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Arrecadação do Fundo Social tem o apoio do Exército, da Sabesp, da Guarda Municipal e de outras organizações

“Campanha do Agasalho 2019”
avança para os bairros da cidade
“Roupa boa, a gente doa”. Agasalhos,
cobertores, calçados e até fraldas geriátricas são bem-vindos para ajudar as
pessoas que mais precisam, na época mais
fria do ano. Diante disso, nesta terça-feira
(21), a equipe de arrecadação da “Campa-

nha do Agasalho 2019” estará nos bairros:
Alto do Tabaú, Santana, Carangola, Vila
Suíça, Maria Emília, Andrade e Morumbi.
A coleta nos bairros começou nessa
segunda-feira (20). A saída do grupo foi
da Praça do Quartel, rumo à região do

Crispim e, no período da tarde, do Campo
Belo. Este ano, mais uma vez, o Fundo Social de Solidariedade conta com a participação dos voluntários para a arrecadação
nas casas.
PÁGINA 3

Comunidade aproveita “Mobilização de
Educação Ambiental” no Ribeirão Grande
Ciclismo de Pinda
tem campeão em
Santa Catarina

Os moradores do bairro Ribeirão Grande participaram, no último ﬁm de semana,
da “Primeira Mobilização de Educação Am-

biental”. A programação aconteceu, no sábado (18), no Centro Comunitário Mozart
do Rosário; e no domingo (19), no Espaço

Cultural e Restaurante Confraria Vegana,
dentro da Fazenda Nova Gokula.
PÁGINA 6
Divulgação

PÁGINA 2

Prefeitura
concede até 90%
de desconto sobre
dívidas de tributos
municipais
PÁGINA 5

Voluntários podem
se inscrever no
“Programa de
Férias” do Lar
Irmã Terezinha
PÁGINA 4
PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
16º
PARCIALMENTE NUBLADO

27º

UV 6
Fonte CPTEC/INPE

Evento contou com a participação de alunos da Rede Municipal de Ensino. Cerca de 200 pessoas participaram das atividades
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André Gohr é campeão da “Copa Hans
Fischer de Ciclismo” em Santa Catarina
Divulgação

Partilha e interação social

“

Não basta ser pai (tia / padrinho), tem
que participar”. “Não basta ser do bem,
tem que fazer o bem”... Essas frases são muito
usadas nas redes sociais como brincadeira e,
na maioria das vezes, de forma superﬁcial ou
por ‘modismo’ digital.
A verdade é que não basta dizer ‘que somos’, se não ﬁzermos o que precisa ser feito.
Não basta ‘cobrar dos outros’, se eu não dou
exemplo. Não basta ‘apontar o caminho’ e
andar fora dele.
Dentro desse contexto, o Fundo Social de
Solidariedade de Pindamonhangaba vem inovando em suas ações cotidianas. Cada iniciativa é idealizada pensando no impacto positivo que causará no próximo, nos beneﬁciários,
e nos participantes.
Uma dessas ações aconteceu no último
domingo (20), no Parque da Cidade. A equipe
do Fundo Social, com parceria de algumas
empresas e de voluntários, realizou um “Café
Caipira” – cheio de solidariedade e de interação. Os produtos da mesa foram confeccionados nas oﬁcinas de paniﬁcação e alimentação
saudável do projeto “Reinvente”, idealizado
e mantido pelo Fundo Social do município.
Atividades gratuitas, que beneﬁciam dezenas
de pessoas durante todo o ano.
A proposta da ação foi viabilizar aos frequentadores do parque um momento de partilha e de interação social, além de divulgar
as oﬁcinas do “Reinvente”.

No último ﬁm de semana, o ciclista, André Gohr,
da Funvic-Pindamonhangaba, sagrou-se campeão
geral da edição 2019 da
Copa Hans Fischer de Ciclismo de Estrada, prova
organizada e realizada
pela Federação Catarinense de Ciclismo. A prova
que aconteceu em Pomerode, Santa Carina, reuniu
diversas equipes do país.
A Copa Hans Fischer
é disputada com um contrarrelógio individual e
uma prova de estrada.

Ghor entrou em ação no
sábado (18), em busca de
mais uma vitória na crono. Impondo um ritmo
forte desde o início, o ciclista de Pindamonhangaba não deu chances
para os demais adversários e venceu a prova com
tranquilidade,
complementando os 22 km em
28min43seg370.
Diego
Mendes foi o segundo e
Jair Santos (FMD Rio do
Sul) terminou em terceiro
lugar.
Já no domingo, An-

dré Gohr repetiu a boa
atuação do dia anterior e
venceu a prova de Estrada, concluindo os 149 km
da prova em 3h54min43.
Lincoln do Vale (Clube
Maringaense de Ciclismo)
ﬁcou com o segundo lugar
e Jair Santos (FMD Rio do
Sul) terminou em terceiro
lugar.
Com as duas vitórias,
André Gohr sagrou-se
campeão geral na Elite
masculina, conquistando
mais um grande resultado
para a Funvic/Pindamo-

nhangaba na temporada
2019. Jair Santos foi o
segundo e Lincoln Silva,
terminou em terceiro na
classiﬁcação geral.
A equipe de ciclismo de
Pindamonhangaba conta
com o patrocínio da Prefeitura de Pindamonhangaba, Funvic (Fundação
Universitária Vida Cristã),
Gelog, Bicicletas Orbea,
Ert Cycle Sport e FastCycle. Além do apoio de
Óculos Ekoi, géis Going,
Logos Design, PortalR3 e
Bike76.com.

Pinda é destaque na “Copa São Paulo de Ginástica Rítmica”
A primeira fase da“Copa São Paulo de Ginástica Rítmica”, evento
organizado pela Federação Paulista de Ginástica, aconteceu no último
ﬁm de semana no ginásio
Juca Moreira, em Pindamonhangaba, contando
com a presença de ginastas de várias cidades do
Estado.
No último domingo
(19), aconteceram as
disputas da categoria
Adulto, com Pindamonhangaba sendo destaque na Elite e também
no Nível 1.
Na Elite, que reúne ginastas que já disputaram
o Campeonato Brasileiro
de Ginástica Rítmica, a
jovem ginasta, Karen Lavínia da Silva, sagrou-se
campeã geral, após conquistar o primeiro lugar
no aparelho Bola e o segundo lugar no Arco.
Já na categoria Adulto
Nível 1, Maria Eduarda
fez uma ótima apresentação na bola, que lhe garantiu o primeiro lugar e
ainda fez um quarto lu-

gar no arco. Na soma dos
resultados, ﬁcou com o
vice-campeonato da categoria.
Além dos resultados
deste domingo, Pindamonhangaba ainda teve
Júlia Gabriely como
campeã geral no Infantil
Nível 1, em disputas que
aconteceram no sábado
(18). O título de Júlia
veio após duas medalhas
de prata, sendo uma na
Corda e outra em Mãos
Livres.
A professora e técnica
da equipe de Pindamonhangaba, Simone Rosa,
comentou a participação
de Pindamonhangaba na
competição. “Foi uma
ótima participação, com
ótimos resultados”, destacou.
O próximo compromisso da equipe de Ginástica Rítmica será no
Torneio Junino de Ginástica Rítmica de Pindamonhangaba, programado para o dia 1º de
junho, também no Juca
Moreira, e aberto para
todas as categorias.

Fundação Dr. João Romeiro
- EXPEDIENTE Tribuna do Norte

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)

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.

www.jornaltribunadonorte.net
contato@jornaltribunadonorte.net

Divulgação

REGISTRO CULTURAL

ALTAIR FERNANDES

Sessão plenária solene da APL

Divulgação

No próximo dia 31, última sexta-feira do mês de maio, acadêmicos estão
convocados e a população interessada em participar de eventos literários,
culturais e artísticos, convidada a participar da sessão plenária solene da
APL-Academia Pindamonhangabense de Letras. O evento tem início às
19h30, no auditório do Palacete Dez de Julho (avenida Deputado Claro Cesar, 33 - centro).

PROGRAMAÇÃO

- Palestra com o tema “A importância
de Juó Bananére (Alexandre Ribeiro
Marcondes Machado) no cenário literário”; palestrante - Dr. Francisco Piorino
Filho – Presidente de Honra da APL.
- Entrega de Certiﬁcados aos concluintes do curso “Oﬁcina Criação
Textual – Redação Descomplicada”;
atividade conjunta entre APL, Coordenação Municipal de Bibliotecas e Biblioteca
Vereado Rômulo Campos D’Arace, curso
ministrado pela acadêmica Eva Andrade.
- Posse de acadêmico. A APL receberá para fazer parte de seu quadro de

Membros Honorários, o professor Luciano Ricardo Marcondes da Silva. Ele passa
a ocupar a cadeira 14H, que te m como
patrono o Dr. Caio Gomes Figueiredo.
- Apresentação de vídeo divulgando poemas da obra mais recente do
acadêmico, escritor Ricardo Estevão
de Almeida, denominada “Felizes são
as árvores” (gravação de acadêmicas
diversas).
Apresentação musical. Como ocorre
em todas as plenárias solenes a sessão será animada por apresentações
musicais.

Francisco Piorino Filho,
Presidente de Honra
da APL, fará palestra
sobre o ilustre literato
pindamonhangabense
Juó Bananére

CONCURSO NACIONAL E JUVENTROVA EM FASE DE JULGAMENTO
O Concurso Nacional de Trovas e o Juventrova seguem em fase de julgamento e seleção das
melhores trovas. Enquanto coordenador do Juventrova, informamos que em breve, como ocorre anualmente, as escolas receberão o resultado, assim como data, local e horário do evento de
premiação.

Pindamonhangaba, 21 de maio de 2019
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“Campanha do
Agasalho” inicia
arrecadação nas ruas
Colaborou com o texto:
Bruna Silva
“Roupa boa, a gente doa”.
Com essa intenção, teve início,
na segunda-feira (20), a arrecadação nos bairros da “Campanha do Agasalho 2019”. A saída
do grupo foi da Praça do Quartel, rumo à região do Crispim.
Na parte da tarde, o foco foi a
região do Campo Belo.
Agasalhos, cobertores, calçados e até fraldas geriátricas são
bem-vindos para ajudar as pessoas que mais precisam, na época mais fria do ano. Este ano,
mais uma vez, o Fundo Social
de Solidariedade conta com a
participação dos voluntários da
Sabesp, do Exército e da Guarda
Municipal para a arrecadação
nas casas.
Nesta terça-feira (21), a equipe estará nos bairros: Alto do

Tabaú, Santana, Carangola, Vila
Suíça, Res. Maria Emília, Res.
Andrade e Morumbi.
A arrecadação nos bairros
será de segunda a sexta-feira,
durante o dia todo, até o dia 31
de maio, abrangendo toda a cidade e distrito de Moreira César. Além da Sabesp, do Exército e da Prefeitura, também são
parceiros do Fundo Social de
Solidariedade na “Campanha
do Agasalho”, até o momento,
a Acip (Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba) e a Polícia Militar.
Além da arrecadação casa a
casa, as pessoas interessadas em
fazer sua doação, podem levar
seus produtos diretamente no
Fundo Social de Solidariedade,
que fica na rua Deputado Claro
César, 53, centro.
As caixas de arrecadação, cedidas pelo Fundo Social do Es-

tado de São Paulo, serão entregues para as cidades a partir da
próxima semana e, então, serão
divulgados os locais que terão
caixas de coleta de arrecadação,
no comércio e instituições da
cidade. No ano passado, foram
cerca de 40 mil peças arrecadas
e para este ano a meta é superar
este número.
A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cláudia
Vieira Domingues, convida a
todos a participarem da “Campanha do Agasalho” de Pindamonhangaba. “Agradecemos
a todos os parceiros que estão novamente conosco nesta
campanha. Vamos aquecer os
corações das pessoas que mais
precisam e também os nossos
corações, pois estaremos ajudando nossos irmãos a passarem pelo frio do inverno”, destacou.
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Exército cede voluntários para a campanha nas casas

Fundo Social promove “Café Caipira” no Parque da Cidade
O último domingo (19) amanheceu
cheio de solidariedade e interação no
Parque da Cidade. O local recebeu o
“Café Caipira”, promovido pelo Fundo

Social de Solidariedade.
O café contou com os produtos
feitos nas oficinas gratuitas de panificação e alimentação saudável do

“Reinvente”, programa idealizado e
mantido pelo Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba, e teve
apoio da Comevap. A intenção foi viaDivulgação

Café foi servido com produtos feitos nas oficinas gratuitas mantidas pelo Fundo Social de Solidariedade

bilizar aos frequentadores do espaço
um momento de partilha e interação
social, além de divulgar as oficinas do
Reinvente.
Várias pessoas que estavam passeando pelo Parque da Cidade na manhã
de domingo foram surpreendidas com
o café. A presidente do Fundo Social
de Solidariedade, Cláudia Domingues,
acompanhou o evento, que teve também
a presença do prefeito Isael Domingues.
“Fizemos uma surpresa agradável para
quem veio caminhar, correr ou passear nesta manhã de domingo aqui no
Parque. Nossa intenção é realizar o café
mais vezes para que mais pessoas possam participar e conhecer tudo o que é
produzido pelas nossas oficinas gratuitas do Reinvente”, afirmou Cláudia.
O café foi servido na área próxima
ao portal de entrada do Parque da Cidade, com café feito na hora no fogão
à lenha e coador de pano, levando o
clima caipira para o evento. A intenção do Fundo Social é, futuramente,
recuperar a casa que foi de Geraldo
Alckmin, e lá fazer um café permanente e solidário.

“Ponto MIS” realiza Oficina
de Figurino no CEU das Artes
Evento acontece nesta quarta-feira (22)
Colaborou com o texto:
Victor Gobbo
O CEU das Artes recebe
nesta quarta-feira (22), a “Oficina de Figurino: luz, câmera,
ação!”, com a diretora de arte
Maria Cecília Amaral. O evento que acontecerá das 14 às 18
horas, conta com 20 vagas e é
uma realização do Museu da
Imagem e do Som em parceria
com a Prefeitura de Pindamonhangaba.
Esta oficina pretende apresentar e desenvolver diferentes

processos de criação e construção de figurinos, partindo da
análise de produções audiovisuais, como curtas metragens, publicidade, reality shows e obras
cinematográficas.
Os participantes (a partir
de 14 anos) serão introduzidos aos principais conceitos e
características que envolvem a
criação de figurinos: pesquisa
de referências e de materiais;
apresentação visual do figurino através do croqui; estudo
e decupagem do roteiro. Os
alunos serão orientados em

um exercício prático, na construção de figurinos a partir da
transformação, customização
e envelhecimento de peças diversas.
Maria Cecília Amaral é figurinista, diretora de arte e artista educadora. Bacharel em Design de Moda pela Universidade
Anhembi Morumbi e com especialização em Cenografia e Figurinos pelo Centro Universitário
Belas Artes.
A inscrição pode ser feita
através do telefone: 3637-1715
ou presencialmente no CEU das
Artes que fica na avenida das
Orquídeas, 647-735 – residencial Vale das Acácias.

Divulgação

Alunos serão orientados na construção de figurinos
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Geral

Lar Irmã Terezinha recebe inscrições
para “Programa Voluntariado de Férias”
Reprodução/Lar Irmã Terezinha

Colaborou com o texto:
Dayane Gomes
O Lar Irmã Terezinha, associação de acolhimento ao
idoso em Pindamonhangaba, dará início às inscrições
para o “3º Programa Voluntariado de Férias” no começo
do próximo mês. A iniciativa,
organizada pelo “Clube da
Memória”, tem como público-alvo universitários que
tenham disponibilidade de
atuar na entidade, durante o
recesso escolar de julho.
As inscrições têm valor
de R$ 15, e devem ser feitas
de forma presencial na portaria do Lar Irmã Terezinha,
em algum dos sábados destinados ao cadastro: dias 1º,
8 e 15 de junho, das 14 às 16
horas. Apenas 30 vagas estão
disponíveis.
O programa será desenvolvido em julho e dará aos
participantes 20 horas de
atividades complementares
para entrega nas faculdades
em que estudam. As ações
empregadas na colônia de
férias para os idosos envolverão artes, música e jogos.
Mais informações podem
ser obtidas por e-mailvoluntariadodeferias@gmail.com
ou pelos telefones dos voluntários: Matheus (12) 991955322, Daiana (12) 998310739, Carol (12) 99186-2483.
O Lar Irmã Terezinha está
localizado na rua São João
Bosco, 706 – Santana.

Universitários voluntários farão atividade de música, jogos e artes
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 - DPE/SME
Processo Administrativo Nº 36515/2017
O Município de Pindamonhangaba torna público que se acha aberto na Secretaria
de Educação e Cultura, situada na Rua Senador Dino Bueno, n. 119, Bairro Centro,
Pindamonhangaba-SP, o Edital de Chamamento Público tendo por objeto a seleção e
possível celebração de Termo de Colaboração com Organizações da Sociedade Civil
para promoção de atividades de Equoterapia, como instrumento auxiliar no processo
de aprendizagem e complementar ao desenvolvimento cognitivo, aos alunos e às
alunas da Educação Infantil e Ensino Fundamental com necessidades especiais da
rede municipal de ensino, prioritariamente aqueles e aquelas diagnosticados com
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH, Transtorno Opositivo
Desafiador - TOD, Transtorno Bipolar, Transtornos de Conduta e Transtornos do
Espectro Autista - TEA, com sujeição à Lei Federal nº 13.019/2014 e de acordo com
as especificações contidas no edital, termo de referência e anexos, cuja entrega
dos envelopes deverá ser feita até às 16h00min do dia 17/06/2019. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, a partir do dia 17/05/2019.
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supracitado, das 8h00min às
16h00min, ou através do telefone (12) 3644-1565/69.
Pindamonhangaba, 17 de Maio de 2019.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de BERSAN ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL
LTDA – ME, atualmente denominada CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS CONTABILIDADE,
e CRISTIANO LUIZ DOS SANTOS, em virtude dos mesmos não terem sido encontrados
nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fiduci-ária – CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL – CEF., deverão Vossas Senhorias comparecer a esta Serventia, no
endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, corres-pondente à quantia
de R$ 163.564,24, em 15/05/2019, além das despesas de intimação, publicação do presente
edital e emolumentos das quais são devedores em decorrência de atraso no pagamento de
prestações relativas à cédula de crédito bancário nº 734-1192.003.00004423-0, emitida em
27 de junho de 2014, garantida por alienação fiduciária, registrada sob nº 03, na matrícula
nº 55.660, tendo por objeto o imóvel situado na RUA PROFESSORA VERA MARGARIDA
SANTOS BRASIL Nº 60, ESQUINA COM A AVENIDA TENENTE CORONEL MANOEL
PEREIRA DOS SANTOS, CIDADE JARDIM, PIN-DAMONHANGABA-SP, CEP 12411-410. O
prazo para pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste
edital, sob pena de rescisão contratual e con-solidação da propriedade do imóvel na pessoa
do credor/requerente.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2019.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR - Oficial Registrador -

– CMPHCAAP - Conselho Municipal de Patrimônio Histórico,
Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019 - DPE/SME

O Município de Pindamonhangaba torna público que se acha aberto na Secretaria de Educação
e Cultura, situada na Rua Senador Dino Bueno, n. 119, Bairro Centro, Pindamonhangaba-SP, o
Edital de Chamamento Público tendo por objeto a seleção e possível celebração de Termo de
Colaboração com Organizações da Sociedade Civil para promoção de atividades de Equoterapia,
como instrumento auxiliar no processo de aprendizagem e complementar ao desenvolvimento
cognitivo, aos alunos e às alunas da Educação Infantil e Ensino Fundamental com necessidades
especiais da rede municipal de ensino, prioritariamente aqueles e aquelas diagnosticados com
Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH, Transtorno Opositivo Desafiador TOD, Transtorno Bipolar, Transtornos de Conduta e Transtornos do Espectro Autista - TEA, com
sujeição à Lei Federal nº 13.019/2014 e de acordo com as especificações contidas no edital,
termo de referência e anexos, cuja entrega dos envelopes deverá ser feita até às 16h00min do
dia 17/06/2019. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, a partir do dia
17/05/2019. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supracitado, das 8h00min às
16h00min, ou através do telefone (12) 3644-1565/69.
Pindamonhangaba, 17 de Maio de 2019.

COMUNICADO
O Diretor Técnico de Departamento, do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento,
da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo, faz saber que se encontra disponível para venda no Polo Regional do
Vale do Paraíba, 58 (Cinquenta e Oito) Bovinos, as 09:00 horas do dia 06 de Junho de 2019,
na Avenida Manoel César Ribeiro n.1.920 - CEP: 12.400-970 - Cidade: Pindamonhangaba/SP Telefone (12) 3642-1164. Havendo mais de um interessado o critério de desempate será a melhor
oferta. Processo SAA: 4.544/2019.
COMUNICADO
O Diretor Técnico de Departamento, do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento,
da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo, faz saber que se encontra disponível para venda no Polo Regional do Vale
do Paraíba, 41 (Quarenta e Um) Bovinos, as 09:00 horas do dia 10 de Junho de 2019, na Avenida
Manoel César Ribeiro n.1.920 - CEP: 12.400-970 - Cidade: Pindamonhangaba/SP - Telefone
(12) 3642-1164. Havendo mais de um interessado o critério de desempate será a melhor oferta.
Processo SAA: 4.543/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na Av. N. Sra. do
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019 (PMP 14082/2019)
Para “contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para
revitalização de espaço público – Praça da Bíblia”, com entrega dos envelopes até dia 07/06/19 às
14h e início da sessão às 14h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 321/2015 (PMP 33981/2015)
Foi firmado o aditamento 01/2019, de 11/04/2019, ao contrato 065/2016, que cuida de “contratação
de empresa especializada na prestação de serviços de remoção terrestre de pacientes em
ambulância de suporte avançado tipo “D” com tripulação (incluindo manutenção e combustível)”,
para prorrogação até 11/07/2019, assinando pela contratante a Sra Valéria dos Santos, e pela
contratada, empresa Clínica Médica Vale Guaratinguetá Ltda, o Sr Janderson de Souza Azevedo.

CONVOCAÇÃO – 1ª Reunião Extraordinária - 2019
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do
Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de
Pindamonhangaba – CMPHCAAP, convocados a comparecer, na data e local abaixo
indicados, à “1ª Reunião Extraordinária - 2019”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
—
—
—

Patrimônio Histórico e o novo Plano Diretor.
Interfaces
Estudos e recomendações

Data:
Horário:
Local:

21/05/2019 (terça-feira)
14h00 (quatorze horas)
Palacete 10 de Julho

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Segurança Pública
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

Processo Administrativo Nº 36515/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
“ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA”
Ficam convocados todos os associados interessados para participarem da “ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL
LAGUNA ”, a ser realizada no dia 10 DE JUNHO DE 2019, com início às 19:00 horas, em primeira
convocação, com a presença da maioria absoluta dos associados ou 19:30 horas, em segunda
convocação, com no mínimo 1/3 (um terço) dos associados do Loteamento “RESIDENCIAL E
COMERCIAL LAGUNA”, a ser realizada no seguinte endereço: Rua Primavera nº 5, loteamento
“Residencial e Comercial Laguna”, bairro Ipiranga – Pindamonhangaba – SP, a fim de deliberarem
sobre os seguintes assuntos:
– Alteração no Estatuto e no Regimento Interno.
OBS: O associado que se fizer representar por procuração, a mesma deve estar com firma
reconhecida, limitado o número máximo de uma procuração por mandatário, conforme determina a
Cláusula IX – item 1.6 do Estatuto da Associação.
Pindamonhangaba, 20 de Maio de 2019.
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA
Edson Casagrande Vilela- Presidente

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N° 13/2019, 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 04/06/2019, 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 notificação; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial 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 identificá-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 reprográfica legível do documento de habilitação
quando habilitado e/ou documento de identificação oficial. b)Para condutor estrangeiro, além
dos documentos previstos no item anterior, anexar comprovante da data de entrada no Brasil.
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) Cópia reprográfica legível do documento de identificação oficial
com fotografia 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 oficial de identificação 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 identificação do condutor infrator, sob
pena de, não o fazendo, incorrer nas consequências definidas 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 identificação 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

FLH5789
DEN4955
CYL1394
HEH2916
BUS2834
DNI7402
EWV4493
ERM6568
HAR3879
FDF2013
FRV5905
FGK6092
CIY3618
CCZ2966
CIY3618
FXG6790
FMB9126
FHI3363
CGH9575
FXN0920
EYJ8604
DIX2194
EAI7686
FKU1493
FGK5770
HTR6556
CCN6364
EVM9125
CNV8559
CCN6364
BQY9814

A.I.T.

B440243927
B440243766
Z440031902
B440243600
B440243793
B440244054
B440243509
B440244114
B440245076
B440245950
B440245495
B440245569
B440245580
B440245669
B440245717
B440243166
Z440031842
B440244243
Z440032506
B440245715
B440245755
B440245904
Z440032515
B440245693
B440245583
Z440032464
B440245651
B440245858
B440245885
Z440032468
B440243433

Data da
infração

26/03/2019
21/03/2019
19/03/2019
25/03/2019
21/03/2019
27/03/2019
19/03/2019
29/03/2019
09/04/2019
24/04/2019
12/04/2019
17/04/2019
18/04/2019
16/04/2019
18/04/2019
12/04/2019
15/03/2019
03/04/2019
18/04/2019
18/04/2019
12/04/2019
23/04/2019
20/04/2019
16/04/2019
24/04/2019
16/04/2019
24/04/2019
18/04/2019
24/04/2019
17/04/2019
25/02/2019

Código
infração

76331
51851
55412
54522
60501
51851
54523
51851
51851
51851
51852
51851
51851
51851
51851
60683
55412
51851
55412
76331
51851
51930
55412
51851
51851
55412
55414
60411
51851
55412
51851

Placa do
veículo

GPM8237
DBZ8504
CZP9005
BTE0416
EBD7820
EAK4225
GSO6988
BNC3041
FPN6888
DAG7167
DQF5346
BSI3017
EYG3994
FYK3149
EAB8881
DAN7073
DWF7715
HXV2103
CVS6164
GCQ0808
DQO5136
FFO7977
EIB8530
FLO0255
JRJ7109
FIA2178
EPO5811
CFH5060
FKV7057
CNZ5428
DAN7073

A.I.T.

B440244509
Z440032444
B440243881
B440245881
Z440032431
Z440032453
B440245829
B440244995
B440244986
B440245286
Z440032448
B440245908
B440243737
B440243512
B440242610
Z440032440
B440245620
B440245856
B440245683
B440245610
B440245767
Z440031810
B440243703
B440243695
B440245240
B44024577
B440244821
B440245750
B440245631
Z440032459
Z440032429

Pindamonhangaba, 21 de maio de 2019.
José Vidal de Souza França Filho
Secretário Adjunto de Segurança Pública

Data da
infração

03/04/2019
16/04/2019
25/03/2019
24/04/2019
15/04/2019
16/04/2019
24/04/2019
23/04/2019
18/04/2019
15/04/2019
16/04/2019
24/04/2019
24/03/2019
21/03/2019
20/04/2019
15/04/2019
17/04/2019
18/04/2019
16/04/2019
16/04/2019
17/04/2019
14/03/2019
17/03/2019
28/03/2019
15/04/2019
18/04/2019
16/04/2019
11/04/2019
17/04/2019
16/04/2019
15/04/2019

Código
infração

51851
55412
51851
51851
55412
55412
51851
51851
51851
60501
55412
51851
51851
57380
55090
55412
51930
60501
76331
76331
51851
55412
51851
60501
76331
51851
73662
51851
51851
55412
55412

Pindamonhangaba, 21 de maio de 2019
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Prefeitura concede até 90% de desconto
sobre dívidas de tributos municipais
A Prefeitura de Pindamonhangaba,
por
meio do Departamento
de Receitas e Fiscalização Fazendária, inicia
nesta terça-feira (21)
um programa de anistia
de até 90% em tributos
municipais da dívida
ativa. O contribuinte
pode parcelar o pagamento em até oito vezes - o valor da parcela
não pode ser menor do
que o UFMP (Unidade Fiscal do Município
de Pindamonhangaba)
que é R$ 93,33.
Para ter direito à
isenção, o contribuinte precisa estar em dia
com os tributos municipais de 2019 e com os
dados cadastrais atualizados. Os interessados devem procurar a
Prefeitura de Pinda ou
a Subprefeitura de Moreira César.
O Departamento de
Receitas e Fiscalização
Fazendária aﬁrma que
embora o prazo final
para requerer o benefício termine dia 31
de agosto de 2019, é
recomendável que os
contribuintes o façam
mais rápido possível para aproveitar a
possibilidade do pagamento em até oito
vezes, pois as parcelas
precisam ser quitadas
ainda neste ano. Ou
seja, para parcelamento em oito vezes, a primeira parcela deve ser
paga 31 de maio; para
parcelamento em sete
vezes, primeira parcela em 30 de junho e assim por diante, até dia
31 de agosto.
Para mais informações, o munícipe deve
procurar a praça de
Atendimento da Prefeitura.

Divulgação

Vestibular da Fatec Pinda oferece
vagas para cinco cursos gratuitos
Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
A unidade da Faculdade de Tecnologia
do Estado de São Paulo (Fatec) em Pindamonhangaba está com
inscrições abertas para
o processo seletivo do
segundo semestre de
2019. A instituição conta com a oferta de cinco cursos gratuitos de
nível superior na área
da tecnologia. O prazo
de cadastro segue até
às 15 horas do dia 10 de
junho, pelo site www.
vestibularfatec.com.br.
Em Pindamonhangaba, todos os cursos
têm a duração de três
anos, sendo eles: Manutenção
Industrial
(noturno); Mecânica -

Processo seletivo vale para abertura de turmas no segundo semestre
Processos de Soldagem
(matutino); Gestão de Negócios e Inovação (noturno); Processos Metalúrgicos (noturno); Projetos
Mecânicos (matutino).
Para toda a rede, as

inscrições tem o custo
de R$ 70. A divulgação
do resultado da solicitação de isenção/redução
da taxa será divulgada
na próxima quinta-feira
(23), no mesmo endere-

ço eletrônico do cadastro. A prova será aplicada no dia 30 de junho
(domingo), às 13 horas.
A Fatec Pinda oferece a oportunidade de
ter qualiﬁcação em uma

instituição pública sem
sair da região. Mais informações sobre a unidade municipal estão no
site institucional www.
fatecpindamonhangaba.
edu.br.

“Semana do MEI” acontece em Pinda nesta terça-feira
Reprodução/Internet

O Sebrae, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Pindamonhangaba, realiza, nesta terça-feira (21)
a “Semana do MEI 2019”, na sede do
Sebrae, situado no prédio do PAT.
Na parte da manhã o evento é das
9h20 às 11h20, com a palestra “Ve-

Semana do MEI”, acontece na sede
do Sebrae, no prédio do PAT

nha saber como emitir nota ﬁscal
corretamente, como render mais
seu dia e tomar crédito consciente”.
Já na parte da tarde, das 13 às
16h30, acontece o Mutirão de Atendimento ao MEI (Micro Empre-

endedor Individual) para esclarecimento de duvidas. O evento
contará com a presença da Vigilância Sanitária, Banco do Povo
e Prefeitura de Pindamonhangaba.

O posto ﬁca dentro do PAT, na
avenida Albuquerque Lins, 138 –
São Benedito. Para mais informações, ligue: (12) 3642-9744.
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Meio Ambiente
TERÇA-FEIRA

População do Ribeirão Grande participa
de “Mobilização de Educação Ambiental”

O

s moradores do bairro
Ribeirão Grande participaram, no último fim
de semana (dias 18 e 19) da Primeira Mobilização de Educação
Ambiental. A programação aconteceu, no sábado, no Centro Comunitário Mozart do Rosário; e
no domingo, no Espaço Cultural
e Restaurante Confraria Vegana,
dentro da Fazenda Nova Gokula.
No primeiro dia de programação, as ações, promovidas pelo
grupo “Mater de Ação de Fauna”,
foram realizadas durante todo o
dia, com exposições, palestras,
vacinação e castração de animais
domésticos, e distribuição de
mudas de árvores.
As crianças tiveram uma programação especial, com apresentação de filmes, atrações culturais, contaçõa de histórias e
oficinas de arte.
Participaram das ações representantes da Polícia Ambiental, do Departamento de
Meio Ambiente e Secretaria de
Educação da Prefeitura e especialistas da área ambiental.
O evento seguiu no domingo
(19), em Nova Gokula. O lema
“Lugar de animal silvestre é na
natureza” foi a base para as diversas atividades que aconteceram no local.
Além de palestras e rodas de
conversa, quem esteve na fazenda participou de uma caminhada ecológica, plantio de mudas
nativas com bolinhas de barro,
soltura de animais silvestres e
observação de aves.
O encerramento da Mobilização contou com recital temático,
presença da escritora e declamadora da Academia Pindamonhangabense de Letras Rhosana

Divulgação

Na foto, o prefeito Isael Domingues; a tenente PM Francine Vaz (Batalhão de Polícia Ambiental de Taubaté);
Robson Luis Costa (coordenador da Área de Soltura de Nova Gokula); Eva Andrade (professora e escritora) e
Luciana Amadei (gestora da Escola Municipal do Ribeirão Grande)
Dalle e um “Almoço Consciente”
na Confraria Vegana.
A Fazenda Nova Gokula é um
santuário natural que fica no
bairro Ribeirão Grande e abriga
a maior comunidade de devotos da filosofia Hare Krishna da
América do Sul. O local oferece
aos seus visitantes uma variedade de experiências baseadas no
princípio de uma vida simples,
natural e saudável e também

uma área de preservação ambiental com riquíssima biodiversidade.
A comunidade foi criada em
1978 com o intuito de desenvolver a prática de vida simples e
pensamento elevado.
Na Fazenda, existe uma Área
de Soltura de Animais Silvestres,
credenciada pelo Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais.

Divulgação

Escritora Eva
Andrade:
“Conhecimento
e ação foram o
carro-chefe.”

Divulgação

Divulgação

Peça fundamental na educação ambiental, as crianças participaram de diversas atividades direcionadas

Cerca de 200 pessoas participaram dos dois dias de evento

Divulgação

Divulgação

Plantio de mudas nativas foi uma das atividades

