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No sábado (25)
tem vacinação
contra a Inﬂuenza
A praça Monsenhor
Marcondes recebe, neste sábado
(25), o Ônibus da Saúde com o
segundo Dia D da Vacinação

contra a Inﬂuenza. Será das 7 às
16 horas, e contará, ainda com
coleta de exam es preventivos
PÁGINA 3
gratuitos.
Divulgação
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Vem aí o “Festival Turístico
Gastronômico Junino 2019”
O clima de arraiá está de volta
a Pindamonhangaba com a “6ª
edição do Festival Turístico Gastronômico Junino” dos núcleos
turísticos do Ribeirão Grande e

do Piracuama. A festa ocorrerá
nos dias 14, 15 e 16 de junho, com
muita diversão e gastronomia
para os visitantes, além da entrada ser gratuita.
PÁGINA 5

COMUNICADO
O JORNAL TRIBUNA DO NORTE INFORMA QUE NÃO
REALIZA COBRANÇA POR MATÉRIAS JORNALÍSTICAS.
AS PUBLICIDADES PAGAS SÃO REGIDAS POR DECRETO
MUNICIPAL E SOLICITADAS NA SEDE DESTE JORNAL,
MEDIANTE PAGAMENTO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL
NO NOME DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO. NENHUMA EMPRESA OU INSTITUIÇÃO ESTÁ AUTORIZADA A
SOLICITAR VALORES EM NOME DO JORNAL OU DESTA
FUNDAÇÃO. AS PESSOAS QUE SE SENTIREM LESADAS
DEVEM PROCURAR AS AUTORIDADES.

PINDAMONHANGABA PARTICIPA
DO “DIA DO DESAFIO” PÁGINA 7

PÁGINA
O município disputará com a cidade de Plaza (Cuba) no
dia 29 2

Fatec divulga resultado dos pedidos de
isenção e redução da taxa do vestibular
PÁGINA 6

A vacinação será voltada para o grupo de risco: crianças menores de 6 anos, gestantes,
mulheres que deram à luz a menos de 45 dias, maiores de 60 anos, entre outros

BOSQUE DA
PRINCESA RECEBE
DANÇA CIRCULAR
PÁGINA 5

PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
16º
PARCIALMENTE NUBLADO

27º

UV 7
Fonte CPTEC/INPE
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Editorial
Mantendo a tradição

M

ais um “Festival Turístico Gastronômico Junino” dos núcleos
turísticos do Ribeirão Grande e do Piracuama está para acontecer em Pindamonhangaba.
A sexta edição da festa ocorrerá entre os
dias 14 e 16 de junho, no mesmo local dos
últimos anos: na estrada de acesso à Pedreira Anhanguera, no bairro Bonsucesso.
Com entrada gratuita, o evento promete
oferecer muita diversão e uma vasta opção gastronômica para os visitantes.
Além das tendas com comidas e bebidas típicas, a “Feira de Artesanato Arte
Encanto” fará parte da programação. E
a atração que também não pode faltar é o
famoso “Trem do Forró”.
Ainda estão reservados: apresentações
de quadrilha junina; dança de bonecos
com os “Bonecões do Vale”, e muita manifestação cultural da cidade e da região.
Programe-se e participe, valorize a cultura e a gastronomia do Vale!

Santa Rita de Cássia: comunidades realizam festa à padroeira
Divulgação

O Dia de Santa Rita de
Cássia é comemorado em
22 de maio. Para celebrar
a data, os ﬁéis de duas comunidades de Pindamonhangaba estão realizando
festividades em louvor a sua
Padroeira. São elas: a comunidade do bairro do Bonsucesso; e a comunidade do
Vale das Acácias, no distrito
de Moreira César.
No distrito, a festa teve
início na quarta-feira (22) e
segue até o próximo domingo (26), com missas, barracas de alimentação com
caldinho, salgados, cachorro quente, espetinho, além
de doces e bebida. Também
haverá “Show de Prêmios”.
O evento conta com apoio

da Prefeitura de Pindamonhangaba e da Subprefeitura de Moreira César, e com
a colaboração de ﬁéis da
comunidade e voluntários.
O objetivo principal da festividade é celebrar a data,
agradecer pelas bênçãos alcançadas, além de arrecadar
fundos para a manutenção
da igreja, das pastorais e
para pessoas em situação de
vulnerabilidade social.
Bonsucesso
A comunidade do bairro
Bonsucesso terá até domingo (26), uma programação
especial, com apoio da prefeitura, em celebração à sua
padroeira. De 23 a 25, às
19h30, acontecem missas
celebradas por padres da

cidade, famílias e comunidades convidadas. Após as
celebrações, o público pode
apreciar as atrações da quermesse. No domingo, a partir
das 10h30, haverá procissão
com os andores de Santa Rita,
São José e Nossa Senhora do
Bonsucesso; e depois, almoço beneﬁcente com arroz tropeiro, além de “Show de Prêmios” em prol da comunidade
A capela de Santa Rita de
Cássia de Moreira César ﬁca
na avenida das Orquídeas,
número 400, no Vale das
Acácias. No bairro Bonsucesso, a igreja ﬁca às margens da rodovia Dr. Caio
Gomes Figueiredo, s/n.
Todos estão convidados a
participar dos eventos.

Azeredo recebe palestra
sobre ﬁbromialgia
O Posto Saúde da Família (PSF) do Azeredo
promove, nesta sexta-feira (24), uma manhã sobre
a ﬁbromialgia. A intenção
é reunir a comunidade
para uma troca de informações.
De acordo com os
organizadores do evento, a programação começará por volta das
8 horas, na unidade de

saúde do bairro, e contará com uma palestra
fisioterapeuta Iara de
Oliveira Ferreira que
falará sobre como as
pessoas podem lidar com
a doença.
Toda população de Pindamonhangaba está convidada a participar desta
manhã de conscientização
sobre a ﬁbromialgia no
PSF do Azeredo.
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Missa celebrada na quinta-feira (22), abrindo os festejos em homenagem
à Padroeira da Comunidade no bairro Bonsucesso

ser voluntÁrio

Roberto Ravagnani é palestrante, jornalista (MTB 0084753/SP), radialista (DRT 22.201), conteudista e Consultor especialista em voluntariado e responsabilidade
social empresarial. Voluntário palhaço hospitalar desde 2000, fundador da ONG Canto Cidadão, Associado para o voluntariado da GIA Consultores no Chile, fundador
da Aliança Palhaços Pelo Mundo, Conselheiro Diretor da Rede Filantropia, sócio da empresa de consultoria Comunidea e Membro Engage for business. www.
robertoravagnani.com.br.

COMO TORNAR NOSSOS JOVENS VOLUNTÁRIOS
Reprodução/Internet

Quanta falta faz uma
melhor instrução para
nossos jovens dos temas
que tratam do voluntariado e da cidadania, o
custo para se produzir ou
moldar um adulto para
um modelo mais desejável de cidadão é muito
maior do que já o fazer
na mais tenra idade, enquanto está avido por conhecimento e por aprendizado.
Na maior parte do
mundo ainda insistimos
em um modelo básico
onde ensinamos literalmente o “B” “A” “BA” e ﬁcam de fora assuntos extremamente importantes
e vitais para a construção de um mundo melhor
e mais inclusivo para todos. Isso, reﬂete o que temos hoje, um mundo com

muitos, mas muitos “mi,
mi, mis”, pessoas que
mais reclamam do que
fazem, pessoas que mais
tem ideias, mas não as
coloca em prática, pessoas sem empatia, sem preocupação com o mundo.
Por mais que a tecnologia tenha vindo para
ajudar a integrar, ela
tem afastado as pessoas
das pessoas, e nos tornamos estranhos aos mais
próximos e muitos acompanham poucos que pouco acrescentam de verdade ao nosso crescimento.
Mais uma vez e isso
apesar de ser uma repetição de muitos, é uma
grande verdade insubstituível, temos que melhorar nossas escolas,
tornar nossas escolas e
nossos professores, gran-

des centros de aprendizagem, não da leitura,
da escrita, das contas e
fórmulas mas de criação,
formação de pessoas melhores para a sociedade e
para o mundo.
A escola pode sem
um grande investimento ser um incentivador
das grandes lideranças
voluntárias, sem o viés
politico partidário, ali,
na escola, pode nascer os
grandes projetos e responsáveis da grande virada de nossa sociedade,
mas para isso é necessário que os dirigentes de
escolas, publicas e privadas, tenham consciência
disso e que pais parem de
terceirizar a criação de
seus ﬁlhos a escola, eles
são responsáveis pela
educação e formação

não pela formação do caráter de seus ﬁlhos.
Certamente há muito o
que fazer, estamos longe
de uma solução pratica e
rápida, mas certamente
existe uma direção e ela
está centrada na educação, nada de projetos mirabolantes, educação, foi
assim que grandes nações
tiveram a sua virada de
mesa, portanto já foi provado que esta certo esta
rota, basta segui-la, sem
esmorecer.

Pindamonhangaba, 24 de maio de 2019
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Cidade realiza vacinação contra
a Inﬂuenza neste sábado
Número baixo de adesão de crianças à
vacinação preocupa Secretaria de Saúde
A praça Monsenhor
Marcondes recebe, neste sábado (25), o “Ônibus
da Saúde” com o segundo
Dia D da Vacinação contra
a Inﬂuenza. Será das 7 às
16 horas, e contará, ainda
com coleta de exames preventivos gratuitos.
A vacinação será voltada para o grupo de risco
determinado pelo Ministério da Saúde: crianças
menores de 6 anos, gestantes, mulheres que deram à luz a menos de 45
dias, maiores de 60 anos,

trabalhadores da área da
saúde, professores, povos
indígenas e portadores
de doenças crônicas não
transmissíveis e outras
condições clínicas especiais.
A vacina fornecida,
pelo SUS (Sistema Único
de Saúde) é a “trivalente”
que fornece imunização
aos vírus Inﬂuenza subtipos A (H1N1; H3N2) e
subtipo B vírus respiratórios (VSR, Parainﬂuenza
e Adenovírus).
Até o momento, Pinda

PREFEITURA REALIZA
MELHORIAS NA
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Nesta semana 0 Departamento de Trânsito realiza a pintura e reforço da sinalização horizontal, além da pintura de ciclovias interligadas, criando um sistema
arterial cicloviário. Foram criadas também rampas de acesso para cadeirantes, a
intenção é tornar a cidade mais segura e
humanizada para os munícipes.
Divulgação

Divulgação

vacinou 73% da população, ou seja, mais de 34
mil pessoas que fazem
parte dos grupos indicados pelo Ministério da
Saúde. A meta para o município é de imunizar 47
mil pessoas.
O maior grupo de pessoas imunizadas é o de
idosos, com 13.111 vacinados. O grupo prioritário de crianças continua
abaixo no número ideal:
apenas 7.850 crianças
foram imunizadas, sendo
que a meta é 11.359.

Equipe multidisciplinar atua em
força-tarefa da regularização
Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO
***
Organizar e agilizar
os processos de regularização fundiária no
município. Estes são os
principais objetivos da
equipe multidisciplinar,
envolvendo diversas secretarias, montada pela
Prefeitura de Pindamonhangaba.
E para dar início aos
trabalhos, a Secretaria
de Habitação e a Secretaria de Assuntos Jurídicos realizaram, na última
quarta-feira (22), a palestra sobre “Parcelamento
Clandestino, Meios de
Prevenir o Surgimento,
Danos ao Meio Ambiente
e ao Erário”. O tema foi
abordado pelo secretário
de Habitação, Marcelo
Martuscelli e o procurador da prefeitura, Vitor
Duarte Pereira, no auditório da Prefeitura.
O tema principal do

evento, restrito a servidores municipais, especialmente voltados àqueles que trabalham em
ambiente externo, é um
preparatório para uma
campanha que será desenvolvida para prevenir
o surgimento de novos
parcelamentos clandestinos ou irregulares.
Para o secretário de
Habitação, Marcelo Martuscelli, a reunião foi
proveitosa pela interação

com os funcionários públicos. “Isso nos dá conﬁança de que eles vão
interagir com o Departamento de Regularização
Fundiária, informações
sobre as criações de novos núcleos urbanos serão trazidos até o nosso
departamento e isso é
muito bom para estancar
esse trabalho de bairros
novos irregulares”, aﬁrmou.
Da Secretaria Munici-

Agricultura destaca a importância da vacinação animal
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, por meio do
Departamento de Agricultura, destaca, neste
mês, a importância da
vacinação contra a febre
aftosa e a brucelose.
A Prefeitura de Pindamonhangaba faz a vacinação contra brucelose
para os produtores. Mas,
a solicitação deve ser
feita no Departamento
de Agricultura. A vacinação dos animais deve

acontecer até o dia 31
de maio, e a entrega de
comprovação de vacinação de brucelose e aftosa
devem ser entregues na
Defesa
Agropecuária,
até o dia 7 de junho.
O
Departamento
de Agricultura ressalta
ainda a importância da
vacinação contra a febre aftosa, o calendário
vacinal também conta
com a vacinação contra
a raiva.
“Embora a imunização de animais de grande porte contra a raiva
não seja mais obriga-

Divulgação

tória no Estado de São
Paulo, o Departamento
de Agricultura recomenda que os produto-

res da cidade vacinem
o gado, pois estamos
numa área de circulação do vírus”, comenta

o secretário adjunto de
Desenvolvimento Econômico, Paulo Ricardo
Nicolás Imparato.

pal de Segurança Pública,
participaram: Guarda Civil Metropolitana, guardas ambientais e agentes
de trânsito. “O loteamento clandestino de terrenos
causa danos ambientais e
consequências para a comunidade local, em razão
disso, a palestra apresentada, estimula a todos os
servidores municipais a
participarem do processo
de ﬁscalização, prevenindo com isso o desordenamento urbano e rural do
município”, explicou o
secretário de segurança,
José Sodário.
A frente de trabalho
visa um serviço preventivo, acontecendo em paralelo às ações de regularização que estão sendo
realizadas em diversos
bairros. O secretário Martuscelli também alertou
que a “única maneira de
parar de ‘enxugar gelo’ é
atuando antes da criação
de novos núcleos, pois
isto gera custos e muito
trabalho para o município. Com esta economia
de recursos ﬁnanceiros
e de serviço conseguiremos investir ainda mais
na regularização de loteamentos antigos e, claro,
também investir mais na
cidade”. Alguns loteamentos antigos já estão
na fase adiantada de regularização como, por
exemplo, Queiroz, Campinas, Campininha, Feital, Mandu e Paulino de
Jesus.
Pindamonhangaba
conta com aproximadamente 40 núcleos irregulares ou clandestinos.
A próxima palestra será
aberta aos donos de imobiliária, Ministério Público, vereadores, sociedade
civil, e instituições envolvidas com o tema.
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P oder Legislativo

Crédito Adicional de R$ 689 mil aprovado pela
Câmara de Pindamonhangaba deverá ser usado
para construção da UBS do bairro Vila Rica
Em votação unânime, parlamentares apoiaram o Projeto de Lei nº 56/2019, do Poder
Executivo, referente as Emendas Impositivas de 2018, dos vereadores de Pindamonhangaba
Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

ROBSON MONTEIRO

A população da região
do bairro da Vila Rica e Jardim Mariana poderá ter, nos
próximos meses, a abertura
e funcionamento da tão sonhada Unidade Básica de
Saúde (UBS) da comunidade. Essa é a expectativa
após a aprovação do Projeto
de Lei n° 56/2019, do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial” que
foi conﬁrmada em votação
unânime dos vereadores no
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira” durante
a realização da 17ª Sessão
Ordinária de 2019, nesta segunda-feira, dia 20 de maio.
O Projeto de Lei nº 56/2019
era o primeiro item da pauta de votações da Ordem do
Dia da sessão.
De acordo com o projeto, o Executivo Municipal
foi autorizado a abrir, por
Decreto, nos termos do artigo 42, da Lei 4320/64, um
crédito adicional especial
no valor de R$ 689.660,63
(seiscentos e oitenta e nove
mil, seiscentos e sessenta
reais e sessenta e três centavos), em atendimento ao
inciso III do parágrafo 2°,
do artigo 136-A da Lei Orgânica Municipal n° 34, de 06
de julho de 2017, referente
às emendas impositivas. A
verba será usada para “Investimento e Modernização
da Atenção Básica” e “Obras
e Instalações”.
Na mensagem explicativa
do Projeto enviada ao Presidente do Legislativo, vereador Felipe César – FC, o prefeito esclarece que “o projeto
propõe a abertura de crédito
adicional especial no valor
de R$ 689.660,63, em razão
das Emendas Impositivas
n°05, 07, 08, 34, 35, 36, 48,
53 e 111/2018, as quais tiveram impedimento técnico
devidamente justiﬁcados ao
Legislativo, e obtiveram resposta quanto a nova destinação nos termos de ofícios
dos autores das emendas,
vereadores Ronaldo Pipas
(PR), Toninho da Farmácia

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
18ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo
dia 27 de maio de 2019, segunda-feira, às 18h00.
MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 22/2019, do Vereador Rafael Goffi Moreira, que “Institui
e inclui no Calendário Oficial do Município de Pindamonhangaba o DIA
MUNICIPAL DA LUTA CONTRA A CORRUPÇÃO”.
II. Projeto de Lei n° 52/2019, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a
majoração de salário aos servidores municipais”.
III. Projeto de Lei n° 53/2019, da Mesa da Câmara, que “Dispõe sobre a majoração de salários para o quadro de pessoal da Câmara de Pindamonhangaba”.
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2019.
Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores
no livro próprio.

(PSDB), Janio Ardito Lerario (PSDB) e Carlos Moura
– Magrão (PR).
Educação
O segundo documento
constante na Ordem do Dia
– Projeto de Decreto Legislativo n° 02/2019, do vereador Rafael Gofﬁ Moreira
(PSDB), que “Suspende a
aplicação do artigo 7°, caput,
I, II, III e parágrafo único
da Portaria n° 011/2019 da
Secretaria de Educação Municipal, de 07 de fevereiro de
2019” foi adiado – por solicitação do autor – por mais 30
dias. A justiﬁcativa de Rafael
Gofﬁ é que o projeto precisa
de ajustes e melhorias para
ser apreciado pelo plenário.
Tribuna Livre
Momentos antes do início oﬁcial da sessão ordiná-

ria, o munícipe Humberto
Paim de Macedo participou
da Tribuna Livre e abordou
o tema “Monitoramento Eletrônico”. Em pouco mais de
5 minutos, Macedo aﬁrmou
que “a segurança pública
é um tema extremamente
abrangente”. Ele acompanha
os trabalhos de segurança
pública em Pindamonhangaba e explicou que “o nosso
sistema de monitoramento está instalado há 3 anos
sendo que o COI de Pindamonhangaba tem hoje, seguramente, a melhor marca
de câmera do mundo e com o
melhor e mais completo sistema de vigilância eletrônica
do planeta”. Após apresentar
dados e números comparativos com uma cidade argentina, Humberto Macedo fez

Tribuna Livre: Sr. Ricardo da Cunha
Assunto:
Desenvolvimento social para o Araretama e implantação
de projeto de utilidade pública..

um alerta: “apesar da qualidade dos nossos equipamentos e sistemas, não sabemos
extrair todo o potencial que
necessitamos”. O munícipe
concluiu, observando que
“num eventual plano de expansão do nosso COI, o município tenha o cuidado com
os novos equipamentos que
serão adquiridos, para que
não percamos a qualidade
que hoje temos”.

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2019/2020 :
Vereador Felipe César - FC
Presidente

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48
da Lei de Responsabilidade Fiscal, a CÂMARA
DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
C O N V I D A 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 execução da Lei Orçamentária
de 2020 e dá outras providências”, 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

P O R T A R I A Nº 21/2019
Exonerar Assessor Parlamentar.

EXPEDIENTE
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da
Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 22/2019 - Este projeto
propõe instituir e incluir no Calendário Oficial do Município de Pindamonhangaba
o “Dia municipal da luta contra a corrupção”, a ser comemorado, anualmente,
no dia 07 de abril, pois esta data é um fato histórico, pois no dia 07 de abril de
2018, um ex-Presidente da República foi preso em virtude das condenações
oriundas de condutas ilícitas, por ele praticadas: corrupção e lavagem de
dinheiro. A sociedade brasileira acreditava que os ditames judiciais “nunca
alcançavam” às pessoas de grande poder político, porém a prisão do exPresidente da República, demonstrou que a Justiça é sim para todos.
Projeto de Lei nº 52/2019 - Esta propositura dispõe sobre a majoração de salário
aos servidores municipais, proposta de 4% (quatro por cento), abrangendo os
servidores municipais do quadro efetivo da Prefeitura, a alíquota foi calculada
tornando-se por base o orçamento do ano. O reajuste atingirá os cargos ou
empregos efetivos, com exclusão do emprego de Diretor de Escola, o qual foi
criado pela Lei 6.206, de 27 de março de 2019, e não abrangerá os cargos de
provimento em comissão e as funções designadas.
Projeto de Lei nº 53/2019 - A proposta refere-se ao reajuste dos servidores
da Câmara de Vereadores, acompanhando o Poder Executivo que propôs a
majoração de 4% (quatro por cento), desta forma, acompanhando o mesmo
índice.

A Transparência dos Atos do
Legislativo de Pindamonhangaba
na tela da sua TV!

Vereador Carlos Moura - Magrão

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando as
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal,
por esta Portaria RESOLVE:
Art. 1º – Exonerar o Sr. Kristian Figueira Coelho do emprego de Assessor
Parlamentar do quadro de pessoal em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, em 21
de maio de 2019.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 21 de maio de 2019.
Vereador Felipe César – FC
Presidente
Vereador Carlos Moura – Magrão
1 º Vice-Presidente
Vereador Jânio Ardito Lerário
1° Secretário

Vereador Osvaldo Macedo Negrão
2º Vice-Presidente
Vereadora Gislene Cardoso - Gi
2° Secretário

1º Vice-Presidente

Vereador Osvaldo Macedo Negrão - Professor Osvaldo
2º Vice-Presidente

LEI N.º 6.218, DE 15 DE MAIO DE 2019

1º Secretário

Dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação, no site oﬁcial da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba, de informações sobre as obras públicas municipais paralisadas, os
motivos da paralisação, o período de interrupção e a nova data prevista para o término.
(Projeto de Lei n° 34/2019, de autoria do Vereador Rafael Gofﬁ Moreira)

Vereador Janio Ardito Lerario
Vereadora Gislene Cardoso - Gi
2º Secretário

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia, Jorge
Pereira Alves - Jorge da Farmácia, Rafael Gofﬁ Moreira,
Renato Nogueira Guimarães - Renato Cebola, Roderley
Miotto Rodrigues e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas.
Divisão de Comunicação:
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
(12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,
a partir das 18 horas

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Operadora NET - canal 4

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

Pela internet acesse:
www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

VEREADOR FELIPE CÉSAR, Presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único
do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Obriga a divulgação, no site oﬁcial da Prefeitura do Município de
Pindamonhangaba, de informações acerca das obras públicas municipais paralisadas,
contendo os motivos, o período de interrupção da obra e o novo prazo para o término da
obra.
Art. 2° Para os efeitos desta lei, considerar-se-á:
I- obra pública: considerada toda construção, reforma, fabricação, recuperação
ou ampliação de bem público, podendo ser realizada de forma direta, quando a obra é feita
pelo próprio órgão ou entidade da Administração, por seus próprios meios, ou de forma
indireta, quando a obra é contratada com terceiros por meio de licitação.
II- obra pública paralisada: aquela que estiver com suas atividades interrompidas
por mais de 60 (sessenta) dias corridos.
Art. 2° O site oﬁcial da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, utilizado para
transmitir as informações contidas no artigo 1° desta lei, deverá conter também os dados do
órgão público, concessionária, ou empresa responsável pela obra.
Art. 3° Ultrapassado o prazo de paralisação de que trata o artigo 1° desta lei,
o responsável pela obra deverá informar à Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o motivo da paralisação da obra.
Art. 4° Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de maio de 2019.
Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Pindamonhangaba, 24 de maio de 2019

C otidiano

Vem aí o “Festival Turístico
Gastronômico Junino 2019”
Evento acontece nos dias 14, 15 e 16 de junho no Bonsucesso

Tribuna do Norte
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Pinda promove
“Semana do
Meio Ambiente”
Divulgação

Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO
***
O clima de arraiá está
de volta a Pindamonhangaba com a “6ª edição do
Festival Turístico Gastronômico Junino” dos
núcleos turísticos do Ribeirão Grande e do Piracuama. A festa ocorrerá
nos dias 14, 15 e 16 de junho, com muita diversão
e gastronomia para os visitantes, além da entrada
ser gratuita.
Nos três dias de festa
haverá tendas gastronômicas e bebidas típicas,
“Feira de Artesanato Arte
Encanto”, manifestações
culturais de Pinda e cidades da região, além de
shows encerrando cada
noite de festa e o famoso
“Trem do Forró”.
Na sexta-feira (14),

Haverá workshop
sobre observação
de aves e visita
fotográﬁca no
Trabiju, ambos
abertos ao público.
As inscrições já
estão abertas

haverá show das bandas
“8 Segundos” e “Sound
Club”, no sábado (15) o
dia contará com apresentações de quadrilha junina
da melhor idade do CCI,
dança de bonecos com
os “Bonecões do Vale”,
de Caçapava, e show da
dupla “Ricardo e João

Fernando”. Já o domingo
(16) segue com apresentações de dança do projeto
‘Reinvente’, dança de
quadrilha Carunxú Dí
Mío (Queluz - SP), Bonecões do Zé Pereira
(São Bento do Sapucaí
- SP) e para encerrar o
festival, show da dupla

“Talis e Welinton”.
O evento acontece, novamente, na estrada de
acesso à Pedreira Anhanguera, no Bonsucesso. A
programação
completa
será divulgada em breve, no site da Prefeitura
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.

Bosque da Princesa recebe
“Dança Circular” neste domingo
COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO
***
Com o apoio do Departamento de Cultura
da Prefeitura de Pindamonhangaba, o Bosque
da Princesa receberá
mais uma edição das
rodas abertas de danças circulares com Bebel
Moraes e João Junqueira, neste domingo (26),
das 10 às 12 horas. O intuito do projeto é permitir à população de Pinda
e aos seus visitantes o
acesso à cultura, o fomento às danças circulares e à cultura de paz.
A dança é indicada
para pessoas de todas
as idades. Para participar basta entrar na roda
e aproveitar a música e

os movimentos, entrando em contato consigo
e participando das reﬂexões promovidas pelos
orientadores.
O encontro no Bosque da Princesa proporciona de forma leve e
divertida o contato com
a natureza e a prática
de exercícios físicos que
ocorrerão todo quarto
domingo do mês (26 de
maio - 23 de junho - 28
de julho - 25 de agosto 22 de setembro - 27 de
outubro - 24 de novembro - 22 de dezembro).
Pindamonhangaba
foi o primeiro município do Vale do Paraíba
a manter uma “Roda
Aberta de Danças Circulares” em um Parque;
também foi a primeira
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cidade do Brasil a oferecer um festival de danças
circulares
totalmente
gratuito. Os principais
focalizadores nacionais
já passaram pelo município, como Guataçara
Monteiro, João Paulo
Pessoa, Monica Gobers-

tein, Vaneri de Oliveira,
Sonia Lima e outros.
O movimento das
danças foi aos poucos
sendo conhecido em
nosso município, e hoje
a dança circular é parte
do movimento cultural
de Pindamonhangaba.

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
A Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, promove do dia 1º a 7 de junho, a “Semana do Meio
Ambiente”. Na próxima
semana, o Parque da Cidade estará fechado para
realização manutenção de
rotina no local, nos dias
30 e 31.
Anualmente, a Secretaria de Meio Ambiente
prepara uma semana
com programação variada para comemorar o dia
do meio ambiente, mundialmente celebrado no
dia 5 de junho.
E neste ano, o cronograma começa ainda no
sábado (1º/6), com um
workshop sobre a observação de aves, a partir
das 9 horas, no Parque
Natural Municipal do
Trabiju, para o workshop
estão destinadas 15 vagas, haverá também uma
visita fotográﬁca, as inscrições para participar
do workshop ou da visita, no Trabiju, devem ser
feitas com antecedência
pelo telefone 3645-1797.
No domingo (2/6),
no período da manhã,
a partir das 8 horas, as
atividades como yoga,
zumba, exposição de orquídeas, feira de orgânicos, feira de artesanato,
adoção responsável de
cães e gatos e exposição
do exército, entre outras,
acontecerá para toda a
população.
Na
segunda-feira

(3/6), às 9 horas, será
apresentada a “Nascente Modelo” do município aos alunos Escola Municipal Profa
Odete Corrêa Madureira, e às 14 horas, os
estudantes da Escola
Municipal Padre Mário
Bonotti receberão uma
aula prática sobre compostagem.
Já na terça-feira
(4/6), às 9 horas, acontece na Praça Monsenhor
Marcondes a doação de
mudas, e às 14 horas,
será plantio de árvores
com os alunos Cmei Profa Ruth Dóris Lemos.
Na quarta-feira (5/6),
às 9 horas, acontece a
posse do Conselho Ambiental Mirim e também
o lançamento da campanha “Pinda Cidade Limpa”, e às 14 horas acontecem ações de educação
ambiental com o tema
“Rio Paraíba – nosso
manancial” com os alunos da Rede Municipal
de Ensino e os ﬁlhos de
funcionários da Prefeitura.
Na quinta-feira (6/6),
acontece a doação de
mudas, às 9 horas, em
Moreira César, e às 14
horas, a visita à estação
de tratamento de esgoto, no Araretama, com
alunos da Escola Municipal Elias Bargis
Mathias. Já na sextafeira (7/6), as atividades serão voltadas para
capacitação dos funcionários da Secretaria de
Meio Ambiente.

“CAMPANHA DO AGASALHO” CHEGA AOS BAIRROS PRÓXIMOS AO OURO VERDE
COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
***
Nesta sexta-feira (24),
a “Campanha do Agasalho 2019” continua com a
arrecadação nos bairros
de
Pindamonhangaba.
As equipes da Sabesp, do
Exército e do Fundo Social
percorrem hoje os bairros:
Ouro Verde, Jardim Imperial, Bela Vista, Parque
das Nações, Alto Cardoso e
Maria Áurea.
Já na próxima segunda-feira (27), as equipes
estarão nos bairros: Parque São Benedito, Quadra
Coberta, Campos Maia,
Jardim Resende, Vila Rica
e Lessa.
A arrecadação nos
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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
de Pindamonhangaba, 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
com os moradores, a campanha conta também com
o ponto de coleta no prédio do Fundo Social de Solidariedade que ﬁca na rua
Deputado Claro César, 53
– centro.
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Geral
Fatecs divulgam resultado dos pedidos de
isenção e redução da taxa do vestibular
curso de graduação, na
Fatec de sua escolha de 23
de maio até as 15 horas do
dia 10 de junho.
Outras
informações
podem ser encontradas
no Manual do Candidato,
que está internet.
Inclusão Social
O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede
acréscimo de pontos à
nota ﬁnal obtida no exame, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e
10% a oriundos da rede
pública. Se o candidato estiver nas duas situações,
recebe 13% de bônus.
Mais informações no site:
www.vestibularfatec.com.br

Estudantes já podem consultar vagas no SiSu
A consulta para vagas
do Sistema de Seleção
Unificada (Sisu) já está
disponível desde a quinta-feira (23). Os dados
podem ser acompanhados pelo site do Sisu. Os
estudantes têm acesso às
instituições e aos cursos
que serão oferecidos.
As inscrições do Sisu
iniciam em 4 de junho e
vão até 7 de junho. Durante esse período, uma
vez por dia, o Sisu calcula a nota de corte, que
é a menor nota para o
candidato ficar entre os

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n°
1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 099/2019 (PMP 14154/2019)
Para “aquisição de ferragens e ferramentas”, com entrega dos envelopes até dia 12/06/19 às 08h
e início da sessão às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 100/2019 (PMP 14157/2019)
Para “aquisição de ferragens e ferramentas”, com entrega dos envelopes até dia 13/06/19 às 08h
e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 103/2019 (PMP 14169/2019)
Para “aquisição de móveis de escritório”, com entrega dos envelopes até dia 12/06/19 às 14h e
início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 104/2019 (PMP 14205/2019)
Para “aquisição de coletor de assinaturas digitais”, com entrega dos envelopes até dia 13/06/19 às
14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 108/2019 (PMP 14236/2019)
Para “contratação de empresa especializada em atividades de práticas integrativas e
complementares (cursos) pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 14/06/19
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.

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo
1002872-72.2015.8.26.0445 e o código 6AA2AE3.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 111/19 - CALÇADA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. (a) INCORPORADORA DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CIPRIANO PINTO LTDA, responsável pelo imóvel, situado a
RUA BENEDICTO CORREA DA SILVA, S/NR. , Bairro MOMBAÇA, inscrito no município sob a sigla
SO110105015000, quadra 03 , lote 74 , para que efetue a construção de calçada do referido imóvel,
no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o Artigo
116º E 117° da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo118 E 119 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços
de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho
efetuado. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO,
CADASTRO FISICO.
André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo
1002872-72.2015.8.26.0445 e o código 6AA2AE3.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 0110/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr. (a) INCORPORADORA DE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CIPRIANO PINTO LTDA responsável pelo imóvel, situado
a RUA BENEDICTO CORREA DA SILVA, S/NR. BAIRRO MOMBAÇA, inscrito no município sob
a sigla SO110105015000, Quadra 03 , Lote 74 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

porariamente fora do ar.
O sistema não vai estar disponível a partir do
dia 23 de maio. A previsão é que volte ao ar no
dia 10 de junho. A medida, preventiva, foi necessária para evitar que
o sistema fique sobrecarregado.
Sisu
O Sisu é o sistema informatizado do MEC no
qual instituições públicas de ensino superior
oferecem vagas para
candidatos participantes
do Enem.

A banda pindamonhangabense Christine, é uma das atrações do ‘Esquenta
Festa do SOS’ desta sexta-feira (24), no
Sindicato Rural de Pindamonhangaba, a
partir das 20 horas.
A apresentação multicover da Banda
Christine é repleta de sucesso das últimas quatro décadas do rock nacional e
internacional.
As apresentações são dinâmicas e
duraram, em média, três horas.
A formação da banda é a seguinte:
Karola Castro, vocalista; Kaio Fernandes, guitarrista; Will Berini, baixista; e
Fabrício Valente, baterista.

*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 011/2017 (PMP 9752/2017)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2019, de 29/04/2019, ao contrato 023/2017, que cuida de “contratação
de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção dos elevadores da sede da
Prefeitura e da Secretaria de Obras”, para prorrogação até 22/05/2020, assinando pela contratante
o sr Fabrício Augusto Pereira, e a Sra Marcela Franco Moreira Dias, e pela contratada, empresa
Flex Comércio de Peças e Manutenção Ltda, o Sr Luciano Luiz Neves da Silva.
PREGÃO Nº 128/2017 (PMP 28436/2017)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2019, de 17/04/2019, ao contrato 096/2017, que cuida de “contratação
de empresa especializada na realização de serviços em sessões de oxigenoterapia em câmara
hiperbárica”, para prorrogação até 08/06/2019, assinando pela contratante a Sra Valéria dos
Santos, e pela contratada, empresa Clínica Hiperbárica Taubaté Ltda, o Sr Walmir Fogliene.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE 0109/19 – LIMPEZA TERRENO
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr. (a) MARIA ANTONIA MONTEIRO
responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO LIVRAMENTO, S/NR. BAIRRO SOCORRO-VILA
RICA, inscrito no município sob a sigla SO111301042000, Quadra G , Lote 250 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

A atualização da nota
de corte é feita sempre
a meia-noite e ela é modificada de acordo com a
nota dos inscritos.
Além disso, no site e
no aplicativo do Sisu o
estudante poderá acompanhar sua inscrição. As
plataformas permitem
acesso às classificações
parciais, resultado final
e a lista de aprovados.
Simulador
O simulador do Sisu,
que mostra informações
dos últimos processos
seletivos, vai ficar tem-

Hoje tem Banda Christine no ‘Esquenta Festa do SOS’

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
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potencialmente selecionados.
As notas de corte para
cada curso são baseadas
no número de vagas disponíveis e no total dos
candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência.
A nota de corte é apenas uma referência para
auxiliar o candidato no
monitoramento de sua
inscrição e não garante a
seleção para a vaga ofertada.
O sistema não faz o
cálculo em tempo real.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Segurança Pública
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N° 14/2019, 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 07/06/2019, 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: 12420-010 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 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

BIT3322
DAL2821
CBV6145
DUR0707
DSC4540
EDQ3533
CDQ0443
FPM5023
DFQ3277
DFQ3277
FRN6860
CIW1669
CRM3383
ANP2120
HEE3802
CYQ8196
FSI4371
HCQ3714
EIL4535
DIX7856
ERM6092
EEU7308
GWH4390

A.I.T.

B440244553
B440244247
B440244255
B440244584
Z440032241
Z440032045
B440244551
B440245023
B440244316
B440244518
B440245618
Z440032156
B440245608
B440243524
B440245701
Z440032253
B440245566
B440244226
Z440032549
B440245864
Z440032617
B440245769
Z440032446

Data da
infração

05/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
04/04/2019
26/03/2019
05/04/2019
10/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
16/04/2019
01/04/2019
16/04/2019
11/03/2019
16/04/2019
04/04/2019
17/04/2019
28/03/2019
24/04/2019
23/04/2019
27/04/2019
17/04/2019
16/04/2019

Código
infração

51851
76331
51851
51851
55412
55412
51930
51851
76331
76332
51851
55412
51851
51851
73661
55412
55680
76331
55412
51851
55412
76331
55412

Placa do
veículo

MUG9059
BWR1017
FKU1691
EDT1224
BVU3054
CBN1350
CNV5350
DNI7402
CBN1350
FMO2950
FSH2100
FGK6318
FHY6616
EUA4025
FSN2478
EMR8480
FMO1470
ECH2120
GGU2420
EBM7981
AGF7444
DUO5838

A.I.T.

B440243162
B440244181
B440244016
B440244341
B440244212
B440244413
B440244416
B440244305
B440244349
B440244364
Z440032532
Z440032624
B440244187
B440245901
Z440032542
B440245634
Z440032592
Z440032647
Z440032570
Z440032517
B440245456
B440245021

Data da
infração

01/04/2019
29/03/2019
26/03/2019
01/04/2019
28/03/2019
02/04/2019
02/04/2019
01/04/2019
01/04/2019
02/04/2019
23/04/2019
29/04/2019
29/03/2019
23/04/2019
24/04/2019
18/04/2019
26/04/2019
30/04/2019
25/04/2019
23/04/2019
24/04/2019
05/04/2019

Código
infração

55500
51851
51851
51851
51851
51851
51851
51851
51851
51851
55412
55412
54526
51851
55412
60501
55412
55412
55412
55412
51851
60501

Pindamonhangaba, 24 de maio de 2019.
José Vidal de Souza França Filho
Secretário Adjunto de Segurança Pública

ETR ÓLEOS S/A – EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ/MF Nº 07.830.977/0001-85
NIRE 35.300.327.161
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas da ETR Óleos S/A – EM LIQUIDAÇÃO (“Companhia”) para
se reunirem no dia 31 de maio de 2019, às 14h, na sede social localizada na Av. Félix Galvão
Cruz Simões, nº 485, lote 1 e 2, quadra F, Loteamento Industrial Feital, CEP 12.441-400,
Pindamonhangaba (SP), para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
(a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as contas, o balanço patrimonial
e as demais demonstrações ﬁnanceiras do exercício social encerrado em 31.12.2018.
Pindamonhangaba (SP), 22 de maio de 2019.
A Liquidante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
COMARCA
DE PINDAMONHANGABA
FORO
DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA
FORO CÍVEL
DE PINDAMONHANGABA
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12)
3ª
VARA
CÍVEL
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário
deRamos
Atendimento
ao780,
Público:
das
12h30min
às19h00min
Alcides
Nogueira,
., Real
Ville
- CEP 12421-010,
Fone: (12)

3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
EDITAL DE INTERDIÇÃO
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Processo Digital nº:
Classe – Assunto:
Requerente:
Requerido:

Processo Digital nº:
Classe – Assunto:
Requerente:
Requerido:

1005882-90.2016.8.26.0445
Tutela e Curatela
- Nomeação
- Tutela e Curatela
EDITAL
DE INTERDIÇÃO
Rudsen Ramires Torquato Eugenio
José Benedito Torquato Eugenio

1005882-90.2016.8.26.0445
Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela
Rudsen Ramires Torquato Eugenio
José Benedito Torquato Eugenio

Justiça Gratuita

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE JOSÉ BENEDITO TORQUATO EUGENIO, REQUERIDO POR
RUDSEN
RAMIRES
TORQUATO
EUGENIO
PROCESSO
Nº100588290.2016.8.26.0445.
Justiça Gratuita
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, Dr(a). HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, na forma da Lei, etc.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE JOSÉ BENEDITO TORQUATO EUGENIO, REQUERIDO POR
RUDSEN
RAMIRES
TORQUATO
EUGENIO
PROCESSO
Nº1005882FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença
90.2016.8.26.0445.
proferida em 13/02/2019 10:35:54, foi decretada a INTERDIÇÃO de JOSÉ BENEDITO

TORQUATO EUGENIO, CPF 113.082.538-85, declarando-o(a) relativamente incapaz de
exercer pessoalmente os atos e negócios jurídicos, nos termos do inciso III do art. 4º do C.C e
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Rudsen Ramires
O(A) MM.
Juiz(a)
deo Direito
da 3ª em
Vara
Cível,
do Foro
de Pindamonhangaba,
Estado
de São
Torquato
Eugênio
que
representará
todos
os atos
e negocios
jurídicos. O presente
edital
Paulo,
Dr(a).por
HELIO
APARECIDO
FERREIRA
DE SENA,
na forma
da Lei,
etc.
será
publicado
três vezes,
com intervalo
de dez dias,
e afixado
na forma
da lei.NADA
MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 14 de maio de 2019.

FAZ SABER aos
que o presente
edital virem ouNOS
dele TERMOS
conhecimento
que, por sentença
DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE
DA tiverem
LEI 11.419/2006,
CONFORME
IMPRESSÃO
À MARGEM
DIREITAde JOSÉ BENEDITO
proferida em 13/02/2019
10:35:54,
foi decretada
a INTERDIÇÃO

TORQUATO EUGENIO, CPF 113.082.538-85, declarando-o(a) relativamente incapaz de
exercer pessoalmente os atos e negócios jurídicos, nos termos do inciso III do art. 4º do C.C e
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Rudsen Ramires
Torquato Eugênio que o representará em todos os atos e negocios jurídicos. O presente edital
será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 14 de maio de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

fls. 180

fls. 180
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA
DE
PINDAMONHANGABA
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FORO DE PINDAMONHANGABA
DE PINDAMONHANGABA
3ªCOMARCA
VARA CÍVEL
FORORamos
DE PINDAMONHANGABA
Alcides
Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12)
3643-2784,
Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
3ª VARA CÍVEL
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Processo Digital nº:
Classe – Assunto:
Requerente:
Requerido:

Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12)
3643-2784,
Pindamonhangaba-SP
- E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
EDITAL
DE INTERDIÇÃO
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1003405-65.2014.8.26.0445
Interdição - Tutela e Curatela
EDITAL
DE INTERDIÇÃO
Adriana Maria
Vieira Alencar
Krisna Sakha Alencar Quintero

Processo Digital nº:
1003405-65.2014.8.26.0445
Justiça Gratuita
Classe – Assunto:
Interdição - Tutela e Curatela
Requerente:
Adriana Maria Vieira Alencar
Requerido:
Krisna Sakha Alencar
EDITAL
PARA CONHECIMENTO
DE Quintero
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE KRISNA SAKHA ALENCAR QUINTERO, REQUERIDO POR
ADRIANA MARIA VIEIRA ALENCAR - PROCESSO Nº1003405-65.2014.8.26.0445.

Justiça Gratuita
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, Dr(a). HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, na forma da Lei, etc.

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE KRISNA SAKHA ALENCAR QUINTERO, REQUERIDO POR
FAZ
SABERMARIA
aos que VIEIRA
o presente
edital virem
ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença
ADRIANA
ALENCAR
- PROCESSO
Nº1003405-65.2014.8.26.0445.

proferida em 11/02/2019 18:12:55, foi decretada a INTERDIÇÃO de KRISNA SAKHA
ALENCAR QUINTERO, declarando-o(a) relativamente incapaz, nos termos do inciso III do
art. 4º do Código Civil, devendo ser representado em todos os atos e negócios jurídicos e
nomeado(a)
CURADOR(A),
DEFINITIVO,
o(a)
Sr(a). Adriana Maria
Vieira
O(A) MM.como
Juiz(a)
de Direito da em
3ª caráter
Vara Cível,
do Foro de
Pindamonhangaba,
Estado
de São
Alencar. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na
Paulo, Dr(a). HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, na forma da Lei, etc.
forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 10 de maio
de 2019.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
proferida em 11/02/2019
18:12:55,
foi decretada
a INTERDIÇÃO
CONFORME
IMPRESSÃO
À MARGEM
DIREITAde KRISNA SAKHA

ALENCAR QUINTERO, declarando-o(a) relativamente incapaz, nos termos do inciso III do
art. 4º do Código Civil, devendo ser representado em todos os atos e negócios jurídicos e
nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Adriana Maria Vieira
Alencar. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na
forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 10 de maio
de 2019.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo
1005882-90.2016.8.26.0445
e o códigoFERREIRA
6AE68A4. DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo
almente
por HELIO APARECIDO
DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj,
informe
o processo
1003405-65.2014.8.26.0445
e o código FERREIRA
6A9B4D4.
Este documento
é cópia
do original assinado digitalmente
por HELIO APARECIDO

Já está disponível no
site da Fatec a lista dos
contemplados com isenção
ou redução da taxa de inscrição do processo seletivo
das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de
São Paulo para o segundo
semestre de 2019.
As Fatecs vão conceder
isenção total ou redução
de 50% no valor da taxa
de inscrição (de R$ 70
para R$ 35) aos candidatos que atenderam aos
requisitos determinados
para cada ﬁnalidade.
Inscrições
Quem receber um dos
benefícios deve fazer sua
inscrição, exclusivamente pelo site, em um único

Pindamonhangaba, 24 de maio de 2019
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Pinda participa do
“DIA DO DESAFIO”
O município disputará com a cidade de
Plaza (Cuba) no dia 29
COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO
***
Para quem gosta de se
exercitar ou busca uma
melhor qualidade de vida,
a 25ª edição da maior
campanha mundial de
incentivo à prática de atividades físico-esportivas
“Dia do Desaﬁo”, acontece
na próxima quarta-feira
(29). O evento é aberto a
toda a população e haverá
atividades nos parques,
ginásios, praças, prefeitura e quadras da cidade.
O evento reúne cidades
do Brasil e toda a América
Latina para disputar competições e desaﬁos que
estimulam o corpo, com
o objetivo de sensibilizar
as pessoas para a importância da vida ativa e ado-

ção de hábitos saudáveis.
Mais do que competição,
a campanha busca promover integração e cooperação.
Este ano Pinda participará da competição com
a cidade de Plaza (Cuba)
e para entrar no clima é
simples: pratique 15 minutos ou mais, qualquer
tipo de esporte, atividade
física, individual ou coletiva, no dia 29 de maio, entre 00h e 20 horas.
Depois de fazer sua atividade registre a participação. Isto é importante
para que a nossa cidade
alcance um grande número de adesões. Você pode
registrar sua participação
pelo e-mail: semelp.lazer@pindamonhangaba.
sp.gov.br ou ligando para

“Encontro Distrital de
Alcateias” reúne 150
pessoas em Pinda

Divulgação

Cerca de 150 pessoas, entre crianças e adultos
participaram do “Encontro Distrital de Alcateias”
Cerca de 120 crianças e 30 adultos participaram do “Encontro
Distrital de Alcatéias”,
que aconteceu durante
o “Seminário Salesianos”, no dia 18 de maio,
em Pindamonhangaba.
As atividades voltadas para o ramo “Lobinho” – que compreende crianças a partir dos
seis e meio até os dez
anos de idade – aconteceram durante todo
o dia.
O encontro foi sedia-

do pelo ‘Grupo Escoteiro Levi’, localizado em
Moreira César, e também participaram do
evento os grupos: ‘Oyaguara’;
‘Guaipacaré’;
‘Itapeva’; “SO Palmeira’
e ‘Artur Braga’.
De acordo com os
organizadores, “foi um
dia maravilhoso, de
muita atividade, brincadeiras, canções, civismo e amizades”; sem
jamais se esquecerem
do lema: “Fazer sempre
o melhor possível!”

os telefones: 3648-1146/
3648-2248 (Centro Esportivo João do Pulo) ou
3637-5425/
3643-4537
(Centro Esportivo Zito).
Para o professor Cláudio Marcondes, o “Dia do
Desaﬁo” vem de encontro
com a ﬁlosoﬁa de trabalho
da Secretaria de Esportes
e Lazer de Pindamonhangaba. “Temos o mesmo
objetivo de incentivar a
prática de atividades físicas e assim estimulando a
adoção de hábitos saudáveis”, disse.
No dia, a Prefeitura de
Pindamonhangaba estará
apoiando o evento com
diversas atividades esportivas especiais em diferentes pontos da cidade.
Segue a programação
ao lado.

“Pinda Rugby” enfrenta Ilhabela
no domingo no ‘João do Pulo’
Vitória diante da equipe litorânea colocará Pinda na
terceira colocação no “Campeonato Paulista de Rugby”
O time de rugby masculino de Pindamonhangaba – Leões do Vale
– enfrenta Ilhabela no domingo (dia 26), às 15h30,
no CE ‘João do Pulo’, com
entrada gratuita. Uma vitória diante dos adversários fará o “Pinda Rugby”
saltar para a terceira colocação do Campeonato
Paulista série D.
Nas últimas semanas,
o abertura Yago, que também atua como treinador
dos “Leões do Vale”, tem
diversiﬁcado as formações e ampliado as opções
para o sistema defensivo
e para o ataque do time.
“A intenção é ter uma variedade de jogadas para
furar a consistente defesa
do Ilhabela e poder anular as investidas do ataque
adversário”, explicou.
Ele destacou a necessidade de aprimoramento

Divulgação

nos treinos. “Temos que
conseguir ajustar nosso
padrão de jogo, nossa posse de bola, abertura para
as laterais, continuidade,
sistema defensivo, fuga,
maul, ruck, line, scrum,
tacle e chutes. Se esses
pontos
funcionarem,
sairemos vitoriosos”, garantiu.
Segundo o half Edu-

ardo, o jogo será muito
difícil, mas Pinda tem totais condições de vencer.
“Evoluímos bastante e
estamos fazendo uma grade preparação durante as
últimas semanas. Acredito que chegaremos a esse
jogo com um ponto de
consistência e equilíbrio
que não tivemos nas últimas partidas. Com isso

poderemos obter êxito”.
Os “Leões do Vale” são
patrocinados pela Marcondes Lima Engenharia,
Shopping Patio Pinda e
Instituto Salesianos, eles
também têm o apoio da
Secretaria de Esportes da
Prefeitura de Pindamonhangaba, Academia BS,
VipClin Odontologia, Kaio
Music Center e Imperlub.

PREFEITURA REALIZA DOAÇÃO DE MUDAS
Divulgação

Ação acontece nos dias 29 e 30
COLABOROU COM O TEXTO:
VICTOR GOBBO
***
Nos dias 29 e 30 de
maio, a Secretaria de
Meio Ambiente da Prefeitura de Pindamonhangaba realizará a doação de
mudas de árvores frutíferas, nativas, ornamentais
e exóticas, no Viveiro Municipal.
No dia 29, apenas mu-

nícipes da área rural da
cidade poderão retirar
até 20 mudas, sendo 15
nativas (portes médio/
grande) e cinco frutíferas. Já no dia 30, os moradores da área urbana podem retirar até 14
mudas, sendo 10 ornamentais, duas frutíferas
e duas exóticas (porte
médio).
Serão distribuídas 30

senhas, a partir das 7 horas e somente moradores
de Pinda poderão participar. Os interessados devem levar comprovante
de endereço para fazer a
retirada.
O Viveiro Municipal
ﬁca na rua Noel César Pires, s/nº, próximo ao Maricá. Mais informações
podem ser obtidas pelo
telefone: 3550-0030.
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S ociais
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Sucesso!
Segunda-feira (27) é dia de festa para o
jornalista Luis Cláudio Antunes, do site
de notícias Portal R3. Sucesso e alegrias na sua jornada é o desejo de seus
colegas de proﬁssão, membros da Ajop
– Associação dos Jornalistas de Pindamonhangaba e da APL – Academia
Pindamonhangabense de Letras.

Felicidades!
É o que desejamos para a jovem Karen Diniz,
que faz aniversário neste domingo (26). Que Deus a
abençoe e você continue sendo essa menina linda e
iluminada.

Tudo de bom!
Para o cantor César Barbosa, aniversariante do sábado (25).
Que sua voz continue alegrando multidões! São os votos dos amigos, familiares e fãs.
Parabéns, Matheus!
No dia 22 de maio, o menino Matheus, ﬁlho do Bruno
e da Thais, deu largada à
maravilhosa rotina de comemorar anos de vida.
A depender dos seus tataravós, Matheus tem uma interminável ﬁla de aniversários pela frente, para alegria
da família.
O primeiro dilema do Matheusinho será optar entre
Palmeiras e São Paulo.

Parabéns!
Para Rudney Campos, que completou
mais um ano de vida na quinta-feira
(23). Ele recebe todo o amor e carinho
dos familiares, em especial a esposa
Jéssica (foto).

Tudo de lindo
Para a gatíssima Gleisiele
Sousa (Secretaria de Negócios
Jurídicos), que completará mais
um ano de vida neste domingo
(26). Todos os seus colegas de
trabalho, suas ﬁlhas Ana Laura e
Emilly, seu esposo, e seus familiares desejam bênçãos sem ﬁm.

Toda a felicidade
do mundo!
Para Rute Lehmann
Labre, que faz aniversário no dia dia 25.
São às homenagens de
José Luiz e família, que
Deus te abençoe muito.
Com beijos de todos.

Novo ciclo
Tudo de bom para Rodrigo Godoi, aniversariante dessa quintafeira (23). Sua esposa Neriane, seus pais e todos os seus amigos e
familiares desejam que seu novo ciclo seja repleto de luz, de paz e de
conquistas.

