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PÁGINA 2

Pinda sedia “Festival 
Gastronômico Rural”

Pindamonhangaba se prepara para re-
ceber o “Festival Gastronômico Rural”. A 
feira, que já virou tradição na região, con-

tará com diversos pratos como costelinha 
de ouro, feijão tropeiro, galinhada, arroz 
carreteiro, porco no rolete, carne na lata, 

entre outros pratos do interior paulista 
como o churrasco de chão.  

PÁGINA 6

Sindicato Rural recebe feira que deve reunir cerca de 30 mil pessoas em três dias de festa

Município 
confi rma 
três casos de 
dengue tipo 2

 Em uma semana, Pindamo-
nhangaba registrou 3 casos de 
dengue tipo 2. Este é considera-
do o tipo mais severo de dengue 
– que antes recebia a nomencla-
tura “dengue hemorrágica”.

PÁGINA 3

Aplicativo do 
Procon-SP auxilia 
na defesa do 
consumidor

“Ponto MIS” exibe 
documentário 
histórico no 
CEU das Artes

PÁGINA 5

O Fundo Social de 
Solidariedade de Pinda-
monhangaba abrirá mais 
duas turmas dos cursos 
gratuitos profi ssionali-
zantes do “Reinvente”. Se-
rão 20 vagas para pintu-

ra residencial e 20 vagas 
para elétrica básica.

FSS abre vagas para 
cursos gratuitos de 
pintura residencial 
e elétrica básica

As inscrições para os dois 
cursos serão na sede do Fundo 

Social de Solidariedade, a 
partir de quinta-feira, dia 4, 

por ordem de chegada

PÁGINA 3

Divulgação

Fatecs divulgam calendário do Vestibular
Já está disponível no site 

www.vestibularfatec.com.br 
e na página do Centro Paula 
Souza o calendário do proces-
so seletivo das Faculdades de 
Tecnologia (Fatecs) do Estado 
de São Paulo para o segundo 
semestre de 2019. 

Em Pindamonhangaba há 
vagas para os cursos superio-
res de Gestão de Negócios e 
Inovação; Manutenção Indus-
trial; Mecânica – Processos de 
Soldagem; Processos Metalúr-
gicos; e Projetos Mecânicos.

O período para solicitar 
a redução ou isenção 
da taxa de inscrição 
começa no dia 17 de 
abril e vai até 2 de maio, 
exclusivamente 
pela internet

Divulgação

PÁGINA 5

Divulgação
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Nossa Terra NOSSA GENTE

Eu indico:

A indicação dessa se-
mana é o livro “O Caça-
dor de Pipas”

Publicado em mais de 
70 países e com a marca 
de mais de 2 milhões de 
exemplares vendidos só 
no Brasil, o aclamado li-
vro “O Caçador de Pipas”, 
romance de estreia de 
KhaledHosseini fez gran-
de sucesso. O romance 
narra a tocante história 
da amizade entre Amir e 
Hassan, dois meninos que 
vivem no Afeganistão da 
década de 1970. Durante 
um campeonato de pipas, 

Amir perde a chance de 
defender Hassan num 
episódio que marca suas 
vidas para sempre. Vinte 
anos mais tarde, quando 
Amir está nos Estados 
Unidos após abandonar 
um Afeganistão tomado 
pelos soviéticos, retorna 
ao seu país e é obrigado 
a acertar as contas com o 
passado.

“O livro me mostrou 
diversas lições de vidas, 
como por exemplo, que 
sempre há como ser bom 
novamente e o grande 
valor de uma amizade 
verdadeira, junto à leal-
dade. Segundo o livro o 
maior pecado do mundo 
é roubar porque quando 
você mata, automatica-
mente estará roubando 
o direito à vida daquela 
pessoa ou quando você 
mente, que está tirando 
o direito de ela saber a 
verdade. Por fi m ele me 
ensinou que é melhor se 
machucar com a verdade 
que se confortar com a 
mentira!”

Reprodução

VALSA DA DESPEDIDA

Obras de galeria estão em andamento 
na Rua Sagrados Corações

A Prefeitura de Pindamonhangaba está fi nalizando a recuperação da galeria da Rua Sagrados Co-
rações, bairro Alvarenga, que se rompeu devido às chuvas intensas em março. Durante as obras, o local 
permanecerá isolado. 

Aplicativo do Procon-SP auxilia na defesa do consumidor

Maria Eduarda Barbosa - Estudante

Toda vez que passo em frente 
à Rua General Júlio Salga-
do, 286, espio os portões 

fechados da antiga residência de 
Manoel César Ribeiro e Eloyna-
Salgado Ribeiro e o que eu vejo 
transcende tempo e espaço, como 
se possível fosse voltar à Pinda-
monhangaba dos idos de 1960 
e 70 e ter um lugar de honra no 
coração desse casal que constituiu 
uma adorável família (9 fi lhos: 
Luiz, Ruy, Maria Emília, José, 
Manoel, João Antônio, Maria Cé-
lia, Paulo Gustavo, Eloyna Maria 
– sem mencionar os netos e bis-
netos)  e escreveu, juntos, um dos 
capítulos mais bonitos da história 
política de Pindamonhangaba. 
Essa casa de portões sempre aber-
to será o retrato fi el da alma de 
seus donos!

“Mané Ribeiro”, como era co-
nhecido, foi um dos líderes políti-
cos mais respeitados e prestigiados 
de Pindamonhangaba. Filiado 
à União Democrática Nacional 
– UDN, foi prefeito de Pindamo-
nhangaba por dois mandatos. No 
primeiro, tinha apenas 28 anos 
e foi eleito com mais de 70% dos 
votos (1948 - 1952). Nas eleições 
de 1951 e 1955, foi um dos verea-
dores mais votados. Como político, 
ele sempre contou com grandes 
amigos e aliados: o Serviço Médico 
Rural funcionou graças à colabo-
ração do Dr. Otávio Campello de 
Souza e, o Serviço Dentário Rural, 
com a ajuda do Dr. Francisco de 

Os moradores do Estado de São 
Paulo contam com uma ferramenta 
importante para auxiliar na defesa 
dos seus direitos como consumi-
dores. A Fundação Procon-SP, em 
parceria com a Prodesp, conta com 
um aplicativo que ajuda a proteger 
o cidadão.

A primeira versão do app da Fun-
dação Procon, lançada em março de 
2017, tinha um caráter mais infor-
mativo. Dava acesso ao texto inte-
gral do Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor atualizado, publica-
ções e lista de site não confi áveis.

A versão atual, disponibiliza-

da para sistemas iOS e Android, é 
também um canal de reclamações 
(problemas de entrega, má presta-
ção de serviços, etc.) e denúncias 
(falta de informação ou preços entre 
outros fl agrantes de desrespeito ao 
Código do Consumidor). O app per-
mitirá, ainda, o acompanhamento 
dos casos que envolvam processo e 
oferecerá acesso ao Portal da Trans-
parência, calendário de cursos, pa-
lestras e inscrições.

O atendimento será restrito ao 
Estado de São Paulo. Os consumi-
dores de outras localidades serão in-
formados de que deverão procurar o 

Procon de suas respectivas regiões.
A Fundação Procon realiza men-

salmente cerca de 40 mil atendi-
mentos presenciais e à distância e 
precisou se adequar para atender 
às novas demandas. Assim, como 
as próprias empresas de tecnologia 
nativas da internet, a Fundação Pro-
con também espera aperfeiçoar seu 
app a partir da experiência do usuá-
rio, garantindo completa segurança 
e sigilo de dados.

A expectativa é a de que, no futu-
ro, o consumidor possa ser alertado 
sobre a reputação da empresa antes 
de efetuar uma compra.

Assis César. Em seu segundo man-
dato como prefeito (1961 -1964), 
teve apoio do governador Carva-
lho Pinto, angariando recursos 
para a prosperidade de seu povo e 
de sua Pindamonhangaba.

Vítima de um acidente de au-
tomóvel em Campos do Jordão, 
Manoel César Ribeiro faleceu na 
madrugada de 16 de julho de 1981. 
Em seu féretro, uma multidão 
o homenageou numa silenciosa 
caminhada da Prefeitura até o 
Cemitério do Santíssimo. Lá esta-
vam pessoas de toda a cidade e da 
zona rural despedindo-se não do 
homem ilustre que ocupou cargos 
na alta esfera pública municipal, 
mas do compadre, do amigo, do 

irmão que estendeu a mão na 
hora mais triste e sofrida, do ho-
mem do campo, simples e amado 
por todos.

Sobre a morte, Mané Ribeiro 
sempre dizia: “Sei que há outra 
vida muito melhor que a vivida 
neste mundo. Mas quando eu for 
desta, saibam que fui de muita má 
vontade”. Ave, Mané Ribeiro! Nós 
saudamos esse seu amor inconteste 
à vida e à sua terra natal.Homens 
como você não morrem, “fi cam en-
cantados” diria Guimarães Rosa. 
Essa sua luz de benemerências 
iluminatodo santo dia o céu de sua 
Princesa do Norte! 

No centenário de seu nascimen-
to, o tributo de nossa terra e de 
nossa gente! Esse marco nos faz 
revisitar as páginas de nossa his-
tória e celebrarmos os 100 anos do 
fi lho de Benedito Ribeiro da Cunha 
e de Maria Luiza César Ribeiro, 
nascido aos 13 de março de 1919, 
em Moreira César. 

Nossas mãos unidas em gesto 
de gratidão celebrama luz de sua 
primeira manhã! E o livro “Mané 
Ribeiro, um lutador” (Editora São 
Benedito, 2019), de autoria de seu 
fi lho Luiz Salgado Ribeiro, reuni-
rá sua honrosa história de vida e 
muitas memórias de seus feitos e 
de suas lutas. Grande Manoel! Dos 
fi lhos ilustres de Pindamonhanga-
ba, o líder ruralista, aquele que nos 
ensinou “a amar as pessoas e as 
coisas da roça” com toda sua alma 
e de todo seu coração. 

Capacitação 
profi ssional

Mais uma daquelas excelentes 
oportunidades de capacitação 
profi ssional: o Fundo Social 

de Solidariedade de Pindamonhangaba 
abrirá duas novas turmas dos cursos 
gratuitos profi ssionalizantes do projeto 
“Reinvente”. 

Serão oferecidas 20 vagas para pin-
tura residencial e 20 vagas para elé-
trica básica, para maiores de 18 anos 
– com inscrições na sede do Fundo 
Social, a partir desta quinta-feira (4), 
por ordem de chegada, até esgotarem 
as vagas.

Os cursos fi rmam-se como grandes 
oportunidades para quem já tem afi ni-
dade com essas áreas, mas precisa de 
reciclagem ou para aqueles que querem 
migrar para alguns desses segmentos, 
que crescem constantemente no merca-
do de trabalho. 

Estudo, reciclagem e capacitação 
profi ssional são sempre bons investi-
mentos para uma carreira mais sólida. 
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Fundo Social abre vagas para cursos gratuitos 
de pintura residencial e elétrica básica

O Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba 
vai abrir mais duas turmas dos cursos gratuitos 

profi ssionalizantes do “Reinvente”. 
Serão 20 vagas para pintura residencial e

 20 vagas para elétrica básica.
As inscrições para os dois cursos serão na 

sede do Fundo Social de Solidariedade, a partir desta
quinta-feira, dia 4, por ordem de chegada

 até esgotarem as vagas. 
Os cursos são para maiores de 18 anos.

O curso de pintura residencial terá início no 
dia 8 de abril e o curso de elétrica básica 

terá início no dia 15 de abril
O Fundo Social de Solidariedade fi ca na rua Deputado 

Claro César, 53, centro. 
O horário de funcionamento é das 8h às 12h e 

das 13h30 às 17 horas. 
Para mais informações, o telefone é o 3643-2223. 

Divulgação

Em uma semana, Pin-
damonhangaba registrou 
3 casos de dengue tipo 
2. Este é considerado o 
tipo mais severo de den-
gue – que antes recebia 
a nomenclatura “dengue 
hemorrágica”, mas foi 
modifi cada pois nem to-
dos os casos evoluem para 
hemorragia.

Os casos confirmados 
são dos bairros Castoli-
ra, Santa Cecília e Pasin, 
que já receberam visitas 

Pindamonhangaba confi rma 
3 casos de dengue tipo 2

A equipe de controle de vetores já esteve novamente nos bairros onde foram confi rmados os casos de dengue � po 2

dos agentes de controle 
de vetores para bloqueio 
e nebulização. É de suma 
importância a conscien-
tização da população e 
adesão à campanha “To-
dos Contra o Aedes ae-
gypti”.

No panorama geral, 
em 2019 foram registra-
dos em Pinda 21 casos de 
dengue (janeiro a abril). 
Em 2018, no mesmo pe-
ríodo, foram 15 casos re-
gistrados.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba insiste na 
importância da colabora-
ção de toda a população 
para a prevenção para to-
dos os casos de sorotipo 
da dengue. Para tanto, é 
preciso eliminar qualquer 
tipo de superfície com 
acúmulo de água, que pos-
sa se tornar um potencial 
criadouro.

Os sintomas da dengue 
são: Febre alta com início 
súbito (entre 39 a 40 graus 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Obras 
e Planejamento (Setor 
Rural), está realizando a 
manutenção das estradas 
rurais, das regionais do 
Piracuama e do Ribeirão 
Grande, seguindo o calen-
dário de ações do segundo 
trimestre.

A programação de ma-
nutenção deste trimestre 
teve início na segunda-fei-
ra (1) e termina em 30 de 
junho deste ano. De acor-
do com o gestor de zelado-
ria do Setor Rural, Thiago 
Gonçalves, o cronograma 

C); Forte dor de cabeça; 
Dor atrás dos olhos, que 
piora com o movimen-
to dos olhos; Manchas 
e erupções na pele, pelo 
corpo todo, normalmen-
te com coceiras; Extremo 
cansaço; Moleza e dor no 
corpo; Muitas dores nos 
ossos e articulações; Náu-
seas e vômitos.

Caso o paciente tenha 
esses sintomas, deve pro-
curar a unidade de saúde 
mais próxima de sua casa. 

Prefeitura efetua melhorias em estradas rurais
permite que todas as es-
tradas recebam atendi-
mento em sequência.

Atualmente, a equipe 
da prefeitura está rea-
lizando os serviços nas 
estradas rurais Wilson 
Monteiro, José Cândido 
Pereira e Manuel Canu-
to Vieira. Na sequência, 
receberão os serviços as 
estradas do Pinga, do 
Trabijú e Margarida Lou-
zada Rodrigues.

Vias da zona rural 
de Pinda passam

 por melhorias

Nesta semana, 
tiveram início os 
serviços de manu-
tenção no bairro 
da Cerâmica. Nes-
tes primeiros dias, 
foram iniciadas a 
roçada e a capina. 
De acordo com 
informações da 
Secretaria de Obras 

e Planejamento, em 
breve haverá mais 
ações no bairro 
para valorizar o 
turismo local, como 
revitalização do 
parquinho e dos 
espaços públicos, 
além da manuten-
ção da estrada de 
acesso ao bairro.

BAIRRO DA 
CERÂMICA RECEBE 
SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO

Serviços de capina e roçada acontecem no local

Divulgação
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba

Apresentação de Proposta para Adoção de área verde
Processo n.° 002/2019
  
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba informa a apresentação da proposta de adoção da 
área verde “Rotatória”, em trecho compreendido como rotatória da “Entrada da Cidade (estatua 
do João do Pulo)” no cruzamento da Avenida nossa Senhora do Bom Sucesso com a Rua Japão 
pela empresa Fabio Fonseca dos Santos, CNPJ n.º 21.164.245/0001-24 nome fantasia Beija-Flor, 
de acordo com o Programa 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 05 (cinco) dias contados desta publicação, 
seguidos por 10 (dez) dias para a apresentação de todos os documentos necessários.
Atenciosamente,

frederico lúcio de almeida gama
Secretário adjunto de Meio ambiente

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547, 
Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 
60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São 
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação 
e Outras Avenças de nº 10136075208, no qual figuram como Fiduciantes RODRIGO JOAQUIM DE LIMA, brasileiro, 
empresário, portador do RG nº 29.948.808-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 322.671.338-81, e sua esposa ANA 
CAROLINA LOPES DOS SANTOS DE LIMA, brasileira, auxiliar administrativa, portadora do RG nº 41.552.844-6 SSP/SP, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 357.295.018-03, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 
9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 23/04/2019, às 16h10min, à Rua da /Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, em 
PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 207.179,89 (Duzentos e Sete Mil, Cento e Setenta e 
Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos), o imóvel objeto da matrícula nº 60.079 do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Pindamonhangaba/SP , com a propriedade consolidada em nome do credor fiduciário, constituído por: 
“APARTAMENTO Nº 42, situado no quarto andar do “Bloco 1” do Condomínio “Reserva Anauá”, na cidade de 
Pindamonhangaba, na Rodovia Abel Fabricio Dias, nº 330, localizado na parte anterior esquerda no centro do corredor, 
composto de sala de estar/jantar, varanda com gradil, banheiro, dois dormitórios, cozinha, área de serviço, e uma vaga de 
garagem indeterminada; com área privativa de 52,230m²; área de uso comum de 20,402m², totalizando área de 72,632m², 
sendo  61,054m² em área edificada e 11,578m² em área descoberta, correspondendo-lhe uma fração ideal no solo e nas 
demais partes comuns de  0,002239%; confrontando, de quem do acesso aos blocos se dirige para as unidades, na frente com 
a projeção do recuo da construção voltado para as áreas comuns externas ao bloco; do lado direito com apartamento 41; do 
lado esquerdo com um shaft, parte do hall e a projeção do recuo da construção voltado para as área comuns externas ao bloco; 
e no fundo com a circulação”. Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 
9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 02/05/2019, às 16h10min, no mesmo local, 
para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 155.399,25 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil, 
Trezentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão 
se cadastrar no site www.frazaoleiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-
SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse 
prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do www.FrazaoLeiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o 
incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo 
presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o 
imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto 
de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) 
será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das 
datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços 
constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de 
terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor 
da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, 
outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o 
valor total da arrematação e a comissão da leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O envio de lances on-line 
se dará através do site www.FrazaoLeiloes.com.br, em igualdade de  condições com os participantes de modo presencial. O 
horário mencionado neste edital, no site da leiloeira, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o 
horário oficial de Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

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:

PregÃo regiStro de PreÇo nº 044/2019 (PMP 10148/2019) 
Para “aquisição de ferramentas para a Secretaria de Meio Ambiente”, com entrega 
dos envelopes até dia 17/04/19 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.  

*** aditaMento ***

PregÃo nº 292/2015 (PMP 32423/2015) 
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 15/02/2019, ao contrato 033/2016, que cuida de 
“contratação de empresa especializada para disponibilizar profissional especializado 
em oftalmologia para realização de consultas”, para prorrogação até 17/02/2020, 
assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa 
Horus Serviços Médicos Ltda EPP, o Sr André Luis Alvim Malta. 

MunicÍPio  de PindaMonhangaba
eStado de SÃo Paulo

lei nº 6.210, de 03 de abril de 2019.

Autoriza - independentemente do pagamento do imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer 
título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre 
imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição - o registro dos 
contratos particulares, com efeitos de escrituras públicas, de venda e compra direta de imóvel 
residencial com alienação fiduciária do imóvel no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida 
– PMCMV – recursos FAR, relativos ao Loteamento “Bem Viver; e dispõe sobre a isenção do 
pagamento de IPTU relativos aos imóveis do citado empreendimento.” 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara de Vereadores aprova e ele sanciona e promulga 
a seguinte Lei:

Art. 1º O Oficial do Registro de Imóveis da Cidade e Comarca de Pindamonhangaba fica autorizado 
a proceder o primeiro registro ou averbação de cada um dos contratos particulares, com efeitos 
de escrituras públicas, de venda e compra direta de imóvel residencial com alienação fiduciária do 
imóvel, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV – recursos FAR, relativos ao 
Loteamento “Bem Viver”, envolvendo o FAR, representado pelo Banco do Brasil e os beneficiários 
das unidades do Loteamento “Bem Viver”, independentemente do pagamento do imposto sobre 
transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição, previsto na Lei Ordinária Municipal nº 2325, de 29 de março de 1989. 
§1º Os artigos 21, 23 e 24 da Lei Ordinária Municipal nº 2.325, de 29 de março de 1989, que institui 
o imposto de transmissão inter vivos e dá outras providências, nos termos do caput deste artigo, 
não se aplicarão no primeiro registro ou averbação, referente à cada unidade, envolvendo o FAR, 
representado pelo Banco do Brasil e os beneficiários das unidades do Loteamento “Bem Viver”.
§2º O Oficial do Registro de Imóveis da Cidade e Comarca de Pindamonhangaba deverá remeter 
ao Departamento de Receita e Fiscalização Fazendária todos os documentos necessários ao 
lançamento e cobrança do imposto de transmissão inter vivos previsto na Lei Ordinária Municipal 
nº 2.325, de 29 de março de 1989.   

Art. 2º Fica concedida a isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) aos 1536 
apartamentos localizados no Conjunto Residencial denominado “Bem Viver”, construído pelo 
programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1 (um), no Bairro Araretama, a partir do Exercício de 2019.
§ 1º A isenção prevista no caput deste artigo aplicar-se-á por 10 (dez) exercícios, contados a partir 
de 2019, tempo de duração do financiamento com alienação fiduciária do Imóvel no Âmbito do 
Programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1– Recursos do FAR.
§ 2º Os proprietários dos imóveis objeto da isenção de IPTU perderão o benefício nos casos de 
transação imobiliária sem autorização do FAR e do Agente Fiduciário Banco do Brasil S.A.
§ 3º O Setor de Fiscalização de Rendas poderá, de oficio, lançar, a qualquer tempo, a cobrança do 
IPTU quando se comprovar o descumprimento do § 2º.
§ 4º Os imóveis objetos do benefício fiscal disposto nesta Lei serão informados, por meio de 
relatório emitido pela Secretaria Municipal de Habitação, à Secretaria Municipal da Fazenda e 
Orçamento, para atualização do Cadastro Imobiliário que determinará as medidas necessárias 
para sua efetivação. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pindamonhangaba,  03 de abril de 2019.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

Maria de fátima bertogna
Secretária Municipal de finanças e orçamento

Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, em 03 de abril de 2019. 
anderson Plínio da Silva alves 

Secretário Municipal de negócios Jurídicos

SNJ/app/Projeto de Lei 36/2019

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de SÃo Paulo

PORTARIA GERAL Nº 5.192, DE 02 DE ABRIL DE 2019.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, RESOLVE CESSAR a designação da Sra. Fernanda Figueira Morales 
Borges para a função gratificada de Gestor de Unidade (SAÚDE), a partir de 29 de 
março de 2019. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 
de março de 2019.
Pindamonhangaba, 02 de abril de 2019.

isael domingues
Prefeito Municipal

fabrício augusto Pereira
Secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 02 de abril 
de 2019

anderson Plínio da Silva alves
Secretário Municipal de negócios Jurídicos 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de SÃo Paulo

PORTARIA GERAL Nº 5.193, DE 02 DE ABRIL DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e nos termos da Lei nº 6.197, de 20 de dezembro de 2018, Resolve 
DESIGNAR a Sra. Fernanda Figueira Morales Borges  para a função de confiança de 
Diretor de Atenção ao Servidor, a partir de 29 de março de 2019. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 
de março de 2019.
Pindamonhangaba, 02 de abril de 2019.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

fabrício augusto Pereira
Secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 02 de abril 
de 2019.

anderson Plínio da Silva alves
Secretário Municipal de negócios Jurídicos 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de SÃo Paulo

PORTARIA GERAL Nº 5.194, DE 02 DE ABRIL DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, e 
nos termos da Lei nº 6.197, de 20 de dezembro de 2018, Resolve DESIGNAR o Sr. Mauro Celso 
Barbosa para a função gratificada de Gestor de Zeladoria, a partir de 29 de março de 2019. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de março 
de 2019.
Pindamonhangaba, 02 de abril de 2019.

dr. isael domingues
Prefeito Municipal

fabrício augusto Pereira
Secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 02 de abril de 2019.
anderson Plínio da Silva alves

Secretário Municipal de negócios Jurídicos 

A mudança de estação 
costuma movimentar o 
mundo da moda com ten-
dências de cores, textu-
ras e tecidos. O segmento 
de beleza também recebe 
influências que acabam 
dominando o mercado 
de maquiagem e cabelos. 
Para os profissionais da 
área, estar atualizado é es-
sencial, levando ao cliente 
o que existe de mais mo-
derno em técnicas e con-
ceitos.

Ana Luiza Nogueira 
Lopes, docente da área de 
beleza e estética do Senac 
Pindamonhangaba, con-
ta que a maquiagem para 
os olhos, contrariando as 
cores frias usadas nos in-
vernos anteriores, trará 
sombras coloridas. Tons 
terrosos, como vermelhos, 
verde esmeralda, azul e 
sombras metalizadas esta-
rão em alta. Já para a pele, 
o aspecto natural e ilumi-
nado veio para ficar.

“É fundamental atu-
alizar-se e compreender 
essas tendências, estando 
pronto para aplicar esses 
conhecimentos dentro 

Profissionais de beleza alinhados às 
tendências de mercado são mais competitivos
Especialistas do Senac Pindamonhangaba esclarecem as influências 
da mudança de estação no trabalho de maquiadores e cabeleireiros

As obras e reformas (construção civil ou 
manutenção predial) registraram o maior ín-
dice de acidentes com energia elétrica no 
país no último levantamento realizado pela 
Associação Brasileira de Distribuidores de 
Energia Elétrica (Abradee). Foram registra-
dos 73 casos fatais em 2017, sendo que nos 
últimos nove anos (2009 a 2017), houve 736 
mortes. Pensando nisso, a EDP, distribuido-
ra de energia elétrica do Alto Tietê, Vale do 
Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, reforça 
orientações e alerta para os principais erros 
que causam acidentes.

Como ponto de partida, o ideal é contratar 
profissionais especializados para realizar os 
serviços. Pedreiros, técnicos e pintores com 
experiência são familiarizados com as regras 
de segurança e com o uso de equipamentos 
de proteção individual, que é fundamental para 
todas os trabalhos.

Importante destacar que uma das ocor-
rências mais perigosas e comuns durante 
as reformas é quando se encostam ferra-
gens ou ferramentas na rede de energia, 
principalmente, se está sobre andaimes ou 
trabalhando nos andares superiores dos 
imóveis. Encostar na fiação, seja direta-
mente ou por meio de objetos, pode causar 
acidentes graves, como queimaduras e até 
mortes.

Além disso, a Distribuidora alerta que é 
fundamental prestar atenção na distância en-
tre o local onde se está trabalhando e a rede 
elétrica. Não se deve, sob nenhuma hipótese, 
fazer edificações perto dos fios, nem ficar tão 
próximo a eles no momento de reformas ou 

manutenções. Mesmo uma simples obra no 
telhado ou uma pintura de fachada pode cau-
sar incidentes.

Veja os principais motivos de acidentes 
na construção civil:

•   Encostar materiais de construção ou 
ferramentas na rede elétrica;

•  Construir próximo à rede, deixando o 
telhado sem a distância segura para fazer a 
manutenção;

•    Colocar andaimes perto da fiação;
•   Fazer ligações clandestinas ao cons-

truir ou ampliar imóveis;
•   Usar máquinas de grande porte, como 

tratores e retroescavadeiras, nos arredores 
da rede;

•         Instalar antenas no mesmo lado 
onde está a rede de energia;

•         Se apoiar nos fios ou na parte su-
perior de postes;

•         Não tomar os devidos cuidados 
com a altura, para evitar quedas;

•      Arremessar cabos sobre a rede elé-
trica, mesmo que encapados, pois a capa-
cidade de isolamento do material pode não 
ser suficiente para evitar a passagem da ele-
tricidade.

É importante frisar que, em caso de 
ocorrências que envolvam a rede elétrica, a 
Concessionária deve ser contatada imedia-
tamente pelos canais de atendimento: EDP 
Online no www.edponline.com.br;  Aplicativo 
EDP Online (Compatível com as platafor-
mas Android, iOS e Windows); Central de 
atendimento por telefone (0800 721 0123); 
Agências de atendimento presencial.

EDP alerta sobre riscos com a rede 
de energia ao construir ou reformar
Concessionária orienta a população e profissionais da 
construção civil sobre os principais erros que causam 
acidentes em obras

MunicÍPio de PindaMonhangaba
eStado de SÃo Paulo

LEI Nº 6.209, DE 03 DE ABRIL DE 2019.

Altera a Lei nº 5.488, de 11 de dezembro de 2012, que autoriza o Executivo 
Municipal a Celebrar Convênio com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 
para cessão de servidores públicos municipais e estagiários a Vara do Trabalho de 
Pindamonhangaba e dá outras providências. 
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art 1º Fica acrescido a Lei nº 5.488, de 11 de dezembro de 2012, o art. 2ºA  com a 
seguinte redação:
“Art. 2ºA- Fica, ainda, o Executivo Municipal autorizado a ser restituído das despesas 
com a remuneração e encargos sociais dos servidores e/ou empregados públicos 
cedidos ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por força do convênio 
celebrado.
Parágrafo único. A restituição das despesas, mediante reembolso, ocorrerá nos 
termos previstos no convênio.” 

Art 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 03 de abril de 2019.

dr. isael domingues                               fabrício augusto Pereira
 Prefeito Municipal                      Secretário Municipal de administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 03 de abril 
de 2019 

 anderson Plínio da Silva alves
         Secretário Municipal de negócios Jurídicos 
SNJ/app/Projeto de Lei 30/2019

da realidade do trabalho. 
Só assim será possível ter 
melhor resultado com o 
cliente. Além disso, é im-
portante estar atento aos 
lançamentos de produtos 
e tecnologias que possam 
auxiliar e aprimorar o ser-
viço.”

Ana Lídia Carvalho, que 
também atua como docen-
te da área de beleza e esté-
tica na unidade, com foco 
em cabelos, também refor-
ça a necessidade de buscar 
aprimoramento contínuo, 
para não perder espaço no 
mercado. “Isso permitirá 
ao profissional permane-
cer conectado não só com 
o que existe de novo, mas 
com o cliente, que em tem-
po real recebe influência 
das mídias digitais.”

Ela destaca, para quem 
trabalha com cabelos, que 
a tendência outono-inver-
no será de cortes mais des-
contraídos, com madeixas 
repicadas e franjas late-
rais, embora as franjinhas 
não percam espaço porque 
deixam um ar angelical. 
“As cores serão mais fe-
chadas, mas o loiro nunca 

sai de moda e ganhará tons 
mais quentes, como mel, 
avelã e canela; ruivos aver-
melhados, preto e as more-
nas iluminadas ganharão 
destaque.”

AtuAlizAção 
profissionAl

Para os interessados em 
aprimorar suas técnicas, o 
Senac Pindamonhangaba 
está com inscrições abertas 
para oficinas de maquiagem 
e cabelos, voltadas para 
profissionais que já atuam 
na área. Em Maquiagem 
com Aplicação de Técnicas 
para Olhos, os participan-
tes aprenderão, em três dias 
consecutivos, novas técni-
cas, texturas e ferramentas 
de composição para a ma-
quiagem dos olhos.

Já no Workshop de 
Beleza - penteados fáceis 
para festas, que contará 
com oficinais em diferen-
tes datas, serão aborda-
dos temas como visagismo 
aplicado aos diversos tipos 
de rosto; cabelo e ocasião; 
preparação dos cabelos 
para o penteado, passando 
pelas etapas de higieniza-
ção, técnicas de escovação 
e enrolamento; uso correto 
de produtos; e finalização 
dos penteados.

O Senac Pinda fica na  
Rua Suíça, 1.255, no bair-
ro Santana. Informações 
e inscrições pelo site: 
www.sp.senac.br/pinda-
monhangaba
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ducação e CulturaE

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

Pinturas do artis-
ta plástico Pascoal Silva 
estão em exposição no 
saguão da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, de se-
gunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas. A mostra per-
manecerá no local até o 
dia 30 deste mês.

A exposição de Pasco-
al apresenta releituras de 
obras famosas, em home-
nagem a pintores consa-
grados como Van Gogh e 

Prefeitura recebe exposição de artes plásticas
As obras fi carão 

expostas no saguão, 
até o fi m do mês

Obras são de autoria de Pascoal Silva

Pablo Picasso, entre ou-
tros. No saguão estão obras 
de sua própria autoria.

Admirador de obras 
literárias de Monteiro Lo-
bato, Pascoal Benedito da 
Silva é servidor público 
estadual há mais de 25 
anos e morador de Pinda-
monhangaba, em Moreira 
César.

A sede da Prefeitura 
de Pinda fi ca na Avenida 
Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 1.400, no Alto do 
Cardoso.

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

O “Ponto MIS” fará a 
exibição do documentário 
histórico “O Dia que Du-
rou 21 anos” nessa sexta-
feira (12), às 14 horas, no 
CEU das Artes, de Morei-
ra César. A entrada é gra-
tuita.

“Ponto MIS” exibe 
documentário 
histórico no 
CEU das Artes
 “O Dia que 
Durou 21 
anos” conta a 
participação dos 
EUA no Golpe 
Militar de 1964

Reprodução/Internet

Este documentário 
mostra a infl uência do go-
verno dos Estados Unidos 
no Golpe de Estado no Bra-
sil em 1964. A ação militar 
que deu início à ditadura 
contou com a ativa parti-
cipação de agências como 
CIA e a própria Casa Bran-
ca. Com documentos secre-
tos e gravações originais da 
época, o fi lme mostra como 
os presidentes John F. Ke-
nnedy e Lyndon Johnson 
se organizaram para tirar 
o presidente João Goulart 
do poder e apoiar o gover-
no do marechal Humberto 
Castelo Branco.

O fi lme ganhou o prê-
mio de melhor docu-

mentário brasileiro 2013 
- APCA (Associação Pau-
lista dos Críticos de Arte) 
e o prêmio de melhor 
documentário estrangei-
ro no St. Tropez Interna-
tional Film Festival, na 
França.

As exibições do “Ponto 
MIS” são realizadas devi-
do a uma parceria entre 
a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba por meio do De-
partamento de Cultura e o 
MIS – Museu da Imagem 
e do Som, de São Paulo. O 
CEU das Artes fi ca na Ave-
nida das Orquídeas, 647-
735 – Residencial Vale das 
Acácias. Mais informações 
pelo telefone 3637-1715.

Já está disponível no  
site www.vestibularfatec.
com.br e na página do 
Centro Paula Souza o 
calendário do processo 
seletivo das Faculdades de 
Tecnologia (Fatecs) do Es-
tado de São Paulo para o 
segundo semestre de 2019. 

Em Pindamonhangaba 
há vagas para os cursos su-
periores de Gestão de Ne-
gócios e Inovação; Manu-
tenção Industrial; Mecânica 
– Processos de Soldagem; 
Processos Metalúrgicos; e 
Projetos Mecânicos.

O candidato que quiser 
disputar uma vaga para os 
cursos de graduação tec-
nológica precisa ter ter-
minado ou estar cursando 

o Ensino Médio ou equi-
valente, desde que no ato 
da matrícula comprove a 
conclusão do curso.

O período para solicitar a 
redução de 50% e a isenção 
total do valor da taxa de ins-
crição começa no dia 17 de 
abril e vai até 2 de maio, ex-
clusivamente pela internet. 

As outras datas deste 
Vestibular são: 3 de maio 
a 10 de junho - Inscrição 
para o Vestibular das Fa-
tecs. No último dia a ins-
crição termina às 15 horas; 
23 de maio – Divulgação 
do resultado dos pedidos 
de isenção/redução da 
taxa de inscrição do Vesti-
bular exclusivamente pela 
internet; 26 de junho – 

Divulgação dos locais de 
exame do Vestibular das 
Fatecs;  30 de junho – 
Exame do Vestibular das 
Fatecs às 13 horas. O ga-
barito ofi cial será divulga-
do às 18h30.

No dia 17 de julho será 
feita a divulgação da pri-
meira lista de convocação 
e da lista de classifi cação 
geral do Vestibular e em  
18 de julho acontece a ma-
trícula da primeira lista de 
convocação do Vestibular.

Dia 22 de julho  é a di-
vulgação da segunda lista 
de convocação do Vesti-
bular e no dia 23 de ju-
lho acontece a matrícula 
da segunda lista de convo-
cação do Vestibular.

Fatecs divulgam calendário 
do Vestibular Divulgação

Divulgação

Calendário do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia (Fatecs), 
para o segundo semestre de 2019,  já está disponível no site 
www.vestibularfatec.com.br e na página do Centro Paula Souza
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QUINTA-FEIRA

FESTIVAL 
GASTRÔNICO

Pinda sedia “Festival 
Gastronômico Rural” 

Pindamonhangaba se pre-
para para receber o “Festi-
val Gastronômico Rural”. 

A feira, que já virou tradição na 
região, contará com inúmeros 
pratos como costelinha de ouro, 
feijão tropeiro, galinhada, ar-
roz carreteiro, porco no rolete, 
carne na lata, entre outros pra-
tos do interior paulista como o 
churrasco de chão. 

Cerca de 30 mil pessoas são 
aguardadas durante os três dias 
de festa que vai contar com a 
participação de aproximada-
mente 15 cidades do interior.

O “Festival Gastronômico 
Rural” contará com uma balada 
retrô ao ar livre comandada pelo 
DJ Marceloratto. 

Além disso, o público poderá 
contar com vários trabalhos ar-
tesanais, tudo promovido pelo 
Fundo Social de Solidariedade 
de Pindamonhangaba. Músicas 
caipiras também farão parte da 
programação.

Comidas Típicas

Uma diversidade de comidas 
caseiras do interior paulista fará 
parte do cardápio do “Festival 
Gastronômico Rural”. Desta-
que para a galinhada, preparado 
lentamente em queimadores de 
alimentos com carvão, conten-
do azeite, alho, colorau (que 
confere ao prato a cor dourada), 
cebolas, tomates, pimentões, 
sobrecoxas de frango, arroz e 
queijo parmesão ralado. Desta-
que também para a costelinha 
de ouro, muito saboreada pelo 
público, que é nada menos que 
a costela frita na gordura suína.

Um bom pedido nesse fes-
tival é porco no rolete, uma re-
ferência em cozinha regional 
brasileira, preparado pelo chef 
Kleber Rodolfo. Tudo isso acom-
panhado pela comida mineira 
de Redenção da Serra, além de 
outras cidades que também vão 
oferecera a mesma opção gas-
tronômica que dará um toque 
especial ao festival (torresmo, 
feijão tropeiro, pururuca, lin-
guicinha, couve, entre outros).

Sindicato Rural recebe feira que deve reunir cerca de 30 mil pessoas em três dias de 
festa. Pratos como porco no rolete e carne na lata são os mais aguardados

Divulgação

Tribuna do Norte

Para o organizador do festi-
val, José Maciel Batista, o even-
to valoriza a região. “É uma di-

versidade de pratos para todos 
os gostos que atrai pessoas de 
todos os lugares, movimentan-

do a economia”, disse.
O evento é realizado pela As-

sociação Cultural Tatuapé com o 

apoio de Li Eventos e da Prefei-
tura, e tem por objetivo ressal-
tar a culinária rural, despertan-
do o interesse pela gastronomia 
típica caipira.

O evento, que promete su-
perar as expectativas, acontece 
neste fi m de semana, de 05 a 07 
de abril no Sindicato Rural de 
Pindamonhangaba, das 11h às 
22h (sexta e sábado) e das 11h 
às 21h (domingo) com entrada 
gratuita.

Evento que se tornou tradicional no calendário de Pinda, o festival deve contar com a visitação de 30 mil pessoas

Faz parte 
do cardápio 
oferecido pelo 
festival uma 
variedade de 
comidas caseiras 
típicas do 
interior paulista

Divulgação

Divulgação Divulgação

Pinda sedia “Festival 
Gastronômico Rural”




