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PLR da Latasa
dobra de valor
e injeta
R$ 1 milhão
na economia
de Pinda nesta
sexta-feira (27)
A PLR (Participação nos
Lucros Resultados) da fábrica Latasa, de Pindamonhangaba, dobrou de valor. Cerca de R$ 1 milhão
será injetado na economia
da cidade nesta sexta-feira,
dia 27. A proposta foi aprovada em assembleia na última terça-feira, dia 24.
O valor total é de R$
5.000, exatamente o dobro
do que foi pago em 2020.
Além disso, a maior parte, de R$ 3.500, será paga
já nesta semana, na sexta-feira, dia 27, a todos os
trabalhadores. Só esse pagamento injetará cerca de
R$ 1 milhão na economia
da cidade. A segunda parcela, com base nas metas
de produção, será paga em
janeiro.
Segundo André Oliveira,
presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos, houve uma
longa discussão com a empresa, duas mobilizações
na porta da fábrica ocorreram, pela PLR e também
por questões de segurança.
“A fábrica teve produção alta o ano inteiro, ainda
melhor que o ano passado.
Graças à união dos trabalhadores
conseguimos
avançar não só no valor de
pagamento como também
nas reivindicações de segurança. Quero parabenizar
também a comissão de PLR
que atuou junto com a gente nessa busca de uma proposta justa, coerente com
a realidade da empresa”,
disse.
A fábrica Latasa tem
310 funcionários e atua no
ramo do alumínio no distrito do Feital.

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 PRESENCIAL Nº 100/2021 (PMP
5315/2021)
Para “aquisição de abraçadeiras, arame, cabo
elétrico e ﬁta isolante para utilização nas instalações
das festividades natalinas”, com recebimento dos
envelopes até dia 13/09/2021, às 08h00 e início da
sessão às 08h30.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 129/2021 (PMP
5473/2021)
Para “contratação de seguros para a frota de
veículos pertencentes à Secretaria Municipal de
Assistência Social, com fornecimento de material e
mão-de-obra”, com recebimento das propostas até
dia 15/09/2021, às 08h30 e abertura das propostas
para análise às 08h31.
Todos os editais estarão disponíveis no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br (e também https://
www.bbmnetlicitacoes.com.br
para
pregões
eletrônicos). Maiores informações no endereço
acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 36445600.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO
Nº 110/2021 (PMP 4793/2021)
A autoridade superior homologou, em 23/08/2021, e
adjudicou a licitação supra, que cuida de “aquisição
de medicamentos”, em favor das empresas, os
itens (item-vl unit em R$): Centermedi Comércio
de Produtos Hospitalares Ltda: 21-0,05; 39-8,68;
Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda: 1623,22; Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda: 247,48; Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos
Ltda: 06-9,08; 18-29,28; 19-12,50; 20-26,39;
23-34,36; 26-8,78; 41-36,24; 42-61,35; Dupatri
Hospitalar Com Impr Exp Ltda: 29-0,37; 46-1,48;
Fresenius Kabi Brasil Ltda: 13-24,65; 14-20,00;
Interlab Farmacêutica Ltda: 1,14; Nunesfarma
Distribuiudora de Produtos Farmacêuticos: 440,854; R&C Distribuidora de Produtos Farmacêutico
Eireli ME: 40-0,13; Soma/SP Produtos Hospitalares
Ltda: 03-6,00; 08-32,00. Itens fracassados: 01, 02,
05, 15, 22, 27, 28, 45. Itens desertos: 04, 07, 09, 10,
11, 17, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.
*** RESCISÃO / CANCELAMENTO DE ATA ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 067/2020
(PMP 3356/2020)
Foi ﬁrmado o termo de cancelamento, de
16/08/2021, à ata de registro de preço 332/2020, que
cuida de “aquisição de pneus automotivos novos,
visando atender as necessidades de manutenção
e conservação dos veículos pertencentes à frota
municipal”, assinando pela contratante o Sr José
Vidal de Souza França Filho, e pela contratada,
empresa Zeus Comercial Eireli, o Sr Leonardo
Vendruscolo Toniello.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº 135/2020 (PMP 6369/2020)
Foi ﬁrmado o aditamento 01/2021, de 16/08/2021,
ao contrato 012/2021, que cuida de “contratação
de empresa especializada na realização de
serviços em exames de colonoscopia com biópsia
e anátomo-patológico”, para prorrogação até
16/02/2022, assinando pela contratante a Sra Ana
Claudia Macedo dos Santos, e pela contratada,
empresa Zentor Clinic Clínica de Endoscopia Ltda,
o Sr Wilson Toshihico Gimbo.

Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2021

Paróquia N.S. Bom Sucesso inicia
‘Novena da Padroeira’ no próximo dia 30
A Paróquia Nossa Senhora
do Bom Sucesso inicia na próxima segunda-feira (30) a Novena
em Louvor à Padroeira de Pindamonhangaba. Todos os dias –

até 7 de setembro –, acontecerá
no Santuário NS Bom Sucesso
(Igreja Matriz) a Recitação das
Orações da Novena e em seguida celebração da Missa.

A abertura da Novena acontecerá dia 30, com missa celebrada
pelo novo sacerdote, Padre Miguel Gustavo de Almeida, às 19h,
que irá reﬂetir sobre o tema “Ma-

ria Templo do Senhor”. As celebrações acontecem todos os dias
da semana às 19h e ao ﬁnal de semana às 18h, sempre reﬂetindo
um tema diferente a cada noite.

Divulgação

Dia da Padroeira

A celebração do Dia da Padroeira acontece
na quarta-feira (8) com missas às 7, 10, 12
e às 18 horas. A comunidade também está
organizando uma carreata com saída às 16
horas da rotatória ‘João do Pulo’ sentido
Praça do Cruzeiro – onde os participantes e os
veículos serão abençoados.
“Venha celebrar conosco a data em que
comemoramos a Natividade de Nossa Senhora
e também a Padroeira de nossa cidade,
que intercede ao Pai por todas as nossas
necessidades”, ressaltou o pároco reitor do
Santuário, Padre Kleber Rodrigues da Silva.

Professor de Pindamonhangaba
explora competências socioemocionais
Os jogos Olímpicos e Paralímpicos são um momento de
confraternização mundial e
inspiração para todos , principalmente crianças e jovens. É
neste espírito que o professor de
educação física da Escola Estadual Dr. Mário Tavares, em Pindamonhangaba, João Gabriel,
convida atletas e paratletas para
dividirem com os alunos as trajetórias proﬁssionais. A iniciativa
“A vida dos atletas e paratletas”
está ligada à disciplina de Projeto de Vida e tem como objetivo
desenvolver as competências
socioemocionais dos estudantes.
Atuar de forma ágil com a
chegada do ensino remoto foi a
grande missão do professor Gabriel neste momento, e permitiu
que ele e outros professores se
reinventassem e, dessa forma,
saíssem para fora da caixa para
tornar a adaptação dos alunos
no ambiente online mais leve.
Segundo o professor, após
cada encontro é evidente a mudança mental e comportamental a partir da inserção de cada
aluno dentro do projeto, pois
eles são capazes de trabalhar
e desenvolver a timidez, criar
hábitos, a ter disciplina e a ter
maior interesse por esportes.

CMI – CONSELHO MUNICIPAL
DO IDOSO PINDAMONHANGABA –
ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03
DE OUTUBRO DE 2006
CONVOCAÇÃO PARA 2ª REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA 2021
Ficam os senhores Conselheiros e
senhoras
Conselheiras,
Titulares
e
Suplentes,
convocados
a
comparecerem
à
2ª
Reunião
Extraordinária/2021
do
Conselho
Municipal do Idoso, no dia e local
abaixo discriminados:
Dia: 01/09/2021 (quarta-feira)
Horário: 8:30 h
Reunião virtual: Plataforma Google Meet
Link:https://meet.google.com/tjf-tfdb-xrn
Pauta:
I. Dia Internacional do Idoso;
II. Eleição CMI – Mandado 2021/2023;
III. Diagnóstico Social – CMI;
IV. Informes e encerramento.
*As
ausências
poderão
ser
justiﬁcadas por meio do e-mail: cmi@
pindamonhangaba.sp.gov.br;
Ágata Irina Villani
Presidente do CMI –
Gestão 2019/2021
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DOS BAIRROS DAS CAMPINAS,
SHANGRILÁ E SOLO RICO
A Associação de Moradores dos Bairros
das Campinas, Shangrilá e Solo Rico
comunica a todos os moradores que
haverá Eleição no dia 11 de Setembro
de 2021.
Os interessados deverão enviar a
Chapa com os nomes para inscrição
até dia 10 de setembro as 13hs no
E-mail rodrigues43jm@gmail.com ou
whats 996868641.
1 - Chapa Diretoria Executiva Presidente, Vice Presidente, Secretario,
Tesoureiro, Diretor Social, Diretor de
esporte e Diretor de Cultura( Art 10)
2 - Eleição conselho ﬁscal - (3) Três
membros e (2) Dois suplentes
Horário 08hs as 15hs
Primeira chamada às 08hs e segunda
chamada às 08hs30
Local- Praça Ester Ribeiro
Todos deverão estar com máscara e
respeitar distanciamento de acordo
com protocolo da saúde.
Haverá também álcool gel no local para
higienização.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de
2021
José Maria Rodrigues
Presidente da Associação de
Moradores - RG 18729641- 8 SSP. SP

“A ideia do professor Gabriel
para esse projeto foi muito criativa. Ele é um grande amigo e
conselheiro, além de se preocupar com cada aluno e sempre
nos motiva a seguir os nossos
sonhos e a seguir em frente”,
aﬁrma Caio Kevin Dias, estudante do 1ª série do ensino médio.
Os alunos também têm a
oportunidade de fazer novas
amizades durante as chamadas
de vídeo, com a ajuda dos embaixadores na divulgação do
projeto, a iniciativa já alcançou
jovens de outras cidades de São
Paulo e estados como Londrina,
Mato Grosso, Paraná e Acre.
Essa aproximação dos estudantes com os atletas e paratletas, jovens de outras localidades e novos esportes gerou
uma transformação na vida das
crianças. Apesar desse contato
ser primeiramente de maneira
remota, os estudantes criam um
vínculo com o convidado que
ultrapassa os minutos de interação no momento da live, ou
seja, as conversas se estendem
para grupos de WhatsApp dando a oportunidade desses alunos conhecerem de fato as modalidades e esportes a fundo.

Dinâmico, único e especial

O intuito do professor Gabriel é mostrar ao atleta que o
encontro é diferente de todos os
outros que ele já tenha participado. Além dele compartilhar
como é lidar com vitórias e derrotas, patrocínios, pós carreira,
títulos e medalhas, o convidado
também participa de atividades criadas especialmente para
tornar o projeto único de modo
que saia do convencional.
“O objetivo é respeitar o
atleta, não somente quando ele
tem visibilidade, mas quando
ele deixa de competir também.
Essa é uma forma de valorizar
o esporte brasileiro e não esperar que ele não esteja mais aqui
para prestar homenagem e colocá-lo em evidência” aﬁrma, o
educador.
As chamadas de vídeo acontecem todas as quartas-feiras,
às 19h, e com a volta as aulas
os encontros poderão acontecer
também às quintas, pelo Google
Meet. Em aproximadamente 1h
de bate-papo, os alunos interagem de forma dinâmica com os
convidados através de quadros.
“Depois de conversar com os
alunos, a sensação que ﬁca é de
esperança e que uma semente

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 408, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando a Portaria Geral
n° 5.598, de 16 de agosto de 2021, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº
006/2020, constituído através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 222,
de 09 de fevereiro de 2021, pelo período de 16 de agosto de 2021 a 04 de setembro de 2021, nos
termos do memorando digital n° 33.692/2021.
Esta portaria entra em vigor em 24 de agosto de 2021, retroagindo seus efeitos a 16 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 24 de agosto de 2021.
SMA/tlm/Memo33.692/2021
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ADMINISTRAÇÃO Nº 407, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando a Portaria Geral
n° 5.598, de 16 de agosto de 2021, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº
003/2019, constituído através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 221,
de 09 de fevereiro de 2021, pelo período de 16 de agosto de 2021 a 04 de setembro de 2021, nos
termos do memorando digital n° 33.692/2021.
Esta portaria entra em vigor em 24 de agosto de 2021, retroagindo seus efeitos a 16 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 24 de agosto de 2021.
SMA/tlm/Memo33.692/2021
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Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando a Portaria Geral
n° 5.598, de 16 de agosto de 2021, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº
011/2019, constituído através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 220,
de 09 de fevereiro de 2021, pelo período de 16 de agosto de 2021 a 04 de setembro de 2021, nos
termos do memorando digital n° 33.692/2021.
Esta portaria entra em vigor em 24 de agosto de 2021, retroagindo seus efeitos a 16 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 24 de agosto de 2021.
SMA/tlm/Memo33.692/2021
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 405, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando a Portaria Geral
n° 5.598, de 16 de agosto de 2021, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº
008/2019, constituído através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 219,
de 09 de fevereiro de 2021, pelo período de 16 de agosto de 2021 a 04 de setembro de 2021, nos
termos do memorando digital n° 33.692/2021.
Esta portaria entra em vigor em 24 de agosto de 2021, retroagindo seus efeitos a 16 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 24 de agosto de 2021.
SMA/tlm/Memo33.692/2021

foi plantada. É uma honra ser
embaixadora de um projeto tão
bonito” aﬁrmou Joice Silva, lutadora olímpica brasileira, ganhadora de medalhas de ouro
e bronze nos jogos panamericanos.
A lutadora é idealizadora de
uns dos quadros que compõem
a noite de quarta-feira, inspirado no ﬁlme “A corrente do
bem”, a ideia é que o convidado do próximo bate-papo tenha
o compromisso de chamar um
outro colega do mundo esportivo para acompanhar a transmissão e assim, conhecer “A
vida de atletas e paratletas”.
Outro quadro é o “Pense Rápido”, criado pelo paratleta de
esqui cross-country, Robelson
Lula, a atividade com características de uma entrevista ping-pong pede que os participantes respondam rapidamente de
três a cinco perguntas feitas
pelos alunos. Por ﬁm, durante
o encerramento é entregue um
Certiﬁcado de Gratidão aos participantes.
Nesta semana o convidado
foi Claudinei Quirino, especialista nas provas de velocidade
e medalhista de prata 4x100m,
Sidney 2000.
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PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 409, DE 24 DE AGOSTO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e considerando a Portaria Geral
n° 5.598, de 16 de agosto de 2021, RESOLVE sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar nº
003/2021, constituído através da Portaria Interna da Secretaria Municipal de Administração nº 229,
de 25 de fevereiro de 2021, pelo período de 16 de agosto de 2021 a 04 de setembro de 2021, nos
termos do memorando digital n° 33.692/2021.
Esta portaria entra em vigor em 24 de agosto de 2021, retroagindo seus efeitos a 16 de agosto de 2021.
Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
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MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO Nº 395, DE 13 DEAGOSTO DE 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli, Secretário Municipal de Administração, no uso da competência
conferida pelo art. 5º do Decreto nº 5.828, 21 de julho de 2020, e nos termos da Lei Municipal nº
5.751, de 24 de fevereiro de 2015,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores Ivanil Gregorio das Chagas (Presidente),Josiane Canuto
Silva Marinse Ana Paula Simões Garcia Munhoz(Membros), para comporem a comissão de
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor Anderson de Souza, matrícula
847930,emprego Assistente Social, lotado no Departamento de Proteção Social Básica,a ﬁm de
apurar excesso de faltas ao trabalho, caracterizando inassiduidade habitual, conforme relatado no
Processo nº 353/2021, com fulcro nos artigos 24, III; e 29 da Lei Municipal nº 5.751/2015.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2021.
Marcelo Ribeiro Martuscelli
Secretário Municipal de Administração
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração, em 13 de agosto de 2021.
SMA/egga/Proc.353/2021.

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 LUIS MIGUEL RIBEIRO, em virtude do mesmo não ter
sido encontrado nos endereços indicados, e atendendo ao requerimento da credora fiduciária –
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$ 5.048,94 em 24/08/2021, 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 financiamento imobiliário nº 855553538373, firmado em 11 de dezembro
de 2015 garantido por alienação fiduciária registrada sob nº 04 na matrícula nº 62.720, tendo
por objeto o imóvel situado na RUA LETÍCIA BONONCINI SANTOS N° 1.739, APTO 24, BLOCO
12, CONDOMÍNIO MORUMBI, ÁGUA PRETA, NESTA CIDADE, CEP 12.403-620. 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, 24 de agosto de 2021
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

