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Divulgação

Pinda recebe revitalização da 
Praça Monsenhor Marcondes

Na noite do último domingo 
(8), a população de Pindamo-
nhangaba lotou a Praça Monse-
nhor Marcondes, em evento que 
o�icializou a entrega das obras de 
revitalização do local. A cerimô-

Grande público prestigiou a cerimônia de entrega da revitalização da Praça. Em funcionamento, fonte luminosa encantou a população

nia teve a participação de autori-
dades municipais, da comitiva do 
Papai Noel e da Camerata Jovem 
do Projeto Jataí, que abriu e en-
cerrou a programação.

PÁG. 3

Representantes da Prefeitura, do Fundo Social e da Acip durante cerimônia

“Meu Bairro é Legal” 
realiza ação no Karina, 
Ramos e Paulino de Jesus

No sábado (7), a Secretaria 
Municipal de Habitação realizou 
mais uma ação do programa 
“Meu Bairro é Legal”, desta vez 
na quadra coberta do Karina e do 

Ramos, para beneficiar com regu-
larização fundiária os moradores 
destes bairros e ainda do Paulino 
de Jesus.

PÁG. 3

Mecânica, Logística 
e Administração 
são os cursos mais 
procurados nas 
Etecs de Pinda

O atual processo seletivo 
das Escolas Técnicas Estaduais 
(Etecs) conta com a oferta de 
545 vagas em Pindamonhanga-
ba. Divididas entre 14 opções de 
cursos, as oportunidades valem 
para aulas gratuitas com início 
no primeiro semestre de 2020. 
No município, a procura média 
é de 3,13 inscritos por vaga.

Divulgação

Divulgação

Reprodução internet

Estudantes do Sesi 
promovem Campanha 
de Doação de Sangue

PÁG. 2
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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

Colunista da Tribuna é premiada com  a 
“Distinção ‘Nelson Pesciotta’ de Jornalismo 2019”

No último sábado (7), no Salão 
do Júri do Centro Unisal – Lorena, 
o IEV - Instituto de Estudos Vale-
paraibanos concedeu a “Distinção 
‘Nelson Pesciotta’ de Jornalismo 
2019” à escritora Juraci de Faria 
Condé “pelo incansável trabalho 
de divulgação da cultura, história 
e memória do Vale do Paraíba no 
Jornal Tribuna do Norte, de Pin-
damonhangaba”, na coluna quin-
zenal “Nossa Terra, Nossa Gente”, 
período – 2015/ 2019.

Ao receber o prêmio, a cronis-
ta TN agradeceu ao presidente do 
IEV, Diego Amaro de Almeida, aos 
demais membros do Instituto; ao 
patrono da distinção que recebia, 
embaixador da cultura valeparai-
bana, Nelson Pesciotta (in memo-
riam); à jornalista responsável 
pelo jornal Tribuna do Norte e 
presidente da Fundação Dr. João 
Romeiro (mantenedora do jornal), 
Jucélia Batista Ferreira; e aos ami-
gos jornalistas, Ricardo Estevão de 
Almeida e Altair Fernandes.

“Dedico este prêmio aos meus 
pais, professores, filhos e todos 

Curador do 
prêmio de 
jornalismo, 
Humberto 
Felipe, 
colunista 
premiada 
Juraci, e o 
membro 
fundador 
do IEV, 
professor 
Francisco 
Sodero 
Toledo

Certificado de 
premiação do IEV

aqueles que nestes cinco anos 
partilharam comigo a história de 
suas vidas, os seus sonhos e as 
suas lutas em prol da cultura, da 
história e da memória de Pinda-
monhangaba e do Vale do Paraí-
ba”, agradeceu emocionada.

Pela segunda vez, o jornal Tri-
buna do Norte teve uma coluna 
sua lembrada entre os laureados 
pelo Instituto de Estudos Valepa-
raibanos. Há exatamente 10 anos, 
em novembro de 2009, reconhe-
cendo, conforme constou, “sua 
importante contribuição para a 
memória da nossa região”, rece-
bia a “Distinção Cultural ‘Paulo 
Camilher Florençano’” pela pu-
blicação semanal  da página dedi-
cada à história de Pinda. 

Soneto 
premiado

E outro dos colunistas quin-
zenais deste jornal (coluna Pro-
seando), o escritor Maurício 
Cavalheiro, foi premiado em Le-
opoldina, Minas Gerais, no 28º 
Concurso Nacional de Poesias 
Augusto dos Anjos, com o seguin-
te soneto:

O velho e o passarinho
Todos os dias, à tarde surgida,
o passarinho cumpre o mesmo enredo:
deixa o seu ninho oculto no arvoredo,
voa lonjuras arriscando a vida.

Quando reencontra a casa carcomida,
pela janela entra no quarto e, ledo,
outra vez pousa no franzino dedo
da mão que um dia trouxe-lhe comida.

O velho, ao vê-lo, sorri, mas no peito
o coração cansado, com defeito,
desiste de enfrentar a enfermidade.

E o passarinho, ao perceber a entrega,
tomba no leito e a própria vida nega
para voar, com ele, à eternidade...

Divulgação

Divulgação

Internet

Shopping Pátio Pinda 
oferece como novidade 
de natal ‘Trono Pet’ para 
animais de estimação

Escola expõe trabalho sobre 
artista Diego Rivera no shopping

O Shopping Pátio Pinda traz 
como tema deste ano o “Natal de-
licioso”, englobando os animais 
na decoração natalina. Trata-se 
do ‘Trono Pet’, na qual os clien-
tes do centro de compras e lazer 
podem levar o seu animal de esti-
mação para tirar uma foto com o 
“Papai Noel”, devendo estar utili-
zando coleiras e guias. Já os cães 
acima de 20kg devem estar com 
focinheira.

Além dos pets, as crianças 
também têm diversão gratuita até 
5 de janeiro. Na praça de eventos 
haverá um espaço revestido de 
grama sintética, piscina com es-
puma e marshmallow de pelúcia, 
árvores de pirulito e biscoito, xí-
caras gigantes de “gira-gira” e uma 
árvore de natal com 9 metros de 
altura com um escorregador den-
tro. Além disso, o Shopping con-
ta com uma iluminação especial 
em sua fachada externa. O “Papai 
Noel” está no shopping de segun-
da a sábado, das 14 às 18 e das 19 
às 21h30, e aos domingos, das 14 
às 21 horas, até 24 de dezembro, 
dia em que o atendimento será 
das 10 às 18 horas. 

Relembrando que ainda 
acontece a 6ª edição da ‘Árvo-
re dos Sonhos’, uma iniciativa 
de presentear crianças caren-
tes da região que vai até o dia 
15 de dezembro. A ação é uma 
parceria entre a UniFunvic, o 
Fundo Social e a Apae, na qual 
os clientes devem escolher a 
foto de uma das crianças na 
árvore de natal localizada pró-
ximo às Lojas Americanas e 
presenteá-la com um kit com-
posto por um calçado, uma rou-
pa e um brinquedo. Os cadas-
tros para participação podem 
ser feitos todos os dias, das 15 
às 21 horas

Além de todas as atrações e 
campanha solidária, os clientes 
ainda têm a oportunidade de 
concorrer a um Nissan Kicks 
1.6 S Manual Branco Diamond 
2019/2020 0KM. Para partici-
par basta trocar as notas fiscais 
por um cupom no valor mínimo 
de R$200, em compras. Nas 
trocas de segunda a quinta (ex-
ceto feriados) os cupons serão 
em dobro, sendo que a promo-
ção vai até o dia 5 de janeiro.

“Papai Noel” agora tira fotos com pets no shopping

Divulgação

A Escola Estadual Professor 
Wadie Milad está com a “Exposição 
Diego Rivera” no Shopping Pátio 
Pinda. A mostra ficará no centro 
de compras e lazer até esta quar-
ta-feira (11). A coletânea conta um 
pouco sobre a biografia e obras do 
artista mexicano Diego Rivera, mu-
ralista que foi casado com a famosa 
artista Frida Khalo.

Os alunos do 8º ano do Ensi-
no Fundamental, juntamente com 
a professora de História, Sidneia 
Gomes, são os responsáveis pela 
produção da “Exposição Diego Ri-
vera”. Todo processo de criação das 

obras teve início com os estudos 
das habilidades contempladas na 
série passando para confecção das 

obras, utilizando materiais reutili-
záveis e a conscientização da pre-
servação do meio ambiente.

Divulgação

Estudantes do Sesi promovem 
Campanha de Doação de Sangue

Estudantes do 6º ano da esco-
la Sesi Pindamonhangaba estão 
promovendo uma Campanha de 
Doação de Sangue, que vai até 
esta quarta-feira (11).

A ação solidária é o resultado 
de um dos trabalhos desenvolvi-
dos no eixo de Linguagens, cujo 
tema é: “Precisa-se de Heróis?”, 
do qual surgiram dois subtemas: 
“Doe sangue, você pode salvar 
até quatro vidas” e “Seja tam-
bém um Herói, o Sangue é o seu 
Poder”.

As doações devem ser feitas 
no Hemocentro de Taubaté e 
para que ela seja contabilizada 
no projeto dos alunos, é impor-
tante dizer que a ação faz parte 
do projeto do Sesi Pindamo-
nhangaba.

O procedimento para doa-
ção é simples. O doador passa 
inicialmente por uma identifi-
cação pessoal, seguida de uma 
triagem clínica, onde ele deve 
prestar informações gerais so-

bre seu quadro de saúde, há-
bitos alimentares, histórico de 
doenças e uso de medicamen-
tos. A coleta em si dura cerca de 
15 minutos, mas todo o procedi-
mento dura, em média, cerca de 
40 minutos.

Para ser doador de sangue é 
necessário ter entre 16 e 69 anos; 
para menores de 18 anos existe 
uma lista de documentação ne-
cessária e um formulário de auto-
rização (site hemonúcleo); pesar 
no mínimo 50kg; estar descansa-
do e alimentado.

O hemocentro de Taubaté fica 
na Rua Inglaterra, 190 - Jd das 
Nações. Funciona às segundas-
feiras, das  8h às 17h; de terça à 
sexta-feira, das 8h às 16h; e aos 
sábados, das 7h30 às 11h30. 

Divulgação

Revitalização e 
acessibilidade

Muito aguardado, o funcionamento da nova fonte 
luminosa da Praça Monsenhor Marcondes em Pin-
damonhangaba levou dezenas de pessoas ao local, 
na noite do último domingo (8), quando a prefeitura 
realizou a entrega oficial da revitalização da praça e 
adjacências.

A comitiva natalina: ‘Papai Noel’, ‘Mamãe Noel’ e 
‘Duendes’ se fez presente alegrando a garotada, e o 
público adulto fez questão de gravar, de fotografar e 
de prestigiar o funcionamento da fonte  - que conta 
com jatos de águas laterais e centrais, além de luzes 
de led.

Espaço histórico da cidade, a praça recebeu paisa-
gismo e adequações como novos bancos e novos pisos 
trazendo mais  acessibilidade e modernidade ao local.  

O entorno da praça - a rua dos Andradas - também 
recebeu melhorias relacionadas à questões de acessi-
bilidade para os diversos públicos.

Todas essas benfeitorias trazem não só beleza, mas 
pessoas circulando pela região central, o que contribui 
para movimentar os comércios, fazendo girar a econo-
mia em uma data tão aguardada pelos comerciantes.
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No último sábado (7), a Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de Habi-
tação, realizou mais uma ação do 
programa “Meu Bairro é Legal”, 
desta vez na quadra coberta do 
Karina / Ramos, para beneficiar 

com regularização fundiária os 
moradores destes bairros e ainda 
do Paulino de Jesus.

A equipe da Habitação esteve 
presente com a conferência de 
cadastro e identificação dos imó-
veis do bairro, para o processo 

de regularização fundiária, e terá, 
ainda, apoio da Secretaria de Ne-
gócios Jurídicos, para orientações 
à população. Além dos serviços 
para regularização fundiária, o 
programa contou com a equipe de 
Lazer da Secretaria de Esportes.

Reunião no Azeredo – As 
ações do “Meu Bairro é Legal” não 
param. Além do Karina, Ramos, 
Paulino de Jesus, Goiabal, Vila São 
Benedito e outros, a equipe da Se-
cretaria de Habitação estará no 
Azeredo nesta terça-feira (10), às 

19 horas, no centro comunitário, 
para uma audiência pública de 
esclarecimento e orientação so-
bre regularização da escritura dos 
imóveis do loteamento. O centro 
comunitário fica na rua Benedito 
Galvão de Castro, 150, Azeredo. 

“Meu Bairro é Legal” realiza ação 
no Karina, Ramos e Paulino de Jesus

Uma grande festa marcou a 
entrega oficial da revitalização da 
Praça Monsenhor Marcondes, na 
noite do domingo (8). A popula-
ção lotou a praça e o evento con-
tou com autoridades municipais 
e autoridades natalinas: ‘Papai 
Noel’, ‘Mamãe Noel’, ‘Duendes’, 
além do ‘Papai Noel do Lojão’. 

A cerimônia teve a partici-
pação especial da Camerata Jo-
vem do Projeto Jataí, que abriu 
e encerrou o evento. No palco, 
presença do prefeito Isael Do-
mingues, da presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Cláudia 
Domingues, do vice-prefeito e 
secretário de Governo, Ricardo 
Piorino, da secretária de Obras 
e Planejamento, Marcela Franco, 
do presidente da Acip, Thiago 
Derrico, entre outros.

Espaço histórico de Pindamo-
nhangaba, a praça recebeu ade-
quações como novo piso incluin-
do piso podo tátil, acessibilidade, 
novos bancos e, principalmente, 
um novo chafariz  - agora, uma 
fonte luminosa - embelezando 
ainda mais o centro da cidade.

“O alargamento das calçadas 
e o piso adequado para cadeiran-
tes e idosos é uma necessidade 
urgente de nossa cidade, por isso 
revitalizamos a Praça Monsenhor 
Marcondes, que é uma praça mui-
to antiga. E a cereja do bolo é o 
novo chafariz, que já estava pa-
rado há alguns anos e que agora 
foi substituído por um novo, mais 
moderno, com opções de cores e 
até música, que com certeza vai 
embelezar nossa cidade, atraindo 
as pessoas para a região central e 
beneficiando também os comer-
ciantes”, avaliou o prefeito, refor-
çando a importância da cidade se 
adequar à atualidade e à acessi-
bilidade.

Pindamonhangaba recebe revitalização 
da Praça Monsenhor Marcondes

Nova fonte luminosa é destaque, embelezando ainda mais o centro da cidade

Divulgação

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação

Divulgação

Participaram das atividades equipes das secretarias de Habitação, de Negócios Juridícos, de Esportes e Lazer, voluntários entre outros

Prefeito reforçou a importância da revitalização para 
acessibilidade, modernidade e embelezamento do espaço

Camerata Jovem abrilhantou evento
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cotidiano

Município de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Re-
gistro de Preços referente ao PPRP nº 190/2019 de “Contratação de empresa especializada em 
locação de estruturas, com ou sem mão de obra, responsabilidade técnica em montagem, desmon-
tagem e operação em estruturas metálicas ara coberturas e pisos”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 20/11/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 437/2019 Empresa: LIMA & RIOS LTDA EPP
***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Re-
gistro de Preços referente ao PPRP nº 218/2019 de “aquisição de insulinas”, com validade de 12 
meses, assinadas em 18/11/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 432/2019 Empresa: DAKFILM COMERCIAL LTDA
ATA nº 433/2019 Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO LTDA
***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Re-
gistro de Preços referente ao PPRP nº 251/2019 de “aquisição de maquinas de lavar roupas”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 22/11/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.
ATA nº 454/2019 Empresa: TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - EPP

Pindamonhangaba, 9 de dezembro de 2019.

                 MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
                        ESTADO DE SÃO PAULO 

 
                  Setor de Prestação de Contas    

                    Departamento de Administração e Finanças               
                  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
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Extrato de Parceria firmada entre Organização da Sociedade Civil e a Secretaria 

Municipal de Saúde 
 

Extrato de Parceria Termo de Colaboração Técnica e Financeira nº 042/2018 – 
Aditamento nº 01/2019 

Processo 
Administrativo 

2305/2018 e 34284/2018 

Celebrantes 
Município de Pindamonhangaba / Secretaria Municipal de 
Saúde e Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda 
Esperança 

Objeto 
Desenvolvimento de atividades complementares ao 
tratamento terapêutico e promoção à saúde, abrigando 
adultos que apresentam sintomatologia da AIDS. 

Vigência 01/01/2020 a 31/12/2020 
Valor R$ 50.071,56 
Data de Assinatura 05/12/2019 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONVOCAÇÃO – 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2019

Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, entidades e 
sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecer, na 
data e local abaixo, para a realização da “12ª Reunião Ordinária de 2019”, cuja pauta vem 
a seguir:

Pauta:
• Leitura e Aprovação de Ata
• Apresentação do Orçamento da Assistência Social – exercício 2020
• Apresentação do PMAS Estadual - 2020
• Informes Gerais

Dia:  11/12/2019 (Quarta-Feira)
Horário:  17h00 (dezessete horas) 
Local: Auditório da Prefeitura Municipal 

Doralice C. de Souza Labastie - Presidente do CMAS

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifi quem sua falta através dos emails:

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 156/19 –  CONSTRUÇÃO DE CALÇADA

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Proprietário) AGRO PASTORIL E COMER-
CIAL MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSÉ LUIZ DE SOUZA S/NR., Bairro  
MOMBAÇA  inscrito nesse município sob a sigla: SO110506001000, quadra 26 lote 834, para que 
efetue a CONSTRUÇÃO DE CALÇADA do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 116° e 119º da Lei 1.411 de 10/10/1974 . Realizar atualização do cadastro do imóvel 
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/
outubro/2015.
NOT. Nº 2457-19  Valor R$ 3.992,00

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

________________ o0o ________________
Controle 157/19 –  CONSTRUÇÃO DE CALÇADA

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Proprietário) AGRO PASTORIL E COMER-
CIAL MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSÉ LUIZ DE SOUZA S/NR., Bairro  
MOMBAÇA  inscrito nesse município sob a sigla: SO110506043000, quadra 26 lote 833 para que 
efetue a CONSTRUÇÃO DE CALÇADA do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 116° e 119º da Lei 1.411 de 10/10/1974 . Realizar atualização do cadastro do imóvel 
é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/
outubro/2015.
NOT. Nº 2460-19  Valor R$ 3.992,00

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

________________ o0o ________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 158/19 –  CONSTRUÇÃO DE MURO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Proprietário) AGRO PASTORIL E COMER-
CIAL MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSÉ LUIZ DE SOUZA S/NR., Bairro  
MOMBAÇA  inscrito nesse município sob a sigla: SO110506001000, quadra 26 lote 834 para que 
efetue a CONSTRUÇÃO DE MURO do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 111° e 119º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 4° da lei 2610 de 09/12/1991. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
NOT. Nº 2463-19  Valor R$ 3.992,00

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

________________ o0o ________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 159/19 –  CONSTRUÇÃO DE MURO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Proprietário) AGRO PASTORIL E COMER-
CIAL MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSÉ LUIZ DE SOUZA S/NR., Bairro  
MOMBAÇA  inscrito nesse município sob a sigla: SO110506043000, quadra 26 lote 833 para que 
efetue a CONSTRUÇÃO DE MURO do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade 
com o artigo 111° e 119º da Lei 1.411 de 10/10/1974 e artigo 4° da lei 2610 de 09/12/1991. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
NOT. Nº 2462-19  Valor R$ 3.992,00

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

________________ o0o ________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 160/19 – LIMPEZA  DE TERRENO

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Proprietário) Sr. AGRO PASTORIL E CO-
MERCIAL MOMBAÇA S/A,  responsável pelo imóvel situado a RUA JOSÉ LUIZ DE SOUZA, S/NR, 
Bairro  MOMBAÇA  inscrito nesse município sob a sigla: SO110506001000, quadra 26 lote 834, 
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.
NOT. Nº 2458-19  Valor R$ 499,00

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

________________ o0o ________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 161/19 – LIMPEZA  DE TERRENO
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o (Proprietário) Sr. AGRO PASTORIL E CO-
MERCIAL MOMBAÇA S/A,  responsável pelo imóvel situado a RUA JOSÉ LUIZ DE SOUZA, S/NR, 
Bairro  MOMBAÇA  inscrito nesse município sob a sigla: SO110506043000, quadra 26 lote 833, 
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.
NOT. Nº 2461-19  Valor R$ 499,00

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Apresentação de Proposta para Adoção de área verde

Processo n.° 36.251/2019
 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba informa a apresentação da proposta de adoção 
de área verde, localizado Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso /Rua Antonio Pinheiro Ju-
nior “Rotatoria Central, pela empresa Pindeltrica Comercio de Material Elétrico LTDA., CNPJ n.º 
03.425.924/0001-28 nome fantasia Pindeltrica, de acordo com o Programa Cidade Florida, em 
acordo com a Lei Municipal nº 3.358, de 24 de setembro de 1997 e Decreto nº 5.546, de 06 de julho 
de 2018. O período para manifestação de interesse para esta área por outros requerentes será de 
05 (cinco) dias contados desta publicação, seguidos por 10 (dez) dias para a apresentação de todos 
os documentos necessários.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Apresentação de Proposta para Adoção de área verde

Processo n.° 36.333/2019
  
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba informa a apresentação da proposta de adoção de 
áreas verdes localizado Rua Bicudo Leme Praça Dr. Francisco Romeiro ou Praça do Cruzeiro, pela 
empresa T M Moraes Santos Piorino., CNPJ n.º 00.433.831/0001-57 nome fantasia Wizard, de 
acordo com o Programa Cidade Florida, em acordo com a Lei Municipal nº 3.358, de 24 de setem-
bro de 1997 e Decreto nº 5.546, de 06 de julho de 2018. O período para manifestação de interesse 
para esta área por outros requerentes será de 05 (cinco) dias contados desta publicação, seguidos 
por 10 (dez) dias para a apresentação de todos os documentos necessários.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Lista das professoras habilitadas para a 4ª fase do processo seletivo para Gestores Regionais de 
Educação Básica – eleição pelos pares -, a acontecer no dia 17 de dezembro de 2019 conforme ex-
plicitado no artigo 11 da Portaria nº 17/2019 da Secretaria Municipal de Educação que regulamenta 
o Processo Seletivo para a Função de Gestor Regional de Educação Básica.

Júlio César Augusto do Valle
Secretário Municipal de Educação

Ana Cláudia Silva Pinheiro
Ana Maria Caetano do Santo
Ana Silvia Gonçalves Albuquerque
Andréa Fonseca de Oliveira
Carmen Lúcia Agostinho
Edileusa Monteiro
Edma Cardoso Bacelar Silva
Elaine de Abreu Prolungatti
Elaine Grazieli Garcia de Andrade
Esther Alves da Silva
Fabiana Isabel Oliveira dos Santos
Fabíola Queiroz
Francine Correa Domingues
Ione de Almeida Barbosa
Kátia Eliza Ferreira Pedro de Andrade
Kristiane Fernandes Marins da Luz
Laiza Cristina do Couto Boaris
Letícia Aparecida de Souza Pedroso Bento

Lidiane Aparecida Vieira Bernardes Silva
Luciana Simonetti Garcia dos Santos
Maria Angélica Guimarães
Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
Maria Helena de Melo Resende
Mariluci Alcides Campos
Marta do Nascimento Bicho Freitas
Maura Benedita dos Santos Ribeiro
Melissa Vieira Parussulo
Miriam Alves da Silva
Nathali de Paula Garcia da Silva
Percília Jaqueline Plácido de Lima
Rosalina de Fátima dos Santos Picolo
Roselaine Moreira de Almeida
Rosemar Aparecida Silva
Tatiane Regina Joana Ferreira dos Santos
Valéria Alves Santos Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO EDUCACIONAL

ERRATA
Portaria Interna Nº 21/2019 da Secretaria Municipal de Educação, de 06 de dezembro de 2019.
Disciplina o Processo de Seleção de Docentes para atuarem nos serviços da Educação Especial – 
Sala de Recursos, Atendimento Itinerante e Apoio Pedagógico.

DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO
Art. 11 Os docentes interessados em atuar no Atendimento Educacional Especializado Sala de 
Recursos Multifuncionais ou Itinerância deverão apresentar:
I. Experiência no trabalho nas Salas de Recursos Multifuncionais e/ou Itinerância nos últimos 03 
anos [...], leia-se “A experiência no trabalho nas Salas de Recursos Multifuncionais e Itinerância 
será considerada para fi ns de pontuação e classifi cação do docente interessado na vaga, não 
sendo condição prioritária de inscrição”.
Artigo 12: O docente interessado em atuar como Apoio Pedagógico deverá preencher o formulário 
de inscrição, indicando a classifi cação exercício 2020 [...], leia-se “O docente interessado em atuar 
como Apoio Pedagógico deverá preencher o formulário de inscrição, indicando a classifi cação exer-
cício 2020, entregar na sede da Secretaria Municipal de Educação, até as 15h do dia 12 (doze) de 
dezembro de 2019 e aguardar data para atribuição a ser realizada no início do ano letivo.”
 Ao Artigo 12 inclui-se:
§ 1º Os formulários de inscrição e cópias dos documentos dos inscritos para atuarem no Atendimento 
nas Salas de Recursos ou Itinerante serão entregues pelo docente interessado ou um representante, na 
sede da Secretaria Municipal de Educação, até as 15h do dia 12 (doze) de dezembro de 2019.
No Formulário de inscrição [...], onde lê-se Carga Horária, no quesito Formação Acadêmica, leia-se 
“Pontuação”.
 No quadro PONTUAÇÃO, desconsiderar a Classifi cação exercício 2020, pois de acordo com o 
Parágrafo único do Artigo 11 a pontuação da Classifi cação será utilizada em caso de empate.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS
Art. 15 Aos critérios para a participação no processo de seleção dos docentes para o Atendimento 
Educacional Especializado na Sala de Recursos Multifuncionais e Atendimento Itinerante, serão 
atribuídos pontos para a Experiência Profi ssional, para a Formação Acadêmica e para o Aperfeiço-
amento Profi ssional na seguinte proporção:

II. 01 ponto para cada dia de efetivo trabalho em Sala de Recurso ou Atendimento Itinerante nos 
últimos três anos, de 2017 a 2019 [...], leia-se 0,1 (um décimo) de ponto para cada dia de efetivo 
trabalho em Sala de Recurso ou Atendimento Itinerante nos últimos três anos, de 2017 a 2019
Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2019.

Júlio Augusto Cesar Valle
Secretário Municipal de Educação

O fim de ano está che-
gando e com ele o período 
de férias escolares, o que 
leva muitas famílias a or-
ganizarem viagens para 
diferentes destinos. Entre 
muitos pontos a serem 
considerados está a orga-
nização das malas. Essa 
questão costuma ser uma 
dor de cabeça tanto para 
viagens em grupo como 
para deslocamentos a tra-
balho. Afinal, o que levar 
na mala? Como organizá
-la da melhor forma? De 
que maneira evitar que a 
bagagem seja uma dor de 
cabeça a mais na viagem?

Pensando nisso, o Sho-
pping Pátio Pinda recebe 
nesta quarta-feira (11), 
às 19 horas, o “Workshop 
de Organização de Mala 
de Viagem”, que vai acon-

Shopping recebe workshop 
de organização de malas

tecer no Pátio Cultural, 
em frente à Ri Happy, e é 
gratuito. As inscrições po-
dem ser feitas por meio 
do link: https://www.
sympla.com.br/workshop
-organizacao-de-mala-de-
viagem__738481

Entre os pontos a serem 
trabalhados no encontro 
estão quais peças-chave 
levar para economizar es-
paço e ter combinações 
incríveis, quais organiza-
dores podem te ajudar a 
poupar espaço e manter a 
mala em ordem na viagem 
toda e quais as melhores 
dobras. “É um workshop 
voltado à otimização de 
espaço em uma mala, 
como conseguir levar rou-
pas mais assertivas, que 
podem ser utilizadas em 
mais de uma ocasião”, ex-

plica a personal organizer 
Suelen Gubeisse, que con-
duzirá o workshop. “Tere-
mos ainda dicas de como 
otimizar potes de shampoo 
e condicionador, por exem-
plo, e dicas de dobras que 
economizam espaço, além 
de como manter a organi-
zação durante a viagem.”

   

 

 

 

PAT   Regional: 
São José dos Campos 

Município: 
 Pindamonhangaba 

  

 
Endereço: Av. Alburquerque Lins, 138 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP 

Av. José Augusto Mesquita, 170 – Moreira César - Pindamonhangaba - SP 
Portal Emprega Brasil - acesse: https://empregabrasil.mte.gov.br  OU 

Aplicativo SINE fácil (disponível na versão android) 
OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS CUMPREM CRITÉRIOS BÁSICOS EXIGIDOS PELO 

EMPREGADOR E PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO ATÉ O FINAL DO 
EXPEDIENTE. 

Ocupação Nº 
Vagas Nível de instrução Exige 

experiência 

Em CTPS Faixa 
Salarial S/N 

Assistente Administrativo (vaga exclusiva 
para pessoas com deficiência) 1 Ensino Médio Completo 06 meses  S - 

Auxiliar de limpeza (disponibilidade para 
trabalhar em turnos de revezamento: 
manhã/ tarde/ noite) 

2 Ensino Fundamental 
Completo 06 meses 

S 
- 

Auxiliar de manutenção predial 
(conhecimentos em hidráulica/ elétrica/ 
limpeza de piscina) 

1 Ensino Médio Completo 06 meses 
S 

- 

Líder de limpeza  1 Ensino Fundamental 
Completo 06 meses S - 

Mecânico Diesel (experiência com 
manutenção de vans) 1 Ensino Fundamental 

Completo 06 meses S - 

Torneiro Mecânico (possuir curso na área) 1 Ensino Fundamental 
Completo 06 meses S - 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador 

oferece hoje 09/12/2019, as seguintes oportunidades: 

AS VAGAS SÃO ATUALIZADAS NO SITE DA PREFEITURA. VERIFIQUE STATUS!
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Colaborou com o texto:
Dayane Gomes

A jovem atleta Isabela Nogueira 
encerrou seu calendário de compe-
tições em 2019 com a conquista de 
uma medalha de ouro. Esse último 
pódio do ano ocorreu no “Prime 
Experience Jiu-Jitsu International 
Championship”, em São José dos 
Campos, no último domingo (8). 

No evento, realizado no clube 

da Embraer, Isabela nem precisou 
subir no tatame para ser campeã. 
Com a ausência de adversárias na 
categoria infantojuvenil, ela ven-
ceu por WO. “Que 2020 venha com 
muitos desafios e aprendizados 
junto com minhas equipes Montei-
ro e Careca JJ”, disse a faixa laranja, 
agradecendo o conhecimento cedi-
do por seus senseis e o apoio dos 
companheiros de treino.

Pindense Isabela Nogueira 
fecha ano com vitória

(com informações da
AA Ferroviária)

A equipe de Futebol Sub 13 
Ferroviária/Semelp sagrou-se vi-
ce-campeã estadual da “Copa São 
Paulo”, competição realizada pela 
Associação Paulista de Futebol, 

contando com os melhores times 
do Estado. 

A final das várias categorias 
aconteceu no último domingo (8), 
no estádio do São Pedro, em San-
tana do Parnaíba.

O adversário foi o EFTC Lide-

rança, que venceu por 2 x 0, mas 
o jogo foi equilibrado. Os gols só 
saíram nos últimos minutos. 

“Os meninos fizeram bonito, se 
dedicaram bastante durante toda 
a competição e estão de para-
béns”, comentou o técnico Guina.

Futebol Sub 13 Ferroviária/
Semelp é vice-campeão da 
Copa São Paulo

Colaborou com o texto:
Dayane Gomes

A Anhanguera realizará mais 
uma edição do “Vestibular Solidá-
rio” nesta semana. A inscrição do 
candidato será substituída pela do-
ação de alimentos não perecíveis, 
que serão destinados a entidades 
da região. Para participar da prova 
basta comparecer à unidade de in-
teresse, procurar o setor de vesti-
bular e realizar o agendamento.

O “Vestibular Solidário” 
acontecerá nesta quinta-feira 

“Vestibular Solidário” da Anhanguera 
beneficiará instituições do Vale do Paraíba

Inscrição para o processo seletivo é 1kg de alimento não perecível
(12) e no sábado (14). A cam-
panha vale para as modalidades 
presencial e EAD. Em Pindamo-
nhangaba, a faculdade oferece 
aulas para frequência diária 
nos seguintes cursos: Bachare-
lado - Psicologia, Engenharia 
Mecânica, Engenharia Civil, En-
genharia de Produção, Direito, 
Administração, Arquitetura e 
Urbanismo; Licenciatura – Pe-
dagogia; Tecnólogo - Gestão de 
Recursos Humanos.

Além disso, a unidade pin-

dense conta com a oferta de 30 
opções de cursos na modalida-
de de ensino a distância. Quem 
se interessar, pode se inscrever 
diretamente no site www.vesti-
bulares.com.br. O endereço dis-
ponibiliza o edital completo do 
processo seletivo e a lista das 
qualificações disponíveis com 
matrículas a partir de R$ 59.

A Anhanguera de Pindamo-
nhangaba está localizada na 
avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 3.344, Campo Alegre. 
Na quinta-feira (12), o agenda-
mento ocorrerá entre 9 e 21ho-
ras e no sábado (14), das 9 às 
15 horas.

Colaborou com o texto:
Dayane Gomes

O atual processo seletivo das 
Escolas Técnicas Estaduais (Ete-
cs) conta com a oferta de 545 
vagas em Pindamonhangaba. Di-
vididas entre 14 opções de cur-
sos, as oportunidades valem para 
aulas gratuitas com início no pri-
meiro semestre de 2020. No mu-
nicípio, a procura média é de 3,13 
inscritos por vaga.

Mecânica, Logística 
e Administração 

são os cursos mais 
procurados nas 

Etecs de Pinda
Neste “vestibulinho”, a Etec 

João Gomes de Araújo tem a dis-
ponibilidade de 11 qualificações, 
com 40 vagas cada. A capacitação 
mais concorrida é a de Mecânica, 
com 283 candidatos (demanda 
de 7,08). Em seguida, os cursos 
mais buscados foram Adminis-
tração, com 182 cadastros, e Ad-
ministração Integrado ao Ensino 
Médio, com 172. 

Entre modalidades de asso-

rada com 72 inscritos (demanda 
de 2,06), enquanto Contabilida-
de têm 55 candidatos (demanda 
de 1,57) concorrendo ao estudo 
gratuito.

A prova do “vestibulinho” vá-
lido para o primeiro semestre de 
2020 acontecerá no próximo do-
mingo (15), às 13h30. Os locais 
do exame já foram divulgados e 
estão disponíveis no site http://
www.vestibulinhoetec.com.br/.

Três locais oferecem cursos na cidade; demanda geral é de 3,13 candidatos por vaga
ciação ao Ensino Médio, Ensino 
a Distância (EAD) e Novotec Ex-
presso, a unidade oferece tam-
bém aulas na área de Serviços 
Jurídicos, Cozinha, Nutrição e 
Dietética, Informática para In-
ternet e Desenvolvimento de 
Sistemas.

A Escola Estadual Alzira 
Franco, extensão da Etec situ-
ada no bairro Alto do Cardoso, 
participa do atual “Vestibuli-

nho” com 35 vagas para o curso 
de Logística. A qualificação pro-
fissional recebeu 82 inscrições, 
alcançando uma demanda de 
2,34 candidatos. 

A outra extensão atuante em 
Pinda é Escola Estadual Prof. Ru-
bens Zamith, no Vale das Acácias, 
em Moreira César. A unidade dis-
ponibiliza o mesmo número de 
vagas para duas capacitações. 
Administração foi a mais procu-

Divulgação
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“Natal
Encantado”especialespecial

Em grande estilo, “Papai 
Noel” visita Moreira César

E mais uma vez a decoração de 
Natal de Moreira César encantou 
os moradores do distrito. Crian-
ças. Jovens. Adultos. Idosos. Famí-
lias inteiras prestigiaram a che-
gada do ‘Bom Velhinho e da sua 
Trupe’, na última sexta-feira (6). 

O “Paradão de Natal” saiu do 
Ipê II e seguiu rumo à ‘Praça do 
Cisas’, arrastando uma multidão 
– que se divertiu com as atrações: 
‘Carreta Dogão’; carros ‘Voando 
Baixo’; ‘Ônibus Voador’ – com os 
personagens Mickey Mouse, Ho-
mem Aranha e palhaços; além 
dos talentosos artistas da compa-
nhia ‘Colhendo Sorrisos’.

E por falar em talento, a atra-
ção musical �icou por conta de Lia 
de Oliveira e Trio, com sucessos 
de Maria Rita, Tim Maia, entre 
outros. Na gastronomia, havia 
grande diversidade de opções ali-
mentares.  

“É grati�icante ver tantas fa-
mílias participando deste evento, 
que pensamos com muito carinho 
para que a população do Distrito 
receba as festividades de �im de 
ano com alegria e espírito natali-
no renovados”, disse o subprefei-

Subprefeito Nilson Luis e primeira-dama de Moreira César, Letícia Fujarra; diretora de Cultura 
Rebeca Guaragna; secretário de Cultura e Turismo Alcemir Palma; presidente do FSS e 
primeira-dama de Pinda, Cláudia Vieira; assessor de Eventos Ricardo Flores e o “Casal Noel”

“Cantata de Natal” da Euterpe 
encanta público na igreja matriz

O Santuário Mariano Diocesano 
de Pindamonhangaba - igreja ma-
triz recebeu, na sexta-feira (6), a já 
tradicional “Cantata de Natal”   da 
Corporação Musical Euterpe. A apre-
sentação foi gratuita e contou com a 
participação de grande público.

O evento fez parte da progra-
mação natalina “Natal Encanta-
do”, realizado pela Prefeitura com 
apoio do pároco da matriz, padre 
Kleber Rodrigues.

A Corporação Musical Euterpe se 
apresentou com o coral “Dona Júlia 
San Martin Boaventura” e a “Orques-
tra de Cordas do Programa Apren-
diz”. O presidente da Euterpe é o ma-
estro Marcos Roberto de Souza.

O coral foi criado em 2018, pri-
meiramente com o nome “Coral 
Adulto da Corporação Musical Eu-
terpe”, mas, a partir do aniversário 
de 194 anos da Corporação, recebeu 

o nome de “Coral Júlia San Martin 
Boaventura”, tendo como maestrina 
Maria Laís Ferreira. Na apresentação 
da matriz houve ainda a participação 
da professora Patrícia Oliveira, intér-
prete de Libras.

A orquestra de Cordas é uma 
parte da evolução dos alunos que 
participam das aulas do Programa 
Aprendiz. O regente é o maestro 
Willian Jobair.

Próximas apresentações

 Além da apresentação da Ma-
triz, a Corporação Musical Euterpe 
se apresenta ainda, no dia 12, às 20 
horas, na Praça do Quartel, com a 
Orquestra de Cordas e a Banda de 
Aprendizes e, no dia 13, também 
às 20 horas, no mesmo local, com 
a Banda Sinfônica da Corporação 
Musical Euterpe. 

Jucélia Batista

Divulgação

“Papai Noel” faz visita 
inédita ao Araretama 
nesta quarta-feira

Colaborou com o texto: 
Victor Gobbo

O bairro do Araretama re-
cebe nesta quarta-feira (11), 
às 19 horas, a visita inédita 
do “Papai Noel” e sua comiti-
va. O evento natalino é uma 
realização da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

No dia, a concentração com 
a comitiva do “Papai Noel” 
inicia a partir das 19 horas, 
na entrada do bairro (estrada 
Carlos Lopes Guedes Filho) 
e segue até a praça “Pastor 
José Ezequiel da Silva”. Lá os 
visitantes poderão entregar 
as cartinhas e tirar fotos com 

o “Papai Noel”, “Mamãe Noel” 
e “Duendes”, que estarão das 
19h30 às 22 horas, atendendo 
a todos no espaço.

“Já inovamos em setembro 
com o primeiro des�ile cívico-
militar e agora para fechar 
com chave de ouro, presente-
amos o bairro com a primeira 
visita do “Papai Noel” e sua 
comitiva”, disse o assessor de 
Eventos da Prefeitura, Ricar-
do Flores.

A praça “Pastor José 
Ezequiel da Silva” fica em 
frente à Escola Municipal 
Elias Bargis e na área da 
feira livre (região central da 
cidade).

A alegre comitiva do “Papai Noel” visitará o Araretama

Divulgação

to de Moreira César, Nilson Luis 
de Paula Santos. “Aproveito para 
agradecer a todos, que direta ou 
indiretamente, colaboraram para 
a decoração da praça e para a re-
alização deste evento.

O prefeito Isael Domingues e a 
presidente do Fundo Social Cláu-
dia Vieira Domingues prestigia-

ram o evento e destacaram a im-
portância do trabalho contínuo 
para que o resultado seja sempre 
a alegria no rosto das crianças e 
dos seus familiares. Eles também 
agradeceram aos parceiros inter-
nos e externos, que contribuem 
para a realização de cada evento 
da cidade.  

Crianças de todas as idades tiraram fotos com “Família Noel”

Divulgação


