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Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 28 de março de 2019

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
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CONVOCAÇÃO – 2ª Reunião Ordinária - 2019
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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
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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
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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

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

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.
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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/

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Avenida Albuquerque Lins, 138 – Centro
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3642-1249
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

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.

