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PÁG. 5

Praça da Bíblia é entregue 
revitalizada para população

Doação regular 
de sangue ajuda a 
manter o estoque

PÁG. 2

PÁG. 3

A chuva da noite de sexta-feira (22) 
não atrapalhou a festa de entrega da 
Praça da Bíblia para a população. O 

conhecido espaço gastronômico da ci-
dade, localizado em frente ao cemitério 
municipal, foi revitalizado, recebendo 

novos pisos, postes, �loreiras e revisão 
estrutural.

PÁG. 6

Moreira César 
recebe “Caminhada 
Novembro Azul”

5PÁG. 

Falta pouco para 
�im do prazo de 
cadastramento 
biométrico 
dos eleitores
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Pinda fecha 
outubro com 
saldo positivo 
de empregos  

Pindamonhangaba fe-
chou o mês de outubro com 
saldo positivo na geração de 
empregos. Entre os grandes 
municípios do Vale do Pa-
raíba, a cidade mantém a 
vice-liderança na abertura 
de novas vagas no mercado 

de trabalho tanto no mês de 
outubro quanto no acumula-
do do ano.

Os setores de construção 
civil e serviços foram os 

que mais ofertaram vaga 
no mercado de trabalho

“Café Caipira” é 
sucesso, mais uma vez, 
no Parque da Cidade

Os produtos são feitos nas ofi cinas do projeto “Reinvente” 
e também com a participação de parceiros

O “Café Caipira” realizado pelo 
Fundo Social de Solidariedade no 
Parque da Cidade, todo último 
domingo do mês, está se tornando 
uma tradição de sucesso. 
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Autoridades, comerciantes e grande público participaram da solenidade de entrega da praça
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Editorial

Registro
Cultural

Altair Fernandes Carvalho

O autor é jornalista, membro 
da APL-Academia Pindamonhan-

gabense de Letras e da UBT-União 
Brasileira de Trovadores – seção 

Pindamonhangaba. No jornal Tribu-
na do Norte desde 1986

 Educação nas prisões
Agradecemos à direção da Esco-

la Estadual “Comendador Teixeira 
Pombo”, do município de Tremem-
bé pelo convite – enviado pelo vi-
ce-diretor Tiago Bueno dos Santos 
- para participarmos do VI Encon-
tro dos Professores do 
PEP– (Programa de 
Educação nas Prisões), 
que será realizado nes-
ta terça-feira (26), das 
13h30 às 17h30 naque-
le município, na avenida 
Vitória Régia, s/n, Flor 
do Vale. o tema será: 
“Educação nas Prisões: 
O Atendimento Pedagó-
gico aos Sujeitos Priva-
dos de Liberdade”.  

Com relação a este 
assunto, lembramos 

que este ano, no 25º Juventrova 
(concurso estudantil da trova), 
19 escolas participaram, foram 
enviadas 682 trovas e desse to-
tal, premiados 35 alunos autores. 
Entre os vencedores tivemos a fe-

licidade de ter a Thais Stefani B. 
de Oliveira, aluna do EJA - Ensino 
Médio da Escola da Unidade Pri-
sional Feminina II, que é vincula-
da à Escola Estadual Comendador 
Teixeira Pombo, de Tremembé. 

Representando a Thais 
na festa de premiação, es-
teve uma comissão forma-
da pela diretora da escola 
vinculadora da referida uni-
dade prisional de Tremem-
bé, Maria Lúcia Bertolino; 
vice-diretor  Tiago Bueno; 
representante da unidade 
e diretora do CTE – Centro 
de Trabalho e Educação da 
Penitenciária Feminina II, 
Daiane Roberta, e a profes-
sora da estudante laureada, 
Kátia Ferreira de Matos.
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Biometria: fique em dia com a 
Justiça Eleitoral

 O prazo para cadastramento biométrico 
dos eleitores de Pindamonhangaba e de outras 
cidades em que este procedimento é obrigatório 
está chegando ao fim: termina no dia 19 de 
dezembro de 2019.

O que muitas pessoas pensam é que ao deixar 
de realizar o cadastramento biométrico elas serão 
impedidas de votar. Sim. Mas não é somente isso!  

Quem não fizer a biometria obrigatória terá 
o título cancelado, e o cancelamento deste 
documento gera impedimentos. A pessoa não 
pode tomar posse em concursos públicos; não 
pode obter passaporte; não consegue realizar 
empréstimos em bancos públicos e nem fazer 
matrícula em instituições de ensino oficiais, por 
exemplo.

O Cartório Eleitoral de Pindamonhangaba 
vem realizando a biometria ordinária desde 
setembro de 2015 e, os eleitores do município 
serão identificados pelas digitais já nas próximas 
eleições – em 2020.

Atualmente, a cidade possui mais de 114 mil 
eleitores. Destes, aproximadamente 73 mil já 
realizaram o cadastramento biométrico.

A biometria confirma a identidade de cada 
indivíduo ao votar, tornando o processo eleitoral 
mais seguro. 

Fique atento! Exerça sua cidadania!

Comissão da unidade prisional Feminina 
de tremembé prestigiou a solenidade de 

premiação do Juventrova, representando a 
aluna thais stefani B. de oliveira
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“A última cabeça” 

Uma das atrações da sessão 
festiva em comemoração aos 57 
anos de existência da APL-Aca-
demia Pindamonhangabense 
de Letras, marcada para o dia 
13 de dezembro, será a premia-
ção referente ao 1º Concurso de 
Trovas da Academia Pindamo-
nhangabense de Letras – 2019 
deverá ser uma das atrações da 
sessão festiva em comemoração 
aos 57 anos da entidade literá-
ria e cultural fundada pelo ines-

quecível Dr. Paulo Emílio D’Ales-
sandro.

O certame foi promovido 
após a realização do 1º Ensaio 
de Trovas da APL, que teve à 
frente o acadêmico e “magnífico 
trovador” José Ouverney. Partici-
pantes dessa ‘oficina de trovas’ 
receberam seus certificados na 
plenária solene da APL do mês de 
setembro. O envio de trovas pra 
concorrer terminou no dia 15 de 
novembro.

Concurso de Trovas da APL 

José ouverney e edmar 
de souza, acadêmicos 

responsáveis pela criação do 
1º Concurso de trovas da ApL

Portal R3

“Não havia ilumi-
nação naquele fim 
de mundo. O tem-
poral tornava ob-
soleto o para-bri-
sa e os faróis que 
não conseguiam 
romper meio 
metro daquela 

cortina diluviana. 

Reduzi, drasticamente, 
a velocidade. Prosseguir 
viagem não seria impru-
dência, seria loucura. Mal-
dito GPS que abandonara 
o ofício...”, assim tem início 
uma aventura de  mistério 
e suspense em mais um 
livro do escritor Maurício 
Cavalheiro, colunista deste 

jornal (coluna Proseando, 
que sai quinzenalmente às 
quintas-feiras).

“A última cabeça” está 
concorrendo ao Prêmio 
Kindle de Literatura – 
2019. Mais informações 
com o autor Maurício Ca-
valheiro em sua página no 
Facebook.

Após a conquista do título iné-
dito para as Guerreiras Pinda Fut-
sal nos “Jogos Abertos 
do Interior” - realizados 
em Marília -  as meni-
nas de Pinda voltam à 
quadra nesta terça-fei-
ra (26), para mais uma 
final, a quarta somente 
em 2019.

Desta vez, será pelo 
“Campeonato Paulista 
da Federação”, categoria 
Sub 20.

O confronto será contra a 
equipe do Corinthians em melhor 

de dois jogos. A equipe da capital 
paulista joga por dois empates 

pois fez a melhor cam-
panha na competição. 
Mas as Guerreiras Pin-
da prometem reverter 
essa situação logo na 
terça.

O jogo será no Giná-
sio do Tabaú, às 19h30, 
com entrada franca. A 
partida de volta será 
dia 29, no Parque São 
Jorge, na capital. 

A cada bolsa de sangue doada, 
até quatro vidas podem ser sal-
vas no País, segundo estatísticas 
do Ministério da Saúde. No “Dia 
Nacional do Doador de Sangue”, 
comemorado na segunda-feira 
(25), a rede pública de saúde de 
todo o país reforça a importância 
da doação regular desse insumo 
vital. No Brasil, cerca de 3,3 mi-
lhões de pessoas são doadoras 
de sangue. Isso significa que 16, 
a cada mil pessoas, doam sangue 
regularmente. 

Apesar de estar dentro do pa-
drão de doação recomendado in-
ternacionalmente, o Ministério da 
Saúde trabalha para ampliar o nú-
mero de doadores, especialmente 
o de doadores regulares. Dados 
divulgados pela Anvisa - Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
mostram que 42,9% das doações 
feitas em 2017 foram de primeira 
vez, 42% de repetição e 15% es-
porádicas. Além disso, a agência 
divulgou que, nas doações, há a 

Pinda está na final do futsal feminino

Só doação regular de sangue mantém estoques, 
diz Ministério da Saúde

prevalência dos tipos 
O+ e A+, contabilizan-
do 43% e 30,7% das 
doações realizadas em 
2017, respectivamente.

O procedimento 
para doação é simples. 
O doador passa inicial-
mente por uma identi-
ficação pessoal, seguida 
de uma triagem clínica, onde ele 
deve prestar informações gerais 
sobre seu quadro de saúde, hábi-
tos alimentares, histórico de do-
enças e uso de medicamentos. A 
coleta em si dura cerca de 15 mi-
nutos, mas todo o procedimento 
dura, em média, cerca de 40 mi-
nutos, a depender do fluxo do dia 
na unidade de saúde onde está 
sendo feita a doação.

O procedimento para doação 
é simples. O doador passa ini-
cialmente por uma identificação 
pessoal, seguida de uma triagem 
clínica, onde ele deve prestar in-
formações gerais sobre seu qua-

dro de saúde, hábitos alimenta-
res, histórico de doenças e uso 
de medicamentos. A coleta em 
si dura cerca de 15 minutos, mas 
todo o procedimento dura, em 
média, cerca de 40 minutos, a de-
pender do fluxo do dia na unida-
de de saúde onde está sendo feita 
a doação.

Os moradores de Pindamo-
nhangaba devem fazer a doação 
de sangue no Hemocentro de 
Taubaté (avenida Inglaterra, 190, 
Jardim das Nações), que  funcio-
na de segunda a sexta-feira, das 
8 às 16 horas e aos sábados, das 
7h30 às 11h30 horas.

Reprodução /Internet

Hoje (26), a partir das 9 
horas, o Ateliê Boutique das 
Artes promoverá um café da 
manhã de inauguração do 
comércio, que tem um novo 
conceito de economia. Com 
uma decoração diversifica-
da, há a valorização da ci-
dade de Pindamonhangaba, 
como uma “cidade de inte-
rior” sofisticada, simples e 
retrô, realçando a simplici-
dade e salientando o traba-
lho manual e suas origens. 

Haverá uma grande di-
versidade de artesanatos 
em bambu, ecocartonagem, 
costura criativa, patchwork, 
crochê, bonecas, roupa sob 
medida, amigurumis, tia-
ras e muito mais. Além de 
whorkshop de artesanato.

O objetivo principal é 
enfatizar a sustentabilida-

de e dar oportunidade para 
profissionais da região, au-
xiliando-os a expor e vender 
mais seus artesanatos e com 
isso contribuir para a econo-
mia da cidade, valorizando o 
trabalho manual e os peque-
nos empreendedores. Este 
segmento propõe comer-
cializar em um só estabele-
cimento suas mercadorias, 
de forma que os gastos e o 
espaço físico sejam compar-
tilhados. 

O ateliê, que une 31 arte-
sãos, está localizado na rua 
Dr. Gustavo de Godoy, 244, 
no centro de Pinda. 

Mais informações e de-
talhes sobre a loja podem 
ser adquiridos pelas redes 
sociais “Ateliê Boutique das 
Artes” ou pelo telefone (12) 
98810-3888.

Ateliê Boutique das 
Artes inaugura hoje: uma 
economia colaborativa

Divulgação
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Pindamonhangaba fechou o 
mês de outubro com saldo positi-
vo na geração de empregos. Entre 
os grandes municípios do Vale do 
Paraíba, a cidade mantém a vice
-liderança na abertura de novas 
vagas no mercado de trabalho 
tanto no mês de outubro quanto 
no acumulado do ano.

Segundo dados sobre a evolu-
ção do emprego divulgado esta 
semana pelo Caged (Cadastro 
Geral do Emprego) do Ministério 
do Trabalho e Emprego, Pinda-
monhangaba teve no mês de ou-
tubro 947 admissões contra 859 
demissões, gerando um saldo 
positivo de 88 novas vagas. Os se-
tores de construção civil e servi-
ços foram os que mais ofertaram 
vaga no mercado de trabalho.

No acumulado do ano São 
José dos Campos e Pindamo-
nhangaba são os municípios do 
Vale do Paraíba que mais gera-

Emprego: Pinda fecha outubro 
com saldo positivo e mantém 
liderança entre maiores do Vale

Ranking do Emprego 2019 no Vale

São José dos Campos 1.541

Pindamonhangaba 1.174

Taubaté 964

Guaratinguetá 601

Caçapava 555

Jacareí 247

Cruzeiro 142

Cachoeira Paulista -50

ram emprego. Em 2019 a média 
de geração de emprego no Es-
tado de São Paulo foi de 2% en-
quanto em Pindamonhangaba o 
percentual foi de 3,78%.

O programa ‘Meu Bairro é 
Legal’, realizado pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Habitação, es-
teve no Campininha no sábado 
(23), com a participação de di-
versas secretarias da Prefeitura, 
realizando atendimentos, como 
Saúde, Esportes e Lazer, entre 
outras. A equipe da Habitação es-
teve com a conferência de cadas-
tro e identificação dos imóveis do 
bairro, para o processo de regu-
larização fundiária, com apoio da 
Secretaria de Negócios Jurídicos, 
para orientações à população. 
O prefeito Isael Domingues con-
versou com os moradores e des-
tacou a necessidade da parceria 
com a população, para que for-
neça os documentos necessários. 
Ele também lembrou sobre a im-
portância desta iniciativa da Pre-
feitura. “É muito gratificante po-
der fazer parte da realização do 
sonho de tantas famílias que há 
gerações vivem em imóveis sem 
regularização, sem segurança ju-
rídica. Ser o proprietário de seu 
imóvel dá dignidade à pessoa. 
Além da valorização do imóvel 
e da organização da cidade, dá a 
possibilidade de desenvolvimen-
to da região regularizada. Não 
temos medo do desafio e esta-
mos fazendo o que é certo, numa 
somatória de esforços para a re-
gularização fundiária do municí-
pio”, afirmou.

“O trabalho de regularização 
fundiária é um trabalho difícil, 
que exige muito da equipe, mas 
que está sendo feito porque é ne-
cessário. Nós temos coragem e es-
tamos realizando a regularização 
fundiária na cidade, pensando em 
todos os benefícios para a popu-
lação, como segurança jurídica e 
valorização do imóvel”, destacou o 

“Meu Bairro é Legal” realiza ação no 
Campininha

108m², 275m² a.t. (direitos), 

R. Maria Oscarina Rezende de

Oliveira, 294, Lot. Triângulo.

INICIAL R$ 77.464,00 

(PARCELÁVEL)

CASA EM
PINDAMONHANGABA/SP

leiloesjudiciais.com.br/sp

0800-707-9272

Nesta terça-feira (26), a As-
sociação Terapia e Lazer de Mo-
reira César, em parceria com a 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Subprefeitura 

Moreira César recebe “Caminhada Novembro Azul”

secretário de Habitação da Prefei-
tura, Marcelo Martuscelli.

Atualmente, a prefeitura vem 
realizando a regularização fun-
diária em diversas regiões da ci-
dade, além do Campininha, como 
bairro das Campinas, Vila São 
Benedito (parceria com o Itesp), 
Goiabal (parceria com o Itesp). Já 
foram entregues títulos de pro-
priedades para moradores do 
Nova Esperança, Castolira e Ma-
ricá. E estão em processo para 
regularização: Mossoró, Queiroz, 
Feital, Mandu, Paulino de Jesus e 
Karin

de Moreira César e do Fundo So-
cial de Solidariedade, promove a 
‘Caminhada Novembro Azul’, na 
Vila dos Afetos.

O evento inicia às 8 horas, 

com palestra do médico urolo-
gista Dr. Rodrigo Ribeiro Cor-
tez, discutindo sobre o câncer 
de próstata, doença que atingirá 
um em cada seis homens no Bra-

sil e é a segunda 
principal causa de 
morte por cân-
cer de pessoas do 
sexo masculino, de 
acordo com o Inca 
- Instituto Nacio-
nal de Câncer.

Após a pales-
tra, a Caminhada 
inicia às 9 horas, 
saindo da Vila do 
Afetos, e em se-
guida, a ação ter-
minará com apre-
sentação musical.

De acordo com o assessor de 
eventos da Prefeitura, Ricardo 
Flores, “a ação seguirá o mesmo 
modelo da ‘Caminhada do Ou-
tubro Rosa’ e tem como objeti-
vo promover a conscientização 
deste assunto que ainda é tabu 
entre alguns homens”. O even-
to marcará o encerramento das 
ações referentes ao ‘Novembro 
Azul’.

Durante todo o mês, diversas ações marcaram a campanha 
‘Novembro Azul’ em Pindamonhangaba

Centenas de pessoas 
já foram beneficiadas 
com regularizações e 
orientações  jurídicas

Divulgação
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C O M U N I C A D O

Comunico o extravio das notas ficais  001 a 050, 051 a 
0100, 0101 a 0150 da Empresa Realenova Adm. e Correto-
ra de Seguros, cnpj .08.056.386/0001-65 a Rua São João 
Bosco , 301 – Pindamonhangaba – SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** 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 273/2019 (PMP 34644/2019) 
Para “aquisição de ferramentas e equipamentos”, com entrega dos envelopes até dia 13/12/19 às 
08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 274/2019 (PMP 34646/2019) 
Para “contratação de empresa especializada em locação de retroescavadeira”, com entrega dos 
envelopes até dia 10/12/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 275/2019 (PMP 34648/2019) 
Para “aquisição de materiais para carpintaria”, com entrega dos envelopes até dia 13/12/19 às 14h 
e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 276/2019 (PMP 34650/2019) 
Para “aquisição de materiais para pintura”, com entrega dos envelopes até dia 12/12/19 às 08h e 
início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 277/2019 (PMP 34652/2019) 
Para “aquisição de materiais de enfermagem”, com entrega dos envelopes até dia 10/12/19 às 08h 
e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 278/2019 (PMP 34655/2019) 
Para “aquisição de materiais de enfermagem”, com entrega dos envelopes até dia 11/12/19 às 08h 
e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 279/2019 (PMP 34658/2019) 
Para “aquisição de inseticidas para realizar a atividade de nebulização no controle de pragas”, com 
entrega dos envelopes até dia 11/12/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 280/2019 (PMP 34661/2019) 
Para “contratação de empresa especializada em locação de máquinas e equipamentos”, com en-
trega dos envelopes até dia 12/12/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 281/2019 (PMP 34669/2019) 
Para “aquisição de materiais para pavimentação – massa asfáltica (CBUQ)”, com entrega dos en-
velopes até dia 09/12/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 282/2019 (PMP 34678/2019) 
Para “aquisição de enxoval hospitalar para atender as Unidades de Saúde”, com entrega dos enve-
lopes até dia 12/12/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 283/2019 (PMP 34686/2019) 
Para “contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação, transporte, 
instalação, retirada e sucção de dejetos de banheiros químicos”, com entrega dos envelopes até 
dia 09/12/19 às 14h e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 284/2019 (PMP 34691/2019) 
Para “contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de portaria, controlador 
de acesso pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 11/12/19 às 08h e início 
da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 285/2019 (PMP 34718/2019) 
Para “contratação de empresa especializada para elaboração dos documentos intitulados PPRA, 
LTCAT e Laudo de Análise Ergonômica”, com entrega dos envelopes até dia 10/12/19 às 08h e 
início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 286/2019 (PMP 34724/2019) 
Para “aquisição de dois veículos sedã, zero km, para transporte de passageiros”, com entrega dos 
envelopes até dia 06/12/19 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 287/2019 (PMP 34725/2019) 
Para “aquisição de órteses e cadeira de banho”, com entrega dos envelopes até dia 06/12/19 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.  

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 245/2019 (PMP 29985/2019) 
A autoridade superior, com base no parecer técnico da Diretoria de Trânsito e Mobilidade, homolo-
gou, em 11/11/2019, e adjudicou a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especia-
lizada no fornecimento de serviço informatizado para gestão, lavratura e processamento de autua-
ções e multas de trânsito lavradas o âmbito municipal; incluindo serviço de apoio ao atendimento e 
protocolo e respectiva manutenção preventiva / corretiva e suporte técnico aos sistemas instalados 
e sistema integrado de fiscalização de pedágio municipal; em atendimento ao Departamento Muni-
cipal de trânsito de Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses, conforme descrição caracterís-
ticas, prazos e demais obrigações constantes no termo de referência”, em favor da empresa DCT 
Tecnologia e Serviços Ltda, os itens 01, 02, 03, 04, no valor total de R$ 297.600,00. 

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 219/2019 (PMP 27933/2019) 
Foi firmado o contrato 159/2019, de 04/11/2019, para “aquisição de veículo”, no valor de R$ 
103.580,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestora do contrato a Sra 
Ana Paula de Almeida Miranda, e pela contratada, empresa Callis Veículos Peças e Serviços Ltda, 
o Sr Paulo Roberto Morais de Oliveira. 

Especialistas co-
meçaram na segun-
da-feira (25) a tes-
tar a urna eletrônica 
que será usada nas 
eleições municipais 
de 2020, em mais 
um  TPS - Teste Pú-
blico de Segurança, 
organizado pelo TSE 
- Tribunal Superior 
Eleitoral.

Estão inscritos 
três técnicos indivi-
duais e cinco equipes, 
que terão até sexta-
feira (29) para tentar 
burlar o hardware ou 
o software da urna 
eletrônica e, de algu-
ma maneira, violar os 
arquivos e compro-
meter, por exemplo, o 
anonimato dos votos.

Essa é a quinta 
vez que o TSE reali-

geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.275, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, Resolve DESIGNAR o Sr. William Rodrigues Siqueira, Escriturário, para substituir a Gestora 
de Unidade, Sra. Elaine da Silva Barroso Dias, durante o período em que a mesma encontrar-se em 
férias, de 12 de setembro a 1º de outubro de 2019.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de setembro 
de 2019.
Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 04 de novembro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.285, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.

Denomina a UBS (Unidade Básica de Saúde) localizada na Av. Monsenhor João José de Azevedo, 
125 – no bairro Crispim – Pindamonhangaba/SP de FRANCISCO CARVALHO.
(Projeto de Lei nº 03/2019, de autoria do Vereador Antonio Alves da Silva – Toninho da Farmácia).
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada de FRANCISCO CARVALHO a UBS (Unidade Básica de Saúde) 
localizada na Av. Monsenhor João José de Azevedo, 125 – no bairro Crispim, no município de 
Pindamonhangaba/ SP. 
Art. 2º A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba, 08 de novembro de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária Municipal Obras e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 08 de novembro de 2019.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº  5.719, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019.

Fixa o valor do auxílio transporte concedido aos estagiários da Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba. 
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições le-
gais, e nos termos do art. 2º da Lei nº 4.933, de 10 de junho de 2009,

R   E   S   O   L   V   E :-
Art. 1º Fixa em R$ 96,80 (noventa e seis reais e oitenta centavos) mensais, o valor para o auxílio 
transporte concedido aos estagiários da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a partir de 1º 
de novembro de 2019. 
Art. 2º   Revoga o Decreto nº 4.539, de 07 de julho de 2009.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de 
novembro de 2019.
Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 21 de novembro de 
2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos 

TSE inicia teste de integridade 
em urnas eletrônicas de 2020

reprodução/nternet

CONVOCAÇÃO – 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019
Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, Titulares e Suplentes do Conselho Municipal de Educa-
ção de Pindamonhangaba – CMEP,  representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, con-
vocados a comparecerem na data abaixo, para a realização da “3ª Reunião Ordinária de 2019”, 
cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
1- Recepção do colegiado (10 min.);
2- Exposição sobre ações de fomento ao Plano de Carreira (Meta 17 do Plano Municipal de Edu-
cação, Lei Nº 5786, 23 de junho de 2015) na rede municipal de ensino (Proponente: Professora 
Tânia/30 min.);
3- Definição da equipe de voluntários para fiscalização do processo seletivo GREB /Gestor Regio-
nal de Educação Básica 2019 (30 min.);
4- Exposição de projeto “Alteração de sinalizador nas escolas municipais de Pindamonhangaba” 
(Proponente: Evalda/20 min.);
5- Momento reflexão: A valorização do trabalho voluntário de conselheiros de educação. Presença 
de dona Fátima (ex-presidente do CME/20 min.);
6-Informes finais e agradecimentos (10 min.).

Data:       28/11/2019 (quinta-feira)
Horário:   18h00 (dezoito horas)
Local:        APAE/Pindamonhangaba, R. José Oliveira, 55 - Crispim, Pindamonhangaba - SP, 12402-250

Evalda de Andrade Silva Costa
Presidente do CME – Gestão 2019/2021

Os conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público), por favor comuni-
quem seus suplentes e justifiquem sua falta através do e-mail: cme@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ERRATA
Portaria nº 017/2019 da Secretaria Municipal de Educação,
Regulamenta o Processo Seletivo para a Função de Gestor Regional de Educação Básica

Na página 5:
Alínea j: No dia 06 de dezembro sairá a lista de habilitados para a 4ª fase [...], leia-se “No 
dia 10 de dezembro sairá a lista de habilitados para a 4ª fase [...]”.
 § 2º - Os recursos referentes à fase de provas objetivas poderão ser apresentados pelos 
candidatos interessados no período de 09 a 10 de dezembro, mediante requerimento enca-
minhado diretamente ao Secretário Municipal de Educação, leia-se “Os recursos referentes 
à fase de provas objetivas poderão ser apresentados pelos candidatos interessados no 
período de 03 a 04 de dezembro [...]”;
§ 3º - As respostas aos recursos apresentados serão publicadas pela Secretaria Municipal 
de Educação em 13 de dezembro, no jornal Tribuna do Norte, leia-se “As respostas aos 
recursos apresentados serão publicadas pela Secretaria Municipal de Educação em 10 de 
dezembro [...]”

Júlio César Augusto do Valle 
Secretário de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.283, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribui-
ções, RESOLVE CESSAR a designação do Sr. Eduardo José Müller para o cargo de Asses-
sor  a partir 21 de outubro de 2019. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de 
outubro de 2019.

Pindamonhangaba, 25 de novembro de 2019.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 25 de novembro 
de 2019.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

No próximo dia 6 de 
dezembro, a MDS Constru-
tora e Incorporadora (em-
presa de 13 anos que atua 
em desenvolvimento de 
projetos e administradora 
de bens) apresentará um 
novo projeto para a região 

do Vale do Paraíba: o CET - 
Centro Empresarial de Tre-
membé.

O projeto traz consigo 
diversos benefícios para 
as empresas, dentre eles o 
fácil acesso para o Sul de 
Minas, São Paulo e Rio de 

Janeiro. Além de ser locali-
zado a 10 minutos das ro-
dovias Presidente Dutra e 
Carvalho Pinto. O CET con-
ta com uma ampla segu-
rança e estrutura completa 
com rede de água, esgoto e 
energia elétrica.

 As empresas que se ins-
talarem no empreendimen-
to terão incentivos fiscais 
concedidos pela prefeitura 
de Tremembé por até 20 
anos, decorrentes da Lei 
complementar n. 253 de 21 
de fevereiro de 2013. 

za o TPS, cujas inscrições 
ficaram abertas para qual-
quer especialista interes-
sado em tentar burlar o 
sistema eletrônico de vo-
tação. As atividades ocor-
rem em Brasília, na sede 

da Justiça Eleitoral, onde 
foi montado um espaço 
para que os técnicos pos-
sam trabalhar.

Em 2017, técnicos en-
contraram três falhas no 
sistema da urna eletrôni-

ca, conseguindo ter aces-
so aos dados internos do 
equipamento. Na época, o 
TSE afirmou que não havia 
motivo para preocupação, 
pois as falhas seriam sana-
das antes das eleições.

Vale do Paraíba recebe um grande 
empreendimento empresarial em dezembro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico, Ele-
trônico, Siderúrgico, Oficinas Mecânicas, Elétricas, Eletrônicas, Serralherias e de Auto Peças de 
Pindamonhangaba, Moreira César e Roseira, por seu presidente Herivelto dos Santos Moraes, 
convoca todos os trabalhadores para participarem de Assembleia Geral Ordinária, que será realiza-
da no dia 28 de Novembro de 2019, às 17:30 horas em primeira convocação e às 18:00 horas em 
segunda convocação sede provisória do sindicato, que fica localizada à Rua Albuquerque Lins, no 
125, Bairro: centro, cidade Pindamonhangaba, com a seguinte ordem do dia:
a) Votação da Prestação de Contas do mandato da direção sindical do ano de 2018;
b) Votação da Previsão Orçamentária para o Exercício de 2020;
c) Outros assuntos de interesse da categoria.
Pindamonhangaba, 26 de Novembro de 2019.

Herivelto dos Santos Moraes
Presidente
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Falta pouco para fim do prazo de cadastramento biométrico dos eleitores
Está chegando ao fim o prazo 

para cadastramento biométrico 
dos eleitores de Pindamonhanga-
ba. O período termina no dia 19 de 
dezembro de 2019.

Para cadastrar as digitais e revi-
sar os dados, basta levar documen-
to oficial original de identificação, 
comprovante de residência recen-
te e título de eleitor, caso tenha.

Quem não fizer a biometria 
obrigatória terá o título cancela-
do. O cancelamento do documento 
gera impedimentos na vida civil, 
tais como: tomar posse em con-
curso público, obter passaporte, 

conseguir empréstimos em bancos 
públicos e fazer matrícula em insti-
tuições de ensino oficiais.

Os eleitores de Pindamonhan-
gaba já serão identificados pelas 
digitais nas eleições municipais de 
2020. A biometria confirma a iden-
tidade de cada indivíduo ao votar, 
tornando o processo eleitoral mais 
seguro.

O Cartório Eleitoral de Pinda-
monhangaba já vem realizando a 
biometria ordinária desde setem-
bro de 2015. Para realizá-la é ne-
cessário fazer agendamento pelo 
sítio do TRE/SP (www.tre-sp.jus.

br) ou pessoalmente no Cartório 
Eleitoral, que está localizado na 
Rua Francisco Glicério, nº 418 – 
Jardim Boa Vista. 

O município de Pindamonhan-
gaba possui atualmente por volta 
de 114 mil eleitores, sendo que, 
aproximadamente, 73 mil  elei-
tores já fizeram o cadastramento 
biométrico.

Eleitores de 
Pindamonhangaba 
têm até o dia 19 de 

dezembro para fazerem o 
cadastramento digital

Acidentes de grande impacto inflacionam 
número de mortes no trânsito

Os recentes dados anunciados pelo Go-
verno de Estado revelaram que dois gran-
des acidentes impactaram o número de 
óbitos em acidentes de trânsito em Pin-
damonhangaba no ano de 2019. Segundo 
dados do Infosiga, de janeiro a outubro o 
município registrou 44 óbitos de vítimas 
de acidente de trânsito.

“Estávamos vindo numa decrescente. Em 
2017 foram registradas 31 mor tes, em 2018 
reduzimos para 19 vítimas fatais e neste ano 
já somam 44 óbitos, mais que o dobro do 
ano anterior em apenas 10 meses,” explicou 
a diretora de Trânsito, Luciana Viana.

Entretanto, quase metade dos acidentes 
ocorrem em rodovias que não estão sob ju-

risdição do município, 43%. Outro fato im-
portante que ajuda a explicar esse aumento 
está no registro de dois acidentes de gran-
de impacto que juntos somaram 17 vítimas.

A primeira grande fatalidade ocorreu 
em junho, quando um acidente com um ôni-
bus na rodovia Floriano Rodrigues Pinhei-
ro, deixou 10 vítimas fatais, todas turistas 
de municípios da Baixada Santista que vol-
tavam de passeio em Campos do Jordão.

Outro acidente foi registrado no mês 
passado na Estrada da Sapucaia, área rural 
do município, quando uma imprudência vi-
timou 7 pessoas da mesma família, que es-
tavam todas em apenas um veículo que caiu 
num córrego, à beira da estrada.

Jovens e motociclistas

O Departamento de Trânsito excluiu 
das análises o acidente da estrada da Sa-
pucaia e levando em consideração apenas 
os acidentes em vias municipais encontrou 
situações preocupantes: a maior parte das 
vítimas são jovens, do sexo masculino e 
motociclistas.

“Podemos observar um alto índice de 
acidentes com óbitos aos fins de semana, 
envolvendo vítimas jovens entre 18 a 29 

anos, no período da tarde e noite das 12 às 
24 horas e, em sua grande maioria, do sexo 
masculino e conduzindo motocicletas”, afir-
mou a diretora de trânsito.

Em 2018 foram 7 acidentes no total, 2 
deles aos finais de semana, e em 2019, 25 
no total e 17 no final de semana, aumento 
proporcional de quase 40% dos acidentes 
nos fins de semana, considerando o aciden-
te na área rural.

Os jovens também foram as principais 
vítimas fatais em 2019, sendo que na faixa 
etária de 18 - 29 anos foram 9, contra ape-
nas 1 em 2018.

A motocicleta foi o modal que mais im-
pactou no aumento dos acidentes em 2019, 
foram 10 vítimas em 2019 contra 2 em 
2018, 5 vez mais que no ano anterior.

O Deptran deverá intensificar suas 
ações de fiscalização nos períodos identi-
ficados de maior ocorrência dos acidentes, 
buscando as parcerias com a Polícia Militar, 
coibindo ações de imprudência dos motoci-
clistas como dirigir sob a influência de álco-
ol, em especial em áreas de aglomerações 
de jovens.

Também serão intensificadas as ações 
educativas alertando sobre a importância de 
se conduzir de forma segura e responsável. 

Divulgação

Divulgação

“Café Caipira” é sucesso, mais 
uma vez, no Parque da Cidade

O “Café Caipira” realizado pelo Fundo Social de So-
lidariedade no Parque da Cidade, todo último domingo 
do mês, está se tornando uma tradição de sucesso. Os 
produtos são feitos nas oficinas do projeto “Reinvente” e 

também com a participação de parceiros.
A atração musical do último domingo (24) foi a dupla 

sertaneja pindense Bueno Viola e Mônica.
Segundo a presidente do Fundo Social, Cláudia Domin-

gues, a intenção é viabilizar aos frequentadores do Par-
que da Cidade um momento de partilha e interação social, 
além de divulgar as oficinas do “Reinvente”. O evento é 
gratuito e visa à confraternização entre os munícipes.

Iniciativa é realizada pelo Fundo Social de Solidariedade e voluntários Música ficou por conta da dupla Bueno Viola e Mônica

Divulgação Divulgação
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Praça da Bíblia 
é entregue 
revitalizada 
para população

Pároco da igreja de Sant´Anna, Pe Afonso Lobato prestigiou o evento

A chuva da noite de sexta-fei-
ra (22) não atrapalhou a festa de 
entrega da Praça da Bíblia para 
a população. O conhecido espaço 
gastronômico da cidade, locali-
zado em frente ao cemitério mu-
nicipal, foi revitalizado, receben-
do novos pisos, postes, floreiras 
e revisão estrutural.

A cerimônia de entrega da 
revitalização contou com a pre-
sença do prefeito Isael Domin-
gues, da presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Claudia 
Domingues, do vice-prefeito e 
do secretário de Governo, Ri-
cardo Piorino, da secretária de 
Obras e Planejamento, Marce-
la Franco, além dos vereadores 
Carlos Moura Magrão, Gislene 
Cardoso e Professor Oswaldo. 
Também participou da cerimô-
nia, o representante dos comer-
ciantes da Praça da Bíblia, Levi 
Ferreira.

O local recebeu ainda uma 
benção do pastor-presidente do 
Conselho de Pastores de Pinda-
monhangaba, Ezequiel Braça, e 

do pároco do Sant’Anna, padre 
Afonso Lobato.

Além da cerimônia, foram re-

alizados shows com Bianca Ariel 
e com o diácono Nelsinho Corrêa, 
da Canção Nova. Foram realiza-

Igreja da Cidade (Eleve), Bola de 
Neve (Equipe de Adoração) e Pe-
tra (Equipe de Adoração) e no do-
mingo (24), com a Banda Análise 
(Tributo ao Legião Urbana). Foi 
realizada feira de artesanato Arte 
Encanto todos os dias.

A Praça da Bíblia recebeu 
um investimento total de R$ 
225.027,91, tendo emenda impo-
sitiva de R$127 mil da Câmara de 
Vereadores.

A Praça da Bíblia é uma área 
gastronômica que reúne gran-
de público, principalmente aos 
fin s de semana, se firmando 
como novo ponto turístico de 
Pindamonhangaba. A obra neste 
espaço faz parte do projeto da 
administração municipal para 
revitalização de diversos locais 
da cidade, como a Praça Sete 
de Setembro, Praça Monsenhor 
Marcondes, Feira Livre do Mer-
cado Municipal, Rua dos An-
dradas e diversos outros locais, 
visando acessibilidade e ade-
quação para atração de visitan-
tes e turistas. 

dos shows ainda, no sábado (23), 
de adoração e louvor com a Igreja 
da Cidade (Equipe de Adoração), 

Pastor-presidente do Conselho de Pastores da 
cidade, Ezequiel Braça, participou da solenidade

Reunião com comerciantes define 
padronização com container e banheiro

Os comerciantes da Praça da 
Bíblia, espaço gastronômico e 
turístico de Pindamonhangaba, 
definiram em reunião com o pre-
feito Isael Domingues, vice-pre-
feito Ricardo Piorino e vereadora 
Gislene Cardoso as próximas 
ações após a revitalização do 
espaço. Conforme aprovado por 
todos os presentes no encontro, o 
projeto contemplará na segunda 
fase a padronização das barracas 
com implantação de container e 
banheiro individualizado.

O prefeito lembrou que desde 
o primeiro momento a ideia 
de construção de banheiros foi 
descartada por todos, face a 
dificuldade de administração, 

custos para sua manutenção e 
frequentes vandalismo que esse 
espaço sofre.

A ideia é transformar os 15 pon-
tos comerciais em espaços padro-
nizados, tamanho 6m x 2,5m, com 
banheiro individualizado para cada 
comerciante administrar. A utiliza-
ção de containers no mercado gas-
tronômico é uma tendência devido 
ao baixo investimento, diversidade, 
economia de material e sustentabi-
lidade, trazendo excelente retorno 
ao comerciante.

A vereadora Gislene Cardoso 
apresentou imagens do espaço 
gastronômico de Campos do 
Jordão e comprometeu-se em 
levar os comerciantes de Pinda-

monhangaba para conhecer o 
local, que será projetado de forma 
semelhante ao projeto de Pinda-
monhangaba.

Durante o encontro foram 
acertados ainda detalhes da 
energização individual que cada 
ponto passará a ter, bem como 
acertos para a realização de uma 
programação de Natal no espaço 
e ainda a implantação de internet 
gratuita WIFI no local.

Participaram do encontro os 
secretários Álvaro Staut (Desen-
volvimento Econômico), Marcela 
Franco (Planejamento e Obras) e 
Fabrício Pereira (Administração), 
além dos adjuntos Ana Lucia (Tu-
rismo) e Alexandre Pió (Governo).

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

espaços
revitalizados


