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“Inova Servidor” premia melhores 
iniciativas dos funcionários da Prefeitura

Pinda conquista 
resultados 
positivos nos “Jori”

A vigésima terceira edição 
dos “Jori  - Jogos Regionais do 
Idoso”, já começou, em São Se-
bastião. A delegação de Pinda-
monhangaba conquistou resul-
tados positivos nos primeiros 
dias de competições.

“Ônibus da Saúde” 
atende moradores 
do Castolira

No último fi m de semana, a 
Secretaria de Saúde esteve no 
bairro Castolira com o “Ônibus 
da Saúde” para realização de 
diversos procedimentos de exa-
mes. Mais de mil procedimentos 
foram realizados nos dois dias.
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Projeto oferece aulas 
gratuitas de arte para 
jovens e mulheres 
da Melhor Idade

Valorizar o servidor que faz a diferen-
ça. Esse foi o objetivo do “Prêmio Inova 
Servidor 2019”, realizado na noite de ter-

ça-feira (30), pela Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. O evento marcou a comemo-
ração ao “Dia do Trabalho” – 1º de maio 

– com entrega de troféus, shows e sorteio 
de prêmios.
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Construindo Cidadania
Roberto Ravagnani é palestrante, jornalista, radialista e consultor para assuntos de voluntariado e responsabilidade 
social empresarial. Voluntário como palhaço hospitalar há 17 anos, fundador da ONG Canto Cidadão, consultor 
associado para o voluntariado da GIA Consultores para América Latina e sócio da empresa de consultoria Comunidea.

O QUE O VOLUNTARIADO PODE TRAZER PARA SUA VIDA?

Minha pressa e ânsia em 
responder a esta pergunta 
poderia fazer com que eu 
escrevesse somente: Muita 
coisa boa.

Mas como sei que seria 
altamente criticado por ter 
uma coluna com somente 
duas linhas, melhor para a 
continuidade dela, discorrer 
um pouco mais.

O engajamento social, 
dito voluntariado, pode 
sim trazer muitas coisas 
para sua vida, entre elas 
a ocupação de sua cabeça 
com coisas absolutamente 
pertinentes a continuidade 
da espécie humana na 
crosta terrestre da forma 
por nós hoje conhecida. 
Pois quando praticamos 
este ato, demonstramos que 
temos respeito e amor pela 
convivência em comunidade 
e sociedade da forma hoje 
existente, pode estar um 
pouco deteriorada, mas é o 
que temos para lidar.

Por outro lado, quando 
praticamos o dito trabalho 
voluntario faz com nossa 
cabeça trabalhe, pois para 
muitos, independente do 
motivo, tem suas funções 
criativas atrofi adas e isso 
é fundamental, ter nossas 
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funções criativas ativas, para 
o nosso desenvolvimento e 
nossa existência viva, “Mens 
sana in corpore sano”.

Ok a mente fi ca ativa, 
mas e o corpo? Pode fi car 
muito ativo, dependendo do 
tipo de trabalho que buscar 
realizar, busque aquilo que 
lhe traz prazer e que se 
alinhe com seus desejos.

Realização de trabalho 
voluntário, traz convivência 
com o outro, que as 
vezes é seu vizinho, mas 
na correria, na distração 
do dia a dia nem os 
percebemos, convivência 
traz novas amizades, novas 
possibilidades, eu mesmo 
conheci o amor da minha 
vida no trabalho voluntário e 
no voluntariado exercitamos 
o gostar, amar, sem esperar 
nada em troca, o amor 
fraterno, o amor como a um 
irmão ainda desconhecido, 
raras as possibilidades dessa 
prática.

O engajamento social, 
traz conhecimento, de uma 
sociedade que passa a sua 
frente todos os dias, mas 
que ainda não obtivera a 
condição para conhecê-la 
de forma intima, de forma 
a fazer parte da solução 

Reprodução/Internet

dela ou pelo menos de sua 
melhoria parcial. Quem 
não quer fazer parte da 
solução?  Todos estamos 
ávidos para sermos 
heróis, não os seremos 
no trabalho voluntário, 
mas certamente 
seremos uma parte 
da solução e isso já é 

muito importante. Meu 
convite sempre será para 
experimentar fazer parte 
do grupo que critica, mas 
sai do sofá para ajudar a 
melhorar, reclamões de 
plantão temos muitos, 
zeladores das relações 
poucos. A qual grupo você 
quer pertencer?

Abertas inscrições de artigos para simpósio das Fatecs e Etecs

O Shopping Pátio Pinda 
preparou uma promoção 
especial para comemorar 
o “Dia das Mães”. A cada 
R$200 (duzentos reais) 
em compras no shopping 
o cliente ganha um lindo 
colar para dar de presente 
às mamães. Até o dia 12 de 
maio, serão 6 mil prêmios 
distribuídos – a promo-
ção será automaticamente 
encerrada caso acabem os 
estoques antes do fi m do 
período estipulado. 

Na troca do brinde, o 
cliente tem direito ainda a 
um cupom para concorrer 
no sorteio de uma viagem 
de 7 dias para Porto de 
Galinhas com direito a 3 
acompanhantes, pela loja 

da CVC do Shopping Pá-
tio Pinda – as trocas dos 
cupons podem ser reali-
zadas até o dia 12 de maio 
e o sorteio será em 14 de 
maio .

Para retirar o colar é 
preciso levar os cupons 
fi scais das compras nas 
lojas participantes da pro-
moção ao Balcão de Tro-
cas, que fi ca próximo à loja 
Hering, juntamente com o 
CPF. De segunda a sába-
do, as trocas são das 13 às 
22 horas, e no domingo, 
das 13  às 20 horas.

Nas trocas realizadas 
de segunda a sexta-feira, 
o cliente ganha cupom em 
dobro para concorrer ao 
sorteio da viagem.

Estão abertas, até 10 
de maio, as inscrições de 
artigos para apresenta-
ção no 6º Simpósio dos 
Ensinos Médio, Técnico 
e Tecnológico do Cen-
tro Paula Souza (CPS). 
O evento será realizado 
nos dias 8 e 9 de agosto 
e traz como tema desta 
edição os “Desafi os do 
Ensino Médio, Técnico 

e Tecnológico: Ações 
Formativas no Contexto 
Contemporâneo”. 

Podem participar 
professores de Escolas 
Técnicas (Etecs) e Fa-
culdades de Tecnologia 
(Fatecs) do Estado de 
São Paulo, além de pro-
fi ssionais de outras ins-
tituições de educação 
profi ssional nacionais e 

internacionais. O inte-
ressado deve submeter 
seu trabalho pela inter-
net. 

Os artigos devem ser 
direcionados a uma das 
cinco linhas de pesqui-
sa que integram a sexta 
edição do simpósio: Fle-
xibilização do mundo do 
trabalho e da Educação 
Básica como contribui-

ção para a autonomia 
na aprendizagem; For-
mação científi ca e cida-
dã da Educação Básica 
à Educação Superior 
Tecnológica; Movimen-
toSTEAM (Science, Te-
chnology, Engeneering, 
Arts, Mathematics) – 
Experiências para toda 
a vida; Interdisciplina-
ridade hoje: será o fi m 

da aprendizagem por 
componentes curricu-
lares?; e Os itinerários 
formativos na articu-
lação do Ensino Médio 
com o Ensino Superior 
– a produção de dife-
rentes conhecimentos 
científi cos e tecnológi-
cos nos percursos de 
formação do aluno.

A lista de trabalhos 

aprovados será divul-
gada no dia 1º de julho. 
Interessados em par-
ticipar do simpósio 
como ouvintes po-
derão fazer a inscri-
ção no período de 2 
e 20 de julho. A pro-
gramação do evento 
contará com pales-
tras e apresentações 
de artigos.

Shopping realiza promoção em 
dobro para o “Dia das Mães”

Servidores que 
fazem a diferença

Com quase duas mil pessoas, o evento de 
premiação do concurso “Inova Servidor 

2019” marcou a comemoração ao ‘Dia do 
Trabalho: 1º de maio’ – com entrega de troféus, 
shows e sorteio de prêmios, no Marinelli Hall, no 
último dia 30. 

Durante a festa – embalada pela banda 
Queen Rocks; e pela dupla ‘Fernando e Fabiano’ 
– foram apresentados os seis fi nalistas das 
categorias “Ação Social’, “Sustentabilidade” 
e “Inovação”; sendo que os quatro primeiros 
colocados de cada categoria foram premiados.  

De acordo com a prefeitura, o evento foi 
realizado por meio de parceria entre o poder 
público e a iniciativa privada e, por isso, não teve 
gasto de verba pública.

Com a proposta de valorizar ainda mais 
o servidor e dar oportunidade para outros 
participantes, a prefeitura prevê a realização de 
novas edições desta premiação. 

Parabéns a todos que “pensaram fora da 
caixinha” e criaram iniciativas sustentáveis e 
inovadoras visando o bem comum; e parabéns à 
Prefeitura de Pindamonhangaba pela idealização 
do prêmio!
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idadeC
Secretaria Saúde realiza mais de 
mil procedimentos no Castolira

Na terça-feira (30), 
a Secretaria do Meio 
Ambiente da Prefeitura 
apresentou, em parce-
ria com a Fatec – Fa-
culdade de Tecnologia 
do Estado de São Paulo, 
o projeto de compos-
tagem para os alunos 
do 4ª ano da Escola 
Municipal Profª Ode-
te Correa Madureira, 
no Jardim Morumbi. O 
projeto de composta-
gem tem como fi nalida-
de, através da educação 
ambiental, incentivar 
as crianças a recicla-
rem os resíduos orgâni-
cos, diminuindo assim a 

quantidade de lixo or-
gânico enviado para o 
aterro sanitário. 

Compostagem
A compostagem é 

um processo biológico 
no qual os microrga-
nismos transformam a 
matéria orgânica como 
papel, madeira, restos 
de comida e vegetais, 
em húmus, um material 
rico em sais minerais e 
que pode ser utilizado 
como adubo em hortas 
e jardins contribuindo 
muito para desenvolvi-
mento dos vegetais.

De acordo com a en-
genheira fl orestal da 

Secretaria, Christia-
ne Costa, inicialmente, 
houve uma apresenta-
ção aos alunos sobre a 
importância da com-
postagem e como deve 
ser feita, após apresen-
tação os alunos pre-
param os compostos 
no pátio da escola; nos 
compostores (pequenos 
recipientes) foram colo-
cados os resíduos vege-
tais (material orgânico), 
a serragem e a terra, 
depois a mistura foi umi-
difi cada e será revolvi-
da com certa frequência 
para o composto fi car 
homogêneo e se decom-

por por completo, por 90 
a 120 dias, produzindo 
um fertilizante natural 
(adubo orgânico) que 
não polui o solo e dispo-
nibiliza nutrientes para 
as plantas crescerem de 
forma saudável, quando 
utilizados, evitando o uso 
de agrotóxicos. 

“A compostagem re-
alizada foi a composta-
gem verde, somente com 
restos vegetais como ma-
terial orgânico; a próxi-
ma etapa será a compos-
tagem com os resíduos 
orgânicos trazidos pelos 
alunos e os produzidos 
na escola”, informou. 

Prefeitura realiza “Curso 
para Brigadistas”

ERRATA 
Diferentemente do que foi publicado na 

última edição do jornal Tribuna do Norte, 
a imagem contida na matéria “CEU das Ar-
tes recebe espetáculo ‘Conexão Ruínas’”, é 
de autoria da Eloisa Monteiro, fotógrafa do 
projeto.

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

****
No último fim de 

semana, a Secretaria 
de Saúde de Pindamo-
nhangaba, por meio 
da unidade local e do 
“Ônibus da Saúde”, es-
teve no bairro Castolira 
para realização de di-
versos procedimentos 
de exames. Segundo a 
Secretaria, mais de mil 
procedimentos foram 
realizados nos dois dias.

Entre crianças e 
adultos, ao todo, de 
acordo com a Secretaria 
de Saúde, foram realiza-

dos mais de mil procedi-
mentos, sendo eles: atu-
alização da carteira de 
vacinação e realização 
de exames preventivos.

O ônibus que ficou 
parado em frente à uni-
dade de saúde local, 
auxiliou na realização 
exames preventivos, 
também contou com a 
participação de um pa-
lhaço que fez a alegria 
da criançada.

O “Ônibus da Saúde” 
está percorrendo diver-
sos pontos da cidade, 
em especial a área rural, 
para atendimentos à po-
pulação.

Meio Ambiente realiza ação 
de educação ambiental na 
escola do Morumbi

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio da 
Secretaria de Administra-
ção, promoverá na pró-
xima semana um “Curso 
para Brigadistas” para os 
funcionários, a partir das 
8 horas da manhã, no au-
ditório da Prefeitura.

O curso que se esten-
derá ao longo da semana, 
terá como participantes os 
funcionários da Subpre-
feitura de Moreira César e 
da Secretaria de Cultura, a 
intenção é possibilitar que 
esses funcionários tenham 
o conhecimento necessá-

rio para solucionar casos 
de emergências dentro do 
ambiente de trabalho.

De acordo com a Secre-
taria de Administração, 
o curso é viabilizado em 
conjunto com o SESMT 
(Serviço Especializado 
em Engenharia de Segu-
rança e em Medicina do 
Trabalho), a fim de levar 
informações sobre o uso 
de extintores e primei-
ros socorros aos funcio-
nários. Além disso, na 
sexta-feira (10), haverá  
uma “aula prática” com 
um bombeiro que fará a 
demonstração da teoria 
aprendida nos dias ante-
riores.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

A Câmara de Verea-
dores de Pindamonhan-
gaba realizou na segun-
da-feira, dia 29 de abril 
a sua 14ª Sessão Ordi-
nária. Constaram na Or-
dem do Dia, dois Pro-
jetos de Lei de autoria 
do Poder Executivo que 
foram aprovados por 
unanimidade, bem como 
suas emendas.

A primeira propos-
ta votada, foi o Projeto 
de Lei n° 110/2018, que 
“Concede e regulamenta 
faltas abonadas dos ser-
vidores públicos munici-
pais, bem como licença-
-prêmio após 05 (cinco) 
anos de efetivo exercício 
das funções”.

Esta propositura tem 
por objetivo conceder os 
direitos reivindicados, 
ao longo de décadas, pe-
los servidores públicos 
municipais.

De acordo com o pro-
jeto, os direitos conce-
didos não onerarão de 
forma signifi cativa os co-
fres públicos, bem como 
colaborarão para a dimi-
nuição de faltas justifi ca-
das e trarão mais quali-

Vereadores aprovam regulamentação 
de faltas abonadas e licença-prêmio aos 

servidores municipais de Pindamonhangaba
Aprovada também a Organização e Estruturação do Plano de Carreira e 

Remuneração dos Professores Municipais

dade de vida profi ssional 
aos servidores públicos 
municipais.

O texto deste projeto 
de lei ordinária é mui-
to semelhante àqueles 
já vigentes em diversos 
estados e municípios 
por todo o Brasil, res-
saltando-se, ainda, que 
nos termos do art. 7° do 
mesmo, esta proposta se 
aplica tanto aos servido-
res celetistas quanto aos 
funcionários estatutá-
rios.

Pelo texto aprovado 
com as emendas, os ser-

Estruturação, Plano de 
Empregos Públicos, Car-
reira e Remuneração dos 
Profi ssionais do Magis-
tério Público do Municí-
pio de Pindamonhanga-
ba”.

Este projeto tem o ob-
jetivo de promover ade-
quações na Lei Ordinária 
supracitada, conforme 
preconiza em seu art. 61, 
onde diz que “O conteú-
do desta Lei deverá ser 
avaliado anualmente por 
uma comissão de pro-
fi ssionais da Secretaria 
de Educação e Cultura 

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA 
INFORMA QUE O ACESSO AO WI-FI NO HORÁRIO DOS EVENTOS 
OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS 

PÚBLICAS, ETC) JÁ ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.

INFORME-SE PELO TELEFONE: (12) 3644-2284 OU

E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

 

ORDEM DO DIA
15ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo 
dia 06 de maio de 2019, segunda-feira, às 18h00.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 32/2019, da Vereadora Gislene Cardoso – Gi, que “Es-
tabelece os padrões e critérios para a instalação de travessia (faixa) elevada 
em vias públicas”.

II. Projeto de Lei n° 45/2019, do Poder Executivo, que “Reestrutura e mo-
derniza o programa de concessão de bolsas universitárias, criando o Programa 
Universitário de Pindamonhangaba – UNIPINDA, e dá outras providências”.

Pindamonhangaba, 30 de abril de 2019.
  

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores                                                                              
no livro próprio.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 32/2019 - Esta proposta 
tem por objetivo regulamentar a instalação de faixa elevadas de pedestres, 
de acordo com a Resolução nº 738/2018 do CONTRAN, além de garantir a 
segurança e autonomia das pessoas com deficiências, idosos, mobilidade 
reduzida, gestantes e mães com carrinho de bebes, melhorando as condições 
de acessibilidade, conforto e segurança na circulação e travessia de pedestres.
Projeto de Lei nº 45/2019 - Este projeto tem o objetivo de reestruturar o 
Programa de Bolsas de Estudos ofertada aos estudantes carentes pelo 
município. Ela foi elaborada a partir da análise dos setores envolvidos no 
acompanhamento do projeto, visando reestrurar e modernizar, assegurando 
avanços e melhor desenvolvimento, com a previsão de contrapartida pelo 
beneficiário na realização de atividades, de forma gratuita e voluntária. 

vidores terão direito a 
seis faltas abonadas du-
rante o ano, apenas uma 
no mês, não podendo ser 
consecutiva e a licença-
-prêmio, poderão reque-
rer referente aos últimos 
cinco anos trabalhados, e 
ainda dividir em até três 
períodos a licença adqui-
rida.

A segunda propositu-
ra aprovada, o Projeto 
de Lei n° 23/2019, “Al-
tera e acrescenta dispo-
sitivos na Lei Ordinária 
n° 5.318/11, que dispõe 
sobre a Organização, 

e Conselhos Municipais 
da área de Educação, po-
dendo ser modifi cado, 
mediante encaminha-
mento de pedido de alte-
ração do Poder Executi-
vo ao Poder Legislativo, 
com fundamentação nos 
argumentos apresenta-
dos em documento ofi -
cial elaborado pela co-
missão.

Vale ressaltar que 
este Projeto de Lei traz 
o resultado de intensas 
discussões e solicitações 
dos docentes que sempre 
pleitearam o amparo le-
gal à carga suplementar 
de trabalho, como um 
dos meios de garantir a 
justa valorização do pro-
fi ssional do magistério 

público municipal.
É de conhecimento e 

importante ressaltar que 
o município encontrava-
se impedido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, 
de promover quaisquer 
alterações durante o ano 
de 2018 que implicassem 
em despesas com pesso-
al e, neste ano, existe a 
possibilidade de adequa-
ção desta situação, bus-
cando a valorização da 
função do docente. 

Assim, as efetivas mo-
difi cações mostraram-se 
de suma importância de 
forma a valorização do 
magistério público mu-
nicipal, indo de encontro 
aos anseios e objetivos 
da categoria docente. 
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“Inova Servidor” premia melhores 
iniciativas dos funcionários da Prefeitura

Valorizar o servidor que faz a 
diferença. Esse foi o objetivo do 
“Prêmio Inova Servidor 2019”, 
realizado na noite de terça-feira 
(30), no Marinelli Hall, pela Pre-
feitura de Pindamonhangaba. O 
evento marcou a comemoração 
ao “Dia do Trabalho” – 1º de maio 
– com entrega de troféus, shows e 
sorteio de prêmios, tudo sem gas-
to de dinheiro público, por meio 
de apoiadores da iniciativa priva-
da.

A banda Queen Rocks fez 
um tributo ao Queen, abrin-
do a noite com chave de ouro 
e animando as cerca de 1.800 
pessoas que compareceram ao 
evento. Na sequência, houve a 
premiação dos vencedores nas 
categorias Ação Social, Susten-
tabilidade e Inovação. Durante 
a cerimônia, foram apresenta-
dos os seis finalistas de cada ca-
tegoria e a premiação dos qua-
tro primeiros.

Os prêmios foram doados 
pela iniciativa privada. O Mari-
nelli Hall cedeu o espaço para o 
evento. Após as premiações, a 
noite foi encerrada com o show 
da dupla Fernando e Fabiano, 
com muito sertanejo para ale-
gria da galera que curte dançar. 
Os alunos da oficina de sertane-

Feira traz encantos do milenar artesanato indiano ao Vale do Paraíba
Expo Índia acontece até o dia 15 de maio e reúne peças de decoração, tecidos, roupas e outros itens importados do país asiático

As belezas do artesanato in-
diano vão encantar os visitantes 
do Colinas Shopping, em São 
José dos Campos, durante a 
Expo Índia, aberta ao público no 
espaço de exposições do centro 
de compras até o dia 15 de maio.

A feira reúne móveis de ma-
deira, vasos, roupas, tecidos e 
itens de decoração, entre muitas 
outras peças. Tudo importado 
do país asiático.

As obras se destacam pela 
riqueza dos detalhes. É preciso 
olhar com atenção para capturar 

a beleza dos bordados nos teci-
dos, das formas talhadas na ma-
deira dos móveis e das pinturas 
feitas à mão em vasos e divinda-
des em bronze, por exemplo.

Em cada uma das peças, os 
visitantes podem encontrar um 
pedaço da cultura milenar in-
diana, uma das mais intrigan-
tes do mundo. As colchas, por 
exemplo, são de Jaipur. Os teci-
dos, da região de Caxemira.

“São itens que, além da bele-
za, trazem um pouco da tradi-
ção de nosso país para o Brasil. 

Durante a feira, vamos conver-
sando com os visitantes para 
explicar as origens das peças, 
do artesanato e de cada uma 
das divindades”, comenta o di-
retor da Expo Índia, Mudacir 
Khan.

Entre os objetos de decora-
ção à venda na Expo Índia, há 
uma grande variedade de ani-
mais retratados – outra carac-
terística da cultura indiana. E 
não é por acaso: Mudacir expli-
ca que cada um dos animais tem 
um significado especial.

“O elefante, por exemplo, é 
conhecido por trazer saúde e 
prosperidade para a casa. Já o 
pavão, é sinônimo de sorte. O 
ganso é sinal de amor. Mas, nes-
te caso, é preciso que seja um 
casal”, comenta.

Expo Índia acontece até 15 de 
maio, no Colinas Shopping (av. 
São João, 2.200, Jardim das 
Colinas, São José dos Campos), 
de segunda a sábado, das 10 às 
22 horas; domingos e feriados, 
das 13  às 20 horas, com entrada 
gratuita.

A Banda Queen Rocks abriu a noite e fez um tributo ao Queen

OFICINA GERAÇÃO GABRIELA 
tERCEIRA IdAdE

Dias 6, 7, 13 e 14 de maio - 8h30 
às 12h30

Associação do Centro de Con-
vivência de Idosos - Cônego Nestor 
José de Azevedo (ACCI)

- Avenida Abel Correia Guimarães, 
1.451, Pindamonhangaba - SP

 Dias 20, 21, 27 e  28 de maio - 
8h30 às 12h30

Convivência de Idosos de Moreira 
Cesar  - Cimc e CÉU dA Artes

- Av. das Orquídeas, 647-735 - Res. 
Vale das Acácias, Pindamonhangaba

OFICINA GERAÇÃO INÊS 
AdOLESCENtES

Dias 6, 7, 13 e 14 de maio – 17 ás 
21 horas

Instituto de Acolhimento e Apoio 
ao Adolescente

- Av. Edargê Vieira Marcondes,60 
- Res. Comercial Cidade Vista Alegre, 
Pindamonhangaba

Dias 20, 21, 27 e  28 de maio – 17 
ás 21 horas

Céu das Artes 
- Av. das Orquídeas, 647-735 - Res. 

Vale das Acácias - Pindamonhangaba

Oficina de escrita criativa está com inscrições abertas
COlABOROu COM O 

TExTO: VICTOR GOBBO
 
O Museu Histórico e Peda-

gógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina recebe a Oficina 
Literária “Erro, mas escrevo”, 
com o escritor Marne Guedes. 

O evento é gratuito e acontece-
rá todas as terças-feiras duran-
te o mês de maio (dias 7, 14, 21 
e 28) e  dia 4 de junho, das 19 às 
21 horas. Serão 15 vagas.

O objetivo principal da 
oficina é a prática da escrita 
criativa associada às técnicas 

narrativas do conto contem-
porâneo, permitindo que 
cada participante escreva um 
conto no decorrer dos encon-
tros.

A inscrição é Individual e 
pode ser realizada pelo telefo-
ne: 3648-1779 ou pelo e-mail: 
historico@pindamonhanga-
ba.sp.gob.br  

Marne Lucio Guedes é 
escritor de contos e romance, 
roteirista de cinema e TV. 
Suas principais obras escri-
tas são: coletânea de contos 
“Cio”, editora Desatino; 
Cartas do Fim do Mundo, 
editora Terracota; coletânea 
Geração 00, editora Língua 
Geral; roteirista assistente 
do longa metragem “ Deus 
é brasileiro”, e roteirista do 
curta-metragem “Angústia”.

A indicação é para maio-
res de 16 anos. O Museu fica 
na rua Marechal Deodoro, s/
nº - centro.Museu histórico e Pedagógico de Pindamonhangaba

jo do “Reinvente”, do Fundo So-
cial de Solidariedade, puxaram 
a dança e tiraram alguns servi-
dores para dançar.

“Criamos esse projeto com o 
objetivo principal de reconhecer 
as boas práticas e inovações que 
são realizadas pelos servidores 
municipais. Fomos surpreendi-
dos por muitas boas ideias que 
estão em prática e sabemos de 
muitos outros servidores que 
não se inscreveram e que já es-
tão se preparando para uma 
próxima edição. Pretendemos 
realizar outros eventos como 
este para valorizar o servidor”, 
destacou o prefeito dr. Isael.  

“Ação Social”
 Na categoria “Ação Social”, 

o primeiro lugar ficou com An-
dréa Cristina Prates, da Secre-
taria de Administração, com o 
projeto “Guarda-Chuva Velho, 
Caminha Nova”, que transforma 
guarda-chuvas velhos em cami-
nhas de dormir para cães, rea-
proveitando materiais que iriam 
para o lixo e ainda gerando ren-
da, já que venda das caminhas 
é revertida em castrações de 
animais de rua. Também vence-
ram essa categoria: Helenice da 
Silva, com o projeto “Certifica-

do de Coragem”; Milena lopes 
Santana, com o projeto “Tria-
gem de Pacientes Oncológicos”; 
e Adilson Santos da Rocha, com 
o projeto “Jovens líderes”. 

“Sustentabilidade” 

Na categoria “Sustentabi-
lidade” o primeiro lugar ficou 
com Priscila Gabriel da Ro-
cha Matheus, com o projeto 
“Esporte do Bem”. Também 
foram premiados: Ali Claudio-
nor, com o projeto “Bancos do 
Bosque”; Manarde Rodrigues, 
com “Quiosque Sustentável”;  
Rubens Moraes com “Placa de 
Trânsito”, Alexandre de Jesus 
Silva, com “Organização Dívi-
da Ativa” e Denize Napier Pe-

reira, com “Alimentação Sau-
dável”.

“Inovação” 

Já na categoria “Inovação”, o 
grande vencedor foi José Pedro 
Manoel “Sassá”, que criou uma 
solução para limpeza do par-
que da cidade utilizando recur-
sos naturais do próprio parque, 
onde folhas de palmeira são en-
caixadas em um tubo de plás-
tico reciclável, criando um tipo 
de vassourão, deixando muito 
mais rápida a limpeza da pista 
de caminhada. Também foram 
premiados nesta categoria: Gil-
mar de Jesus dos Santos, com 
“Sistema de Transporte TFD”; 
Kleber Duarte, com “Mapas e 

Planilhas”, e  Marcelo Minami-
sako , com “Painel de Faro”. 

“Gestão Inovação “

A Saúde também foi premia-
da com o Troféu Gestão Inova-
ção, como a secretaria que mais 
apresentou projetos para o Ino-
va Servidor. 

Houve ainda uma premiação 
especial, com a entrega de um 
troféu de Honra ao Mérito ao mo-
torista luiz Gustavo da Silva, que 
no início de abril deste ano, de-
pois de ter tido problemas como o 
carro que dirigia, conseguiu apoio 
da Polícia Militar para o transpor-
te de uma pequena paciente que 
estava indo para São Paulo fazer 
um transplante de fígado.

Projeto oferece aulas gratuitas de arte 
para jovens e mulheres da melhor idade

A “Severina Companhia de 
Teatro” realiza no mês de maio 
quatro oficinas gratuitas voltadas 
para jovens com idades entre 13 
e 18 anos e mulheres com idades 
a partir de 58 anos em Pindamo-
nhangaba. 

A atividade compõe o projeto 
do espetáculo “Mulheres Guer-
reiras”, beneficiado pelo Fundo 
Municipal de Cultura de Pinda-
monhangaba.

A idéia catalizadora do projeto 
“Mulheres Guerreiras” parte do 
desejo de atribuir protagonismo 
à mulher e às suas histórias, com 
oficinas de expressão artística e 
sensibilização. Divididas em dois 
blocos as oficinas “Geração Inês”, 

voltadas para adolescentes dos 13 
aos 18 anos - realizará dinâmicas 
teatrais e musicais, com confecção 
de pequenos instrumentos percus-
sivos, técnicas de canto e dança e 
estampagem de xilogravura. 

Já as oficinas “Geração Ga-
briela”, voltadas para mulheres a 
partir de 58 anos - irá ensinar a 
técnica do teatro de sombras por 
meio de recortes de formas ani-
madas em papel e com o jogo de 
luz e sombra.

Cada oficina irá oferecer 20 va-
gas. As inscrições podem ser feitas 
nos locais das oficinas, pelo  tele-
fone (12) 3642-8171 ou pelo site 
oficial do projeto – www.guerrei-
rasprojeto.wixsite.com/mulheres.

Divulgação

Divulgação

Divulgação



6 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 3 de maio de 2019

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

================================================================
ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

================================================================

Às 15 horas do dia 29 de abril do ano de 2019, na sala de reunião da Secretaria de 
Finanças e Orçamento, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os 
Srs. Alessandra de Souza Cardoso dos Santos - Superintendente do FPMP, Regina 
Ap. da Silva Araújo Ricotta, Roberto Pereira de Souza, Cléia Alves Casagrande, 
todos membros do Conselho de Administração, e a convidada Ana Flavia Mateus de 
Souza, para a apreciação, discussão e deliberação dos atos de competência deste 
colegiado adiante referidos.
A Senhora Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes 
a seguinte ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório 
da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de 
Previdência (LC n° 01/2004, art. 10);
b) Aprovação da avaliação atuarial do Fundo de Previdência (LC nº 01/2004, art. 11);
c) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 
17);
d) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de dezembro 
de 2018, janeiro e fevereiro de 2019, com o respectivo parecer favorável dado pelo 
Conselho Fiscal, que foi apreciado e aprovado pelo Conselho de Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, apresentando a Avaliação Atuarial 
exercício 2019 a qual foi apreciada e aprovada pelos presentes.
Prosseguindo os trabalhos, passou ao item terceiro da pauta, qual seja, o 
conhecimento de todos os atos de benefícios previdenciários concedidos no presente 
exercício, a saber:
- Concessão de Aposentadoria:
Foi apreciado e aprovado pelo Conselho de Administração, o processo externo nº 
4375/2019 de concessão de aposentadoria para Ana Maria Demétrio.
- Concessão de Pensão por morte:
Foi apreciado e aprovado pelo Conselho de Administração, o processo externo nº 
8197/2019 de concessão de pensão por morte à sra. Maria Tereza Alves Baptista.
Por fi m, passou ao último item da pauta abrindo para assuntos diversos, e nada 
havendo a tratar, a Senhora Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, encerrou a reunião e foi lavrada a presente 
ata, que, após lida e achada conforme pelos presentes, foi assinada pelos membros 
do Conselho de Administração.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

                         

Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta   Roberto Pereira de Souza                                
               Conselheira                                                  Conselheiro                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ana Flavia Mateus de Souza                              Cléia Alves Casagrande
         Convidada                                                             Conselheira                        
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Agindo no presente - construímos o futuro 

PROCESSO DE ELEIÇÃO DE 

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL CMDCA 2019/2021 

 
A Comissão Especial responsável pelo Processo Eleitoral dos 
representantes da Sociedade Civil informa a todos os interessados a lista 
de inscrições habilitadas, com retificação: 

 

Instituição Representantes 

1. Instituto IA3 

 
Sandra Regina dos Santos Alves 

 
 

Jocimara Letícia de Lima Akahane 
 

2. Ass. Pró Coalizões Comunitárias 
Antidrogas do Brasil 

Cássia Regina Pereira 

Júlia Stefanie dos Santos 

3. Corporação Musical Euterpe 
Helison de Oliveira 

Marcos Roberto de Souza 

4. Ordem dos Advogados do Brasil 
Marcos Gonçalves e Silva 

Norma Sueli Machado 

5. Ass. para Auxílio da Criança e do 
Adolescente – Projeto Crescer 

Bethi dos Santos Moreira 

Michele Aparecida Causso 

6. APAE de Pindamonhangaba 
Whitley Paes da Silva 

Érica Cristina Camilo Jacob de Freitas 

7. Ass. dos Salesianos Cooperadores de 
Pindamonhangaba 

William AnaiaBonafé 

Carlos Roberto Murta Júnior  
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8. Lar da Criança Irmã Júlia 
Aline Morgado EscóssioBello 

Márcia Tatiane Castilho da Silva 

9. Nous – Escola Noética da Vinci 
Rute Lidiane Pires 

Ariane Maria Conceição da Silva 

10. Casa Transitória Fabiano de Cristo 
André Gustavo Bevilacqua Piccolo 

 

11. Liceu Coração de Jesus – Instituto 
Profissional Salesiano 

Maria Celeste Prado Vasques Urioste 

Luís Henrique da Silva 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

  PORTARIA FPMP Nº 20, DE 02 DE MAIO DE 2019.
Alessandra de Souza Cardoso dos Santos, Superintendente do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba - FPMP, no uso de suas atribuições legais e com 
fundamento na Lei Municipal nº 1.225, de 18/02/1971 – Estatuto dos Funcionários 
Públicos Municipais, Lei Complementar nº 01, de 19/01/2004, alterada pela Lei 
Complementar nº 04, de 21/12/2006, art. 40 da Constituição Federal de 1988.  
 
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a aposentadoria à servidora municipal estatutária, ANA MARIA 
DEMETRIO, chefe de serviço, Referência 128 letra G, com proventos integrais e 
paridade nos termos do art. 6º da Emenda Constitucional 41/03, conforme Processo 
Externo nº 4375, de 08/02/2019, a partir de 08 de maio de 2019.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 02 de maio de 2019.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

Tânia Aparecida de Oliveira D’Àvila
Suplente do Superintendente do FPMP

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL
REGIÃO DE SÃO PAULO

38° D.E. RIO PARAíBA DO SUL
GRUPO ESCOTEIRO ITAPEVA - 97 SP

Fundado em 31 de janeiro de 1982
Sede: Estrada Municipal do Massaim, nO 08, bairro Massaim, Pindamonhangaba I SP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DO GRUPO ESCOTEIRO

ITAPEVA - 97 SP e DO GRUPO ESCOTEIRO ITAPEVA 97 - SP.

As Diretorias da Associação do Grupo Escoteiro Itapeva/97- SP e do GE Itapeva - 97 SP, de acordo 
com os artigos 17, 18 “a”, 19, “g”, “j”, “k”, 25, 50 e seguintes do Estatuto da Associação e artigos 32, 
alíneas V a VII e seguintes e art. 32, VI e VII do Estatuto da UEB vêm pelo presente convocar os 
Membros da Assembleia com direito a voto a participar da Reunião Ordinária a realizar-se na sede 
do Grupo Escoteiro, situada nesta Cidade, na Estrada Municipal do Massaim, número 08, bairro 
Massaim, Pindamonhangaba no dia 15 de junho de 2019, sábado, às 15:30 horas em primeira 
convocação com a presença mínima de 2/3 dos Associados ou às 16:00 horas em segunda 
convocação com a presença de qualquer número de Associados, para Prestar Contas e Deliberar 
sobre o Parecer da Comissão Fiscal sobre as Contas do Exercício de 2018, e outras matérias de 
interesse geral.
Pindamonhangaba, SP, 30 de abril de 2019

Rodolfo Brockhof
Dir. Presidente

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 002/2019 de “contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de lavagens de uniformes e agasalhos de competição, com a fi nalidade 
de manter em boas condições de uso para atletas e usuários das escolinhas da SEMELP”, com 
validade de 12 meses, assinada em 14/03/2019.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 111/2019 Empresa: R. Z. MARCON - ME

***

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 018/2019 de “contratação de empresa para prestação de 
serviços de remoção e atendimento com ambulância de suporte simples”, com validade de 12 
meses, assinada em 08/04/2019.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 136/2019 Empresa: DO VAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de 
Registro de Preços referentes ao PPRP nº 024/2019 de “aquisição de tinta a ser utilizada em 
diversos locais no município de Pindamonhangaba”, com validade de 12 meses, assinadas em 
08/04/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 137/2019 Empresa: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI EPP
ATA nº 138/2019 Empresa: RAUL RABELLO NETO EPP

***
A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 009/2019 de “Aquisição de kits lanches”, com validade de 12 
meses, assinada em 12/04/2019.
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 139/2019 Empresa: E. E. MARTUSCELLI PADARIA E RESTAURANTE LTDA 
ME

 Pindamonhangaba, 2 de maio de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Segurança Pública

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
N° 08/2019, o Departamento de Trânsito e Mobilidade, em conformidade com 
as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - 
CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, 
especialmente as Resoluções 299/2008 e 619/2016, tendo em vista que os autos 
de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido 
o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA 
AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos veículos abaixo relacionados, 
podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO e realizada a INDICAÇÃO DO 
CONDUTOR até 17/05/2019, pessoalmente ou por remessa postal junto a Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba,Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso n. 1400, Alto 
do Cardoso, Pindamonhangaba / SP - CEP: 12420-010devendo, para a DEFESA DE 
AUTUAÇÃO, apresentar requerimento devidamente preenchido de forma legível e 
assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de 
infração ou desta notifi cação; b) cópia da CNH ou outro documento de identifi cação 
ofi cial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica 
documento que comprove a representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia 
do CRLV; e) original ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou 
colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. A defesa deverá ter somente 
um auto de infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 
1) Caso o proprietário do veículo não seja o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, 
poderá identifi cá-lo. Para tanto deverá preencher formulário próprio (disponível em 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online> Multa de trânsito) acompanhado 
dos seguintes documentos: CONDUTOR INFRATOR: a) Cópia reprográfi ca legível do 
documento de habilitação quando habilitado e/ou documento de identifi cação ofi cial. 
b)Para condutor estrangeiro, além dos documentos previstos no item anterior, anexar 
comprovante da data de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) Cópia 
reprográfi ca legível do documento de identifi cação ofi cial com fotografi a e assinatura; 
d) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir um representante legal, este deverá 
juntar o documento que comprove a representação (contrato social, procuração 
etc) e documento ofi cial de identifi cação com assinatura e foto; e) Se o proprietário 
for pessoa jurídica e não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado 
ao formulário cópia de documento em que conste cláusula de responsabilidade por 
infrações cometidas pelo condutor e comprovante da posse do veículo no momento 
do cometimento da infração; 2) Tratando-se de veículo de propriedade de pessoa 
jurídica ou leasing, será obrigatória a identifi cação do condutor infrator, sob pena 
de, não o fazendo, incorrer nas consequências defi nidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do 
Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será 
acatada e produzirá efeitos legais se: o formulário estiver corretamente preenchido, 
sem rasuras, com as assinaturas originais do condutor e proprietário do veículo; não 
estiver faltando os documentos solicitados; o requerente tiver legitimidade; e não 
estiver fora do prazo. O requerente é responsável penal, cível e administrativamente 
pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.
FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados pelo sítio 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br > Serviços online > Multa de trânsito, e poderão 
ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. O padrão de sequência de identifi cação 
dos dados das infrações abaixo relacionados são: placa do veículo, número do 
Auto de Infração de Trânsito (A.I.T), data da infração e código da infração com 
desdobramento.

Placa do 
veículo A.I.T. Data da 

infração 
Código 

infração 
 Placa do 

veículo A.I.T. Data da 
infração 

Código 
infração 

ENR8036 B440244383 02/04/2019 51851  BZU8310 Z440032294 05/04/2019 55412 
DSK2942 Z440031974 23/03/2019 55412  BGH4340 Z440032384 11/04/2019 55412 
DKT1614 B440244377 02/04/2019 51851  FUS8230 Z440032412 13/04/2019 55412 
PYX8054 Z440031732 09/03/2019 55412  FUS8230 Z440032319 08/04/2019 55412 
GUO0971 Z440031681 07/03/2019 55412  AHL7921 B440245092 08/04/2019 51851 
GLP2087 B440243910 21/03/2019 51930  BSI2162 Z440032389 12/04/2019 55412 
DKQ1077 B440243932 27/03/2019 51930  EAY1230 Z440032310 08/04/2019 55412 
FHU4120 B440243206 03/04/2019 76331  FMB8377 B440244604 06/04/2019 51930 
HGX1686 B440244116 29/03/2019 51851  BSD2356 Z440032420 13/04/2019 55412 
CMO0667 Z440031854 16/03/2019 55412  BUZ5680 Z440032353 10/04/2019 55412 
EVI9996 Z440031898 19/03/2019 55412  FEB6320 Z440032171 01/04/2019 55412 
DRJ4827 B440243729 20/03/2019 76331  EFR2068 B440244595 04/04/2019 51851 
CIY3396 Z440032369 11/04/2019 55412  FFG3227 Z440031542 25/02/2019 55412 
BOJ6633 Z440032115 29/03/2019 55412  EJE3208 Z440031548 25/02/2019 55412 
FDA9808 B440245068 08/04/2019 51851  EPL7949 Z440031549 25/02/2019 55412 
EAZ6672 Z440031624 01/03/2019 55412  BHS3753 Z44-0031727 09/03/2019 55412 
DKN6751 Z440032287 05/04/2019 55412  GDH4819 Z440031713 08/03/2019 55412 
BRJ9560 B440245109 09/04/2019 51851  EAQ4715 Z440031612 01/03/2019 55412 
DKG3620 Z440032158 01/04/2019 55412  BHS3753 Z440031607 01/03/2019 55412 
CBV8949 Z440032082 28/03/2019 55412  EIB9412 Z440031640 02/03/2019 55412 
ETM2844 Z440032403 12/04/2019 55412  CSD3958 B440244583 03/04/2019 51851 
DQP7543 B440245097 08/04/2019 51851  GDW0888 B440244477 03/04/2019 76332 
JUH7139 B440245091 08/04/2019 51851  EIL6443 B44-0244245 03/04/2019 51851 
CHO0783 B440245058 08/04/2019 51851  DKC5160 B440244522 05/04/2019 51851 
GJN8867 Z440032222 03/04/2019 55412  ENJ1191 B4402441000 02/04/2019 54523 
ENR8036 B440244573 02/04/2019 51851  DKN6751 B440244475 03/04/2019 51851 
FRG7108 Z440031613 01/03/2019 55412  CRF2817 B440243615 20/03/2018 55414 
DIX2997 B440244257 03/04/2019 51851  DOC2684 B440243678 15/03/2019 51851 
GCE4260 B440243741 25/03/2019 54521  FDB6372 Z440031660 06/03/2019 55412 
EDQ3708 B440243413 25/03/2019 61220  DGU2954 Z440031670 06/03/2019 55412 
FCM5942 B440244031 28/03/2019 57380  GDW0888 Z440031621 01/03/2019 55412 
FCM5942 B440244032 28/03/2019 58191  BUZ8031  B440243491 25/02/2019 65640 
DSM3023 B440244412 02/04/2019 51851  CIY3618 B440244119 29/03/2019 51851 
ENR8036 B440244106 29/03/2019 51851  CYU8927 B440243857 25/03/2019 51851 
EPQ0464 B440244073 27/03/2019 51930  OOS3492 Z440031915 19/03/2019 55412 
CXM1208 B440243938 27/03/2019 51851  DIX2860 B440244093 29/03/2019 51930 
KMT7465 B440243930 27/03/2019 51851  CXS8588 B440244076 27/03/2019 51851 
ESJ1459 B440242607 30/03/2019 55414  DMD9940 B440243981 30/03/2019 60681 
FKW2581 B440243546 09/03/2019 76331  FGK5623 B440243700 29/03/2019 76331 
DQV2284 B440242270 01/03/2019 55680  CXS8588    B440243788 21/03/2019 51851 
EPL3197 B440244410 02/04/2019 51851  EAO9274 B440243696 28/03/2019 76331 
EAO8817 B440244094 24/03/2019 51851  CNV4785 B44-0244463 02/04/2019 53800 
EGP3810 B440242606 30/03/2019 55414  CIQ9119 B440244459 02/04/2019 51851 
BHT2930 B440244017 27/03/2019 51851  FEB6125 B440244210 28/03/2019 58192 
CZF1588 B440244169 29/03/2019 51930  FEB6125 B440244211 28/03/2019 51851 
EAO8813 B440244124 01/04/2019 76331  FRN6860 B440244170 29/03/2019 51851 
ENX4064 B440244216 28/03/2019 76331  FRN6860 B440244038 28/03/2019 51851 
EIT5495 Z440031563 26/02/2019 55412  FTV4490 B440244195 03/04/2019 54521 

 
Pindamonhangaba, 03 de maio de 2019. 

José Vidal de Souza França Filho 
Secretário Adjunto de Segurança Pública 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 097/19 – LIMPEZA

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) EDUARDO LUIZ DE 
MELLO, responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO MONTEIRO DO AMARAL, 
S/N inscrito no município sob a sigla SO110509011000, quadra 19 , lote 636, para 
que efetue a limpeza da calçada lateral do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/
entulhos/mato do mesmo, no prazo de 05 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com os artigos 71º e 72º da Lei 1.411 de 10/10/1974. 
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 098/19 – LIMPEZA

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) LUIZ CARLOS PEREIRA 
E OUTROS, responsável pelo imóvel, situado a RUA SEVERINO DA SILVA LOPES, 
S/N inscrito no município sob a sigla SO110609033000, quadra 10 , lote -52, para 
que efetue a limpeza da calçada lateral do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/
entulhos/mato do mesmo, no prazo de 05 dias a contar da data desta publicação. Em 
atendimento e conformidade com os artigos 71º e 72º da Lei 1.411 de 10/10/1974. 
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

AGENCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS
DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Comunicado
O Diretor Técnico do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento, da Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, torna público 
que se acha aberto o LEILÃO PUBLICO DDD Nº 02/2019, a ser realizado no dia 23 de Maio de 
2019, as 14:00 horas, no Departamento de Descentralização do Desenvolvimento - Polo Regional 
do Vale do Paraíba, sito na Avenida Manoel César Ribeiro n.1.920 - CEP: 12.411-010 - Cidade: 
Pindamonhangaba/SP, para a VENDA (LEILÃO) DE ÁRVORES DE EUCALIPTO E PINUS, 
conforme Memorial Descritivo (Anexo I), do Processo SAA nº 2.356/2018. A retirada ou leitura 
do Edital completo poderá ser feito na Unidade, ou ainda solicitado pelo e-mail: suprimentos@
apta.sp.gov.br. A data de visita para vistoria/laudo de avaliação deverá ser agendada por meio do 
telefone: (12) 3642-1812 / 12 99708 - 4397 / 12 99195 - 5253, até o dia 22/05/2019 das 09:00 as 
15:00 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.209, DE 25 DE ABRIL DE 2019.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
RESOLVE CESSAR a designação da Sra. Patricia Mathia Vieira para a função de Diretor de 
Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON,  a partir de 29 de abril  de 2019. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 29 de 
abril de 2019.
Pindamonhangaba, 25 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 25 de abril de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

A partir deste mês de 
maio, todos os postos Pou-
patempo no Estado de São 
Paulo passam a entregar o 
título de eleitor em novo 
formato. O documento 
será impresso em papel 
sulfi te branco com dados 
de fi liação do eleitor e 
código de validação (QR 
Code) no lugar da assina-
tura.

Com os dados do do-
cumento, o eleitor pode 
ter acesso à versão digital 
do título, após as informa-
ções terem sido processa-

das pela Justiça Eleitoral. 
O aplicativo e-Título para 
celulares está disponível 
gratuitamente nas lojas 
App Store (sistema IOS) 
ou Google Play(sistema 
Android). Basta preencher 
os dados na página inicial.

O modelo do Título 
Eleitoral anterior, nas co-
res verde e branca, perma-
nece válido, podendo ser 
emitido enquanto houver 
disponibilidade de mate-
rial nas unidades da Justi-
ça Eleitoral.

Para ser atendido nas 

unidades do TRE é neces-
sário agendar horário. O 
eleitor deve levar: docu-
mento ofi cial de identi-
fi cação (RG, Carteira de 
Trabalho, carteira profi s-
sional emitida por órgão 
criado por Lei Federal, 
Certidão de Nascimento 
ou de Casamento); Com-
provante de Residência 
(contas de água, luz, tele-
fone, celular ou bancárias, 
contendo nome e endere-
ço e com data de até três 
meses); e Título Eleitoral, 
caso o tenha.

Caso o eleitor deseje, 
pode incluir seu nome so-
cial no documento, isto é, 
a designação pela qual a 
pessoa que é travesti ou 
transexual se identifi ca e é 
socialmente reconhecida. 
No Título Eleitoral cons-
tará apenas o nome social; 
o nome civil permanecerá 
no cadastro para fi ns ad-
ministrativos.

O agendamento para 
ser atendido nos cartórios 
eleitorais pode ser feito 
pelo site www.tre-sp.jus.
br.

eralG
Título de Eleitor tem novo 
formato a partir deste mês
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sportesE
Pinda conquista resultados positivos nos “Jori”

No último dia 27, a 
equipe de judô da Semelp 
- Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer de Pin-
damonhangaba partici-

pou do “Ajinomoto Open 
de Judô”, no Sport Club 
Corinthians Paulista, na 
cidade de São Paulo.

Dos 20 judocas das 

classes Sub 15 a Sênior 
que formaram a equipe, 
seis  judocas subiram ao 
pódio. Destaque para os 
seguintes judocas: Thaís 

Time de Malha 
compete pelo título 
“Intermunicipal 2019”

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
A vigésima terceira edi-

ção dos “Jori - Jogos Re-
gionais do Idoso”, já co-
meçou, em São Sebastião. 
A cerimônia de abertura 
aconteceu na última quar-
ta-feira (1º/5), dia em que 
também começaram as 
competições, a delega-
ção de Pindamonhangaba 
conquistou resultados po-
sitivos nos primeiros dias 
dos  “Jogos Regionais do 
Idoso”.

De acordo com a Secre-
taria de Esportes de Pin-
damonhangaba, a equipe 
masculina B de vôlei ven-
ceu a equipe de Caçapava 

por 2x0, já o vôlei femi-
nino A também venceu 
por 2x0 a equipe de Mai-
riporã, e vôlei B feminino 
venceu Ubatuba por 2x0. 
Além das equipes de vô-
lei que foram destaque, a 
coreografi a da Princesa do 
Norte fi cou com o segun-
do lugar, na categoria que 
reuniu 33 cidades.

A competição aconte-
cerão até o próximo do-
mingo (5), e Pinda tem 
atletas da melhor idade 
nas modalidades: atletis-
mo, bocha, buraco, co-
reografi a, damas, dança 
de salão, dominó, malha, 
natação, tênis, tênis de 
mesa, truco, vôlei adapta-
do e xadrez. 

O time de malha 
da Ferroviária da 
Semelp (Secretaria 
de Esporte e Lazer 
de Pindamonhanga-
ba) fica a um passo 
do título “Intermu-
nicipal de 2019”, 
Campeonato da 
Liga Municipal de 
Malha de Pindamo-
nhangaba.  

Após vencer no úl-
timo domingo (28), 
jogando em Cruzei-
ro, a vitória deixou 
o time de Pinda 
muito perto do título 
que pode acontecer 
na próxima roda-
da, justamente no 

“clássico” da cidade, 
contra o Água Preta, 
principal adversário 
da Ferroviária no 
campeonato.

A “grande fi nal” 
antecipada acontece 
na raia de malha da 
Ferroviária, locali-
zada no bairro do 
Boa Vista, ao lado 
do campo de futebol, 
neste domingo (5), 
às 9 horas.

Após manter a 
base do ano passado 
e com algumas novas 
contratações o time 
de Pinda faz uma 
excelente campanha 
na Liga. 

Judô traz medalhas 
para a cidade

Borges -  campeã no 
Sênior Meio Leve; Ve-
rônica Salgado -  vice-
campeã no Sênior Li-
geiro; Lucimara Rosa 
-  terceira colocada 
no Sênior Meio Pesa-
do; Dennis Salomão 
-  terceiro colocado no 
Sênior Médio; Felipe 
Moreira - terceiro co-
locado no Sênior Pe-
sado e Tanaís Borges 
- terceira colocada no 
Sub 15 Leve.

Quanto ao “Campe-
onato Paulista de Judô 
“ – Fase Regional – das 
Classes Sub 11 e Sub 13, 
no último domingo (28),  
em competição realizada 
na cidade de Jacareí, os 
judocas Nathan Cassa-
lho foi campeão no Sub 
11 Meio Médio e Kauan 
Cassalho foi campeão no 
Sub 13 Pesado.

O próximo com-
promisso da equipe de 
judô da Semelp será 
neste sábado (4), no 
“Campeonato Paulista 
de Judô” – Fase Final 
da classe Sub 18, na 
cidade de Hortolân-
dia, onde a cidade será 
representada por dois  
judocas.  

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Projeto “Taekwondo Araretama” entrega faixas aos atletas graduados   

Cerca de 25 atletas graduados participaram do evento de troca de faixas

Nem parecia 
feriado. A alegria 
tomava conta do 
tatame – e fora dele 
também –; eram pais e 
familiares que fi zeram 
questão de prestigiar 
um momento tão 
importante para os 
atletas: a entrega das 
faixas, simbolizando a 
conclusão de mais uma 
fase dentro do esporte. 

Faixa preta. 
Vermelha. Azul. 
Verde. Amarela.  A 
cor era o que menos 

importava. Para os 
mais de 20 atletas da 
equipe “Taekwondo 
Araretama” o dia 1º 
de maio foi de foi de 
festa, de coroação e de 
valorização do espírito 
esportivo. 

O evento 
aconteceu no centro 
comunitário Maria 
José Ardito Lerário, no 
Araretama, e contou 
com a presença dos 
instrutores: Josileine 
Gonçalves; Daniel 
Veronese e Geovano 

Gonçalves Júnior; 
do mestre Geovano 
Gonçalves e do Grão 
Mestre Sosa. 

Os representantes 
da Amoar (Associação 
de Moradores e 
Amigos do Residencial 
Jardim das Américas 
e Residencial Bem 
Viver), Sr. Gino e 
Jarbas agradeceram a 
todos os presentes, em 
especial aos familiares 
dos atletas e o apoio 
da Associação Sosa de 
Taekwondo e Hapkido. 

Jucélia Batista
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FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Parabéns

Para Isabella Carlota Vettori, aniversariante dessa quinta (2). Ela, que é “Miss Pindamonhangaba Infan-
to Juvenil 2018”; “Miss São Paulo Unifi cado Interior Pré-Teen 2019” e “Miss Brasil Planet Unifi cado Pré-Te-
en 2019” recebe os parabéns dos pais, dos amigos e de todos os familiares. 

Secretário de Esportes Antonio Macedo, diretora de Esportes Bruna Muassab, 
com a campeã da categoria Sustentabilidade, Priscila Matheus, da Semelp

Equipe da Escola Municipal Julieta Reale com o 
professor Adilson, um dos premiados da noite

Os apresentadores da noite, 
servidores Cristina Mariano, Marcio 
Silva e Chris Suttani

Um dos 
apresentadores da 
noite, Marcio Silva, a 
voluntária da Saúde, 
Mirian Andrade, 
entre o secretário 
adjunto de Governo, 
Lucas Cembranelli 
e a diretora de 
Comunicação 
Fernanda Munhoz, 
da equipe de 
organização do 
evento

“INOVA 
SERVIDOR” 

 
 O “Prêmio Inova Servidor 

2019”, realizado na noite de 
terça-feira (30), no Marinelli 
Hall, pela Prefeitura,  mar-
cou a comemoração ao “Dia 
do Trabalho”, com entrega 
de troféus, shows e sorteio de 
prêmios para os servidores 
municipais.

Muita luz 

Para João Henrique Ferrari Gonti-
jo (Habitação);  aniversariante desta 
segunda-feira (6). Ele recebe os cum-
primentos da esposa Denise, das fi lhas 
Mariana e Ana Clara Gontijo, da neta 
Maria Luiza e todos os seus familiares 
e amigos.  

Irmão mais novo também
 faz aniversário!

Com muito carinho, os familiares e amigos, 
bem como a namorada Aline, felicitam Lean-
dro Vargas por seu aniversário no dia 5 de 
maio. Imensas alegrias!

Agradecimento

Na manhã dessa quinta-feira (2), a pequena Maria 
Fernanda e o motorista especializado da Prefeitura, 
Gustavo Silva, retornaram ao Batalhão da Polícia Militar, 
em São José dos Campos, para agradecer todo o apoio da 
PM, em nome do capitão PM Galletti, para que a crian-
ça pudesse fazer sua cirurgia de transplante de fígado, 
em São Paulo. Na ocasião, o motorista estava levando a 
paciente para a capital paulista, quando seu carro teve 
o pneu furado e, somado ao trânsito parado, a menina 
poderia perder a cirurgia. Agindo rapidamente, o moto-
rista Gustavo buscou o socorro da unidade Policial Militar 
(helicóptero Águia) e hoje a menina está se recuperando 
bem, após dois anos na fi la de espera.
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