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Na segunda Avaliação de Densidade Larvária (ADL) do ano, realizada pela 
Secretaria de Saúde Municipal, Pindamonhangaba consegue reduzir número que 
indica possibilidade de epidemia de dengue. Na ADL referente ao mês de abril, a 
média é de 3,1, na realizada em janeiro era de 3,6.
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Aplicativo para fi scalização 
de cargas pesadas estará 
disponível nos próximos dias

A Prefeitura de Pindamonhangaba lançará 
nos próximos dias o aplicativo que fi scalizará 
veículos de cargas pesadas. A intenção é 
viabilizar a implantação do Sistema de 
Controle e Gestão dos Transportes de Cargas.

“FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE 
SOMBRAS” CHEGA À CIDADE
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POESIA X MÚSICA X FILOSOFIA 

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,  
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

A Poesia e a Música 
são ARTES DIVINAS que 
trazem encanto aos povos 
desde tempos imemoriais. 
Conquanto seja a Poesia 
arte verbal e a Música 
arte não verbal, nos seus 
sistemas semióticos, elas 
se aproximam, embora 
alguns estudiosos, com 
argumentos intuitivos, 
místicos e até fi losófi cos 
discutam a superioridade 
de uma sobre a outra. É 
EXTREMAMENTE DI-
FÍCIL, MUITO COMPLI-
CADO COLOCAR UMA 
ARTE COMO SUPERIOR A 
OUTRA!

O eminente fi lósofo 
italiano Nicola Abbag-
mano (Salerno-1901- Mi-
lão-1990), famoso profes-
sor de História da Filosofi a 
em Turim (1936-1976), no 

Divulgação

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 
- Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - 
CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José 
Ramos Mello (Gaúcho)

Tribuna do Norte 
- EXPEDIENTE -

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@jornaltribunadonorte.net

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Jucélia Batista Ferreira MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE: 
Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel. (12) 3644-2077 - CEP 
12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
IMPRESSÃO: 
S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

Wikipédia

seu Dicionário de Filosofi a, 
traduzido no Brasil, em 
2000, pelo professor Alfre-
do Bosi, da USP, publicado 
pela Editora Martins Fon-
tes, nos ensina: “A Poesia 
é uma forma de expressão 
linguística que tem como 
condição essencial o ritmo, 
entendido como ritmo 
poético (a parte sonora 
signifi cante das palavras), 
não musical! Algus autores 
asseguram que o ritmo 
antecede o verso; outros 
defendem a ideia de que 
eles se constróem juntos.

ABBAGMANO coloca 
que existem três concep-
ções fundamentais de 
poesia:

1º -A poesia como 
estímulo ou participação 
emotiva, concepção essa 
apresentada pela primeira 
vez por Platão, que afi rma-
va que as emoções alheias 
tratadas na arte passa a 
ser nossa; a arte deveria 
equilibrar as emoções hu-
mana e não reforçá-las;

2º - A poesia como 
verdade, idéia exposta por 
Aristóteles ao considerar 
a poesia como tendência a 
imitação (Mímesis) por ele 
inata em todos os homens, 
como manifestação da ten-
dência ao conhecimento. 
Para ele, a poesia é verda-
de fi losófi ca porque capta 
a essência das coisas; ao 

fazer isso, essa essência é 
constituída pelas relações 
entre necessidade e veros-
similhança que é o objeto 
poesia. A poesia, portan-
to, contém a VERDADE 
ABSOLUTA, ponto de vista 
expresso por alguns fi ló-
sofos, sobretudo o alemão 
Martin Heidegger;

3º - A poesia como 
modo privilegiado de 
expressão linguística pre-
ocupa-se em expressar e 
orientar o trabalho verda-
deiro e afetivo dos poetas. 
Portanto, o modo poético 
da expressão é a liberdade 
linguística, isso porque 
busca na linguagem a 
forçade signifi cação, reno-
vando-a, tornando-a, por 
assim dizer, mais efi ciente.

Aqui, nós perguntamos: 
e como fi ca a MÚSICA 
dentro dessa concepção 
fi losófi ca de Nicola Abbag-
mano? Ele nos coloca duas 
concepções claras, fi losófi -
cas, da música:

1º - A música como 
revelação de uma re-
alidade privilegiada e 
divina do homem sob a 
forma do conhecimento 
ou do sentimento. Tra-
ta-se de uma concepção 
com inspiração teológica, 
seu objeto é a harmonia 
como ordem divina do 
cosmos, sem esquecer 
que a música é ciência 

denominada musicologia. 
Os pitagóricos diziam que 
a música é a harmonia dos 
contrários, unifi cação de 
muitos e Plotino, fi lósofo  
neo-platônico, afi rmava 
que ela nos faz subir até 
Deus. O fi lósofo Hegel foi 
mais longe: ela expressa 
o absoluto em forma de 
sentimento.

2º - A música, aqui  
compreendida como 
técnica ou conjunto de 
termos expressivos no  
que concerne à sintaxe 
dos sons. Como asserve-
rou um grande estudioso 
da música - o austría-
co Eduard Hanslick, o 
maior crítico musical do 
século XIX: o objeto da 
música é o belo musical. 
O elemento mais im-
portante da música é a 
eufonia, sua essência é 
o ritmo. É a festa para o 
coração!

Ante o exposto, con-
cluimos que essas artes 
sublimes se tocam. São 
irmãs na sua origem 
e destino. Para Paul 
Valery, célebre poeta 
francês, essa duas artes 
são inseparáveis, com 
sonoridade e ritmo, har-
monia pura. A poesia é 
palavra, palavra, que 
acima de tudo é uma 
expressão sonora que 
encanta a humanidade. 

Nicola Abbagmano 
(15/7/1901 – 9/9/1990)

“Festival Internacional de Teatro de 
Sombras” chega a Pinda nesta quinta

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
A exposição fotográ-

fi ca “Negra Devoção” de 
Marco Antonio Sá, segue 
no Museu Histórico e Pe-
dagógico D. Pedro I e D. 
Leopoldina até o dia 9 de 
junho. Artista é dedicado 
à pesquisa e documenta-
ção dos variados aspectos 
do patrimônio material e 
imaterial brasileiro, com 
ênfase na religiosidade e 
nas festas populares.

A mostra retrata a de-
voção, a tradição de festas 
religiosas e a ancestrali-
dade negra por meio de 
registros fotográfi cos de 
tamborzeiros, de conga-
das e de pessoas. Ao todo 

são 30 fotos expostas em 
diversos tamanhos que 
possuem curadoria e pro-
dução de Marco Antonio 
Sá que é fotografo há qua-
se 30 anos. A exposição fi -
cará no museu – situado a 
rua Marechal Deodoro da 
Fonseca, 260, centro – até 
o dia 9 de junho, de segun-
da-feira a sábado, das 9 às 
17 horas.

Já o Saguão da Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
recebe a exposição “Auto-
retratos” do artista plástico 
André Yassuda, e segue até 
o dia 30 de maio. As mos-
tras de pinturas a óleo sobre 
tela poderão ser vistas den-
tro do horário de funciona-
mento, de segunda a sexta-
feira, das 8 às 17 horas.

Pindenses participam de um dos maiores 
eventos de dança da América Latina

COLABOROU COM O TEXTO: 
VICTOR GOBBO

***
A 6ª edição do “Festi-

val Internacional de Te-

atro de Sombras” - único 
evento deste gênero que 
acontece no Brasil, chega à 
cidade, nesta quinta-feira 
(9). O evento acontece no 

Espetáculo “Dez anos de sombras - sombras chinas” será 
apresentado no Teatro Galpão

Teatro Galpão, às 15 horas. 
E a entrada é gratuita.

O espetáculo “Dez anos 
de sombra – sombras chi-
nas” é uma homenagem 
aos dez anos de trajetória 
da companhia fazendo 
espetáculos de sombras. 
É a festa de aniversário 
de todas as personagens 
feita com as sombras das 
mãos, um estilo de teatro 
típico nas cortes do século 
XIX em Paris, anterior ao 
cinema, que conta histó-
rias pelo movimento má-
gico das mãos e pequenos 

acessórios. A duração é de 
45 minutos e a faixa etária 
é acima de 10 anos.

O “Festival Internacio-
nal de Teatro de Sombras” 
tem o intuito de propiciar 
a troca de experiência e 
intercâmbio sociocultural 
entre os artistas e a po-
pulação local. Esta edi-
ção terá oito companhias 
vindas do Japão, Alema-
nha, Espanha, Argentina 
e Brasil. O Teatro Galpão 
fi ca na rua Luiza Marcon-
des de Oliveira, 2.750, no 
Parque das Nações.

Enredo da 
peça envolve 
festas de 
aniversário

COLABOROU COM O TEXTO:
 DAYANE GOMES E 
VANESSA MUASSAB

***
O grupo de danças urba-

nas de Pindamonhangaba 
“Instintos Urbanos” e a jo-
vem Isabela Nogueira viaja-
ram no início de maiopara 
participar do campeonato 
nacional “Hip Hop District 
2019”. O evento é conside-
rado um dos principais da 
América Latina e aconteceu 
em Jundiaí (SP).

Neste último domingo 
(5), Isabela Nogueira, conhe-
cida por sua jornada no jiu-
jítsu, participou da batalha 
de AllStyleKids. A dançarina 
terminou a competição em 
2º lugar. Com o resultado, 
ela fez um agradecimento a 
todos que a acompanharam 
e torceram por sua vitória.

Além dela, cerca de 15 
jovens do projeto “Instin-
tos Urbanos”aproveitaram a 
ocasião para absorver conhe-
cimento com os workshops 
oferecidos por artistas bra-
sileiros e internacionais. O 
conjunto, que buscou ajuda 
para fi nanciar a viagem, fi -
cou no evento por cinco dias. 
O foco principal era a mos-
tra competitiva, na categoria 
MegaCrew adulto, na qual o 
grupo competiu também no 
domingo (5). Apesar de não 
conseguir a classifi cação, a 
garotada demonstrou de-
dicação para representar a 
cidade no grande e famoso-
evento.

A participação pindense 
no “Hip Hop District 2019” 
ainda teve três integrantes 
do “Instintos Urbanos” nas 
batalhas individuais. Gio-

vanna Madureira e Victor 
Toledo impressionaram na 
seletiva de Hip Hop e Julia-
no Nunes, em sua primeira 
disputa de Dancehall, fi cou 
entre os oito fi nalistas.

“Queremos agradecer 
quem nos ajudou para con-

seguirmos estar no evento, 
seja fi nanceiramente, divul-
gando, apoiando e torcendo. 
Isso só nos motiva a conti-
nuar e melhorar gradual-
mente”, declarou Giovanna 
Madureira em nome de toda 
a equipe.

Isabela Nogueira foi vice-campeã no “Hip Hop 
District 2019”
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EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 
E ARTES PLÁSTICAS 
ACONTECE EM PINDA
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“Negra Devoção” continua no museu

A luta continua

O município de Pindamonhangaba 
conseguiu reduzir o número que indica a 

possibilidade de epidemia de dengue, segundo a 
Avaliação de Densidade Larvária, realizada pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Mesmo com a queda do índice, os números 
ainda não são ideais, de acordo com o Ministério 
da Saúde. 

Isto porque na avaliação do mês de abril, 
a média foi de 3,1; contra 3,6 da avaliação 
realizada em janeiro; mas, o que aponta o 
Ministério da Saúde é que são satisfatórios 
somente índices menores que 1.

É bom ressaltar que essa redução pode estar 
relacionada ao empenho da prefeitura em ações 
de combate ao mosquito Aedes aegypti aliado à 
colaboração dos moradores.

A atenção constante da população, eliminando 
criadouros do mosquito em seus imóveis – tendo 
em vista que as residências são o maior local de 
incidência dessas larvas –, é fundamental nessa 
luta contra o transmissor da dengue, zika vírus, 
chikungunya e febre amarela.

Faça sua parte!



Número mantém a cidade em estado de alerta para epidemia de dengue
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Pindamonhangaba reduz 
índice de Densidade Larvária

Na segunda Avaliação de 
Densidade Larvária (ADL) do 
ano, realizada pela Secretaria de 
Saúde da Prefeitura, Pindamo-
nhangaba conseguiu reduzir o 
número que indica possibilida-
de de epidemia de dengue. Na 
ADL referente ao mês de abril, a 
média é de 3,1, na realizada em 
janeiro era de 3,6.

Com esta  avaliação referen-
te ao mês de  abril , que teve a 
média de 3.1, a cidade permane-
ce em estado de alerta, pois, de 
acordo com o Ministério da Saú-
de, são satisfatórios somente 
índices menores que 1. Porém, 
a redução de 0,2 pode estar re-
lacionada ao empenho realizado 
pela Prefeitura e colaboração 
dos moradores da cidade no 
combate ao Aedes aegypti.

De acordo com informações 
da Secretaria de Saúde, os índi-
ces mais altos de larvas do Ae-
des aegypti foram encontrados 
na região central, nos bairros: 
Boa Vista, Crispim, Bosque da 
Princesa, Andrade, com índice 
de 4.79, e no Castolira e Cidade 
Nova, com 4.68.

O diretor do Departamento 
de Proteção aos Riscos e Agra-

População deve continuar atenta a criadouros 
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vos à Saúde, Rafael Lamana, 
explica que este número é con-
siderado alto e por isso, toda 
a população deve colaborar,  
eliminando criadouros do Ae-
des aegypti em seus imóveis, já 
que o maior local de incidência 
dessas larvas são as residências.

“Com este índice, permane-
ce o estado de alerta, visto que 
a cada 100 imóveis visitados, 
em três a quatro imóveis foram 

encontradas larvas do mosqui-
to Aedes aegypti, transmissor 
da dengue, zika vírus, chikun-
gunya e febre amarela”, afir-
mou.

Segundo o departamento de 
Proteção a Riscos e Agravos à 
Saúde, a ADL tem o objetivo de 
prever a faixa de incidência em 
que o município se enquadra e 
prognosticar uma possível epi-
demia das doenças.

Medidas para prevenção 
ao Aedes aegypti

Para evitar uma possível epi-
demia, vale ressaltar o trabalho 
de prevenção. Lamana diz que e 
equipe de Controle de Vetores 
da Prefeitura realiza ininterrup-
tamente a vistoria de quintais, 
mas a população não deve es-
perar a vistoria, pois deve fazer 
sua parte todos os dias.

 Para acabar com criadou-

ros do mosquito, a indicação 
é não deixar água parada em 
nenhum local, ou seja, não dei-
xar objeto exposto a céu aber-
to que possa acumular água. 
Além de redobrar a atenção em 
vaso de plantas, caixa d´águas 
e pneus, pois foram nesses ob-
jetos que foram encontradas 
as larvas que contaram para a 
medição da ADL.

Lembrando que o combate 
ao criadouro do Aedes aegypti 
é uma ação obrigatória de to-
dos, cidadãos e Poder Público. 
Porém de acordo com o depar-
tamento, os quintais das casas 
foram os locais onde mais foram 
encontradas as larvas.

“Por esta razão, precisamos 
da colaboração da população, 
mantendo seus imóveis em bom 
estado de conservação. Deixan-
do sempre os quintais limpos, 
sem entulho ou local que pos-
sa acumular água. Mesmo uma 
simples tampinha de garrafa 
pode virar criadouro do Aedes 
aegypti”, garantiu o diretor.

Aplicativo para fiscalização de cargas pesadas estará disponível nos próximos dias

Funcionários da prefeitura 
recebem curso de brigadistas

Reunião acerta ajustes finais da “Campanha do Agasalho”
Na tarde de segunda-feira 

(6), foi realizada uma reunião 
para alinhar os últimos detalhes 
sobre a “Campanha do Agasalho 
2019”, que terá sua abertura ofi-
cial nesta quinta-feira (9), den-
tro do “2º Festival Regional Arte 
Encanto”, às 19 horas, na Praça 
do Quartel.

Participaram da reunião re-
presentantes do Fundo Social 
de Solidariedade, Secretaria de 
Cultura e Turismo, Secretaria de 
Segurança Pública, Secretaria de 
Governo, Acip – Associação Co-
mercial e Industrial de Pindamo-
nhangaba, Polícia Militar, Exérci-
to e Sabesp.

A campanha começa no dia 9, 
quando as caixas começam a ser 
distribuídas pelo comércio e ins-

tituições interessadas em apoiar. 
A coleta casa a casa será realizada 
no fim deste mês.

COLABOROu COM O 
TExTO: BRuNA SILVA

A Secretaria de Segurança Pú-
blica de Pindamonhangaba, em 
parceria com o Departamento de 
Tecnologia da Informação, lançará 
nos próximos dias o aplicativo que 
fiscalizará veículos de cargas pesa-
das. A intenção é viabilizar a im-
plantação do Sistema de Controle e 
Gestão dos Transportes de Cargas.

O aplicativo estará disponível 
para download nos próximos dias. 
A equipe que desenvolveu o apli-
cativo já está fazendo os últimos 
testes de funcionalidade do siste-
ma para poder identificar possíveis 
falhas, além de aprimorar algumas 
ferramentas. O motorista respon-
sável poderá baixar o aplicativo na 
PlayStore ou na Apple Store.

O aplicativo, que foi idealiza-
do e desenvolvido pela equipe da 
Prefeitura, será utilizado para a 
fiscalização de forma presencial 
da Guarda Civil Metropolitana e 
pelos agentes de trânsito, e tam-
bém através das câmeras do siste-
ma COI (Centro de Operações In-
tegradas). A multa de R$ 130,16 
será para aqueles motoristas de 
caminhões ou carretas que não 
estiverem regularizados com a ci-
dade através do aplicativo.

Para que nenhum motorista 
seja pego de surpresa, já foram co-
locadas as placas que alertam para 
regularização, nas vias da cida-
de que possuem fluxo intenso de 
caminhões e carretas. Segundo a 
Secretaria de Segurança Pública, o 
principal objetivo deste sistema é 
organizar a circulação de veículos 
no trânsito da cidade, principal-
mente veículos pesados e de gran-
de porte nos acessos urbanos, e as-
sim melhorar a fluidez do tráfego 
nas vias de trânsito rápido e evitar 
danificação da pavimentação as-
fáltica e de calçadas e, em especial, 
diminuir os riscos de acidentes.

Por meio do sistema que será 
lançado na próxima semana, o ci-
dadão que possui veículo pesado 
poderá solicitar o cadastro e estar 
em dia com a regularização do mu-

nicípio. Para requer Autorização 
Especial para o Trânsito de Cami-
nhões (AETC) deverão ser apre-
sentadas cópias dos seguintes do-
cumentos: Carteira de identidade 
e CPF do beneficiário, no caso de 
pessoa física; CNPJ da empresa be-
neficiária e CPF do representante 
com poderes de administração, no 
caso de pessoa jurídica; Contrato 
social e última alteração, no caso de 
pessoa jurídica; Certificado de Re-
gistro de Licenciamento do Veícu-
lo; e Procuração específica, quando 
for o caso.

Todos os detalhes e mais infor-
mações estão no decreto nº 5.635, 
de 12 de março de 2019, que tam-
bém pode ser consultado no site 
da Prefeitura ou diretamente no 
Departamento de Trânsito e Mo-
bilidade, telefone 3644-5300.
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COLABOROu COM O 
TExTO: BRuNA SILVA

O Departamento de Atenção 
ao Servidor Público da Secreta-
ria de Administração de Pin-
damonhangaba realiza nesta 
semana, em seu auditório, um 
“Curso para Brigadistas” aos 
seus funcionários.

O curso que se estenderá ao 
longo da semana, conta com a 
participação dos funcionários 
da Secretaria de Cultura da Pre-
feitura de Pindamonhangaba, a 
intenção é possibilitar que esses 
funcionários tenham o conheci-
mento necessário para solucio-
nar casos de emergências dentro 
do ambiente de trabalho.

“É muito importante essa 
participação dos funcionários, 
pois em casos que possam ofere-
cer risco, eles se tornam refe-
rências dentro do departamento 
no qual atuam. São eles que vão 
dar os primeiros socorros, e 
contribuir para que o problema 
seja solucionado”, comenta a 
diretora do Departamento de 

Atenção ao Servidor Público, 
Fernanda Figueira.

O cronograma de ativida-
des da capacitação conta com 
palestras ministradas pela 
engenheira de segurança do 
trabalho, Regina Lindgrem, e  
pelos técnicos em Segurança do 
Trabalho, Joel e Noemi, além da 
Funvic – Fundação Vida Univer-
sitária Cristã. Já na sexta-feira 
(10), haverá uma aula prática 
com o Corpo de Bombeiros que 
andarão com os funcionários 
pela sede da Prefeitura para um 
treinamento prático.

De acordo com a Secretaria 
de Administração, o curso é 
viabilizado em conjunto com 
o Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho, a fim de 
levar informações sobre o uso 
de extintores e primeiros socor-
ros aos funcionários. Segundo 
o Departamento de Atenção 
ao Servidor Público está sendo 
elaborado um estudo para que 
mais ações como esta aconte-
çam.

Capacitação dos servidores acontecerá ao longo da semana

Divulgação

Organização se encontrou no Palacete 10 de Julho
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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

 

Autoridades, convidados especiais e os profissionais da Segurança Pública de Pindamonhangaba que receberam Diplomas de ‘Honra ao Mérito’ 
durante a Sessão Solene em comemoração ao Dia do Policial Militar e Civil realizada na Câmara de Vereadores

Foto: Mário Avelino/CVP

A CÂMARA DE VEREDORES 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.

EDITAL DE 
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, a CÂMARA DE VE-
READORES DE PINDAMONHANGABA CONVIDA 
a população em geral, para participar da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA referente ao projeto de Lei n° 44/2019, que 
“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execu-
ção da Lei Orçamentária de 2020 e dá outras providên-
cias”, a ser realizada no dia 29 de maio do corrente 
ano, às 17h, no Plenário “Dr. Francisco Romano de 
Oliveira”, na sede da Câmara Municipal, localizada 
na Rua Alcides Ramos Nogueira, n° 860 – Loteamento 
Real Ville, Bairro Mombaça.

 Pindamonhangaba, 02 de maio de 2019.

Vereador Janio Ardito Lerario
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

A Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba 
realizou no último dia 29 
de abril, uma Sessão Sole-
ne para comemorar o Dia 
do Policial Civil e Mili-
tar, nos termos da Lei nº 
4.130/2004. A Sessão foi 
conduzida pelo vereador 
Ronaldo Pinto de Andra-
de – Ronaldo Pipas (PR) 
e contou ainda com a pre-
sença do vereador Rafael 
Goffi (PSDB). 

Estiveram presentes na 
solenidade alusiva aos Po-
liciais de Pindamonhan-
gaba as seguintes autori-
dades que compuseram a 
Mesa dos Trabalhos: José 
Sodário Viana (Secretário 
de Segurança Pública), 
representando o prefei-
to Dr. Isael Domingues; 
Major PM Paulo Henri-
que Lourusso Cavalheiro 
(Subcomandante do 41º 
Batalhão de Policiamen-
to do Interior de Jacareí), 
Dr. João Jacob Sá de To-
ledo (Delegado de Polícia 
Assistente do Seccional), 
representando o Delega-
do Seccional de Polícia de 
Taubaté Dr. José Antônio 
de Paiva Gonçalves; Van-
derlei Dias (1º Tenente 
do 2º Batalhão de Enge-
nharia e Combate Borba 
Gato), representando o 
Comandante do 2º Ba-
talhão de Engenharia e 
Combate Boba Gato Te-
nente Coronel Conrado 
José Sales Mororó e José 
Alberto Barreto da Costa 
(Assessor Parlamentar do 
Deputado Estadual Cas-
tello Branco).

Prestigiaram o evento 
as autoridades: Dr. Vi-
cente Lagiotto (Delegado 
do 3º Distrito Policial de 
Pindamonhangaba), Dr. 
Vinícius Garcia Vieira 

Câmara comemora Dia do Policial Civil e 
Militar com Sessão Solene em homenagem 

aos servidores da segurança pública
Indicados pelos segmentos da segurança municipal, 

integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros,
Polícia Ambiental e Polícia Rodoviária foram homenageados pela

dedicação e trabalho realizados em prol da comunidade

(Delegado do 1º Distrito 
Policial de Pindamonhan-
gaba), Capitã PM Luci-
meire Jeronymo (Coman-
dante da 2ª Companhia 
do 5º BPM/I de Pinda-
monhangaba), Capitão 
PM Paulo Roberto Reis 
Teixeira de Souza (Co-
mandante Corpo de Bom-
beiros), 1º Tenente PM 
Francine Vaz (Coman-
dante do 1º Pelotão da 
Polícia Militar Ambiental 
de Taubaté) e Viviane Ca-
margo Ferreira (Presiden-
te do Conselho Municipal 
dos Direitos das Mulheres 
de Pindamonhangaba).

Em sua fala, o repre-
sentante do Delegado 
Seccional, Dr. João Jacob 
Sá de Toledo, enalteceu os 
homenageados afirmando 
que “são pessoas que en-
grandecem a nossa socie-
dade e enobrecem nossas 
instituições e com isso fi-
camos contentes com esta 
justa homenagem”.

Representando o Exe-
cutivo, o Secretário de 
Segurança Pública, José 
Sodário Viana ressaltou 
que esta é uma homena-
gem a todos aqueles que 
trabalham em Pindamo-
nhangaba sendo um re-
conhecimento oportuno 
que a sociedade e o mu-
nicípio de Pindamonhan-
gabaprestam a esses valo-
rosos profissionais, já que 
é uma profissão difícil e 
nem sempre reconhecida.

Representando o Co-
mandante do Batalhão 
Borba Gato, o Tenente 
Vanderlei Dias destacou 
que esta é uma profissão 
muito nobre e específica 
que requer energia, de-
talhe e precisão. É uma 
função onde um erro mí-
nimo gera uma critica 
grande da sociedade. Des-

te modo, cabe ressaltar a 
importância do que esta 
Casa está fazendo em ho-
menagear estes profissio-
nais exemplares.

A Capitã Lucimeire, 
da Polícia Militar falou 
da importância do re-
conhecimento, onde os 
policiais trabalham por 
amor a causa pública e 
sentem que estão fazen-
do o bem para a popula-
ção. É o que impulsiona o 
policial a trabalhar cada 
vez melhor. Parabéns aos 
homenageados que com 
certeza, são grandes me-
recedores deste reconhe-
cimento.

O representante do 
Deputado Castello Bran-
co, José Alberto Barreto 
da Costa destacou que o 
policial todos os dias sai 
de sua casa para colocar 
sua vida em risco para 
defender a sociedade e 
parabenizou todos os ho-
menageados pela bravura 

diária de cada um.
O presidente da Ses-

são, vereador Ronaldo 
Pipas enalteceu o traba-
lho dos profissionais da 
segurança destacando a 
atuação da polícia no dia 
a dia, bem como o serviço 
comunitário que prestam 
à sociedade, não só na 
repressão, mas principal-
mente por atuar junto as 
comunidades.

Receberam Diplomas 
de Honra ao Mérito os se-
guintes profissionais da 
segurança pública de Pin-
damonhangaba: Delegada 
de Polícia, Dra. Maria Eli-
sabete Bassi (Delegacia de 
Defesa da Mulher); Inves-
tigadores de Polícia: Is-
mael Bueno dos Reis(2º-
DP) e Carlos Roberto de 
Carvalho Júnior (3ºDP); 
Policiais Civis: Luiz Ale-
xandre de Andrade Rizza-
to e Francisco das Chagas 
Souza (1ºDP), Major PM 
Paulo Henrique Lourusso 

Cavalheiro (PolíciaMili-
tar); 1º Sargento PM Hé-
lio Alves (2ª Companhia 
do 5º BPM/I); Cabo PM 
Roberto Alves da Silva 
(Polícia Militar – Corpo 
de Bombeiros); Cabo PM 

Maurício Lemes da Silva 
(4ª Companhia do 3º Ba-
talhão da Polícia Militar 
Ambiental) e Cabo PM 
Fabiano Padovani da Sil-
va (Polícia Militar Rodo-
viária Estadual).
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Flávio Cunha Sodré Santoro, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 581, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizada pelo Banco 
Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra 
citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presenciais e on-line: Avenida Brasil, 478 – Jardim Paulista, em São Paulo/SP. Localização do 
imóvel: Pindamonhangaba/SP. Bairro Parque São Domingos. Rua Antônio Augusto Rodrigues, nº 149. Condomínio Edifício Casablanca. Ap. 41 (3º andar ou 4º pav.). 
Área priv. 80,4208m². Matr. 31.204 do RI local.: Obs.: Caberá ao comprador, as suas expensas, o pagamento de eventual débito de condomínio que vier a ser 
apurado. Ocupado (AF). 1º Leilão: 21/05/2019 às 14h. Lance mínimo: R$ 272.992,49. 2º Leilão: 28/05/2019 às 14h. Lance mínimo: R$ 202.679,53 (caso não seja 
arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento 
prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para 
no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no 
parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos 
imóveis disponíveis nos sites: banco.bradesco/leiloes e www.sodresantoro.com.br. Para mais informações - tel.: (11) 2464-6464 – E-mail: af@sodresantoro.com.br.

LEILÃO DE IMÓVEIS PRESENCIAL E ON-LINE
LOTE 21

APARTAMENTO - PINDAMONHANGABA/SP

CONSELHO COMUNITÁRIO DE 
SEGURANÇA DE PINDAMONHANGABA

Ordem do Dia
IV REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

Data: 13 de maio de 2019       Horário Início: 19h          Horário Término: 21h30
Local: Auditório da ACIP – Rua Deputado Claro César, 44 - Centro

• Abertura dos trabalhos pelo Presidente com Composição da Mesa
• Saudação à Bandeira Nacional
• Leitura resumida e aprovação da Ata da reunião anterior
• Palavra dos Membros Natos do Conselho
a- Comandante Polícia Militar do município com apresentação dos resultados, metas e ações 
adotadas pelo órgão policial durante o MÊS ABRIL 2019.
b- Delegado Titular da Polícia Civil do município com apresentação dos resultados, metas e ações 
adotadas pelo órgão policial durante o MÊS ABRIL 2019.
• Palavra dos Membros Institucionais Públicos
a- Representante do Poder Executivo Municipal
b- Representante do Poder Legislativo Municipal
• Ordem do Dia com tema específi co:
“Posse da Diretoria CONSEG 2019/2021”
• Apresentação por escrito das demandas das Associações de Moradores de Bairro
• Palavra aberta à Comunidade
Inscrição prévia (até às 20h) - com delimitação de tempo
• Encerramento
Agradecimentos, síntese da reunião e avisos gerais.
Convocação da próxima reunião: 04/06/2019
Pindamonhangaba, 02 de maio de 2019.

Alexandre Pereira Costa “Pió”
Presidente do CONSEG Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle 099/19 – LIMPEZA  TERRENO   

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) EDUARDO LUIZ DE MELLO,  
responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO MONTEIRO DO AMARAL, S/NR.   BAIRRO: 
MOMBAÇA  inscrito no município sob a sigla SO110509011000, Quadra 19 ,   Lote 636, para que 
efetue a limpeza do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 
artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 0100/19 – LIMPEZA  TERRENO   

 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/NR.  BAIRRO 
MOMBAÇA,  inscrito no município sob a sigla 110609033000, Quadra 10 ,   Lote -52, para que 
efetue a limpeza do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 
artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Segurança Pública

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N° 10/2019, 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 22/05/2019, 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: 12420-010 devendo, 
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 

Lot9611 B440245145 09/04/2019 5185  CJZ3339 Z440032151 01/04/2019 5541 
Clk2683 B440245217 10/04/2019 5185  EBM0755 B440244640 05/04/2019 7633 
Eti8097 B440244427 05/04/2019 7633  GCS3867 Z440031994 25/03/2019 5541 
Htr6556 Z440032170 01/04/2019 5541  EAI7686 Z440032137 30/03/2019 5541 
Htr6556 Z440032055 27/03/2019 5541  ENR9053 Z440032172 01/04/2019 5541 
Htr6556 Z440032217 03/04/2019 5541  DTB0330 B440244512 04/04/2019 5193 
Hrt6556 Z440032028 26/03/2019 5541  DTB0330 B440244309 04/04/2019 5193 
Lby7497 B440244662 04/04/2019 7633  ESQ2893 B440245013 08/04/2019 6041 
Eao9274 B440245263 09/04/2019 5185  CYD6140 Z440032150 01/04/2019 5541 
Mpb5358 B440245322 09/04/2019 5185  FAG7729 B44024451 01/04/2019 5541 
LND6496 B440244672 05/04/2019 7633  DKG8037 B440244091 28/03/2019 5622 
MPB5358 Z440032238 04/04/2019 5541  HAK0382 Z440032186 02/04/2019 5541 
BQD7215 B440245074 09/04/2019 5185  CDK8310 Z440032286 05/04/2019 5541 
ERM6228 Z440032228 03/04/2019 5541  EIJ5229 B440245099 08/04/2019 5185 
CGE0493 Z440032153 01/04/2019 5541  DWK7793 B440244661 04/04/2019 7633 
CFQ4562 B440245121 06/04/2019 5193  BNU5838 B440244655 04/04/2019 5185 
CFQ4562 B440245155 11/04/2019 6149  DBZ4349 B440245025 10/04/2019 5185 
GED4303 Z440032123 29/03/2019 5541  HJF6065 Z440032181 02/04/2019 5541 
CLE6590 B440245134 09/04/2019 5185  FYG2995 Z440032084 28/03/2019 5541 
JLH6666 B440244400 04/04/2019 5193  BSE1643 B440244623 04/04/2019 5185 
EV19996 Z440032063 27/03/2019 5541  CSD9489 B440244516 04/04/2019 519 
CFH5285 Z440032127 30/03/2019 5541  CJQ0985 B440244533 05/04/2019 5541 
CFQ45 62 B440245156 11/04/2019 5185  EIL4493 B440245216 10/04/2019 5185 
CQL2255 Z440032184 02/04/2019 5541  FTZ0218 B440245059 08/04/2019 5185 
DDY9355 Z440032070 27/03/2019 5541  GEG9119 B440244497 09/04/2019 7633 
ENX4064 B440244429 05/04/2019 7633  EBM7981 B440244432 06/04/2019 7633 
EZR2775 Z440032046 26/03/2019 5541  ETM2730 Z440032351 10/04/2019 5541 
DUR0782 B440244140 04/04/2019 5185  CFR2115 Z440032346 09/04/2019 5541 
JUC9194 Z440032110 29/03/2019 5541  FBB3428 B440244552 05/04/2019 5185 
EIL4535 Z440032037 26/03/2019 5541  FEB6667 B440245515 09/04/2019 6122 
EYR8087 B440245090 08/04/2019 5185  DKF8065 Z440032293 05/04/2019 5541 
DFQ3909 Z440032290 05/04/2019 5541  NZZ2501 B440243224 31/01/2019 76331 
LPR1820 Z440032176 01/04/2019 5541  MIB9339 B440244189 29/03/2019 76332 
BFN1526 B440243440 15/03/2019 54525  JHU0966 Z440032146 30/03/2019 55412 
FKU1442 Z440031790 13/03/2019 55412  DVK4898 B440245056 08/04/2019 51851 
DJQ3429 B440243935 27/03/2019 51851  BRG0396 Z440032196 02/04/2019 55412 
ERM6234 B440243954 27/03/2019 76331  ECH2120 Z440032347 09/04/2019 55412 
ERM6234 B440243978 27/03/2019 76331  GAB4848 B440243618 18/03/2019 51851 
FKY1648 Z440032345 09/04/2019 55412  KXR1767 B440243416 29/03/2019 53980 
CRJ3421 Z440032242 04/04/2019 55412  MZM7177 B440245116 09/04/2019 51851 
BNY6795 B440245112 09/04/2019 76332  CLQ0899 B440245222 08/04/2019 51851 
BNY6795 B440245111 09/04/2019 51851  BNO9063 B440245270 09/04/2019 68580 
EBG7988 B440243862 21/03/2019 51851  DVK4898 B440245057 08/04/2019 76332 
DOG6163 Z440032159 01/04/2019 55412  BWZ9306 B440244399 04/04/2019 51851  
CSB6817 Z440032027 26/03/2019 55412  BVS2849 Z440032422 13/04/2019 55412 

 
Pindamonhangaba, 08 de maio de 2019. 

José Vidal de Souza França Filho 
Secretário Adjunto de Segurança Pública 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente substituto da Associação Comunitária de Radiodifusão de Moreira César (Rádio Luz 
no Vale 194,9 fm) nos termos do artigo 17 de seu estatuto social, vem por meio deste convocar todos 
os associados da aludida entidade, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
a realizar-se no dia 08 de junho de 2019, as 19:30 em primeira chamada, e 30 (trinta) minutos 
após, em segunda chamada, na sua sede social, localizada na Avenida Júlio de Paula Claro 259 
Bairro Feital Distrito de Moreira César nesta cidade, para deliberarem sobre as ALTERAÇÕES: NO 
ESTATUTO SOCIAL, NO QUADRO DIRETIVOS, NO CONSELHO COMUNITARIO.

Pindamonhangaba, 06 de maio de 2019
Valdir Bernardo da Silva
- Presidente Substituto -

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Controle 0101/19 – LIMPEZA  TERRENO   

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca 
Sr. (a) MARIA BEATRIZ LACORTE MOREIRA,  
responsável pelo imóvel, situado a  RUA EPIPHANIO 
COSTA FILHO, S/NR.  BAIRRO CAMPO BELO 
GALEGA,  inscrito no município sob a sigla 
SO110727011000, Quadra B ,   Lote 33, para que efetue 
a limpeza do referido imóvel  e a  retirada dos materiais/
entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da 
data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 
de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização 
do cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna 
do Norte de 29/outubro/2015.

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2019 (PMP 9574/2019) 
A autoridade superior homologou, em 24/04/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de tubos para serem utilizados em diversas obras do Município”, em favor das empresas, 
os itens (item-vl unit em R$): CBTS Comercial Brasileira de Tubos e Saneamento Eireli EPP: 02-
609,00; Fermix Indústria e Comércio Ltda: 01-865,00; Guarani Indústria e Comércio Ltda: 04-
331,00; Raul Rabello Neto EPP: 03-439,00. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 217/2018 (PMP 33182/2018) 
Foi fi rmado o contrato 008/2019, de 12/02/2019, para “contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços em cobertura securitária”, no valor de R$ 2.870,80, vigente por 12 meses, 
assinando pela contratante e como gestoras do contrato a Sra Valéria dos Santos, e a Sra Ana 
Paula de Almeida Miranda, e pela contratada, empresa Mapfre Seguros Gerais S/A, o Sr Alexandre 
Ponciano Serra. 

PREGÃO Nº 015/2019 (PMP 6053/2019) 
Foi fi rmado o contrato 026/2019, de 10/04/2019, para “contratação de empresa para prestação de 
serviços de manutenção para academias da melhor idade”, no valor de R$ 132.000,00, vigente por 
12 meses, assinando pela contratante e como gestor do contrato o Sr Antonio Carlos de Macedo 
Giudice, e pela contratada, empresa Zati Equipamentos para Ginástica Ltda ME, o Sr Wilson 
Shigueru Matsunaga. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 105/2017 (PMP 24060/2017) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2019, de 19/03/2019, ao contrato 080/2017, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de transportes de pacientes pela modalidade 
de fretamento contínuo, exclusivamente em âmbito municipal (inclusive o Distrito de Moreira César), 
incluindo as despesas com motorista, combustível”, para acréscimo de 25%, correspondente a 
R$ 138.376,48, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa 
Naressi & Naressi Transporte Ltda ME, o Sr Dirley Naressi. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.212, DE 09 DE ABRIL DE 2019.
Institui no Município de Pindamonhangaba o DIA MUNICIPAL DE DOENÇAS RARAS.
(Projeto de Lei nº 21/2019, de autoria do Vereador Rafael Goffi   Moreira)
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 instituído no município de Pindamonhangaba, o DIA MUNICIPAL DE DOENÇAS 
RARAS,  a ser comemorado, anualmente, no último dia do mês de fevereiro, devendo constar do 
Calendário Ofi cial de Eventos do Município
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 09 de abril de 2019.

Dr. Isael Domingues                                      
Prefeito Municipal    

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário Municipal de Governo

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 09 de abril de 2019 
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.215, DE 03 DE MAIO DE 2019.
Altera a Lei Ordinária nº 4.576, de 13 de abril de 2007, que dispõe sobre a compensação de créditos 
tributários e dá outras providências. 
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 A ementa da Lei Ordinária n° 4.576, de 13 de abril de 2007, passa a viger com a seguinte 
redação:
“DISPÕE SOBRE A COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
Art. 2º O “caput” e os §§ 1º ao 4º do artigo 1º da Lei Ordinária n° 4.576, de 13 de abril de 2007, 
passam a viger com a seguinte redação:
“Art. 1º O Município, ex offi  cio ou a requerimento do interessado, fi ca autorizado a compensar 
os créditos tributários e não tributários, vencidos ou vincendos, independentemente de estarem 
parcelados e inscritos em Dívida Ativa, com os créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, 
do sujeito passivo.
§ 1º Os créditos a que se refere o caput deste artigo abrangem os valores originais lançados com 
os respectivos encargos legais ou decorrentes de negócios jurídicos, correção monetária, multas e 
juros de mora, decorrentes do seu inadimplemento.
§ 2º Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, para os efeitos deste artigo, na apuração do 
seu montante, será reduzido 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da 
compensação e a do vencimento.
§ 3º No caso do crédito do contribuinte ser maior que o crédito do Município, autorizada a 
compensação, o saldo favorável ao contribuinte será liquidado observando-se a disponibilidade 
fi nanceira e orçamentária e, ainda, a ordem cronológica dos pagamentos.
§ 4º Sendo o crédito do Município maior que o crédito do contribuinte, a compensação parcial 
será efetuada desde que o valor do crédito remanescente seja inscrito em Dívida Ativa Municipal.” 
Art. 3º O art. 1º da Lei Ordinária n° 4.576, de 13 de abril de 2007, fi ca acrescido dos §5º e §6º, 
passando a viger com a seguinte redação:
“§5º É vedada a compensação mediante o aproveitamento de crédito tributário ou não tributário, 
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva 
decisão judicial, bem como aqueles com exigibilidade suspensa em decorrência de processo 
judicial e/ou administrativo.
§6º A compensação de créditos prevista no caput deste artigo não se aplica aos créditos em 
processo de execução fi scal (§3º do artigo 16 da Lei n. 6.830/80 – Lei de Execuções Fiscais);”
Art. 4º O art. 2º da Lei Ordinária n° 4.576, de 13 de abril de 2007, passa a viger com a seguinte 
redação:
“Art. 2º Havendo vários créditos do mesmo sujeito passivo, se compensarão inicialmente os mais 
antigos.”
Art. 5º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 03 de maio de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Maria de Fátima Bertogna
Secretária de Finanças e Orçamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 03 de maio de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário de Negócios Jurídicos
SNJ/Projeto de Lei nº 43/2019

Iniciativa da Secreta-
ria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado, o 
“Programa Rotas Rurais” 
tem o objetivo de mapear 
as estradas paulistas, por 
meio de um software, via 

satélite, e disponibilizar, 
em um segundo momento, 
para a população da zona 
rural, a localização de sua 
propriedade.

O principal ganho com 
a implementação do ‘Ro-

As fortes chuvas 
que atingiram São Se-
bastião e Caraguatatu-
ba no dia 28 de abril 
ocasionaram eventos 
atípicos que afetaram 
a população local e 
geraram grandes es-
tragos. Por conta dos 
ventos de mais de 100 
km/h, foram registra-
das mais de 200 árvo-
res caídas sobre a rede 
da EDP.

A empresa trabalhou 
desde o início do tempo-
ral para reconstruir o sis-

tema elétrico e recompor 
toda a rede danifi cada. 
As equipes em campo da 
concessionária foram re-
forçadas, com dez vezes 
mais técnicos nas ruas. Ao 
todo, foram mobilizados 
cerca de 380 colabora-
dores, entre engenheiros, 
eletricistas e gestores. No 
período, foram substitu-
ídos 2 mil metros de ca-
bos e trocados 15 postes 
derrubados por árvores 
de grande porte, além da 
realização de mais de mil 
podas de vegetação sobre 

as linhas.
No pico da tempesta-

de, 80 mil clientes foram 
impactados com falta de 
energia. Importante des-
tacar que, por conta dos 
equipamentos remotos 
de automação da em-
presa, que minimizam o 
impacto do incidente de 
forma automática, 80% 
destes consumidores 
afetados tiveram o forne-
cimento de energia nor-
malizado nas primeiras 
oito horas.

A companhia refor-

çou o efetivo da sua 
Central de Atendimen-
to, que recebeu mais de 
35 mil chamadas. Devi-
do ao grande volume de 
árvores e galhos caídos 
e outros objetos sobre 
a rede elétrica, parte do 
trabalho foi realizado em 
conjunto com o Corpo de 
Bombeiros, Defesa Civil 
e demais órgãos munici-
pais e o tempo para nor-
malização das operações 
variou de acordo com a 
extensão dos danos cau-
sados. 

Programa do Governo de SP mapeará 
estradas no interior do Estado

tas Rurais no Estado’ será 
a viabilização de acesso a 
serviços públicos básicos e 
fundamentais, como saú-
de e segurança. Além disso, 
ação facilitará a atuação de 
empresas privadas, coo-

perativas e associações de 
produtores, a logística e a 
distribuição de produtos 
agropecuários e a melhoria 
da infraestrutura do campo.

O território paulista 
tem cerca de 350 mil pro-

priedades rurais ao longo 
dos 645 municípios. A meta 
do Governo do Estado é de 
que, em seis meses, já exis-
ta uma extensa base de da-
dos para início da operação 
parcial do programa e que 
300 municípios paulistas 
tenham informações com-
pletas sobre as estradas em 
30 meses.

O plano inclui a distri-

buição de mapas para ór-
gãos estaduais e o compar-
tilhamento com a iniciativa 
privada, com o intuito de 
universalizar os aplicativos 
de rotas, como Waze, Goo-
gle Maps e outros. Usando 
a lógica interativa, todos os 
envolvidos no projeto pode-
rão compartilhar e colabo-
rar com a inserção de loca-
lizações.EDP substitui mais de 2 mil metros 

de cabos de energia danifi cados 
pelo temporal no Litoral Norte



Título formaliza tricampeonato da equipe

Luis Cláudio Antunes/PortalR3
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Handebol: Pinda vence Praia Grande pela 
‘Liga Paulistana’

Luciene Silva conquista bons resultados na 
prova “1º de Maio” e no “Big Biker Cup”

TÊNIS DE MESA 
CONQUISTA ÓTIMOS 
RESULTADOS EM 
JACAREÍ

O time de malha da Ferroviá-
ria/Semelp conquistou o “Campe-
onato Intermunicipal”, após der-
rotar o time da Água Preta pelo 
placar de 6 x 0, jogando em casa. 
Este é o segundo título da tempo-
rada.

Faltando uma rodada pra ter-
minar o torneio, que conta com 
times de Pindamonhangaba, 
Guaratinguetá e Cruzeiro, o time 
da Ferroviária/Semelp fez uma 
campanha impecável chegando a 
26 pontos em 10 partidas. Com a 
conquista, a equipe chega ao tri-
campeonato (2017, 2018, 2019) 
e o segundo título do ano, pois já 
ergueu o troféu de campeão do 
“Torneio Início” há dois meses. A 
última rodada acontece no dia 19, 
na raia de malha da Ferroviária às 
9 horas.

O time campeão é formado 
por: Lucas Ouverney, Eduardo 
Soares, Rodrigo Soares, Mon, 
Emerson, Ramirez, Luizão, Ari, 
Ribamar, Fusca, Biel Morgado, 
Tony Berthoud, Gilmar, Welling-
ton. Comissão Técnica: Ico (técni-
co), Júlio (diretor) Márcio Lincon 
(auxiliar).              

A diretoria e todos os atletas 
agradecem o total apoio da Pre-
feitura  de Pindamonhangaba 
através da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer e todos os pa-
trocinadores (Blue, Pindatur, Te-
chCell Vale, Juliana Iara Sobran-
celhas).

Agora, o time de Pinda vai se 
preparar para o disputado “Cam-
peonato Paulista” e a disputa dos 
“Jogos Regionais” e “Jogos Aber-
tos do Interior”.

O sábado (4) foi 
dia de competição 
para a equipe de 
handebol feminino 
de Pindamonhangaba 
(Semelp). 

A rodada faz parte do 
campeonato organizado 
pela “Liga Paulistana de 
Handebol”, e aconteceu 
no ginásio do Alto 
Tabaú.

Em um confronto 
acirrado – em que o time da 
casa permaneceu boa parte 
do tempo atrás no placar 
– as meninas de Pinda 
venceram a equipe de Praia 
Grande por 22 a 18.

Lembrando que este 
era o jogo de volta: o 
primeiro, que aconteceu 
na casa das adversárias, 
no litoral sul de São 
Paulo, em março deste 
ano; terminou com um 
empate: 18×18. 

Comandada pela 
técnica Shirlene 
Marchesini de 
Mendonça, a equipe 
treina forte para 
que o handebol de 
Pindamonhangaba 
volte a cravar seu 
nome no cenário 
estadual e nacional da 
modalidade.

A disputa foi ‘apertada’, mas Pinda levou a melhor

No último domin-
go (5), a equipe de tê-
nis de mesa da Semelp 
(Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer da 
Prefeitura), participou, 
no Sesi, em Jacareí, da 
3ª etapa da “Liga Vale-
paraibana de Tênis de 
Mesa”.

Os representantes 
de Pinda conquista-
ram ótimos resultados: 
Júlio César (4° lugar 
categoria Infantil Mas-
culino NF), Abner (6° 
lugar categoria Infantil 
Masculino NF), Júlia 
Costa (1° lugar catego-
ria Infantil Feminino 
NF), Tayna Rodrigues 
(3° lugar categoria In-

fantil Feminino NF), 
Júlia Coutinho (4° lu-
gar categoria Infantil 
Feminino NF), Gui-
lherme Silva (2° lugar 
categoria Juventude 
NF), Mailton Almei-
da (1° lugar catego-
ria Adulto Masculino 
NF), Aline Camargo 
(2° lugar categoria 
Adulto Feminino NF), 
Alfredo Queiroz (1° 
lugar categoria pré-
Sênior NF), Minoru 
Takada (3° lugar ca-
tegoria Veterano), 
Helena Kurotaki (2° 
lugar categoria Lady 
NF), Luiz Rodrigo 4° 
lugar categoria Sênior 
NF.

Equipe da Semelp conquista medalhas  
no tênis de mesa

A ciclista Luciene 
Ferreira da Silva, da 
equipe Funvic/Pinda-
monhangaba, esteve 
no pódio de duas im-
portantes provas do ca-
lendário brasileiro nos 
últimos dias. 

No feriado do “Dia 
do Trabalhador”, ela 
disputou a 69ª edição 
da “Prova Ciclística 1º 
de Maio”, em Indaiatu-
ba (SP). A tradicional 
prova de Estrada foi re-
alizada em um circuito 
nas imediações do Par-
que Ecológico. Foram 
37,5 km para o pelotão 
feminino, onde Lu-
ciene terminou como 
vice-campeão, com o 
tempo de 1h02min25.

Já no domingo (5), 
Luciene participou do 
“Big Biker Cup”, tradi-
cional prova de mou-
ntain bike, que teve a 
sua 2ª etapa disputa-
da na pacata cidade de 
São Luiz do Paraitinga. 
A ciclista de Pindamo-
nhangaba, vencedora 
da 1ª etapa disputa-
da em março, em Ita-
nhandu (MG), fi cou 
também com o segun-
do lugar na prova, ter-

minando os 87 km em 
4h24min33. 

Além de Luciene Sil-
va, Pindamonhangaba 
ainda teve ciclistas em 
diversas outras catego-
rias amadoras do “Big 
Biker”, também com 
ótimos resultados.

Seleção Brasileira
Além dos ótimos re-

sultados conquistados 
por Luciene Silva nas 
duas provas, Pindamo-
nhangaba ainda teve 
três de seus ciclistas 
com a seleção brasileira 
na disputa do “Campeo-
nato Pan-Americano de 
Ciclismo de Estrada”, 
em Hidalgo, no México.

Flávio Santos, André 
Gohr e Tatielle Vala-
dares, fi zeram parte do 
grupo do Brasil que bus-
ca pontos para os “Jogos 
Olímpicos de 2020”.

Patrocinadores: Pre-
feitura de Pindamo-
nhangaba, Funvic (Fun-
dação Universitária Vida 
Cristã), Gelog, Bicicletas 
Orbea, ERT Cycle Sport 
e FastCycle. Apoios: 
Óculos Ekoi, géis Going, 
Logos Design, Portal R3 
e Bike76.com.

Malha de Pinda é “Campeã Intermunicipal - 2019”
Divulgação

Atleta já subiu no pódio duas vezes neste mês

Divulgação

Divulgação
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