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23/01/2020 ÀS 16h
CONSULTE CONDIÇÕES

DE PARCELAMENTO

Inf: (11)  3845-5599 WWW.MILANLEILOES.COM.BR
Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial - Jucesp 266

Apto 08 Bloco 4. Área priv. 60,85m². Obs.: Desocupado. 

Lance Mínimo: R$ 140.000,00

Apto 25 Bloco 4. Área priv. 51,94m², Obs. Desocupado. 

Lance Mínimo: R$ 120.000,00

02 APARTAMENTOS
PINDAMONHANGABA - SP

ALTO DO RIBEIRÃO
Rod. Vereador Abel Fabrício Dias, 330

Condominio Reserva Anauá.

CASA • RESID. ARARETAMA 
PINDAMONHANGABA - SP
 

 LANCE INICIAL: R$ 110.250,00

C/ 52.85 M² ÀREA CONSTRUIDA

RUA MOACYR GONCALVES DE ARAUJO, 159

21/01/2020 ÀS 16h
Inf: (11)  3845-5599 WWW.MILANLEILOES.COM.BR

Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial - Jucesp 266

Financiamento em até 420 meses com taxa de 7,99% a.a. 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA 
GERDAU S.A. – UNIDADE PINDAMONHANGABA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretora Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Gerdau 
S.A. – Unidade Pindamonhangaba, inscrita sob o CNPJ: 60.219.045/0001-83 e NIRE 35400018046, 
no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data 
são em número de 688 (seiscentos e oitenta e oito) em condições de votar, para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária  a realizar-se em sua sede social, à Rua Cônego Tobias, 437, sala 
23, Edifício Abdalla Mouassab, nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, CEP: 
12.403-030, no dia 30 de janeiro de 2020, obedecendo os seguintes horários e “quorum” para sua 
instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) Em primeira 
convocação: às 16:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; 
02) Em segunda convocação: às 17:00 horas com a presença de metade e mais um do número 
total de associados; 03) Em terceira e última convocação: às 18:00 horas com a presença mínima 
de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA:
ORDINÁRIA:
1. Prestação de contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2019, compreendendo o Relatório de 
Gestão, Demonstrativo da Conta de Sobras e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).
Pindamonhangaba/SP, 17 de janeiro de 2020.

Gleise Anne de Souza Almeida - 
Diretora Presidente

Nota: Conforme determina a Resolução do CMN nº 4.434/15 em seu art. 46, as Demonstrações 
Contábeis do Exercício de 2019 estão à disposição dos associados no site da Cooperativa.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE – CMDCA 

CONVOCAÇÃO – 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2020
Ficam os Conselheiros e as Conselheiras, Titulares e Suplentes do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA, representantes governamentais e da sociedade civil, 
convocados a comparecerem na data abaixo, para a realização da “1ª Reunião Extraordinária de 
2020”, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
Deliberação das Verbas FUMCAD para execução de projetos em 2020;
Indicação de Membro para a Comissão do Projeto Viva Leite.
Data: 21/01/2020(terça-feira)
Horário: 8h00 (oito horas)
Local: Auditório da Prefeitura Municipal

Helison de Oliveira
Presidente do CMDCA – Gestão 2019/2021

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e justifi quem sua falta através do e-mail: cmdca@
pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS 
PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Encontram-se abertos no Depto. 
de Licitações e Contratos, sito na 
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 
1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO Nº 236/2019 (PMP 
29329/2019) – reabertura 
Para “aquisição de trator para 
corte de grama”, com entrega dos 
envelopes até dia 29/01/2020 às 
08h e início da sessão às 08h30. 
PREGÃO Nº 001/2020 (PMP 
675/2020) 
Para “aquisição de pistola TH380”, 
com entrega dos envelopes até 
dia 29/01/2020 às 14h e início da 
sessão às 14h30. 
Os editais estarão disponíveis 
no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações no 
endereço acima das 8h às 17h ou 
através do tel.: (12) 3644-5600.

O Pronto Socorro Municipal 
teve movimentação atípica (acima 
do normal) dia 16 de janeiro, es-
pecialmente no período da manhã, 
devido à chegada de mais de 60 
pessoas vítimas de intoxicação ali-
mentar, após receberem refeições 
em quatro empresas na cidade.

Normalmente o Pronto Socor-
ro realiza em média 500 atendi-
mentos por dia – durante as 24 
horas. Dia 16 o movimento foi 
intenso, pois teve �luxo excedente 
desde as 7 horas.

Até o �im da tarde, a equipe do 
PS já havia atendido todos os pa-
cientes intoxicados.

Mesmo com o �luxo intenso de 
pacientes intoxicados, o PS atendeu 
as demais demandas, no entanto 
alguns procedimentos demoraram 
um pouco mais do que o normal, 
pois parte da equipe estava cuidan-
do dos casos de intoxicação.

Em situações como esta, além 
de serem medicados e receberem 
soro, os pacientes �icam em ob-
servação por determinado tempo. 
O atendimento é diferenciado de 
paciente para paciente. A maioria 
recebeu alta hospitalar até o perí-
odo da tarde do dia 16 de janeiro.

 Vigilância está apurando o 
caso; empresa é interditada 
A Vigilância Sanitária de Pin-

damonhangaba interditou de 

Janeiro é mês de férias da 
criançada e o shopping Pátio Pin-
da está com uma programação 
recheada de atrações para deixar 
a pausa escolar dos baixinhos 
ainda mais divertida. Durante 
todo o período, com a campanha 
“Um mundo para criar”, shopping 
oferece ações variadas que incen-
tivam o despertar da imaginação 
e da criatividade.

Dando início as atividades, 
o Happy Ball invade a Praça de 
Eventos do centro de compras e 
lazer com uma piscina de boli-
nhas gigantesca, além de escor-
regadores, pula-pula, carrossel 
e área baby. A atração é paga e 
permanece no shopping até 29 
de fevereiro.

Já para a criançada que quer 
explorar o lado artístico, a Aca-
demia Imago oferece três tipos 
de o�icinas gratuitas, entre sex-
ta-feira (17) e domingo (19). Os 
interessados poderão escolher 
entre os temas: Concept Art - 
Criação de Heróis, Conceitos de 
Pixel Art (forma de arte digital) e 
técnicas de pintura com lápis de 
cor. As aulas acontecem em fren-
te à loja Ri Happy, das 14h30 às 
16 horas; das 16h30 às 18h; e das 
18h30 às 20h. As inscrições para 
as o�icinas devem ser realizadas 
no local.

Para �inalizar as atrações da 
programação de janeiro, a escola 
de idiomas Yázigi realiza o “Yázigi 
Yexplore”, que acontece de segun-
da-feira (27) a sexta-feira (31). 

Pronto Socorro atende 
dezenas de vítimas de 
intoxicação alimentar

“Um mundo para criar” é atração 
de férias para garotada 

Secretaria da Fazenda 
libera R$ 22 milhões 
em créditos da Nota 
Fiscal Paulista

A Secretaria da Fazen-
da e Planejamento dispo-
nibilizou, nessa quinta-
feira (16), R$ 22,1 milhões 
aos participantes da Nota 
Fiscal Paulista na libera-
ção de créditos do mês de 
janeiro de 2020. Deste va-
lor, R$ 11,2 milhões foram 
destinados para pessoas 
�ísicas. Já as instituições 
�ilantrópicas têm à dis-
posição R$ 10,7 milhões 
para utilização em seus 
projetos. Os créditos são 
referentes às compras e 
doações de documentos 
�iscais realizadas em se-
tembro do ano passado.

Em 2019, a Fazenda 
liberou um total de R$ 
324,24 milhões aos par-
ticipantes cadastrados no 
programa.

Para transferir os re-
cursos para uma conta cor-
rente ou poupança, basta 
utilizar o aplicativo o�icial 
da Nota Fiscal Paulista pelo 
tablet ou smartphone, di-
gitar o CPF/CNPJ e senha 
cadastrada e solicitar a 
opção desejada. Quem pre-
ferir pode utilizar a página 
da Fazenda na internet. Em 
ambas as opções os valores 
serão creditados na conta 
indicada em até 20 dias.

Os créditos da Nota 
Fiscal Paulista permanecem 
à disposição dos participan-

tes por cinco anos a contar 
da liberação e podem ser 
utilizados a qualquer mo-
mento dentro desse perí-
odo. O valor mínimo para 
transferência é de R$ 0,99.

Sobre o programa 
Criada em outubro de 

2007, a Nota Fiscal Paulis-
ta integra o Programa de 
Estímulo à Cidadania Fis-
cal do governo do Estado 
de São Paulo, que distri-
bui até 30% do ICMS efe-
tivamente recolhido pelos 
estabelecimentos comer-
ciais aos consumidores 
que solicitam o documen-
to �iscal e informam o CPF 
ou o CNPJ, proporcional 
ao valor da nota. A devolu-
ção é feita em créditos que 
podem ser acompanhados 
pela internet e utilizados 
para pagamento do IPVA 
ou resgatados em dinhei-
ro. O consumidor também 
pode solicitar o documen-
to �iscal sem a indicação 
do CPF/CNPJ e doá-lo a 
uma entidade cadastrada 
no programa Nota Fiscal 
Paulista, se assim desejar. 
Essa é uma decisão pes-
soal e exclusiva do consu-
midor. O programa conta 
com 20 milhões de parti-
cipantes cadastrados. 

Mais informações em: 
portal.fazenda.sp.gov.br/
servicos/nfp

No primeiro dia, as atividades 
contam com um mural brasileiro 
com desenhos e jogos baseados 
na arte de Cândido Portinari, jo-
gos populares, como esconde-es-
conde, queimada e pega-pega 
na linha e o escape-room – um 
jogo de aventura e raciocínio. No 
segundo dia, as atrações serão 
tangram –um quebra-cabeças ge-
ométrico –, criação de jogos cor-
porais e jogos de tabuleiro.

Já no terceiro dia, a programa-
ção conta com a atividade “A bi-
cicleta dos meus sonhos”. Depois 
de pesquisar sobre o tema, os 
participantes criarão sua própria 
bicicleta dos sonhos. Neste dia, os 
participantes também poderão 
curtir jogos populares, como es-

conde-esconde, queimada e pe-
ga-pega na linha, entre outros, e 
ainda criar um jogo de tabuleiro. 
O quarto dia conta com as seguin-
tes atrações: palavras cruzadas 
diferentes e jogo de tabuleiro. E o 
quinto dia encerra a semana com 
a criação de um avatar e ainda 
atividades de programação e caça 
ao tesouro.

Mais atrações
Para a garotada que curte 

o lado tecnológico, a Ctrl+Play 
realizará o�icinas de robótica e 
criação de games, gratuitamente, 
para crianças e jovens dos 7 aos 
17 anos. A atração estará locali-
zada no Pátio Cultural, nos dias 
1 e 2 de fevereiro, com turmas 

às 13; 15; 17 e 19 horas. Duran-
te as aulas, que duram 1h30, os 
alunos aprenderão a programar 
um game e a mexer em uma Mi-

cro Bit, que é uma pequena placa 
programável criada para ser utili-
zada como ferramenta de estudo 
em salas de aula.

modo cautelar a empresa respon-
sável pelo fornecimento de refei-
ções por falta de documentação 
hábil no momento.

A equipe da 
vigilância ainda 
visitou a cozinha 
da empresa e fez 
apuração de todos 
os procedimentos, 
para desenvolver 
laudo técnico do 
armazenamento, 
preparo, embala-
gem, transporte e 
outras etapas do 
processo, além de 
fornecedores de 
matéria prima.

Além do PS Municipal, existem 
trabalhadores que deram entra-
da em hospital particular do mu-
nicípio. 

Divulgação

Divulgação


