taubaté na próxima semana
Reprodução/Internet

Neste quesito, a cidade segue em um bom
momento, com 1936 novos postos de trabalho, nos dois primeiros meses do ano, gerando
balanço positivo de 93 novas vagas, segundo
informações do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

COLABOROU COM O
TEXTO: DAYANE GOMES
O versátil artista Lenine fará uma demonstração de seu talento musical em sua passagem
pelo Vale do Paraíba. Na
quinta-feira (4), a partir das 20h30, seu palco
de apresentação será no
Sesc Taubaté. Os ingressos já estão disponíveis
para compra na bilheteria
da instituição e pela internet.
Os valores da entrada
na atração cultural são:
R$ 40 (inteira), R$ 20
(meia) e R$ 12 (credencial plena). Os tickets são
limitados e estão à venda pelo portal do Sesc

Ainda vêm outras boas notícias, pois a empresa Novelis anunciou, na semana passada, o
início oﬁcial das obras de expansão e ainda a
construção de terminal ferroviário na planta
da fábrica em Pindamonhangaba, com investimento de R$650 milhões. O que elevará a
capacidade de produção de chapas em 100 mil
toneladas por ano e a capacidade de reciclagem
em 60 mil toneladas por ano.
Só nessa expansão, a empresa deve gerar, até
2021, 50 empregos diretos e 250 indiretos, além
de cerca de 250 empregos no período de obras.
O novo investimento segue a expectativa de
que, neste ano, a economia do País se recupere.
Todos nós torcemos por isso!

Lenine mostrará
conteúdo de seu disco
mais recente

e na bilheteria do local.
A abertura dos portões
acontecerá às 20h e o começo do show está previsto para as 20h30.
O ganhador de cinco
Grammy Latino, dois prêmios da APCA e nove Prêmio da Música Brasileira
trará como repertório
principal seu 13º álbum,
“Lenine Em Trânsito”. O
disco venceu o Grammy
Latino na categoria “Melhor Álbum de Rock em
Língua
Portuguesa”.
Além do recente trabalho,
o cantor também exibirá
canções e releituras de
produções anteriores.
A sede do evento ﬁca
na Avenida Engenheiro
Milton de Alvarenga Peixoto, 1264 - Esplanada
Santa Terezinha. Para
mais informações, acesse
as redes sociais ou o site
do Sesc Taubaté.

Emprego formal gera 173.139 postos de trabalho em fevereiro
O Brasil registrou a
abertura de 173.139 novos postos de trabalho
com carteira assinada em
fevereiro. Os dados são
do Gaged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado

nesta segunda-feira (25)
pela Secretaria Especial
de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O saldo desse mês
é o sexto melhor da série
histórica do cadastro desde 1992.

Eu indico:
Reprodução

A indicação desta semana é o livro “O Meu Pé de
Laranja Lima”
Publicado em 1968, o
livro infanto-juvenil autobiográﬁco O meu pé de laranja
lima foi o maior sucesso
do escritor brasileiro José
Mauro de Vasconcelos.
Traduzido para mais de
cinquenta línguas, a criação
inﬂuenciou gerações no
Brasil e no exterior. Após o

estrondoso sucesso, foram
feitas adaptações para o
cinema e para a televisão.
Esta é a história comovente
de Zezé, um menino de seis
anos nascido no seio de
uma família muito pobre.
Zezé é inteligente, sensível e
criativo, mas muito endiabrado. Carente do afeto que
não encontra junto do pai e
da mãe, mais preocupados
em sobreviver a cada dia, o
menino perde-se nas ruas,
onde só lhe dá para inventar
travessuras.
“Este foi o primeiro e
um dos únicos livros que
eu li e realmente gostei.
Não sou fã de leitura,
apesar de admirar aqueles
que tem a prática, mas
esse livro me fez ‘viajar’ na
história e recomendar para
outras pessoas. Ele tem
uma linguagem nada complexa e que te faz entender
toda a história de Zezé,
por isso me identiﬁquei e
recomendo.”

Vanessa Muassab - Estudante
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Saldo é o sexto melhor da série histórica desde 1992
Além disso, é o terceiro ano consecutivo de saldos positivos e crescentes
após os anos de recessão,
o que reﬂete a recuperação do contingente de
empregos celetistas desde
2017. Em fevereiro, o estoque de empregos alcançou 38,6 milhões de postos de trabalho formais,
um aumento de 0,45% em
relação ao mês anterior
e de 1,51% em relação ao
mesmo período do ano
passado.

O saldo do mês é mais
que o dobro do registrado em fevereiro de 2018,
quando foram gerados
61.188 postos. Em janeiro,
o saldo foi de 34.313 empregos. No acumulado dos
dois primeiros meses do
ano, o saldo de 2019 chega a 207,4 mil, superior
em 68,4 mil ao do mesmo
período de 2018 (139 mil)
e em 130,9 mil ao de 2017
(76,4 mil). Esse resultado
representa um crescimento de 49,2% na abertura

proseando

A

o assumir modesto cargo
na agência bancária da
cidadezinha que não aparecia em mapa algum, prometeu
a sique gerenciaria uma das ﬁliais
na capital paulista. Desde então,executava as atividades com
dedicação, rapidez e eﬁciência.
Entretanto,somente isso não o habilitava a qualquer promoção. Era
preciso fazer algo que estampasse o seu nome na diretoria. Após
avaliar estratégias, decidiupor
abordarempresários das cidades
vizinhas com capacidade de “engordar” a minguada carteira de
investimentos.A decisão fê-losubstituir o desregramento dos ﬁnais
de semana pela peregrinação.
Era um homem que conversava fácil sobre qualquer tema. Se o
assunto era futebol,“enchia a bola”
do clube do futuro cliente. Depois,
com a “goleada” consolidada a seu
favor, apresentava linhas de crédito e os melhores investimentos.
Em poucos meses conseguiu
elevar a pequena agência ao status
de “a mais promissora da região”.
Com isso, fez carreira meteórica,
até ser promovido para gerenciar
a tão sonhada ﬁlial paulista.
Em seu primeiro dia na metrópole, solicitou a relação dos maiores clientes da agência.
- Irei visitá-los. A tecnologia é
um facilitador; entretanto, nada
substitui o calor humano.
Naquela tarde, inaugurou as
visitas de cortesia. O primeiro

de postos de trabalho, em
relação ao acumulado do
mesmo período de 2018,
e de 171,2%, em relação ao
de 2017.
O resultado de fevereiro de 2019 está relacionado em boa parte à maior
geração de empregos nos
setores da Indústria de
Transformação e Construção Civil, nos quais a retomada do crescimento se
mostrava mais lenta que
nos setores de Serviços e
Comércio.

Emprego regional

Em âmbito regional,
a melhora no emprego
foi verificada em todas
as regiões, à exceção do
Nordeste. No Sudeste, a
expansão foi de 0,51%,
com geração de 101.649
vagas formais. Na sequência aparecem as regiões Sul (66.021), Centro
-Oeste (14.316) e Norte
(3.594). No Nordeste,
o saldo foi negativo em
12.441 postos.

Maurício Cavalheiro
- Cadeira nº 30 da APL Academia Pindamonhangabense de Letras

VALSA DA DESPEDIDA

destino era o bairro Alphaville,
onde estacionou diante da mansão
hollywoodiana.
O mordomo o introduziu na
sala de estar, dizendo que a condessa não demoraria. Enquanto
esperava, examinava minúcias das
obras de arte do ambiente. Apaixonou-se peloBösendorfer compartituras de Beethoven, Tchaikovsky,
Chopin e João Gomes de Araújo.
Imaginava-se tocando quando
o menino negro, descalço e descamisado, adentrou como corisco ao
ambiente e se aproximou do piano.
Arreganhou os dentes de marﬁm
na oferenda de sorrisos e sentou-se
no banquinho. Ao fazer menção de
pousar os dedos nas teclas, levou
puxão de orelha.
- Sai pra lá, moleque. Isso não é
pro seu bico. Cadê a sua mãe? Tá
na cozinha ou lavando os sanitários?
O menino engoliu o choro e saiu
correndo. O gerente meneou a ca-

beça e sussurrou: “Essas crianças
não têm desconﬁômetro”.
Ainda resmungava quando a
senhora de olhos azuis apareceu.
- O senhor aceita um cafezinho,
suco ou licor?
Antes de qualquer palavra,
caminhou até ela e beijou-lhe as
mãos.
- Condessa, não há expressão
exata para deﬁnir a honra que
sinto em conhecê-la. Se não for
incômodo, aceito um cafezinho.
Obrigado.
A mulher ensaiava palavra
quando o menino reapareceu.
- Condessa, esse moleque não
tem modos. Imagine que estava
querendo pôr as mãos imundas no
piano. Pretensioso, não acha? A senhora deveria punira ele e à mãe.
Tagarelava sugestões quando
a senhora negra apareceu. Ele a
olhou com desdém e a advertiu:
- Vai acabar perdendo o emprego por causa desse moleque.
Inabalada,fez gesto e o menino
se posicionou ao piano. O gerente
cochichou ao ouvido da mulher de
olhos azuis: “Vai permitir o atrevimento? Quem esse moleque pensa
que é?”
- Esse “moleque” é o ﬁlho da
condessa.
O gerente, percebendo a estupidez, não sabia onde e enﬁar a cara.
- Mãe, o que me sugere tocar?
- A Valsa Op. 69 nº 1, de Chopin.
A Valsa da Despedida,que ofereceremos ao gerente.

Pindamonhangaba, 28 de março de 2019
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Pinda segue com geração de empregos
e recebimento de investimentos
Pindamonhangaba segue em
um bom momento na geração de
empregos, com 1936 novos postos
de trabalho, nos dois primeiros
meses do ano, gerando
balanço positivo de 93
novas vagas, de acordo
com o Caged - Cadastro
Geral de Empregados e
Desempregados. Com
este número, Pinda
aparece em terceiro lugar no ranking do Vale
do Paraíba na geração
de empregos, atrás
apenas de São José dos
Campos e Jacareí.
Acompanhando
essa tendência na geração de empregos,
a Novelis anunciou,
na semana passada, o
início oﬁcial das obras
de expansão e ainda a
construção de termi-

nal ferroviário na planta da fábrica em Pindamonhangaba, com
investimento de R$650 milhões.
O que elevará a capacidade de

produção de chapas em 100 mil
toneladas por ano e a capacidade
de reciclagem em 60 mil toneladas por ano.

Com a nova expansão, a Novelis passará a ter uma capacidade produtiva total de aproximadamente 680 mil toneladas

Luis Claudio Antunes/Portal R3

O prefeito Isael
Domingues
reconhece a
participação da
Novelis no
desenvolvimento
da cidade

Instituição de pesquisa abre vaga em
Jornalismo Cientíﬁco com concessão
O Instituto Sul-Americano para Pesquisa Fundamental (ICTP-SAIFR) oferece uma oportunidade de
Jornalismo Cientíﬁco nível dois (JC-2) com bolsa da
Fapesp no valor de R$ 2.043. O prazo de inscrição vai
até a próxima segunda-feira (1º).
O jornalista selecionado trabalhará junto à gerência executiva e à direção do ICTP-SAIFR e realizará
tarefas como: produzir conteúdo em inglês e português para o blog do instituto; entrevistar pesquisadores e visitantes do ICTP-SAIFR e escrever matérias
sobre pesquisas realizadas e eventos do instituto para
o Jornal da Unesp; produzir conteúdo para cadernos
de ciência de grandes jornais; escrever artigos de divulgação; publicar em mídias sociais e traduzir material pedagógico preparado pelo Instituto Perimeter
(Canadá) do inglês para o português.
O candidato deve estar cursando ou ter concluído
um curso de introdução ao jornalismo cientíﬁco, ter
ﬂuência em inglês e gostar de escrever sobre ciência. A
bolsa de JC-2 da Fapesp se destina a quem tenha concluído o nível superior e será concedida durante seis
meses.
Os interessados devem fazer a inscrição no site
do ICTP-SAIFR. Para saber mais sobre a vaga acesse:
www.fapesp.br/oportunidades/2760

por ano e 450 mil toneladas por
ano para reciclagem do metal.
Só nessa expansão, a empresa
deve gerar, até 2021, 50 empregos diretos e 250 indiretos, além de cerca de
250 empregos no período de obras.
De acordo com o
presidente da Novelis
América do Sul, Tadeu
Nardocci, a ampliação
se deu para uma antecipação às necessidades do mercado. “O ano
passado decidimos fazer
este novo investimento,
na expectativa que neste
ano a economia do país
se recupere e, com isso,
em 2021 vamos estar
prontos para atender a
demanda do mercado”,
aﬁrmou.
O aumento na produção trará também a
melhoria no sistema logístico da fábrica, com
a construção de um terminal ferroviário por
meio da rede ferroviária
MRS,
regulamentada
pela Agencia Nacional de
Transportes. “Nesse investimento que estamos
fazendo, além de aumentar a capacidade de produção,
também aumentamos a capacidade de reciclagem, e com esse
conceito de economia circular e
de sustentabilidade”, informou
Nardocci.
O projeto da Novelis conta
com suporte da Investe São Paulo, agência de desenvolvimento
ligada ao governo de São Paulo,
e o ﬁm das obras desta expansão está previsto para 2021. O
prefeito Isael Domingues lembra que a Novelis é uma empresa renomada, uma das gigantes
do setor, e está operando em
Pindamonhangaba há mais de
40 anos, sempre investindo e se
antecipando às necessidades do
mercado.
“O investimento de 650
milhões de reais que a Novelis está realizando nesta expansão é maior que a arrecadação da Prefeitura por ano,
que gira em torno de 500 milhões, somado à geração de
empregos diretos e indiretos,
com certeza é uma grande
parceira para o desenvolvimento econômico de nossa
cidade”, avaliou o prefeito de
Pindamonhangaba.

Reprodução/Internet

Selecionado produzirá conteúdos para diversas plataformas

Prefeitura realiza audiência pública sobre a
atualização do Estatuto dos Funcionários Públicos
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza, nesta
quinta-feira (28), uma audiência pública, no Centro
Esportivo João do Pulo para
discutir com seus servidores possíveis diretrizes para
a implantação do Estatuto
dos Funcionários Públicos.
O Estatuto dos Servidores Públicos da Prefeitura
de Pindamonhangaba foi
criado em 1974. Hoje em
dia, não existem funcionários na ativa, regidos pelo

Estatuto. O regime jurídico
vigente é a Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT).
Mas, com a atualização
do Estatuto e sua implantação, muita coisa pode vir
a mudar. Por isso, no dia
28 de março de 2019, às 18
horas, na quadra do centro esportivo João do Pulo,
todos os funcionários são
convidados a participar do
momento de esclarecimento sobre as novas diretrizes.
“É muito importante a
presença de todos os servidores, pois serão abordados

os principais pontos a serem levados em consideração em uma possível transição de regime. A transição é
de escolha de cada servidor,
portanto, é de responsabilidade de cada um analisar
se uma possível mudança
seria vantajosa ou não”,
destaca o secretário de Administração da Prefeitura,
Fabrício Pereira.
Centro Esportivo
João do Pulo ﬁca na
Rua Eng. Orlando
Drumond Murgel, 419

Divulgação
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Geral

EDP inaugura projeto de eficiência energética no Vale do Paraíba

Economia de energia da Fazenda da Esperança, em Guaratinguetá, será em torno de 40%

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
MAIO/2019/MAIO/2021 que serão realizadas no próximo dia 09 de abril de 2019
às 17 horas na sede social da entidade situada à Rua Dr. Campos Salles, nº 203,
Centro, Pindamonhangaba-SP
Pindamonhangaba, 27 de março de 2019.
Jose Benedito Cardoso
Presidente

fls. 143

CONVOCAÇÃO – 2ª Reunião Ordinária - 2019

Este documento é cópia do original assinado digitalmente
Estepor
documento
HELIOéAPARECIDO
cópia do original assinado
FERREIRA
digitalmente
DE SENA.
por HELIO
Para
APARECIDO
acessarFERREIRA
os autosDE
processuais,
SENA. Para acessar
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os autos
o siteprocessuais,
https://esaj.tjsp.jus.br/esaj,
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informe o processo
informe o processo
1005753-85.2016.8.26.0445 e o código 66393B9.
1005753-85.2016.8.26.0445 e o código 66393B9.

fls. 143

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e
suplentes do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e
Arquitetônico de Pindamonhangaba – CMPHCAAP, convocados a comparecer, na
data e local abaixo indicados, à “2ª Reunião Ordinária - 2019”, cuja pauta vem a
seguir:
Pauta:













Aprovação última ata
Apresentação projeto Igreja Matriz / Arq. Milton Nishida
Definições do Plano Diretor sobre Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
Situação atual da Capela / Igreja Santana
Corporação Musical Euterpe – Situação atual e Programas de Captação de
Recursos
Nova Lei sobre o CMPHCAAP e sua aprovação / Regimento Interno
TAC Museu – situação atual / providências pendentes
AVCB dos prédios públicos tombados
Ocupação do Palacete 10 de Julho enquanto Polo Cultural
Situação atual da documentação obrigatória do Conselho / Guarda do Livro
Tombo
Palacete Tiradentes – situação atual
Envio Relatório da Igreja São José

A FAZENDA DA
ESPERANÇA
Atualmente,
dada
como a maior comunidade terapêutica da América Latina desenvolvendo,
principalmente, a recuperação de pessoas com
dependência química, a
instituição Fazenda da Esperança está com 35 anos
de atuação, com mais de
83 unidades espalhadas
por todo o Brasil e em outros 18 países.
Em
Guaratinguetá,
cerca de 350 pessoas são
atendidas na sede da instituição. Além disso, a
Fazenda da Esperança
possui outros segmentos
de atuação na cidade, entre eles: três centros de

educação infantil; uma
casa de apoio aos portadores do vírus HIV em fase
terminal; três residências
terapêuticas; uma casa de
acolhimento temporário

02/04/2019 (terça-feira)
14h00 (quatorze horas)
Palacete 10 de Julho

Alcemir José Ribeiro Palma
Presidente do Conselho de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e
Arquitetônico de Pindamonhangaba

projeto de fortalecimento às famílias em situação
de vulnerabilidade social
decorrente da pobreza.
Nestas segmentações são
atendidas 764 pessoas.
Divulgação/EDP

Instituição recebeu mudança no sistema de iluminação interno e externo
fls. 135

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

fls. 135

Controle 048/19 – LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca a, Sr (a) CONSTRUTORA E
INCORPORADORA PINUS LTDA, proprietário/responsável pelo imóvel situado
a RUA JOSE MACHADO DE OLIVEIRA, S/NR, Bairro MOMBAÇA JD MARIANA ,
QUADRA 20 L -01 inscrito nesse município sob a sigla: SO111020001000, 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
fls. 136

fls. 136

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

PREGÃO Nº 031/2019 (PMP 08631/2019)
Comunicamos que a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa
especializada em segurança e medicina do trabalho para a prestação de serviços
técnicos administrativos, transferência de expertise”, ﬁca adiada para o dia
10/04/2019, com início da sessão às 08h30, com a nova adequação do termo de
referência.
*** 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 PREÇOS Nº 03/2019 (PMP 09639/2019)
Para “contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos
proﬁssionais para construção do CEAP – Centro de Educação Avançada de
Pindamonhangaba, no Loteamento Castolira, com fornecimento de material e mão
de obra”, com entrega dos envelopes até dia 15/04/19 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.
*** CONTRATO ***

Data:
Horário:
Local:

para crianças e adolescentes; um espaço para serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para
crianças e adolescentes
(“Projeto Girassol”); e um
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EDITAL

plado através da Chamada Pública de Projetos do
Programa de Eﬁciência
Energética da EDP, que
é regulado pela Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

PREGÃO Nº 187/2018 (PMP 30942/2018)
Foi ﬁrmado o contrato 018/2019, de 14/03/2019, para “contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de impressão em oﬀ-set, produção de
escaneamento, fotolito, prova e impressão gráﬁca do jornal Tribuna do Norte; por
12 (doze) meses sendo 04 (quatro) edições semanais (de terça a sexta) 34 (trinta e
quatro) páginas por semana, com tiragem de 2.250 (dois mil e duzentos e cinquenta)
exemplares por dia”, no valor de R$ 334.519,20, vigente por 12 meses, assinando
pela contratante e como gestora do contrato a Sra Jucélia Batista Ferreira, e pela
contratada, empresa Billota Jornais Ltda ME, o Sr Eder Billota.

1004420-98.2016.8.26.0445
o código 6630519.DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO
APARECIDOe FERREIRA

ano), o equivalente ao
consumo médio anual
de mais de 150 famílias.
Além disso, há uma redução também nos custos de manutenção, já
que a durabilidade da
lâmpada LED é de cerca
de 50 mil horas (de 3 a 4
vezes mais que lâmpadas
fluorescentes), e de menor impacto ao meio ambiente, já que o LED não
possui mercúrio e outros
componentes nocivos em
sua composição.
“É muito gratiﬁcante
entregar este projeto na
Fazenda da Esperança,
pois com equipamentos
mais modernos, a economia no consumo de energia elétrica será relevante
para a instituição. Dessa
forma, o recurso poupado poderá ser remanejado
para o melhor atendimento das pessoas”, ressalta
Luciano Cavalcante, gestor executivo da EDP.
O projeto foi contem-
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A EDP, distribuidora
de energia elétrica do Vale
do Paraíba, inaugurou,
nesta terça-feira (26), o
projeto de eﬁciência energética da Fazenda da Esperança, instituição com
mais de 30 anos de experiência na recuperação de
jovens dependentes químicos, em Guaratinguetá.
A implantação durou cerca de 13 meses e
abrangeu a modernização
do sistema de iluminação
antigo, com a substituição de 5.117 lâmpadas de
maior consumo por LED,
nas áreas internas e externas da organização (40
prédios). Além disso, 400
chuveiros convencionais
foram trocados por equipamentos com sistema de
controle de potência, mais
eﬁcientes e econômicos.
Com o projeto implantado será possível reduzir
o consumo de energia em
aproximadamente 370
megawatts-hora (MWh/
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CONVOCAÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

Em virtude do gozo de férias da Conselheira Tutelar
titular Cristiana Aparecida dos Santos Marques de Oliveira (01 de abril a 05
de abril de 2019), vimos convocar para apresentação, no prazo de 02 (dois) dias
a contar desta data, a Conselheira Tutelar Suplente:
3º Desiree Valdirene Maria Alves Moreira
A

Conselheira

Suplente

acima

citada

deverá

comparecer ao Setor de RH da Secretaria de Assistência Social e procurar pela
Sra. Tamires, a fim de tratar da substituição da Conselheira Titular durante o
período de férias.
Maria Cristina Pereira da Luz
Presidente em Exercício

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DO CENTRO ESPÍRITA FRANCISCO DE ASSIS
O Centro Espírita Francisco de Assis, dando cumprimento as suas normas estatutárias
em vigor, através do presente edital convoca os seus associados no gozo de seus
direitos para se reunirem na sua sede sito á Rua Álvaro Pinto Madureira nº 635, Jardim
Rezende, Pindamonhangaba/SP, no dia 03/05/2019, sexta-feira, ás 20:00 horas em
primeira convocação, e em segunda convocação ás 20:30 horas, para apresentação
de Relatório Anual da Diretoria, Prestação de Contas do Exercício, eleição da nova
Diretoria e do Conselho Fiscal, para o período de 05/05/2019 á 04/05/2021.
Pindamonhangaba/SP, 26 de março de 2019.
José Antonio Jorio Nogueira – Presidente
Agindo no presente - construímos o futuro

COMUNICADO
O Diretor Técnico de Departamento, do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento,
da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo, faz saber que se encontra disponível para Venda no Polo Regional do
Vale do Paraíba nas quantidades estimadas – TILÁPIAS: 50 kg de Adultos de tilápia do Nilo (0,5 kg
a 0,8 kg) a R$ 9,00/kg; 50 kg de Adultos de tilápia vermelha Flórida (0,5 a 0,8 kg) a R$ 10,00/kg; 20
milheiros de Alevinos macho e fêmea de tilápia do Nilo a R$ 150,00/milheiro; 5 milheiros de Alevinos
macho e fêmea de tilápia vermelha Flórida a R$ 170,00/milheiro; 20 milheiros de Alevinos revertidos
(100% macho) tilápia do Nilo a R$ 180,00/milheiro; 20 milheiros de Alevinos revertidos (100%
macho) de tilápia vermelha da Flórida a R$ 200,00/milheiro; 5 milheiros de Juvenis macho e fêmea
tilápia do Nilo a R$ 350,00/milheiro; 5 milheiros de Juvenis macho e fêmea de tilápia vermelha
da Flórida a R$ 350,00/milheiro; 5 milheiros de Juvenis revertido de tilápia vermelha da Flórida a
R$ 500,00/milheiro e 5 milheiros de Juvenis revertidos (100% macho) tilápia do Nilo a R$ 500,00/
milheiro. Peixes adultos ≥ 500g – Alevinos de 03 a 08 cm e Juvenis de 09 a 13 cm. PANGASIUSAdultos de pangasius ≥ 500g, 0,6 a 1,2 Kg, 600 kg a R$ 6,00/kg. A Os produtos estarão disponíveis
a partir do dia 12 de Abril de 2019, até o dia 29 de Novembro de 2019, de Segunda a Sexta Feira
das 08:00 às 10:00 h e das 14:00 às 16:00 h. Endereço: Avenida Professor Manoel César Ribeiro,
n.1920 - CEP: 12.411-010 - Cidade: Pindamonhangaba/SP. Tel.: (12) 3642-3921. Observação:
Para a aquisição dos produtos o interessado deverá comunicar-se previamente via telefone para
certiﬁcar-se da disponibilidade. Processo 2.928/2019 e Processo 2.929/2019.
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Prefeitura inicia segunda fase de
obras em galerias no Boa Vista
A Prefeitura de Pindamonhangaba deu início,
na segunda-feira (18), à
segunda etapa de obras
de galerias no bairro Boa
Vista. Desta vez, a equipe
está na Rua Conselheiro Rodrigues Alves, até a
Rua Isaura Eugênio. Essa
ação atende aos pedidos
da população e evitará o
acúmulo de água principalmente em frente às casas do ﬁnal da rua.
De acordo com informações da equipe de zeladoria, responsável pela
drenagem, a região possui casas antigas, de mais
de 40 anos de existência,
tendo a galeria passando
por baixo das residências,
diﬁcultando o trabalho da
contenção de cheias. Agora, a equipe vai aumentar
o diâmetro da tubulação e
desviar a estrutura para a
área correta, conduzindo
assim, o ﬂuxo adequado
das águas pluviais. Segundo os moradores – que
acompanham a realização
do tão sonhado serviço
– o local já chegou a ter,
em frente de casa, água
com mais de um metro
de altura e com correnteza, quando as chuvas são
muito intensas.
O prefeito Isael Domingues está acompanhando de perto a reali-

zação destas obras, pois
entende a necessidade
para a população. “Este é
um local que sofria com
alagamentos há muitos
anos e que agora recebe
essa obra para aumentar
a capacidade das galerias
em colher toda a água das
chuvas que escoa da Mariz
e Barros e resolver o problema na região, garantindo a tranquilidade dos
moradores”, destacou.
Em dezembro de 2017,
a equipe da Prefeitura havia realizado a primeira
fase da obra, compreendendo as ruas Conselheiro Rodrigues Alves e Mariz e Barros, na altura do
quartel. A pavimentação,
inclusive, foi realizada somente neste trecho, visando a segunda fase da obra.
A Prefeitura pede a
compreensão e a paciência dos moradores daquela região, devido aos
transtornos que serão gerados no trânsito para que
a obra seja realizada. “O
prazo para a ﬁnalização
depende das condições
climáticas, mas a equipe
está trabalhando com dedicação e empenho para
que a melhoria seja entregue o mais breve possível”, explicou a secretária
de Obras e Planejamento,
Marcela Franco.

Divulgação

Ação serve para adequação do ﬂuxo de águas pluviais

Estradas rurais do
município recebem
melhorias
A Estrada do Marçon
está passando por melhorias para garantir uma
circulação mais segura.
O serviço está sendo realizado pela Secretaria de
Obras e Planejamento da
Prefeitura, setor rural. As

três regionais (Estrada do
Pinga, do Borba e Ribeirão Grande) receberam 15
dias de serviços emergenciais e de urgência em um
todo.
Essa primeira fase de
atendimento teve início

Reparos acontecem na Estrada do Marçon

no dia 7 de fevereiro e
terminará em 30 de março. No segundo trimestre,
será realizada somente a
manutenção básica, sem
as ocorrências de urgência
e emergência já resolvidas
no primeiro trimestre.

Subprefeitura de Moreira César
divulga agenda do “Pega Tudo”
no Laerte Assumpção
Os moradores do
Laerte
Assumpção,
em Moreira César, que
possuem objetos inservíveis para serem
descartados,
podem
utilizar o serviço do
“Pega Tudo” nesta semana.
Os objetos a serem
descartados,
podem

ser colocados nas ruas até
o dia 31 de março. O “Pega
Tudo” estará passando da
próxima
segunda-feira
(1º) ao dia 12 para fazer
a retirada. A equipe da
Subprefeitura recomenda que não seja colocado
o material encostado na
parede, e evite deixar esparramado, facilitando o

trabalho de retirada do
material.
A população deve
colaborar e participar
do “Pega Tudo” nas datas corretas, realizando
assim, a limpeza dos
quintais e eliminando
possíveis criadouros do
mosquito da dengue e
outras pragas urbanas.
Divulgação

Divulgação

Coleta já começará nos próximos dias, no bairro
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QUINTA-FEIRA

Venda de ingressos do “8º Mr. Moo
Churrasco” começa na próxima semana
Primeiro lote será comercializado a R$ 330, a partir de segunda-feira (1º)
Colaborou Com o
texto: Dayane Gomes
o restaurante mr. moo boutique de Carnes fará a oitava
edição de seu tradicional festival de carnes e bebidas ao som
de atrações musicais. o próximo
“mr. moo Churrasco” acontecerá no dia 1º de junho, em são
José dos Campos. o começo da
venda da primeira leva de convites será na semana que vem, na
segunda-feira (29).
Conhecido como o “maior
Churrasco do brasil”, o evento
tem mais de 80 stands para consumo à vontade, sendo 48 estações de churrasco, oito bares de
cerveja, oito bares de drinks,
dois bares de vinho, três estações de sobremesa e café e 12
estações de patrocinadores com
degustação.

Divulgação

Para este primeiro lote, a organização congelou o preço das
entradas em r$ 330. os ingressos podem ser adquiridos na
sede do mr. moo boutique de
Carnes, localizada na avenida
alfredo Ignácio nogueira Penido, 255 - Jd. aquarius, em são
José dos Campos.
outra forma de compra é
pelo site www.eventbrite.com.
brem. esta opção online inclui a
chance de parcelamento do valor em até três vezes sem juros.
mais informações estão disponíveis na página oficial do “Mr.
moo Churrasco” nas redes sociais.
O “Maior Churrasco do
Brasil” conta com 80
stands de comidas e
bebidas

Divulgação

Centro Comunitário
do Vila Rica sedia
atividades sociais
Moradores do bairro participaram de cursos e roda de conversa
Colaborou Com o
texto: Dayane Gomes

Workshop teve participantes interessados na área da Psicologia
Divulgação

Dependência química foi assunto de roda de conversa

o bairro Vila rica tem recebido
ações educativas e de extensão promovidas pela onG “missionários
trabalhadores da Colheita Final”. Por
se tratar de interações abertas ao público, a sede dos eventos é o Centro
Comunitário da localidade. somente
neste mês, o espaço acolheu dois cursos do “Projeto Capacitação” e um bate-papo sobre dependência química.
o curso de introdução à lacan,
importante psicanalista, teve como
público-alvo alunos e profissionais da
Psicologia. o workshop teve duração
de sete horas e foi ministrado pela psicóloga Cláudia Fabiana de Jesus. ao
todo, 25 participantes estiveram nesta
atividade do “Projeto Capacitação”.
Inclusive, outra oportunidade de
conhecimento é periódica no bairro,

uma vez que a organização promove
oficinas rápidas de inglês e espanhol
em todas as semanas. “nossa meta é
que possamos trazer cursos de várias
áreas para alunos e toda a comunidade”, disse miriam Ferreira nascimento de Paula, presidente da onG “missionários trabalhadores da Colheita
Final”. o grupo tem como objetivo
aprimorar a qualidade de vida da população em geral através de ações sociais e projetos de qualificação e prevenção.
o trabalho em grupo com psicólogos possibilitou a dinâmica desenvolvida na manhã do último domingo (24). a mesma palestrante
Cláudia foi a preletora de uma roda
de conversa com o tema “Diálogos
sobre consumo de drogas: sujeito,
família e sociedade”. o encontro lançou a conscientização sobre a dependência química.

Congresso de artes debate questões de gênero e colonialismo
Para os amantes de cultura,
vem aí o “Congresso de ensino
e aprendizagem das artes na
américa latina: Colonialismo e
Questões de Gênero”. o evento está previsto para acontecer
entre os dias 23 e 25 de abril de
2019, no sesc Vila mariana, na
capital paulista.
entre os objetivos da iniciativa estão: intensificar e ampliar
a reflexão e as ações de combate
à colonização cultural, econômica, educacional e emocional
enfrentada pelos países da américa latina. Por meio de conferências, mesas temáticas e de-

bates, serão abordadas questões
de raça, gênero e classe.
os participantes poderão enviar contribuições para os debates. Para isso, deverão submeter, até o dia 31 de março, um
texto de até uma lauda sobre
uma das temáticas propostas,
conforme detalhado na página
do congresso.
as inscrições podem ser feitas
pelo site do sesc (as entradas têm
as opções inteira ou meia). o sesc
Vila Mariana fica na rua Pelotas,
141, bairro Vila mariana, são
Paulo. mais informações no site:
www.sescsp.org.br/programacao

reprodução/Internet

Evento inclui conferências, mesas temáticas e debates sobre questões de raça, gênero e classe

