
F U N DAÇ ÃO  D R .  J OÃO  R O M E I R OEdição 9.569

Tribuna do Norte
Ano 140

PINDAMONHANGABA 22 DE JULHO DE 2021

Quinta-feira

PÁG. 4PÁG. 6

Iniciada a concretagem do passeio 
público nas obras da Rua dos Andradas

PREVISÃO DO TEMPO
PINDAMONHANGABA
4º

24º

PREDOMÍNIO DE SOL
UV5

Fonte: CPTEC/INPE

PÁG. 3

As obras de ampliação da calçada e urbanização na 
segunda fase da Rua dos Andradas estão recebendo a 
concretagem do passeio público do lado esquerdo para em 
breve começar o assentamento do ladrilho hidráulico.

Até o momento já foram concluídos os trabalhos 
topográficos, demolição e remoção da calçada do lado 
esquerdo e do piso asfáltico, a adequação de galeria de 
águas pluviais e o assentamento de guias. Na segunda 
quinzena de agosto deverá ter início o trabalho junto às 
calçadas do lado direito.

Recapeamento asfáltico 
é retomado em Pinda 
e começará pela 
Theodorico Cavalcante

A Prefeitura de Pindamonhangaba está retomando 
o Programa de Recapeamento e Modernização do Piso 
Asfáltico do município. Diversos trechos mais críticos 
de inúmeras ruas serão recapeados trazendo mais se-
gurança no trânsito e melhorando o visual das vias pú-
blicas. PÁG. 3

Fundo Social abre 
inscrição para 17 cursos 
e oficinas online

O Fundo Social de Solidariedade de 
Pindamonhangaba, através das oficinas e cursos do 
projeto “Reinvente”, abre nessa segunda-feira, dia 26 
julho, as inscrições para a realização das atividades 
online. A iniciativa poderá beneficiar até 1.700 
pessoas, tendo em vista que cada curso ou oficina tem 
capacidade de atender até 100 alunos. As inscrições 
serão encerradas na sexta-feira, dia 30 de julho.
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Lutadora de Pinda conquista 
título no “Campeonato Brasileiro 
de Jiu Jitsu” pela CBJJE em 
Embu das Artes
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Editorial

A indicação dessa semana é o 
�ilme “A Guerra do Amanhã’

Internet

Divulgação

Em “A Guerra do Amanhã”, a humanidade está perdendo 
uma batalha global contra uma espécie mortal de alieníge-
nas em 2051. Para garantir a sobrevivência dos humanos, 
soldados e civis do presente são transportados para o futuro 
e se juntam à luta, entre eles Dan Forester (Chris Pratt), um 
pai de família determinado a salvar o mundo.

Paulo Flauzino da Silva

Shopping Pátio Pinda promove 
campanha “Julho Black Brasil”

De 22 a 25 de julho, os sho-
pping centers de todo o Brasil 
do portfólio AD vão aderir à 
megapromoção, que traz des-
contos de até 70%. O Shopping 
Pátio Pinda dará início à quarta 
edição de sua liquidação “Julho 
Black Brasil”. Com produtos de 
diversas categorias e serviços 
com até 70% de desconto, a me-
gapromoção será realizada de 
22 a 25 de julho. Nas últimas 
edições, a AD teve um aumento 
médio de 11% no fluxo de visi-
tantes e de 10% de vendas.

“O Julho Black Brasil é uma 
iniciativa da AD que passou a 
integrar o calendário de ações 
fixas da rede, e é uma das mais 
aguardadas datas do ano, tanto 
para os lojistas quanto para os 
consumidores. Com a reaber-
tura do varejo e avanço da va-
cinação, nossa expectativa é de 
um aumento de 15% nas vendas 
dos shoppings – principalmen-
te nos segmentos de vestuário 
e estética”, comenta Christian 
Magalhães – head de Marketing 
do Grupo AD.

A campanha de comunica-
ção, desenvolvida pela agência 
Mega Marketing de Experiên-
cia, conta com o reforço do ator 
e comediante Marco Luque 
como garoto-propaganda. O ro-
teiro destaca com bom humor 
que os consumidores estão com 
saudades dos descontos em lo-
jas de shopping centers, que fa-
cilitam a compra de diferentes 

produtos, entre os quais, ele-
trônicos, vestuário, bolsas, cal-
çados e brinquedos, e ganham 
força por estar em um único 
lugar.

Os consumidores encontra-
rão ofertas exclusivas em mais 
de 70 lojas do empreendimento 
nos setores de vestuário, servi-
ços e alimentação com até 70% 
de desconto.

“O Julho Black é uma opor-
tunidade a mais para o consu-
midor adquirir itens de desejo 

com preço promocional, van-
tagens de descontos e pagamen-
tos facilitados. E este ano, com a 
expectativa de reaquecimento 
do varejo com  o avanço da vaci-
nação, esperamos aumentar em 
10% o fluxo de visitantes”, comen-
ta Bruna Silva, analista de marke-
ting do Shopping Pátio Pinda.

Os empreendimentos parti-
cipantes da promoção podem 
ser consultados no site da AD 
Shopping: www.adshopping.
com.br.

EDP prorroga promoção que 
concede cashback de até R$ 15 no 
pagamento da conta pelo PicPay

A EDP, distribuidora de ener-
gia elétrica de Guarulhos, Alto 
Tietê, Vale do Paraíba e Litoral 
Norte de São Paulo, em parce-
ria com o PicPay, aplicativo que 
tem como objetivo facilitar a 
forma como as pessoas lidam 
com dinheiro, compram e se 
comunicam, prorrogam campa-
nha de cashback para usuários 
novos e já ativos na plataforma. 
Promoção tem validade até 31 
de julho.

 Os clientes que fizerem o pa-
gamento da conta de luz da EDP 
usando cartão de crédito pela 
primeira vez no aplicativo do Pi-
cPay terão direito a um cashba-
ck de até 40% do valor da con-
ta. O valor máximo de retorno 
é de R$ 15 e ficará armazenado 
na carteira virtual, podendo ser 
utilizado para transferências e 
outros pagamentos. Além disso, 
para clientes novos e aqueles 
que já são usuários do PicPay, a 
conta de energia pode ser parce-

lada em até 12 vezes e, durante 
a campanha, também será pos-
sível ganhar parte do dinheiro 
de volta por meio de cashback.

 “Efetuar pagamentos de 
forma digital é uma tendência 
crescente e evita a necessidade 
do deslocamento até locais fí-
sicos, como agências bancárias 
ou lotéricas, o que se tornou 
ainda mais relevante neste con-
texto de pandemia de Covid-19. 
A EDP segue buscando facili-
dades e soluções inovadoras e 
seguras para seus clientes, e a 
parceria com o PicPay é uma 
destas iniciativas.” destaca Va-
nessa Lugon, gestora da EDP.

 
Como pagar a conta 
de energia com o PicPay
Para pagar a fatura de ener-

gia da EDP pelo aplicativo PicPay 
é preciso baixá-lo no smartphone 
e abrir uma conta gratuita. Em 
seguida, clique no botão “Pagar 
conta”, acesse a conta de energia, 

copie o código de barras da fatu-
ra ou aponte a câmera do celular 
para efetuar o pagamento.

Para mais informações 
e acessar o regulamento da 
campanha,basta acessar o site 
www.edp.com.br/picpay.

Digitalização no 
pagamento
Atualmente, 65% dos paga-

mentos das faturas de energia da 
EDP já são realizados por meio de 
canais digitais, como o débito au-
tomático, internet banking e Pix. 
E a EDP segue inovando, atenta a 
esta tendência crescente e incor-
porando soluções práticas e se-
guras aos clientes. A digitalização 
do pagamento se torna cada vez 
mais presente na vida das pessoas 
e tem se consolidado como uma 
forma de prevenção do contágio 
pela Covid-19, já que o cliente tem 
a opção de pagar suas contas de 
forma prática, no conforto de sua 
casa, sem se expor em filas.

Divulgação/EDP

Reinvente-se!

Mais uma vez o Fundo Social de So-
lidariedade de Pindamonhangaba 

abre inscrições para as oficinas e cursos do 
projeto “Reinvente”.

A previsão é que a iniciativa beneficie até 
1.700 pessoas, já que cada curso ou oficina 
tem capacidade de atender até 100 alunos. 

Entre as oficinas e os cursos oferecidos 
estão: Barbearia, Maquiagem, Manicure, 
Culinária, Eletro eletrônica, Ballet, entre 
outros. 

Todos os cursos são online e as aulas 
acontecem pela mesma plataforma onde 
também são feitas as inscrições - que se-
guem até o próximo dia 30. 

Os cursos são gratuitos e os participantes 
que cumprirem com a carga horário estipu-
lada têm direito a certificado. 

Essa é uma excelente oportunidade para 
reinserção no mercado de trabalho e com-
plemento de renda para suas famílias. Lem-
brando que há diversos relatos de famílias 
que passaram por verdadeira transfor-
mação após ingressarem no projeto 
“Reinvente”. 

Aproveite esta oportunidade e rein-
vente-se! 



Melhorias trarão completa requalifi cação 
do espaço urbano, garanti ndo segurança e 
acessibilidade aos pedestres
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Iniciada a concretagem do passeio público 
nas obras da Rua dos Andradas

Recapeamento asfáltico é retomado em Pinda 
e começará pela Theodorico Cavalcante

As obras de ampliação 
da calçada e urbanização 
na segunda fase da Rua dos 
Andradas estão recebendo 
a concretagem do passeio 
público do lado esquerdo 
para em breve começar o 
assentamento do ladrilho 
hidráulico.

Até o momento já foram 
concluídos os trabalhos 
topográficos, demolição e 
remoção da calçada do lado 
esquerdo e do piso asfáltico, a 
adequação de galeria de águas 
pluviais e o assentamento de 
guias. Na segunda quinzena 
de agosto deverá ter início o 
trabalho junto às calçadas do 
lado direito.

O trecho em obra 
compreende a esquina 
com a rua Dep. Claro César 
(Boticário) até a esquina com 
a rua Cel. Fernando Prestes 
(Portal da Esfiha) e seguirá o 
mesmo padrão da primeira 
fase, realizada entre o Banco 
Itaú e a lojas Teddy.

“Agradecemos a 
compreensão de todos e 
estamos trabalhando para 
garantir a segurança para 
todos que estão trabalhando 
na obra, consumidores e 
comerciantes. Toda obra 
gera desconforto, porém 
ressaltamos que o cronograma 
está sendo respeitado. É 
fundamental que a população 
e os comerciantes tenham a 
consciência de que estamos 

fazendo o melhor para a 
cidade”, afirmou a secretária 
de Obras e Planejamento, 
Marcela Franco.

Novo Centro Urbano
Esta melhoria faz parte do 

programa de revitalização 
da região central e está 
sendo executada graças à 
participação comunitária, 
sem custos para os cofres 
públicos, assim como as obras 
de revitalização do Centro 
Comercial 10 de Julho, que foi 
totalmente remodelado.

A empresa responsável 
pelo financiamento da obra 
é o Laboratório Ecolyzer 
Ltda, que contratou a Tinoco 
Engenharia para a execução 
do projeto, que contempla o 
alargamento das calçadas, 
colocação de guias e sarjetas, 
execução de drenagem e 
tubulação de águas pluviais, 
instalação de piso podotátil 
e colocação de ladrilho 
hidráulico, totalizando 
um investimento no valor 
estimado de R$ 370.000,00.

“As melhorias na 
infraestrutura trarão uma 
completa requalificação do 
espaço urbano, garantindo 
segurança e acessibilidade 
aos pedestres. O benefício 
será para todos, sem custos 
para o poder público e 
comerciantes”, afirmou 
a secretária de Obras e 
Planejamento, Marcela 
Franco.

A secretária de Obras 
e Planejamento, arquiteta 
Marcela Franco, recebeu no 
início deste mês na Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba os 
representantes da Secretaria 
de Planejamento de Taubaté, 
que vieram conhecer a me-
todologia para aprovação de 
projetos. Estiveram presen-
tes o secretário Lúcio Fábio 
Araújo, a diretora Lenina 
Leal e o chefe de divisão Ga-
briel Silveira Simões.

Marcela Franco apresen-
tou a tecnologia e inovação 
implantada em Pindamo-
nhangaba que trouxe mais 
celeridade e qualidade na 
aprovação de projetos, im-
pulsionada pelo sistema de 
protocolo eletrônico 1 Doc. 
“Apresentamos como funcio-
na o sistema e como realiza-
mos a distribuição de pro-
jetos para a análise de cada 
técnico, que avalia de forma 

consistente e funcional cada 
projeto, que irá tornar-se 
num novo empreendimento 
local, fomentando a nossa ca-
deia econômica”, explicou a 
secretária de Pinda.

Segundo ela, outro segre-
do do trabalho realizado na 
cidade e que vem tornando-
se referência na região está 
na motivação da equipe téc-
nica em fazer acontecer e dar 
qualidade à prestação de ser-
viços para aprovação de cada 
projeto.

“Foi um momento impor-
tante de troca de ideias en-
tre as cidades, pois somos 
responsáveis pelo cresci-
mento urbano ordenado e 
pela ocupação responsável 
do solo. Discutimos ino-
vações e projetos futuros 
para que a região possa 
crescer com qualidade e 
integração”, finalizou Mar-
cela Franco.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba anunciou a retoma-
da do Programa de Recapea-
mento e Modernização do Piso 
Asfáltico do município. Diver-
sos trechos mais críticos de inú-
meras ruas serão recapeados 
trazendo mais segurança no 
trânsito e melhorando o visual 
das vias públicas.

O trabalho começou nesta 
quarta-feira (21) pela Avenida 
Theodorico Cavalcante de Sou-
za (bairro Boa Vista), no trecho 
próximo à ponte do Rio Paraí-
ba, onde já foram removidos 
os tachões de solo e a máquina 
fresadora de asfalto prepara o 
solo para que a Usina de Asfal-
to da Secretaria de Governo e 
Serviços Públicos inicie os tra-
balhos de recapeamento.

“Na primeira gestão fizemos 
60 km de recapeamento e agora 
pretendemos dobrar essa mar-
ca. Estamos começando pela 
Av. Theodorico Cavalcante de 
Souza e vamos prosseguir com 
essa ação para outras regiões 
da cidade com trechos mais 

críticos apontados pela popula-
ção”, afirmou o secretário e vi-
ce-prefeito Ricardo Piorino.

Dentre os locais que estão 
programados para receber a 
melhoria estão os pontos mais 
críticos da rua Sen. Dino Bueno 
(Crispim), rua Álvaro Pinto Ma-
dureira (Jd. Resende), rua Dr. 
Octávio Oscar Campelo de Sou-
za (Pq. das Nações), todo entor-
no da Praça do Vale das Acácias 
e em diversos outros bairros 
como Santa Luzia, Araretama, 
Distrito de Moreira César e es-
tradas da zona rural. Todo tra-
balho será feito com recursos 
municipais e mão de obra pró-
pria.

Outra frente de trabalho da 
Prefeitura está sendo possível 
graças à viabilização, junto ao 
Ministério do Desenvolvimen-
to Regional do Governo Fede-
ral, de R$ 286,5 mil destinados 
para o recapeamento asfáltico 
das ruas Major José dos Santos 
Moreira (São Benedito), Juó Ba-
naneri (Alto do Cardoso) e rua 
dos Bentos (Galega).

Investimento Estadual
Além dos investimentos mu-

nicipais, Pindamonhangaba foi 
contemplada com recursos de 
R$ 54,5 milhões do Governo 
do Estado para a melhoria de 
quatro rodovias estaduais que 
cortam o município: Rodovia 
Amador Bueno da Veiga (que 
liga Pinda à Taubaté - KM 137 
a 146), rodovia Abel Fabrício 
Dias (que liga Pinda a Moreira 
César - KM 151 a 159), os cinco 
quilômetros da SPA 092 Rodo-
via Manoel César Ribeiro (que 
liga Pinda à região leste/Cidade 
Nova) e a SPA 99 Av. Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso (entrada 
principal da cidade) que rece-
berá intervenções em seus qua-
tro quilômetros.

“O pavimento asfáltico da ci-
dade é muito antigo e por isso es-
tamos investindo pesado para tra-
zer boa qualidade em nossas vias 
públicas, pois isso traz impacto di-
reto na redução de acidentes, me-
lhorando a distribuição logística 
e fomentando nossa economia”, 
finalizou o prefeito Isael.

Secretaria de Planejamento 
de Pinda e Taubaté trocam 
experiências

Divulgação

Divulgação

Serviços iniciaram pela avenida Theodorico Cavalcante de 
Souza e seguirá para outras regiões da cidade
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ASSOCIAÇÃO ATLETICA CIDADE NOVA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Eu, José Antônio Ribeiro dos Santos, portador da R.G 18.729.629-7 na qualidade de Presidente em 
exercício da Associação Atlética Cidade Nova, obedecendo as normas do Artigo 15 letra e como 
também Artigo 23 do Estatuto, venho convocar seus membros associados desta associação, para 
comparecerem à Assembleia Geral a se realizar no dia 10 de Agosto de 2021, às 19:00 (Dezenove) 
horas em primeira  chamada, e segunda chamada se for necessário às 19:30 (Dezenove e trinta) 
horas em nossa sede situada à Rua Mogi das Cruzes nº 500, Cidade Nova, Pindamonhangaba, 
S.P.  para seguintes ordens do dia:
1-ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL PARA O BIÊNIO 2021-2023;
2-POSSE DA NOVA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL ELEITOS.

PINDAMONHANGABA, 21 DE JULHO DE 2021.

JOSÉ ANTÔNIO RIBEIRO DOS SANTOS.

           



          



              

     
           







 

PARCERIAS FIRMADAS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

(FUMCAD 2021) 
 

1 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 18/2021 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 5.672/2021 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Humano, a Artes e 
Aprendizagem – IA3 

 Objeto: Promover o desenvolvimento do Programa “Educação para o Trabalho”, 
especificamente para especificamente para despesas de auxilio 
compreendidas no plano de trabalho integrante do Processo 
Administrativo nº. 5.672/2021, o qual passa a ser parte integrante e 
indissociável do presente Termo de Fomento. 

 Gestor da Parceria: Sra. Luciene Aparecida Dantas 
  Vigência: 20/07/2021 à 31/12/2021 
 Valor: R$ 70.000,00 
 Data da assinatura: 20/07/2021 
2 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 20/2021 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 5701/2021 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / NOUS – Escola Noética da Vinci (Consciência Plena) 
 Objeto: Promover o desenvolvimento do Projeto ”Jovens Protagonistas”, 

especificamente para despesas de custeio compreendidas no plano de 
trabalho integrante do Processo Administrativo nº. 5.701/2021, o 
qual passa a ser parte integrante e indissociável do presente Termo de 
Fomento. 

 Gestor da Parceria: Sra. Luciene Aparecida Dantas 
  Vigência: 20/07/2021 à 31/12/2021 
 Valor: R$ 56.000,00 
 Data da assinatura: 20/07/2021 
3 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 21/2021 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 5.702/2021 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / NOUS – Escola Noética da Vinci (Consciência Plena) 
 Objeto: Promover o desenvolvimento do Projeto ”O Teatro de Grupo na Escola”, 

especificamente para despesas de custeio compreendidas no plano de 
trabalho integrante do Processo Administrativo nº. 5.702/2021, o qual 
passa a ser parte integrante e indissociável do presente Termo de Fomento. 

 Gestor da Parceria: Sra. Luciene Aparecida Dantas 
 Vigência: 20/07/2021 à 31/12/2021 
 Valor: R$ 24.000,00 
 Data da assinatura: 20/07/2021 
4 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 23/2021 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 5.708/2021 
 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 

Social / Associação Pró Coalizões Comunitárias Antidrogas do Brasil 
 Objeto: Promover o desenvolvimento do Projeto “Em busca do Melhor”, 

especificamente para custeio de despesas compreendidas no plano de 
trabalho integrante do Processo Administrativo nº. 5.708/2021, o qual 
passa a ser parte integrante e indissociável do presente Termo de 
Fomento. 

 Gestor da Parceria: Sra. Luciene Aparecida Dantas 
 Vigência: 20/07/2021 à 31/12/2021 
 Valor: R$ 45.452,09 
 Data da assinatura: 20/07/2021 
5 EXTRATO PARCERIA TERMO DE FOMENTO 25/2021 (FUMCAD) 
 Processo Administrativo: Nº 5.411/2021 

PARCERIAS FIRMADAS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

(FUMCAD 2021) 
 

 

 Parceiros: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência 
Social / Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente – Projeto 
Crescer 

 Objeto: Promover o desenvolvimento do programa/projeto “Transformando 
Vidas”, especificamente para custeio das despesas compreendidas no 
plano de trabalho integrante do Processo Administrativo nº. 
5.411/2021, o qual passa a ser parte integrante e indissociável do 
presente Termo de Fomento. 

 Gestor da Parceria: Sra. Luciene Aparecida Dantas 
 Vigência: 19/07/2021 à 31/12/2021 
 Valor: R$ 150.149,15 
 Data da assinatura: 19/07/2021 

  

Sindicato doS trabalhadoreS em empreSaS FerroviáriaS da Zona central do braSil
edital de convocaÇÃo - aSSemblÉia Geral eXtraordinária

O Sindicato dos trabalhadores em empresas Ferroviárias da Zona central do brasil, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 34.060.749/0001-46, 
com sede na Rua Almeida Lima, nº 358 – Brás – São Paulo/SP, nos termos do seu Estatuto Social, artigo 15, convoca todos os Trabalhadores 
Ferroviários, associados ou não, empregados da eStrada de Ferro campoS do JordÃo, lotados na base territorial de nossa 
representação, conforme consta na Carta Sindical e Estatuto Social, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada 
no dia 27/07/2.021, no seguinte horário e local: Sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, sito à Rua Sete de Setembro, 
232/246, Centro – Pindamonhangaba, centro, em primeira  convocação as 19:00 horas. Não havendo quorum legal, a Assembleia Geral 
Extraordinária, será realizada em segunda convocação, no mesmo local, 30 (trinta) minutos após o horário da primeira convocação, ou seja, 
as 19:30 horas, computando o número de trabalhadores ferroviários presentes, com apresentação da ordem do dia, a fim de deliberar sobre: 
1) Deliberar pela aprovação da Pauta de Reivindicação 2021/2022, da Categoria Profissional, a ser apresentada à eStrada de Ferro 
campoS do JordÃo; 2) Deliberar sobre a instalação de Assembleia permanente até a conclusão e assinatura do ACT – Acordo Coletivo 
de Trabalho com a eStrada de Ferro campoS do JordÃo; 3) Deliberar sobre a concessão de poderes à diretoria da Entidade 
Sindical representativa, para negociar as cláusulas da Pauta de Reivindicações, e, sendo aprovada pela categoria, a assinatura do ACT 
2021/2022. 4) Deliberar sobre a concessão de poderes ao Sindicato para, se necessário, instaurar Dissídio Coletivo em face das negociações 
se tornarem infrutíferas com a eStrada de Ferro campoS do JordÃo; 5) Deliberar sobre a contribuição Confederativa/Assistencial/
Retributiva. 6) Deliberar sobre assuntos gerais referentes à categoria dos ferroviários e sobre a contribuição confederativa/assistencial.  
São paulo, 22 de julho de 2.021. valmir de lemos - presidente SteFZcb

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 DIOGO VARGAS DA SILVA, 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$ 19.707,02 
em 16/07/2021, 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 844440780449, 
fi rmado em 02 de dezembro de 2014, garantido por alienação fi duciária registrada 
sob nº 04 na matrícula nº 54.547, tendo por objeto o imóvel situado na RUA DÁCIO 
REZENDE DE CAMPOS MAIA N° 394, CIDADE VISTA ALEGRE, NESTA CIDADE, 
CEP 12.442-170. O prazo para pagamento da dívida é de 30 dias (prazo em dobro 
conforme provimento nº 16/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São 
Paulo), 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, 16 de julho de 2021.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -

Desde o início da pandemia, a tecno-
logia tem ganhado cada vez mais espaço 
na rotina da população, facilitando ainda 
mais o acesso aos serviços públicos. No Es-
tado de São Paulo, mesmo com a vigência 
da Resolução 208 do Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), que prorrogou por 
tempo indeterminado os prazos de vali-
dade das CNHs a partir de março de 2020, 
os cidadãos podem realizar a renovação 
simplifi cada de forma online, por meio 
das plataformas digitais do Poupatempo. 
Nos seis primeiros meses desse ano, cerca 
de 2 milhões de cidadãos deram entrada 
no processo de renovação da habilitação. 
Desse total, mais de 1,6 milhão de atendi-
mentos foram iniciados de maneira onli-
ne, pelo portal e app Poupatempo Digital. 
A tecnologia tem sido aliada de quem não 
quer deixar para resolver o serviço na úl-
tima hora. “Apesar da suspensão tempo-
rária dos prazos para renovação de CNH, 
esse é um dos serviços mais procurados 
pelos usuários nos canais eletrônicos do 
programa. De forma rápida, segura e sem 
burocracia, os motoristas têm usado o site 
e o aplicativo do Poupatempo para man-
ter a documentação em dia”, afi rma Muri-
lo Macedo, diretor da Prodesp – empresa 
de Tecnologia do Governo de São Paulo, 
que administra o programa Poupatempo.   
Os canais digitais do Poupatempo disponi-
bilizam cerca de 140 serviços online, com 
segurança e agilidade, proporcionando 
mais autonomia aos usuários, que podem 
realizar os atendimentos a qualquer mo-
mento do dia, pelo computador ou celular.  
Atualmente, mais de 80% dos serviços 
oferecidos pelo programa são feitos de 
maneira remota, como o licenciamento 
de veículos, consulta de IPVA, carteira de 
trabalho, seguro-desemprego, acesso à 
carteira de vacinação contra a Covid-19, 
entre outras. As opções realizadas presen-
cialmente, mediante agendamento obri-
gatório, são os serviços os de RG (primeira 
via e renovação com alteração de dados), 
por conta da coleta biométrica, e os do 
órgão estadual de trânsito, como a trans-
ferência interestadual e mudança nas 
características do veículo, por exemplo. 
No primeiro semestre deste ano, o Pou-
patempo realizou 15 milhões de serviços, 
sendo 12,2 milhões apenas pelas platafor-
mas online. 

Renovação Simplifi cada 
Para renovar a CNH, basta acessar o 

portal www.poupatempo.sp.gov.br ou 
aplicativo Poupatempo Digital, clicar em 
Serviços > CNH > Renovação de CNH. Após 
confi rmar os dados, o motorista agenda e 
realiza o exame médico na clínica creden-
ciada indicada pelo sistema.  

Quem exerce atividade remunerada 
ou optar pela inclusão do EAR na CNH, 
precisa passar também pela avaliação 
psicológica e será direcionado a um pro-
fi ssional credenciado.  

Se for aprovado nos exames, é neces-
sário pagar a taxa de emissão e aguardar 
as orientações que serão enviadas por 
e-mail pelo Denatran para acessar a CNH 
Digital, que tem a mesma validade do do-
cumento físico, disponível no aplicativo 
Carteira Digital de Trânsito (CDT). Caso ci-
dadão não receba o e-mail, também pode 
consultar a versão digital através do site 
do Poupatempo. Para evitar deslocamen-
tos e proporcionar mais conforto e como-
didade, o cidadão tem a opção de receber 
o documento emitido em casa, pelos Cor-
reios, no endereço de cadastro do moto-
rista junto ao Detran.SP. 

Renovação 
da CNH 
pode ser feita 
por meio 
dos canais 
digitais do 
Poupatempo 

Divulgação

Lutadora de Pinda conquista 
título no “Campeonato 
Brasileiro de Jiu Jitsu” 

Provando estar numa óti ma fase e 
com dedicação, treinamento e muita 

disposição, a jovem atleta “faixa verde”, 
Maria Clara Campos Biondi dos Santos, 

de 14 anos, conquistou mais um tí tulo 
para Pindamonhangaba: campeã da 

categoria infanti l juvenil B-pesado no 
Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu pela 

CBJJE - Confederação Brasileira 
de Jiu-Jitsu Esporti vo. 

A competi ção aconteceu na cidade de 
Embu das Artes no domingo, dia 18 de 

julho. Além de Maria Clara, a atleta 
Gabriela Vieira Pereira, foi a vice-

campeã na categoria infanti l juvenil A
 na mesma competi ção.

Alunas do Mestre Mandioka, da 
Equipe Ryan Gracie Team, Maria Clara 

e Gabriela – que são irmãs - mais 
uma vez honraram as tradições do 

esporte pindamonhangabense com 
esses dois tí tulos. Elas demonstraram 

que o esforço, empenho e dedicação 
fazem parte da roti na de trabalho e 
treinamentos, e hoje, a família pode 

comemorar, sempre não esquecendo de 
que a humildade é o mais importante.

Após mais essa conquista, Maria 
Clara, Gabriela e seus familiares fazem 

questão de agradecer ao Mestre 
Mandioka pelos ensinamentos, 

dedicação e amor, à Prefeitura de 
Pindamonhangaba, a Ryan Gracie 

Team Moreira César, à Academia 
Moviment e aos empresários 

apoiadores da região.
Antes dessas importantes conquistas, 

Maria Clara sagrou-se bi-campeã 
da categoria Infanto-Juvenil-pesado 
no Campeonato Sul-Americano pela 
Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu 

Esporti vo - CBJJE em Embu das Artes 
SP no dia 27 de junho últi mo.

Aluna do Mestre Mandioka, a “faixa verde” Maria Clara 
Campos Biondi dos Santos lutou na categoria infanti l 
juvenil B-pesado e sagrou-se campeã da categoria
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Divulgação

A Secretaria de Saúde de Pin-
damonhangaba continua nesta 
quinta-feira (22) a vacinação 
contra Covid-19 para pessoas 
com 29 anos ou mais.

Primeira dose: pessoas 
com 29 anos ou mais 

Das 8 às 11 horas, Ciaf/Saúde 
da Mulher, Centro Dia do Idoso 
(Vila Rica), PSF Nova Esperança, 
PSF Cidade Nova, Cisas Moreira 
César e UBS Ipê 2.

Pinda prossegue vacinação contra 
Covid 19 para pessoas com 29 anos ou 
mais nesta quinta-feira

Das 8 às 11 horas no Shopping 
Pátio Pinda.

Além disso, todas as pesso-
as devem preencher o termo 
de vacinação Estadual pelo site 
www.vacinaja.sp.gov.br.

Primeira dose para gestantes 
e puérperas somente na sala de 
vacinas do Ciaf/Saúde da Mu-
lher, das 8 às 11 horas e das 13 
às 15 horas.

OBS: Levar a carteirinha de 
vacina de rotina.

Divulgação

Segunda dose
* AstraZeneca, 63 anos ou 

mais (conforme data da car-
teirinha)

Das 13 às 16 horas: Bosque 
da Princesa (obrigatório levar o 
termo preenchido)

* Coronavac/Butantan – Em 
todas as unidades, das 13h às 
16h, ou Drive-thru no Parque 
da Cidade das 9h às 15h (obri-
gatório levar o termo preen-
chido).

O boletim da Vigilância Epi-
demiológica de Pindamonhan-
gaba traz, nesta quarta-feira 
(21), 1 óbito confirmado (Ouro 
Verde).  A Prefeitura lamenta 
a morte e se solidariza com os 
familiares. 

O boletim da VE registra ain-
da 65 novos casos e 61 recupera-
dos. No total, 17.670 moradores 
de Pindamonhangaba testaram 
positivo para covid-19. 

As UTIs públicas estão com 
ocupação de 71% e as UTIs par-
ticulares estão com ocupação 
de 58%. A enfermaria está com 

Município registra 1 óbito, 
65 casos novos e 
61 recuperados da Covid-19 

ocupação de 30% somados os 
leitos públicos e particulares. 

O número total de doses 
de vacinas aplicadas está em 
111.978 (números atualizados 
até às 12h03 de 21 de julho), 
sendo 84.248 primeiras doses, 
23.423 segundas doses e 4.307 
doses únicas. 

A Secretaria de Saúde alerta 
a população para que procure os 
gripários em caso de sintomas 
de covid-19 (Pronto-Socorro e 
UPA Moreira César) para trata-
mento imediato. Estes espaços 
de acolhimento a pacientes com 

suspeita de covid-19 estão com 
movimentação acima da média, 
por isso contamos com a com-
preensão da população.

65  Casos novos
Araretama, Arco Íris, Boa 

Vista, Bom Sucesso, Bosque da 
Princesa, Campinas, Castolira, 
Centro, Cidade Jardim, Cidade 
Nova, Crispim, Feital, Goiabal, 
Jardim Eloyna, Jardim Maria-
na, Jardim Rosely, Lessa, Man-
tiqueira, Mombaça, Moreira 
César, Morumbi, Nova Esperan-
ça, Parque das Nações, Parque 

das Palmeiras, Pasin, 
Real Ville, Santa Cecí-
lia, Socorro, Terra dos 
Ipês, Vale das Acácias, 
Vila Rica, Vila São Be-
nedito, Vila Verde, Vi-
tória Vale.

61 Recuperados
Alto do Cardoso, 

Andrade, Arareta-
ma, Azeredo, Bela 
Vista, Campos Maia, 
Castolira, Centro, Ci-
dade Jardim, Cidade 
Nova, Crispim, Fei-
tal, Goiabal, Jardim 
Eloyna, Jardim Impe-
rial, Jardim Regina, 
Liberdade, Mandú, 
Mantiqueira, Morei-
ra César, Ouro Verde, 
Pasin, Real Ville, San-
ta Cecília, São Bene-
dito, Shangrilá, Solo 
Rico, Terra dos Ipês, 
Vale das Acácias, Vila 
Rica, Vila São Benedi-
to, Vila São João.

A T E N Ç Ã O 
- Todos precisam levar um 
documento de identi fi cação 
(RG ou CPF), comprovante 
de endereço e o termo 
de vacinação preenchido 
(disponibilizado no site 
da Prefeitura). Originais e 
cópias.
- As grávidas e as 
puérperas precisam 
levar a carteira de 
acompanhamento de 

pré-natal. As puérperas 
também precisam de cópia 
da certi dão de nascimento 
do bebê.
Todas as pessoas que estão 
recebendo a vacina podem 
colaborar com a campanha 
Alimento Solidário, levando 
1 kg de alimento não-
perecível para o Fundo Social 
de Solidariedade ajudar as 
famílias que mais precisam.

A T E N Ç Ã O 
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documento de identi fi cação 
(RG ou CPF), comprovante 
de endereço e o termo 
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O Vice-Governador Rodrigo Garcia acompanhou na manhã 
da quarta-feira (21) a entrega de mais 1,5 milhão de doses da 
vacina do Butantan contra o coronavírus ao Programa Nacional 
de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.
“A entrega de hoje soma 57,649 milhões de doses entregues da 
Coronavac para proteger a população brasileira”, disse Garcia. 
As entregas foram iniciadas em 17 de janeiro, quando o uso 
emergencial do imunizante foi aprovado pela Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária).
Na quarta-feira passada (14), o insti tuto liberou 800 mil doses. 
Na quinta (15), foram 200 mil e na sexta-feira (16), mais 1 
milhão. Nesta segunda-feira (19), também foram entregues 1 
milhão de doses.
Essas novas entregas, iniciadas há uma semana, são 
referentes à produção de um novo lote de 10 milhões de 
doses processadas a parti r dos 6 mil litros de IFA (Ingrediente 
Farmacêuti co Ati vo) recebidos no dia 26 de junho.
As vacinas liberadas fazem parte do segundo contrato 
fi rmado com o Ministério da Saúde, de 54 milhões de vacinas. 
O primeiro, de 46 milhões, foi concluído em 12 de maio. O 
Butantan trabalha para completar, até o fi m de agosto, 100 
milhões de vacinas disponibilizadas ao Programa Nacional de 
Imunização (PNI), antecipando em 30 dias o prazo contratual.
A matéria-prima recebida no dia 26 foi envasada no complexo 
fabril do Butantan, na zona oeste da cidade de São Paulo, e 
passou por etapas como embalagem, rotulagem e controle de 
qualidade das doses.
Na madrugada do últi mo dia 13, o insti tuto recebeu carga 
recorde de 12 mil litros de matéria-prima para produzir e 
entregar outras 20 milhões de doses.

SP entrega 
mais 1,5 milhão 
de vacinas do 
Butantan ao 
Brasil
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em pauta

O Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba, através das 
oficinas e cursos do projeto “Reinvente”, abre nesta segunda-feira, dia 
26 julho, as inscrições para a realização das atividades online. 

Fundo Social abre inscrição para 
17 cursos e oficinas online

A iniciativa poderá beneficiar até 1.700 pessoas, tendo em vista que 
cada curso ou oficina tem capacidade de atender até 100 alunos. 

As inscrições serão encerradas na sexta-feira, dia 30 de julho. 

Os cursos disponíveis são: Maquiagem, Manicure, Culinária, Eletro 
eletrônica, Mantenedor de micro, Elétrica básica, Decoração com 
balões, Fotografia, Padaria, Confeitaria, Marcenaria em Pallets e 
Barbearia. E as oficinas são: Jiu Jitsu, Ballet, Pilates, Dança Soul e 
Ritmos.

Todos os cursos são online (à distância) e as aulas estão sendo 
via plataforma online, onde também é possível fazer a inscrição. 

Os cursos terão início no dia 9 de agosto e o 
participante terá acesso através do mesmo login e 
senha que utilizar para efetivar a inscrição. Após 
o término do curso, o aluno poderá imprimir o seu 
certificado na própria plataforma online.

“Estamos convidando a todos que visitem a 
plataforma do Fundo Social e aproveitem essa 
oportunidade para reinserção no mercado de 
trabalho e complemento de renda para suas famílias. 
Temos muitos exemplos de sucesso e histórias de 
famílias que tiveram sua vida transformada após o 
ingresso em nosso projeto”, afirmou a presidente do 
Fundo Social, Cláudia Vieira Domingues.

O Fundo Social de Solidariedade informa que 
após a efetivação da matrícula a participação já está 
confirmada, bastando apenas o inscrito utilizar o 
mesmo login e senha e iniciar as aulas no dia 9 de agosto 
(segunda-feira). Para as próximas edições do “Reinvente” 
o Fundo Social está estudando a inclusão de novos cursos 
e o retorno das aulas presenciais.

As inscrições para os cursos estarão disponíveis 
para maiores de 18 anos. Para as oficinas cada 
modalidade tem uma idade mínima diferenciada. 

O link para inscrição é www.virtual-oficina.com.
br. Para outras informações, os interessados podem 
ligar, nos dias úteis de trabalho, para o Fundo Social 
de Solidariedade, no telefone 3643-2223, das 8h às 
12h e das 13h30 às 17h.

Divulgação
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Arquivo TN

Oficinas de Dança e 
ritmos prometem levar 
aprendizado, alegria e 
leveza à aulas

O curso de 
Culinária é um dos 

mais procurados, 
com relatos de 
vários casos de 

sucesso

Muito procurado o curso de 
Marcenaria e Paletes permite 
uma diversidade de criações e 
produtos

Maquiagem, Manicure 
e outros cursos voltados 
à beleza e estética estão 
em alta e proporcionam 
renda extra
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