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Após recapeamento, trecho da 
Vitório Basso recebe sinalização

Após o recapeamento em tre-
cho da rua Capitão Vitório Basso, 
região do Jardim Rosely e Par-
que São Domingos, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba iniciou os 
serviços de pintura de sinaliza-
ção horizontal, para trazer me-
lhor ordenamento e segurança ao 
trânsito. 

PÁG. 3

Prefeito em exercício, Ricardo Piorino, acompanha serviços realizados na região da Vitório Basso

“Projeto Guri” 
oferece mais de 400 
vagas na região

PÁG. 2

Índice de criminalidade 
de Pinda é o menor 
dos últimos 11 anos

Um levantamento da Se-
cretaria de Segurança Pú-
blica do Estado de São Pau-
lo revelou que os índices de 
criminalidade de Pindamo-
nhangaba são os menores 
dos últimos 11 anos. Todos 
os indicadores são calcula-

dos com base em 100 mil 
habitantes, para assim ter 
a mesma base de compara-
ção entre cidades de tama-
nhos diferentes.

Aumento do efetivo de 
PMs (remunerados pelo 
município através de con-

vênio); disponibilização de 
novos veículos; implanta-
ção da nova Guarda Civil 
Metropolitana e do COI es-
tão entre os fatores diretos 
que contribuíram para a 
redução destes índices. 
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“Rebanhão 2020”: Prefeitura 
discute programação

Na última semana, re-
presentantes da Prefei-
tura, da Subprefeitura e 
do Centro Esportivo José 
Ely de Miranda, Zito, 

participaram de uma 
reunião para alinhar a 
programação do “Re-
banhão” deste ano, que 
ocorrerá no Zito.

Prefeitura 
disponibiliza bolsas 
de estudos para 
Ensino Superior

Decreto municipal 
tomba Fazenda 
Coruputuba e 
propriedade pode 
se transformar em 
Centro Cultural

PÁG. 5
6PÁG. 
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O índice de crimes contra a 
mulher cresceu em 2019; segun-
do levantamento, só no primeiro 
semestre do ano passado, os casos 
de feminicídio aumentaram 44% 
no estado de São Paulo. De acor-
do com a Secretaria de Segurança 
Pública, a maioria foi esclarecido, 
com os autores presos em �lagran-
te ou durante as investigações. 

Um importante canal de de-
núncia é o Ligue 180, do Ministé-
rio da Mulher, da Família e dos Di-
reitos Humanos que, entre janeiro 
e agosto de 2019, recebeu uma 
denúncia de violência doméstica a 
cada seis minutos. Segundo levan-
tamento do Tribunal de Justiça 
no período de 2013 até junho de 
2019, foram concedidas 475.824 
medidas protetivas no Estado de 
São Paulo. 

Proteção
“O judiciário tem ações em 

parceria com diversas institui-
ções, como por exemplo, o pro-
jeto ‘Fênix’, que oferece acesso a 
tratamento médico e odontoló-
gico. Também podemos citar o 
projeto ‘Tem Saída’, que auxilia 
na autonomia �inanceira da mu-
lher por meio de sua inserção no 
mercado de trabalho, e o projeto 
‘Mãos Empenhadas’, que capacita 
pro�issionais de salão de beleza a 
identi�icarem marcas de agressão 
e orientarem as vítimas na busca 
por ajuda”, declarou a advogada 
Christiane Faturi Angelo Afonso. 

Um gande aliado nesta causa é 
o canal desenvolvido pelo Gover-

no do Estado de São Paulo para 
defesa das mulheres. Em parce-
ria com o Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, foi criado o 
aplicativo ‘SOS Mulher’, que tem o 
objetivo de auxiliar as mulheres 
que já possuem medidas prote-
tivas e que estejam em situação 
de risco. “Trata-se de uma ferra-
menta extremamente importante 
e funcional, uma vez que ao aper-
tar um botão no celular, a viatura 
da Polícia Militar mais próxima 
é enviada ao local de onde o si-
nal foi emitido. Tenho certeza de 
que este aplicativo evitará que 
tenhamos desfechos trágicos de 
agressões domésticas”, opinou 
Dra. Christiane. Após a chegada 
da equipe policial, o usuário de-
verá apresentar a decisão do juiz, 
comprovando o descumprimento 
da medida protetiva e as provi-
dências decorrentes. 

Para a advogada, é importante 
que todos saibam como denunciar 
um agressor e procurar a Delega-
cia de Defesa da Mulher, a �im de 
registrar a ocorrência e requerer 
medidas protetivas de urgência. 
A mulher em situação de violência 
doméstica deve buscar uma Delega-
cia de Polícia, Vara da Violência Do-
méstica, Defensoria Pública do Es-
tado, Ministério Público do Estado, 
Centros ou Casas de Atendimento a 
Mulheres em Situação de Violência 
Doméstica. Também é possível uti-
lizar o Disque 180, que funciona 24 
horas, todos os dias da semana, in-
clusive aos sábados e domingos.  
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“Projeto Guri” abre novo período de matrícula 
e oferece mais de 400 vagas na região

O “Projeto Guri”  está com 492 
vagas abertas para cursos gra-
tuitos de instrumentos musicais, 
canto coral e iniciação musical na 
região. 

As inscrições, para crianças e 
adolescentes, de 6 a 18 anos in-
completos, serão realizadas de 27 
de janeiro a 28 de fevereiro, con-
forme os dias e horários de atendi-

mento de cada polo, e por ordem 
de chegada.

Para realizar a matrícula, os 
interessados devem comparecer 
diretamente ao polo em que de-
sejam estudar, acompanhados 
pelos responsáveis, portando os 
seguintes documentos: certidão 
de nascimento ou RG (original e 
cópia); comprovante de matrícula 

escolar e/ou declaração de frequ-
ência escolar; RG do responsável 
(original e cópia) e comprovante 
de endereço para consulta.

Não é preciso ter conhecimen-
to prévio de música, nem possuir 
instrumentos ou realizar testes 
seletivos. Para mais informações, 
acesse www.projetoguri.org.br/
matriculas.

Inscrições para cursos gratuitos de música serão 
realizadas de 27 de janeiro a 28 de fevereiro

Geração de emprego
 

Com três setores puxando os números para cima, 
Pindamonhangaba foi a cidade da região que 

mais gerou empregos no ano de 2019!

As três áreas que mais contribuíram para esta 
conquista do município foram: serviços (com 488 
vagas); construção civil (com 464, e indústria (com 
135).

As informações são do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados) do Ministério do 
Trabalho, que informou ainda que Pindamonhangaba 
também superou a média nacional e estadual  –; com 
variação positiva de 3,44%, o município �icou à frente 
do Brasil com 1,68% e do Estado de São Paulo com 
1,54%.

No total, a cidade encerrou 2019 com saldo positivo 
de 1069 vagas. A vizinha Taubaté registrou 604;  
Guaratinguetá: 456; Caçapava: 419, e Lorena: 184.

Que o município siga trabalhando os índices 
positivos e reduzindo os negativos, cada vez mais. 
Assim, a cidade se desenvolve economicamente 
permitindo à população um ambiente próspero, 
saudável e acolhedor também para novos negócios, e 
quem ganha é sempre o munícipe.

Com o propósito de 
repetir o sucesso da úl-
tima edição, o Parque 
Aquático Happy Kids 
de Pindamonhangaba 
promoverá, mais uma 
“Sextaneja”.

O evento musical 
acontecerá no dia 7 de 

fevereiro (sexta-feira), a 
partir das 20 horas. 

No palco, o públi-
co curtirá “Os Caipira 
Marvado” com mui-
to sertanejo e música 
raiz. 

Informações sobre in-
gressos pelos telefones: 

(12) 3642-7009 e (12) 
98196-7496 (WhatsA-
pp); ou no site do clube: 
www.happykidsclube.
com.br.

O Parque Aquático �ica 
na Estrada Municipal do 
Goiabal, nº 300, rodovia 
Presidente Dutra, Km 94.

Happy Kids realiza  mais 
uma edição do “Sextaneja”

Aplicativo ‘SOS Mulher’ 
e a proteção às vítimas

Divulgação
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Pinda lidera geração de empregos em 2019
Pindamonhangaba foi a cida-

de da região que mais gerou em-
pregos em 2019, de acordo com 
o relatório do Caged – Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados - do Ministério do Tra-
balho.

Pindamonhangaba fechou 
o ano com saldo positivo de 
1069 vagas, contra 604 de 
Taubaté, 456 de Guaratin-
guetá, 419 de Caçapava, e 
184 de Lorena.

Os três setores que mais con-
tribuíram para o desempenho do 
município foram serviços com 
488 vagas, construção civil com 
464, e indústria com 135.

Além de bater as cidades da 
região, Pindamonhangaba tam-
bém superou a média nacional 
e estadual. Com variação positi-
va de 3,44%, o município �icou à 
frente do Brasil com 1,68% e do 
Estado de São Paulo com 1,54%.

“A consolidação das vagas 
geradas em 2019 aponta que 
Pindamonhangaba está no ca-
minho certo, proporcionando 
um ambiente saudável e aco-
lhedor para o fomento de novos 
negócios. Através da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico 
apoiamos o empresário e busca-
mos dar todo o suporte para seu 
investimento”, a�irmou o secretá-

Caps 2 inicia atendimento em novo prédio
O Centro de Atenção Psicossocial II – Caps 2 – está 

funcionando em novo endereço desde segunda-feira 
(27). Antes instalado na Quadra Coberta, agora o 
Caps está na Rua General Júlio Salgado, 246, Tabaú. 
A inauguração oficial do prédio será realizada em 
fevereiro deste ano.

De acordo com informações do Ministério da Saú-
de, o Caps 2 realiza prioritariamente atendimento 
às pessoas com sofrimento ou transtorno mental 
grave, e o atendimento é feito por meio de encami-
nhamento dos médicos da Atenção Básica (postinhos 
e unidades de saúde do município). 

Divulgação

Índice de criminalidade de Pinda é o 
menor dos últimos 11 anos

Um levantamento da Secre-
taria de Segurança Pública do 
Estado de São Paulo revelou 
que os índices de criminalida-
de de Pindamonhangaba são os 
menores dos últimos 11 anos.

Todos os indicadores são 
calculados com base em 100 mil 
habitantes, para assim ter a mes-
ma base de comparação entre 

cidades de tamanhos diferentes.
De todos os dados, o mais 

relevante é homicídio doloso 
(quando há intenção de ma-
tar) por 100 mil habitantes 
– que hoje está em 9,16 – ou 
seja – nove homicídios a cada 
100 mil habitantes por ano. O 
índice também é destaque na 
queda acentuada dos últimos 

anos. Como base de compara-
ção, em 2016, por exemplo, o 
dado era de 20,32 homicídios 
a cada 100 mil habitantes – ín-
dice 122% superior aos 9,16 
de hoje.

Outros itens também apre-
sentam redução signi�icativa, 
como furto com queda para 846 
a cada 100 mil/ano; roubo �ica 

Homicídio doloso - quando há intenção de matar - foi o índice que mais reduziu nos últimos anos

Construção civil foi um dos setores que mais contribuiram para desempenho

rio da pasta, Álvaro Staut.
O prefeito Isael Domingues 

comemorou a marca atingida e 
a�irmou que para 2020 a meta é 

consolidar ainda mais essa posi-
ção vitoriosa no ranking. “Nossa 
gestão prima pelo empreende-
dorismo. Evidente que não va-

mos zerar o desemprego, muitas 
pessoas ainda estão em busca 
de uma oportunidade. Mas com 
isso a população pode ver que 

nossa gestão está enfrentando 
o desemprego com muita garra, 
atraindo mais empresas e facili-
tando a vida do empresário”.

com 309; furto e roubo de veícu-
lo cai para 151; e roubo para 94.

De acordo com o Secretá-
rio de Segurança Pública, José 
Sodário Viana, Pindamonhan-
gaba teve índices altos de ho-
micídios nos últimos anos e a 
melhoria nos índices deve-se 
à união forte das polícias Ci-
vil e Militar, apoio maciço da 
Prefeitura, com mais investi-
mentos e à participação co-
munitária que também tem 
grande peso. “Aumentamos o 
efetivo de PMs na cidade de 
25 por dia, remunerado pelo 
município por meio de con-
vênio com o Estado, disponi-
bilizamos 13 novos veículos, 
sete automóveis e seis motos, 
implantamos a nova Guarda 
Civil Metropolitana e o nosso 
COI que antes não existia e 
hoje atua com 18 câmeras de 
monitoramento. E, em breve, 
será expandido”, explicou.

Além dos fatores diretos, o 
município aponta ações de ou-
tras pastas que re�letem numa 
melhor qualidade da seguran-

ça pública. “Atuação da assis-
tência social no acompanha-
mento dos casos registrados 
na Delegacia da Mulher, incen-
tivo ao esporte para crianças, 
adolescentes e adultos, estí-
mulo para participação dos 
alunos da rede de ensino em 
atividades extracurriculares e 
no contraturno, além da pro-
moção da cultura da paz e da 
valorização da vida. Tudo isso 
soma muito para conseguir-
mos índices ainda melhores”, 
completou.

O prefeito Isael Domingues 
atribui a redução nos índices 
de criminalidade à gestão inte-
grada. “Além dos investimentos 
na segurança, que aumentou 
sensivelmente, temos as ações 
na educação, cultura, esporte, 
social, desenvolvimento eco-
nômico, habitação e Fundo So-
cial, que, com certeza, somadas 
contribuem para essa marca 
atingida. Nossa missão é pro-
porcionar felicidade e ter uma 
cidade mais humana, inteligen-
te e integrada”, ressaltou.

Divulgação
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS 
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP

Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de ALEX PAULO COSTA MARTINS, em virtude do mesmo 
não ter sido encontrado nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fi duciária 
– CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no 
endereço supra, para efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de 
R$ 30.858,91 em 23/01/2020, além das despesas de intimação, publicação do presente edital e 
emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas 
ao contrato de fi nanciamento imobiliário nº 855553679334, fi rmado em 24 de maio de 2016, 
garantido por alienação fi duciária, registrado sob nº 02, na matrícula nº 59.615, tendo por objeto 
o imóvel situado na AVENIDA DOUTOR JOSÉ ADHEMAR CÉSAR RIBEIRO Nº 1.551, APTO 13, 
EDIFÍCIO VIVENCE, JARDIM CARLOTA, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.443-010. O prazo para 
pagamento da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena 
de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.

Pindamonhangaba, 23 de janeiro de 2020.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR - Ofi cial Registrador 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA ESTADO DE 
SÃO PAULO

Secretária Municipal de Assistência Social

EDITAL DE CHAMAMENTO- 
BOLSA DE ESTUDO 2020

“Estabelece critérios para inscrição e seleção de novos estudantes para bolsa de estudo para o 
Ensino Superior”

Art. 1 – O Município de Pindamonhangaba, através da Secretaria Municipal de  Assistência Social  
no uso das atribuições, e de acordo com a Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº 4.947, 
de 06/03/2013, RESOLVE TORNAR PÚBLICO O EDITAL DE CHAMAMENTO para concessão de 
Bolsas de Estudos para o Ensino Superior, na modalidade de tecnologia, licenciatura e bacharelado, 
em cursos presenciais e não presenciais reconhecidos pelo MEC - Ministério da Educação e Cultura, 
das áreas de biológicas, exatas e humanas nos termos que se seguem:

Art. 2º - As bolsas serão integrais no valor do curso, e as mensalidades serão pagas diretamente à 
instituição de ensino na qual o aluno é matriculado.
Art. 3º - Serão disponibilizadas o total de 17  bolsas. 

DAS INSCRIÇÕES;
Art. 4º - As inscrições serão feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura de Pindamonhangaba, - 
Av. Nossa Senhora do bom Sucesso, 1.400 – Cardoso – Pindamonhangaba, nos dias 06 e 07 de 
fevereiro de 2020 das 08h00 às 16h00. 

DOS REQUISITOS  PARA INSCRIÇÃO
Art. 5º -  Poderão inscrever-se os interessados que:
a) - residam em Pindamonhangaba há pelo menos 48 (quarenta e oito) meses;
b) - pertençam a um núcleo familiar com renda “per capita” de até R$852,18 (Oitocentos e cinquenta 
e dois reais e dezoito centavos ), valor equivalente 8,82 UFM’s;
c) - tenham sido aprovados no vestibular, no caso de ingressantes, ou estejam cursando o Ensino 
Superior, no caso dos não ingressantes;
d) não possuam Ensino Superior Completo.
e) estar com a matrícula ou rematrícula 2020 efetuada.
f) ter estudado o ensino médio em escola pública ou ser bolsista integral da rede particular;

DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
Art. 6º - Para inscrição, os interessados deverão apresentar os documentos a seguir elencados:
I.     Cópia do documento de identifi cação R.G e CPF do candidato. 
II.    Cópia do documento de identifi cação R.G e CPF dos membros do grupo familiar, no caso de 
menores a certidão de nascimento, quando este não possuir R.G; 
III. Cópia documentos que comprovem residir no Município a pelo menos 48 (quarenta e oito) meses; 
(uma conta de 2016, uma conta de 2017, uma conta de 2018 e uma conta de 2019) só serão aceitos 
conta de energia elétrica, IPTU, telefone fi xo ou outro comprovante ofi cial;
IV. Comprovante da instituição de ensino superior da aprovação no vestibular e de matrícula para 
o curso que se pretende, no caso de estudantes ingressantes, ou comprovante de matrícula para 
estudantes que já estejam cursando;
V. Cópia da NOTA do vestibular no caso de ingressante e cópia das notas do 1º e 2º semestre de 
2019 dos candidatos que já estão cursando (não será aceito a classifi cação do vestibular).
VI. Declaração do estudante que não possui ensino superior completo; (ANEXO)
VII. CTPS original e cópia das páginas de identifi cação e do último contrato, seguido da página em 
branco, do candidato e de todos os membros do grupo familiar
VIII.  Cópia do comprovante de rendimento dos últimos 3 meses do candidato e dos membros do 
grupo familiar que possuem registro em CTPS ou declaração de renda no caso de autônomos ou 
profi ssional liberal;
IX. Cópia do histórico escolar cursado em escola pública, ou comprovante de percepção de bolsa 
integral de estudo do ensino médio, quando escola particular;
X. Ficha de inscrição retirada no local, devidamente preenchida.
XI. Cópia da publicação da portaria ou declaração da instituição do reconhecimento do curso pelo 
MEC - Ministério da Educação e Cultura.
Parágrafo 1º – A entrega de toda documentação solicitada neste artigo, nos dias
06 e 07 de fevereiro de 2020, bem como preenchimento da fi cha de inscrição de forma correta, 
completa e fi dedigna, é de responsabilidade exclusiva do candidato.
Parágrafo 2º -  O Não cumprimento do parágrafo 1º resultará no indeferimento automático do 
candidato.

DA TRIAGEM SOCIAL
Art. 7º - Após análise dos documentos entregues, os candidatos selecionados serão submetidos a 
uma triagem social, através de visita domiciliar realizada pela equipe técnica da Secretaria Municipal  
de Assistência Social. 

DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS
Art. 8º Serão critérios para ordem de seleção e classifi cação.
I- ter estudado em escola pública ou ser bolsista integral da rede particular;
II- a maior NOTA obtida no vestibular no caso de ingressantes;
III- média entre as notas nas disciplinas curriculares, no último ano cursado, para os  não ingressantes;
IV- trabalho com carteira assinada;
 V- a menor renda per capita.
Art. 9º -  O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado no
site  www.pindamonhangaba.sp.gov.br no dia  13 de março de 2020

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10 - O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar ciente e de acordo 
com as normas deste Processo, da Lei Municipal nº 5.509, de 28/02/2013 e Decreto nº 4.947, de 
06/03/2013, bem como, serem corretas e verdadeiras todas as informações por ele prestadas.
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2020.

Thais Batista do Carmo
Secretaria Municipal de Assistência Social

em Exercício 

CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONVOCAÇÃO 
– 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2020

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 “1ª 
Reunião Ordinária de 2020”, cuja pauta vem a 
seguir:  Pauta:
• Leitura e Aprovação de Atas
• Regimento Interno
• Inscrição de Entidades – Análise
• Comissão para Processo Eleitoral – 2020-
2022
• Informes Gerais
Dia: 29/01/2020 (Quarta-Feira)
Horário: 17h00 (dezessete horas) 
Local: CRAS Centro -R. Dr. Laerte Assunção 
Júnior, nº 51 - Campo Alegre 

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

AUTO DE INFRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 02
Em: 16/01/2020
Processo nº: 935/20
Atividade: Fornecimento de alimentos prepa-rados preponderantemente para 
Empresas
Razão Social: Nilo de Siqueira Alves Junior ME
CNPJ: 16.793.147/0001-16
Endereço: Av. Alexandrina das Chagas, 695- Distrito Industrial
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Nilo de Siqueira Alves Junior
CPF: 287.589.378-54
Auto de Infração nº: 3432
Defesa: Indeferida
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
TORNA PUBLICO em 23/01/2020, O ACIMA DISCRIMINADO.

RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

  

                RENOVAÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO UNIVERSITÁRIAS  

                                              PARA O ANO DE 2020 
A Prefeitura de Pindamonhangaba através da Secretaria Municipal de Assistência Social,            

no uso das atribuições e de acordo com a lei municipal Nº 5.509, de 28 de fevereiro de 2013 e                    
decreto 4.497, de 6 de março de 2013, torna público o resultado da renovação das Bolsas de                 
Estudos de Ensino Superior para o ano letivo de 2020, conforme Edital de Convocação publicado               
em 13/12/2019. 

 

NOME INSTITUIÇÃO ENSINO 
  

 CURSO 

Ana Caroline Rodrigues de Souza Unisal Direito 

Ana Cristina de Jesus da Silva  Uninter  Pedagogia 

Andreia Regina de Souza Fasc Pedagogia 

Bianca Aparecida Ramos Funvic  Enfermagem 

Camila Moura Gonçalves de Freitas Funvic Pedagogia 

Christian Ariel Santos Dome  Unitau  Direito 

Geovana da Rocha Correa Unitau  Psicologia  

Gislene dos Santos Silva Moreira Unopar Pedagogia 

Isabela de Almeida Oliveira Bessone  Unopar Pedagogia 

Isabela de Almeida Pacca Unisal  Direito 

Jessica Caroline de Paula Fortes Funvic Fisioterapia 

Johny Oliveira Bento  Unisal  Psicologia 

Mayara Nunes Rufino Garcia  Anhanguera Psicologia 

Patricia de Freitas Correa da Silva Unopar Ciências Biológicas 

Sara Fraga de Oliveira Bissoli Unitau Publ e Propaganda 

Silvia Mara Santos Cruz Unisal  Psicologia 

Sonia Novaes de Oliveira Soares Unopar Administração 

Sthefane Carla monteiro Funvic Pedagogia 

Suelen Giselda Alvarello Barbosa Funvic Administração 

Tailine Maíra Gomes de Paula Funvic  Farmácia 

Taynara Aline dos Santos Funvic Administração 

Vanessa Carmen Ramos de Oliveira Unopar Pedagogia 

Vitória Nogueira Guedes Barreira Funvic Odontologia 
 

 

 

 

 

 
Thais Batista do Carmo 

Secretaria de Assistência Social  
 em Exercício  

  

                RENOVAÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO UNIVERSITÁRIAS  

                                              PARA O ANO DE 2020 
A Prefeitura de Pindamonhangaba através da Secretaria Municipal de Assistência Social,            

no uso das atribuições e de acordo com a lei municipal Nº 5.509, de 28 de fevereiro de 2013 e                    
decreto 4.497, de 6 de março de 2013, torna público o resultado da renovação das Bolsas de                 
Estudos de Ensino Superior para o ano letivo de 2020, conforme Edital de Convocação publicado               
em 13/12/2019. 

 

NOME INSTITUIÇÃO ENSINO 
  

 CURSO 

Ana Caroline Rodrigues de Souza Unisal Direito 

Ana Cristina de Jesus da Silva  Uninter  Pedagogia 

Andreia Regina de Souza Fasc Pedagogia 

Bianca Aparecida Ramos Funvic  Enfermagem 

Camila Moura Gonçalves de Freitas Funvic Pedagogia 

Christian Ariel Santos Dome  Unitau  Direito 

Geovana da Rocha Correa Unitau  Psicologia  

Gislene dos Santos Silva Moreira Unopar Pedagogia 

Isabela de Almeida Oliveira Bessone  Unopar Pedagogia 

Isabela de Almeida Pacca Unisal  Direito 

Jessica Caroline de Paula Fortes Funvic Fisioterapia 

Johny Oliveira Bento  Unisal  Psicologia 

Mayara Nunes Rufino Garcia  Anhanguera Psicologia 

Patricia de Freitas Correa da Silva Unopar Ciências Biológicas 

Sara Fraga de Oliveira Bissoli Unitau Publ e Propaganda 

Silvia Mara Santos Cruz Unisal  Psicologia 

Sonia Novaes de Oliveira Soares Unopar Administração 

Sthefane Carla monteiro Funvic Pedagogia 

Suelen Giselda Alvarello Barbosa Funvic Administração 

Tailine Maíra Gomes de Paula Funvic  Farmácia 

Taynara Aline dos Santos Funvic Administração 

Vanessa Carmen Ramos de Oliveira Unopar Pedagogia 

Vitória Nogueira Guedes Barreira Funvic Odontologia 
 

 

 

 

 

 
Thais Batista do Carmo 

Secretaria de Assistência Social  
 em Exercício  

SOCIEDADE ESPORTIVA CIDADE JARDIM
CNPJ Nº 51.624.708/0001-54

Fundado em 16 de abril de 1981 – Filiado à 
F.P.F.

Rua João Isaú Bicudo, s/nº – Cidade Jardim
CEP: 12400-00 - Pindamonhangaba/S. Paulo

3ª REUNIÃO ADMINISTRATIVA
SOCIEDADE ESPORTIVA CIDADE JARDIM, 
CNPJ Nº 51.624.708/0001-54, com atos 
constitutivos registrados no Cartório 
de Registo Civil das Pessoas Jurídicas 
de Pindamonhangaba/SP sob nº 6106, 
representada por seu presidente OZEAS DA 
MOTA CORRÊA, REALIZA a 3ª REUNIÃO 
ADMINISTRATIVA no dia 08 de fevereiro de 
2020 às 09:00 horas, na Rua João Isaú Bicudo, 
s/n, Cidade Jardim, Pindamonhangaba/ SP, 
discutindo a seguinte pauta:
1. Planejamento:
1.1 Fazer cronograma para o ano de 2020;
1.2 Discutir calendário da Liga Municipal para 
o ano corrente;
1.3 Defi nir os campeonatos a serem disputados 
em 2020;
1.4 Fazer calendário e discutir projeções 
referentes as diferentes categorias, ao 
“Sabadão”, ao “Domingão” e outros, 
direcionando obrigações e deveres.
Pindamonhangaba, 28 de janeiro de 2020.

OZEAS DA MOTA CORRÊA - Presidente

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO DO 
ESTABELECIMENTO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 03
Em: 16/01/2020
Processo nº: 935/20
Atividade: Fornecimento de alimentos prepa-rados preponderantemente para Empresas
Razão Social: Nilo de Siqueira Alves Junior ME
CNPJ: 16.793.147/0001-16
Endereço: Av. Alexandrina das Chagas, 695- Distrito Industrial
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Nilo de Siqueira Alves Junior
CPF: 287.589.378-54
Auto de Infração nº: 3432
Defesa: Indeferida
Auto de Imposição de Penalidade de interdição nº: 1854
Recurso: Deferido
Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, TORNA 
PUBLICO em 23/01/2020, O ACIMA DISCRIMINADO.

RAFAEL LAMANA
Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Município de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 240/2019 de “Aquisição de cama beliche tubular”, com validade 
de 12 meses, assinadas em 26/11/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 465/2019 Empresa: TOTAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 238/2019 de “Contratação de empresa especializada em locação 
de motoniveladora, com operador”, com validade de 12 meses, assinadas em 26/11/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 469/2019 Empresa: ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 259/2019 de “Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviço de transporte coletivo de passageiros na modalidade de fretamento contínuo, para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba”, 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 475/2019 Empresa: PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME

***
A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência as Atas de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 141/2019 de “Aquisição de materiais elétricos”, com validade de 
12 meses, assinadas em 08/10/2019.
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório.

ATA nº 364/2019 Empresa: D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA

ATA nº 365/2019 Empresa: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

ATA nº 366/2019 Empresa: G5 SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EIRELI ME

ATA nº 367/2019 Empresa: HSX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

ATA nº 368/2019 Empresa: LENUT LUX COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

ATA nº 369/2019 Empresa: LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA EPP

ATA nº 370/2019 Empresa: MIGUI CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

ATA nº 371/2019 Empresa: SALUTI & CIA LTDA ME

ATA nº 372/2019 Empresa: SANTOS GOUVÊA COMERCIAL LTDA EPP

ATA nº 373/2019 Empresa: TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS DE ANDRADE ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº 295/2019 (PMP 35397/2019) 
A autoridade superior, com base no parecer 
técnico da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, homologou, em 23/01/2020, e 
adjudicou a licitação supra, que cuida de 
“aquisição de uniformes”, em favor da empresa 
Uniformes Campinas Eireli EPP, o lote 01, no 
valor total de R$ 15.225,00. 

PREGÃO Nº 310/2019 (PMP 36748/2019) 
A autoridade superior, com base na análise 
técnica da Secretaria Municipal de Saúde, 
homologou, em 23/01/2020, e adjudicou a 
licitação supra, que cuida de “aquisição de 
instrumentais para as salas de saúde bucal do 
município”, em favor da empresa Bio Lógica 
Distribuidora Eireli EPP, os itens 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 68, no valor total 
de R$ 53.946,10; e EC dos Santos Comercial 
ME, os itens 01, 02, 03, 04, 29, 30, 31, 32, 33, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, no valor total de R$ 
54.898,85. Item deserto: 41.  

*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 266/2019 (PMP 33630/2019) 
Foi fi rmado o contrato 192/2019, de 17/12/2019, 
para “aquisição de veículo (tipo minivan)”, 
no valor de R$ 87.120,00, vigente por 12 
meses, assinando pela contratante e como 
gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, 
e pela contratada, empresa V3 Comércio e 
Equipamentos e Ferramentas Eireli EPP, a Sra 
Verusca Cristina Mondin. 
PREGÃO Nº 248/2019 (PMP 29997/2019) 
Foi fi rmado o contrato 194/2019, de 19/12/2019, 
para “aquisição de espirômetro”, no valor de R$ 
27.200,00, vigente por 12 meses, assinando 
pela contratante o Sr Isael Domingues, sendo 
gestora do contrato a Sra Valéria dos Santos, 
e pela contratada, empresa Elite Soluções 
Empresariais, o Sr Felipe Daratiotto de Souza. 

*** ERRATA ***
PREGÃO Nº 145/2018 (PMP 23543/2018) 
Na publicação de 22/01/2020, p 05, desta 
Tribuna do Norte, na publicação do aditamento 
01/2019, ao contrato 216/2018, que cuida 
de “contratação de empresa para prestação 
de serviço especializado de implantação e 
manutenção do patrimônio paisagístico de áreas 
verdes, APPs e jardins públicos municipais”, 
consta-se ainda que, além da prorrogação e do 
reajuste ora publicado, o referido aditamento 
foi fi rmado também para acréscimo de 25%, 
correspondente a R$ 99.758,69.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.314, DE 15 DE JANEIRO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
RESOLVE:

Art 1º Retifi car a Portaria Geral nº 5.310, de 09 de janeiro de 2019, que cessa a designação de 
Evandro Carlos Gomes para função gratifi cada de Ouvidor do SUS, onde se lê  “19 de novembro de 
2019”  leia-se “19 de dezembro de 2019.”

Art 2º Retifi car a Portaria Geral nº 5.311, de 09 de janeiro de 2019, que designa Evandro Carlos 
Gomes para a função de confi ança de Diretor de Ouvidoria, onde se lê : “19 de novembro de 2019”  
leia-se “19 de dezembro de 2019.”

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2020.

Dr. Isael Domingues                                   
Prefeito Municipal                    

Fabrício Augusto Pereira 
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 15 de janeiro de 2020.

 Anderson Plínio da Silva Alves
 Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.317, DE 22 DE JANEIRO DE 2020.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, Resolve DESIGNAR o Sr. Nécio 
Pereira da Silva, para substituir o Secretário Municipal de Governo, Sr. Ricardo Alberto Pereira 
Piorino, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 13 a 22 de janeiro de 2020.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 13 de 
janeiro de 2020.

Pindamonhangaba, 22 de janeiro de 2020.

Dr. Isael Domingues
Prefeito Municipal         

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 22 de janeiro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.318, DE 24 DE JANEIRO DE 2020.

Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do Município 
de Pindamonhangaba, RESOLVE CESSAR a designação do servidor Pedro Aparecido Suisso 
Neves para a função de confi ança de Diretor de Obras e Planejamento Distrital a partir de 06 
de janeiro de 2020. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de 
janeiro de 2020.

Pindamonhangaba, 24 de janeiro de 2020.

Ricardo Alberto Pereira Piorino                                         
Vice-Prefeito no exercício do Cargo de Prefeito Municipal         

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 24 de janeiro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.319, DE 24 DE JANEIRO DE 2020.

Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, Resolve DESIGNAR a servidora municipal Rose Fátima Soares de Oliveira 
Costa para exercer a função de confi ança de Diretor de Obras e Planejamento Distrital a partir de 
13 de janeiro de 2020. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de 
janeiro de 2020.

Pindamonhangaba, 24 de janeiro de 2020.

Ricardo Alberto Pereira Piorino                                         
Vice-Prefeito no exercício do Cargo de Prefeito Municipal         

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 24 de janeiro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.322, DE 24 DE JANEIRO DE 2020.

Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, Resolve DESIGNAR a Sra. Thaiane Tercilia dos Santos Vieira de Carvalho, para 
substituir a Chefe de Divisão de Pessoal, Sra. Melissa Vieira da Silva, durante o período em que a 
mesma encontrar-se em férias, de 06 a 20 de janeiro de 2020.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 06 de 
janeiro de 2020.

Pindamonhangaba, 24 de janeiro de 2020.

Ricardo Alberto Pereira Piorino                                         
Vice-Prefeito no exercício do Cargo de Prefeito Municipal         

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 24 de janeiro de 2020.
Anderson Plínio da Silva Alves

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.320, DE 24 DE JANEIRO DE 2020.

Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, Resolve DESIGNAR a Sra. Maria Prado Freire, Secretária Adjunta de Assistência 
Social, para responder pela Secretaria Municipal de Saúde durante o período em que a Secretária 
Municipal, Sra. Valéria dos Santos, encontrar-se em férias de 06 a 20 de janeiro de 2020.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de 
janeiro de 2020.

Pindamonhangaba, 24 de janeiro de 2020.

Ricardo Alberto Pereira Piorino                                         
Vice-Prefeito no exercício do Cargo de Prefeito Municipal         

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 24 de janeiro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 5.321, DE 24 DE JANEIRO DE 2020.

Ricardo Alberto Pereira Piorino, Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito do Município de 
Pindamonhangaba, Resolve DESIGNAR o Sr. César Augusto de Godoi, Escriturário, para substituir 
o Assessor, Sr. Paulo Henrique de Godoi Faria, durante o período em que o mesmo encontrar-se em 
férias, de 06 a 20 de janeiro de 2020.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 06 de 
janeiro de 2020.

Pindamonhangaba, 24 de janeiro de 2020.

Ricardo Alberto Pereira Piorino                                         
Vice-Prefeito no exercício do Cargo de Prefeito Municipal         

Fabrício Augusto Pereira
Secretário Municipal de Administração

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 24 de janeiro de 2020.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

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/ 
S/N

Faixa 
Salarial

Atendente de Padaria 1 Ensino Médio Completo 06 meses S -

Auxiliar de Escrituração Fiscal (exp. em manutenção dos registros 
fi scais: pis/cofi ns/ipi, dentre outros; conhecimento em impostos retidos 
e tributação 

1 Superior Completo em Adm 06 meses S -

Auxiliar de Pessoal 1 Ensino Médio Completo 06 meses S -

Cozinheiro (exp. Em Restaurante) 1 - 06 meses S -

Doméstica (possuir referência) 1 - 06 meses S -

Encanador Industrial (possuir curso na area) 1 - 06 meses S -

Instrutor de Informática 1 Tecnico em Informática 06 meses S -

Líder de Jardinagem (CNH categoria D) 1 - 06 meses S -

Mecânico de Automóvel 1 Ensino Fundamental 06 mêses N -

Mecânico de Veículos Industriais com conhecimento com motores de 
combustão e sistema hidráulico, eletricidade básica, suspensão. 1 Ensino Médio Completo 06 meses S -

Operador de Escavadeira Hidraulica (abrange de Guaratingueta a 
Taubaté – possuir curso de escavadeira hidraulica e exp. no corte de 
sucata)

1 Ensino Fundamental 06 meses S -

Padeiro Confeiteiro 1 Ensino Fundamental 06 meses S -

Professor de Administração 1 Ensino Superior 06 meses S -

Professor de Inglês 1 Superior Completo 06 meses - -

Professor de Barbearia 1 Ensino Médio 06 meses - -

Professor de Fotografi a 1 Ensino Médio – Técnico em 
Fotografi a 06 meses S -

Professor de Maquiagem 1 Ensino Médio 06 meses - -

Professor de Manicure e Pedicure 1 Ensino Médio 06 meses - -

Salgadeiro 1 Ensino Fundamental 06 meses S -

Vendedor (desejável experiência na área imobiliária – e curso TTI) 1 Ensino Médio Completo 3 meses N -

PAT Regional:
São José dos Campos

Município:
Pindamonhangaba

 

 

 

PAT  Regional: 
São José dos Campos 

Município: 
Pindamonhangaba 

Ocupação Nº 
Vagas Nível de instrução Exige experiência 

Em 
CTPS 

Faixa 
Salarial S/N

Atendente de Padaria 1 Ensino Médio Completo 06 meses S - 

Auxiliar de Escrituração Fiscal (exp. em 
manutenção dos registros fiscais: pis/cofins/ipi, 
dentre outros; conhecimento em impostos retidos 
e tributação  

1 Superior Completo em 
Adm 06 meses 

S 

- 

Auxiliar de Pessoal 1 Ensino Médio Completo 06 meses S - 

Cozinheiro (exp. Em Restaurante) 1 - 06 meses S - 

Doméstica (possuir referência) 1 -  06 meses S - 

Encanador Industrial (possuir curso na area) 1 - 06 meses S - 

Instrutor de Informática  1 Tecnico em Informática 06 meses S - 

Líder de Jardinagem (CNH categoria D) 1 - 06 meses S - 

Mecânico de Automóvel 1 Ensino Fundamental 06 mêses N - 

Mecânico de Veículos Industriais com 
conhecimento com motores de combustão e 
sistema hidráulico, eletricidade básica, suspensão.  

1 Ensino Médio Completo 06 meses 
S 

- 

Operador de Escavadeira Hidraulica (abrange de 
Guaratingueta a Taubaté – possuir curso de 
escavadeira hidraulica e exp. no corte de sucata) 

1 Ensino Fundamental 06 meses 
S 

- 

Padeiro Confeiteiro 1 Ensino Fundamental  06 meses S - 

Professor de Administração  1 Ensino Superior 06 meses S - 

Professor de Inglês 1 Superior Completo 06 meses - - 

Professor de Barbearia 1 Ensino Médio 06 meses - - 

Professor de Fotografia 1 Ensino Médio – Técnico 
em Fotografia 06 meses S - 

Professor de Maquiagem 1 Ensino Médio 06 meses - - 

Professor de Manicure e Pedicure 1 Ensino Médio 06 meses - - 

Salgadeiro 1 Ensino Fundamental 06 meses S - 

Vendedor (desejável experiência na área 
imobiliária – e curso TTI) 1 Ensino Médio Completo 3 meses N - 

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.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador 

oferece 27/01/2020, as seguintes oportunidades: 
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Prefeitura disponibiliza bolsas de estudos para Ensino Superior
A Prefeitura de Pindamonhan-

gaba abrirá inscrições, nos dias 6 
e 7 de fevereiro, para Bolsas de 
Estudos para o Ensino Superior, 
na modalidade de tecnologia, 
licenciatura e bacharelado, em 
cursos presenciais e não presen-
ciais reconhecidos pelo MEC - Mi-
nistério da Educação e Cultura, 
das áreas de biológicas, exatas e 
humanas.

De acordo com informações 
da Secretaria de Assistência So-
cial, as bolsas serão integrais no 
valor do curso, e as mensalidades 
serão pagas diretamente à insti-
tuição de ensino na qual o aluno 
é matriculado. Serão disponibili-
zadas o total de 17 bolsas.

As inscrições serão feitas no 
Setor de Protocolo da Prefeitura 
de Pindamonhangaba (Av. Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 1.400, 
Alto do Cardoso), nos dias 6 e 7 de 
fevereiro de 2020, das 8h às 16h.  

Poderão inscrever-se os inte-
ressados que: residam em Pinda-
monhangaba há pelo menos 48 
meses; pertençam a um núcleo 
familiar com renda “per capita” 
de até R$852,18, valor equivalen-

te 8,82 UFM’s; tenham sido apro-
vados no vestibular, no caso de 
ingressantes, ou estejam cursan-
do o Ensino Superior, no caso dos 
não ingressantes; não possuam 
Ensino Superior Completo; esteja 
com a matrícula ou rematrícula 
2020 efetuada; e tenha estudado 
o ensino médio em escola pública 
ou ser bolsista integral da rede 
particular.

Para inscrição, os interessa-
dos deverão apresentar os docu-
mentos de acordo com o edital, 
publicado nesta edição do jornal 
Tribuna do Norte, ou no site da 
Prefeitura www.pinda.sp.gov.br.

Após análise dos documentos 
entregues, os candidatos selecio-
nados serão submetidos a uma 
triagem social, através de visita 
domiciliar realizada pela equipe 
técnica da Secretaria Municipal 
de Assistência Social.

Serão critérios para ordem 
de seleção e classificação: ter es-
tudado em escola pública ou ser 
bolsista integral da rede particu-
lar; a maior nota obtida no ves-
tibular no caso de ingressantes; 
média entre as notas nas discipli-

nas curriculares, no último ano 
cursado, para os  não ingressan-
tes; trabalho com carteira assina-

da; a menor renda per capita.
O resultado será publicado no 

Jornal Tribuna do Norte e divul-

gado no site  www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br, no dia  13 de mar-
ço de 2020.

Após recapeamento, 
trecho da Vitório Basso 
recebe sinalização

Após o recapeamento em trecho da Rua Cap. Vitório Basso (re-
gião do Jd Rosely e Parque São Domingos), a Prefeitura de Pinda-
monhangaba iniciou os serviços de pintura de sinalização hori-
zontal, para trazer melhor ordenamento e segurança ao trânsito.

O serviço vem sendo feito concomitantemente ao recapeamen-
to asfáltico, tendo em vista que há trechos que estão recebendo 
serviços da SABESP de substituição da rede de abastecimento 
de água. As antigas manilhas, algumas ainda de amianto, estão 
sendo substituídas por conexões modernas e de maior resistência 
e durabilidade.

O prefeito em exercício Ricardo Piorino esteve acompanhando 
os serviços realizados em trecho da rua Cap. Vitório Basso. “Estão 
ficando muito bons os serviços, além de uma nova ligação da Sa-
besp os moradores estão recebendo o novo piso asfáltico e depois 
a sinalização”, concluiu Piorino.

Prefeitura discute programação do “Rebanhão 2020”
Colaborou com o texto: 

Gabriel Nogueira
 
Na última semana, aconteceu 

uma reunião sobre a programa-
ção do “Rebanhão” deste ano, 
que ocorrerá no Centro Espor-
tivo José Ely de Miranda – Zito. 
Quem participou da reunião foi 
a Comissão do Centro Esportivo, 
Luiz Antonio de Campos, Alessan-
dro W. Silva e Gilson dos Santos. O 
assessor de Eventos da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, Ricardo 
Flores e representando o Subpre-
feito de Moreira César, a diretora 
Janaina Sanches.

Durante a reunião foram ofi-
cializadas as necessidades para 
realização do “Rebanhão”, os pe-
didos serão atendidos pela Pre-
feitura e terão todo suporte ne-
cessário para o evento.

O “Rebanhão” é feito pela Re-
novação Carismática Católica, 
junto com a Prefeitura, tendo o 
objetivo de reunir as pessoas em 
oração. Este ano, o tema é ‘’Não 
vos conformeis com este mun-
do’’, um tema significante para o 
evento, que guarda grandes emo-
ções para todos os públicos.

A abertura do evento acon-
tecerá dia 22 de fevereiro, às 

Divulgação

19h30, com a missa, que será 
celebrada pelo padre Gustavo. 
Do dia 23 a 25, o evento come-
ça às 14 horas, com o término às 
22h30 com a missa.

O assessor Ricardo Flores ex-
plicou que “o ‘Rebanhão’ é um 
evento tradicional em Pindamo-
nhangaba e tem a participação de 
milhares de pessoas ano a ano. A 

Prefeitura apoia a iniciativa de 
diversas formas porque entende-
mos que é uma ação muito positi-
va para a cidade, e uma oferta de 
alternativa para as pessoas que 

não querem ou não gostam das 
atrações carnavalescas”.
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Colaboração: Ocimar Barbosa 
(Texto e fotos)

Um decreto promulgado pelo 
prefeito Isael Domingues, em 7 de 
janeiro de 2020, aprovou o tom-
bamento de uma área da antiga e 
tradicional Fazenda Coruputuba, 
em Pindamonhangaba. De acor-
do com o Secretário de Cultura e 
Turismo, Alcemir Palma, a solici-
tação partiu de um representante 
da família proprietária (herdeiro 
da área).

“O processo começou quando 
o proprietário procurou o Con-
selho Municipal de Patrimônio, 
manifestando o desejo de tom-
bamento de três prédios. Isso 
foi pautado no Conselho de Pa-
trimônio que marcou uma reu-
nião extraordinária no local para 
conhecer e saber mais detalhes 
com ele”, disse o secretário que 
também é presidente do Conse-
lho Municipal de Patrimônio His-
tórico, Cultural e Ambiental do 
município.

Segundo ele, a área do es-
critório tem 452m²,  enquanto 
a casa branca  – que hoje é uma 
residência –  tem 377m². Outra 
edi�icação é a antiga tulha que 
tem 714m². “O conselho aprovou 
as informações e a importância 
histórica desses três prédios e, a 
partir daí, a gente encaminhou ao 
Jurídico [do município] pra que 
fosse feito todo o trâmite de ela-
boração do decreto, que culmi-
nou agora em janeiro.”

Cícero Prado, 
o pioneiro da indústria

A propriedade foi adquirida 
em 1911 pelo empreendedor  Cí-
cero da Silva Prado que veio para  
Pindamonhangaba com apenas 
23 anos. Prado, que viria ser o 
pioneiro na industrialização do 
município, comprou uma área de 
1.000 alqueires de José Marcon-
des Rangel. O local era conhecido 
por Coruputuba, que em tupi-
guarani signi�ica “Rio de muitas 
pedrinhas”.  

Durante boa parte do sécu-
lo XX, a Fazenda Coruputuba 
chamou a atenção pela força 
econômica impulsionada com a 
intensa atividade fabril da Com-
panhia Agrícola Industrial Cí-
cero Prado. Dentro da fazenda, 
uma grande comunidade vivia 
ordeira e seus chefes de família 

Decreto municipal tomba Fazenda 
Coruputuba e propriedade poderá 
se transformar em centro cultural

Propriedade foi adquirida em 1911 pelo empreendedor Cícero da Silva 
Prado que veio para Pindamonhangaba com apenas 23 anos

trabalhavam na empresa de ce-
lulose do “seu Cícero”. 

Para os mais de cinco mil mo-
radores da vila havia comodida-
des não vistas em muitas cidades 
como farmácia, padaria, escola 
para adultos e crianças, igreja, 
clube, cinema, futebol,  represas, 
tudo cercado pelas belezas na-
turais da fazenda. No entanto, o 
mercado do papel passou a en-
frentar turbulências a partir de 
um novo conjunto de regras im-
posto nos anos 80. A fábrica foi 
vendida, as residências demoli-
das e hoje o silêncio reina no lo-
cal.

Em meados dos anos 40, Cí-
cero Prado foi provedor da Santa 
Casa de Misericórdia, tendo sido 
ainda um grande benfeitor de di-
versas entidades sociais do mu-

O pioneiro Cícero Prado

Patrick Assumpção é da 
quarta geração da família 
de Cícero Prado

Secretário de Cultura 
fala sobre a importância 
histórica do local

nicípio. Faleceu aos 80 anos, em 
13 de março de 1969.

Novos tempos 
e alternativas

O cenário da fazenda mudou 
e não se vê mais os eucaliptos. 
A área hoje é usada pra cultivos 
de diferentes sementes e plantas 
alternativas. Quem toca grande 
parte da fazenda nos dias atuais 
e é herdeiro da área tombada: o 
produtor rural Patrick Assump-
ção é da quarta geração da famí-
lia e divide seu tempo entre Pin-
damonhangaba e as atividades 
que tem em São Paulo. 

Assunção se dedica a um pro-
jeto para a formação, segundo 
ele, do chamado Polo Florestal 
de Usos Múltiplos do Vale do Pa-
raíba. Ao mesmo tempo, tem um 
intenso trabalho desenvolvido na 
fazenda que é voltado para o uso 
tradicional de plantas nativas da 
região ou mesmo de plantas não 
nativas. 

Com o sistema agro�lores-
tal implementado por ele e uma 
pequena equipe, a fazenda é 
aproveitada com todos os seus 
recursos ao longo de todo o ano 
com o plantio misto, onde con-
vivem árvores do tipo guanandi 
com palmeiras reais e bananei-
ras. Na fazenda também são co-
lhidos milho roxo, mini abóbora, 
feijão caupi, feijão de fava, feijão 
guandu seco, tremoço, araruta, 
mangarito, açafrão da terra e ca-
rá-moela.

“A primeira casa aqui da fa-
zenda Coruputuba, foi construída 
em 1911 pelo meu bisavô Cícero 
da Silva Prado, pra moradia dele. 
Posteriormente isso se tornou 
numa seção agrícola aqui da Fa-
zenda Coruputuba. Então, é uma 
casa centenária, com seu valor 
histórico e a gente tem interesse 
de mantê-la em pé”, comentou 
Assunção.

Centro Cultural 
em Coruputuba

De acordo com o proprietá-
rio, o tombamento abrirá cami-
nho para o processo de restau-
ração dos prédios, que passarão 
a ter um uso nobre. “Essa casa 
principal é a que vai iniciar o 
processo de restauração. Ela vai 

abrigar um centro cultural para 
abordar bastante o uso tradicio-
nal de plantas nativas da região 
e o interesse é abordar vários 
temas com instituições nesse 
tema cultural regional. Então, 
essa parceria com a Prefeitura é 
sempre muito bem -vinda. “, dis-
se ele, lembrando que o local já 
abrigou com grande sucesso o 
1º Festival Tropeiro do Vale do 
Paraíba”.

“O tombamento é da volume-
tria. A caracterização externa 
vai permanecer a mesma e na 
parte interna a gente tem con-
dições de fazer alterações para 
abrigar o centro cultural pra ele 
poder ter todas as adequações, 
de bombeiro, sanitárias... A eta-
pa em que a gente está agora é 
de aprovação da Lei Rouanet, 
e a gente está levantando esse 
recurso. A primeira etapa tem a 
formação do projeto físico mais 
o memorial descritivo da obra. 
E pra segunda etapa temos um 
segundo recurso para a execu-
ção dessa restauração”, infor-
mou Patrick.

Segundo ele, o espaço será 
voltado, portanto, para negócios, 
capacitação e educação com ên-
fase em vivências �lorestais dire-
cionadas à cultura alimentar e, o 
futuro centro cultural tem todas 
as condições para isso devido 
às características que agregam 
riqueza cultural, histórica e am-
biental. Ele pontua que o empre-
endimento é interessante para 
abrigar um ponto de alimenta-
ção valeparaibana com a comida 
regional tropeira e a fomentação 
da culinária regional. Seria uma 
grande conquista para a cidade e 
região.

 O empreendedor esclare-
ceu que está conversando com 
empresas para obter essa re-
núncia fiscal. “Quero aproveitar 
a oportunidade e falar com as 
empresas e apresentar a elas o 
projeto. Que despertem nessas 
empresas daqui do Vale, de Pin-
damonhangaba, principalmen-
te, as grandes como a Novelis, 
a Confab e a Gerdau, que estão 
aqui no distrito de Moreira Cé-
sar, o interesse de trabalhar 
com a gente nesse centro cultu-
ral de Coruputuba”, finalizou.

Arquivo

Fazenda centenária 
deve se transformar 
em centro cultural
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