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Centro de Artes e Esportes de
Moreira César ganha conselheiros

Divulgação

Os membros do conselho
gestor do CEU – Centro de
Artes e Esportes Uniﬁcados
– serão empossados nesta
quarta-feira (17), na Escola
Estadual Professor Rubens
Zamith, no Vale das Acácias
em Moreira César.
O CEU está em fase de
conclusão e vai abrigar atividades educacionais, socioculturais, socioassistenciais,
recreativas, esportivas, de
formação e qualiﬁcação aos
moradores.
PÁGINA 3

PREFEITURA FORMA
PROFISSIONAIS NO
SETOR ALIMENTÍCIO
Os 30 alunos do curso de Padaria Artesanal vão receber certiﬁcados nesta quarta-feira (17),
no bairro do Mandu. Durante as
aulas oferecidas gratuitamente
pela Prefeitura e pelo Fundo Social de Solidariedade, os estudantes aprenderam fazer pães, bolos,
roscas, recheios e outros produtos tradicionalmente comercializados em padaria.

O Centro de Artes e Esportes Uniﬁcados ﬁca na avenida das Orquídeas, no Vale das Acácias

POLÍCIA FAZ AUDIÊNCIA PÚBLICA
O 5º Batalhão de Polícia
Militar do Interior ‘General Salgado’, promove uma audiência

Zito deixa legado ao futebol

Arquivo TN

pública sobre segurança nesta
terça-feira (16), às 19 horas, no
Marinelli Eventos.

PÁGINA 3

Festival de Música da
Juventude começa hoje
Pindamonhangaba promove, entre os dias
16 e 20 de junho, a segunda edição do Festival
de Música da Juventude, que vai reunir dezenas de artistas com apresentações na praça da Bíblia (em frente ao cemitério). Os dois

primeiros dias são destinados aos ensaios dos
músicos, o terceiro e quarto dias para fase eliminatória e a ﬁnal acontece no sábado (20),
com dez artistas/bandas.
PÁGINA 8

Banda Guerrilha Verbal, de Pindamonhangaba, é uma das selecionadas

Divulgação

Prefeito recebeu ex-jogador, tetracampeão do mundo, em
seu gabinete, em junho de 2014
O corpo de José Ely de Miranda, o Zito, foi sepultado na tarde
de segunda-feira (15) em Roseira, sua cidade natal. O ‘Gerente,
como era conhecido no futebol,
iniciou sua carreira proﬁssional
no Taubaté, fez sucesso no Santos na década de 1960, ao lado
de Pelé, com quem Zito venceu
duas copas do mundo (1958 e

INSCRIÇÕES PARA
BOLSAS DE ESTUDO
TERMINAM QUINTA
PÁGINA 3

1962) e dois mundiais de clube
(1962 e 1963). A participação de
Zito no programa ‘O Prefeito e
Você’, em junho do ano passado, foi a última do craque a uma
emissora de rádio, poucos dias
antes de seu AVC Hemorrágico.
Durante visita a Pinda, ele concedeu uma entrevista exclusiva à
Tribuna do Norte.
PÁGINA 2

TERÇA-FEIRA
15º
VARIAÇÃO DE NEBULOSIDADE
PERÍODOS CURTOS DE SOL

23º
UV 5
Fonte: CPTEC/INPE
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Quatro vezes campeão do
mundo, Zito morre aos 82 anos

Nem uma nem outra

Nem de garrafa, nem
de torneira, tem que ter ﬁltro

Cada dia uma nova pesquisa reforça a necessidade da
ingestão de água no corpo humano. Também pudera, entre 50 e 70% do corpo dos adultos é composto por água,
líquido que também auxilia no transporte de nutrientes no
organismo.
O que pouco é difundido, porém, é a qualidade da água.
Obviamente, em Pindamonhangaba não há muito o que se
preocupar, já que a água oferecida na torneira é de extrema
qualidade.
Aliás, é importante frisar que a água da torneira na
maioria das cidades do Estado é ótima e muito melhor que
a água mineral de garrafa.
Isso, segundo especialistas, porque o produto proveniente de empresa vencedora de processo licitatório para
tratamento e distribuição de água passa por uma série de
etapas, tornando-o apto ao consumo humano.
Uma das diferenças básicas entre a água da torneira e
água engarrafada é que o elemento que vem pelos canos
contém ﬂúor e é constantemente analisada. Quem opta
pelo item na garrafa só tem água de qualidade se a empresa respeitou as exigências e está fazendo todas as análises
periódicas exigidas.
Outro fator relevante é que, em contato com calor, os vasilhames em que a água é acondicionada liberam o bisfenol
A BPA – matéria-prima do policarbonato, uma substância
nociva à saúde. Muitas vezes eles podem ﬁcar expostos ao
sol, fumaça, pesticidas e outros produtos químicos que, no
mínimo, afetam o cheiro e o gosto do produto. Outro ponto importante é que o galão deve ser utilizado por até três
anos. Caso contrário, o recipiente pode ocasionar danos ao
consumidor devido à fragilidade da embalagem.
Outro impacto gerado pelo consumo da água engarrafada é referente ao ciclo de produção da garrafa até seu
envase. No caso das embalagens PET, ele se inicia com a
extração do petróleo, a fabricação, sua lavagem e o encaminhamento para o envase. É bom lembrar que, caso a
garrafa seja reciclada, devem ser considerados também os
impactos causados por esse processo. Já as que são destinadas aos aterros, ou até mesmo jogadas na natureza, demoram mais de 100 anos para se decompor.
Com todas essas possibilidades, o ideal é não conﬁar
muito nem na água engarrafada e nem na da torneira. Por
mais que a água tratada e que chega pela torneira tenha suas vantagens, a tubulação de sua casa pode ter
algum comprometimento e isso pode gerar problemas à
sua saúde.
Assim, o bom é usar um ﬁltro puriﬁcador. E não precisa
ser daqueles modernos com base de carbono ou eletrônico,
aquele de barro que tinha na casa da sua avó já é um bom
começo.

José Ely de Miranda,
o Zito, faleceu no domingo (14), em Santos.
Seu corpo foi velado em
Santos e sepultado em
Roseira. A assessoria
de imprensa do Santos
Futebol Clube não informou a causa da morte do ex-atleta, que teve
um AVC – Acidente
Vascular Cerebral Hemorrágico em julho de
2014.
Pelo Santos, o ‘Gerente’ – um de seus
apelidos – fez parte do
time que teve Pelé, Pepe
e Coutinho. Juntos, eles
foram campeões do
mundo em 1962 e 1963.
Ele também participou
da conquista das Copas
de 1958 (Suécia) e 1962
(Chile).
Jogou 15 anos pelo
Santos, entre os anos de
1952 e 1967. Ficou famoso por incentivar os
companheiros a continuar fazendo gols mes-

Marcado para esta
quinta-feira
(18),
às
19h30, o 4º Sarau Caipira da APL – Academia
Pindamonhangabense de
Letras. O evento reunirá acadêmicos e amigos

Divulgação

Fundação Dr. João Romeiro

mo quando uma larga
vantagem já havia sido
construída.
Depois de ter parado
de jogar, Zito assumiu
um papel importante
nas categorias de base
do Peixe. Ele também
era hábil em revelar talentos. Os três nomes
mais famosos que tiveram o ‘dedo’ de Zito fo-

ram: Robinho, Diego e
Neymar.
Doença
O ex-jogador recebia
acompanhamento médico em casa depois que
sofreu um acidente vascular cerebral e passou
32 dias na Santa Casa
de Santos.
Sua última entrevis-

ta a um jornal ocorreu
em junho 2014, quando esteve em Pindamonhangaba. O material pode ser conferido
pelo
endereçohttp://
jornaltribunadonorte.
net/noticias/do-interior-para-o-mundo-atrajetoria-do-gerentedos-bastidores-aos-gramados.

Francyelly Godoy

Um Sandero se chocou
contra uma Pajero, por volta das 9 horas de sexta-feira (12), entre a avenida Cel.
Fernando Prestes e a rua
dos Expedicionários.
Após a colisão, a Pajero,
que descia pela rua Expedicionários, capotou duas vezes.
O condutor do Sandero
foi atendido no local e o mo-

torista da Pajero foi levado
para o Pronto Atendimento.
De acordo com a polícia,
ambos os motoristas dizem
que o sinal estava ‘aberto’.
O caso está sendo apurado
e deve ser solucionado nos
próximos dias, já que tem
várias testemunhas e imagens de circuito de câmera
para revelar quem foi o culpado.

Divulgação

ALTAIR FERNANDES

Tarde de autógrafos

da APL em sua sede, nas
dependências do Palacete
Tiradentes (praça Barão
do Rio Branco, 22- centro)
para um agradável encontro com destaque para a
temática caipira.

APL fará seu 4º Sarau Caipira

Após programa ‘O Prefeito e Você’, em junho de 2014, Zito, ao lado de
Arizinho, autografa camisa para o chefe do Executivo de Pinda

Acidente faz carro capotar no centro

R EGISTRO CULTURAL
‘Sarau Caipira’ da APL

Divulgação

No próximo dia 29, às 17 horas, acontece o lançamento
e tarde de autógrafos do livro João Soldado – O menino
do tambor’, livro de estória infantil, dirigido as crianças
em fase de alfabetização, de autoria de Rogério Campos
Magalhães. O evento será no Colégio Emílio Ribas –
Unidade 1 – Anglo Pindamonhangaba (avenida Dr. Fontes
Junior, 1.500).

A obra
“Conto esta estória aos meus netos Thomaz,
8 e Renan, 6 anos, baseada nas estórias que eram
contadas por meu pai, Romeu Magalhães, guardadas em minha memória. Não consigo lembrar os
detalhes da estória original ou das outras antigas
versões do “João Soldado” mesmo porque, meu pai
mudava detalhes a cada vez que reunia a criançada,
nas noites da fazenda Piracuama ainda no tempo
dos lampiões, para contar estórias e encher de magia nossa infância.
Baseado nestas lembranças apresento agora, a
minha versão da estória do ‘João Soldado, o menino
do Tambor’ com ilustrações também de minha autoria, com as cenas que sempre imaginei”, adianta
Rogério sobre sua obra.

O autor
Rogério Campos Magalhães, nascido em Pindamonhangaba em 1953, ﬁlho de
Romeu Pereira Magalhães e
da professora Wandira Campos Magalhães. Estudou no
Grupo escolar Alfredo Pujol,
Externato São José, Instituto
de Educação João Gomes de
Araújo e formou-se arquiteto urbanista na 1ª turma da
FAU – Unitau – Universidade de Taubaté. Durante
o período de 1976 a 1982 foi
vereador em Pindamonhangaba. Atualmente trabalha

EXPEDIENTE

Divulgação

Rogério Magalhães é arquiteto
urbanista

em S. Paulo, na conservação
e restauração de patrimônio
histórico.
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cidade
Membros do Conselho Gestor do CEU
serão empossados nesta quarta-feira
Divulgação

O local sediará o Cras, biblioteca, telecentro, salas multiuso, sala cineteatro, quadra
coberta e pista de skate

Conferência de Saúde
debate propostas
O Comus - Conselho Municipal de Saúde - e a Prefeitura
de Pindamonhangaba realizaram nos dias 12 e 13 a 7ª Conferência de Saúde ‘Dr. Gilson
de Carvalho’. Foi um momento para debater propostas e
receber informações com palestrantes atuantes na área.
O tema foi ‘Saúde Pública de
qualidade para cuidar bem das
pessoas: Direito do povo brasileiro’ e contou com três eixos
de discussão.
As atividades foram desenvolvidas no Lar São Judas Tadeu. A abertura, na noite de
sexta-feira (12) contou com a
presença da presidente do Comus, Irene Ribeiro, secretária
de Saúde de Pinda; Francisco
Lopes Carvalho - filho do home-

nageado, entre outros representantes da sociedade.
Na manhã de sábado (13) os
trabalhos iniciaram com a leitura do regimento interno da Conferência, na ocasião foram feitas
alterações propostas pela plenária. Na sequência, o público
pôde acompanhar as informações da palestra de Donato José
Medeiros, que discursou sobre
os serviços do SUS.
“Essa Conferência trouxe um
tema que tem que ser muito bem
discutido, pensado como proposta para cuidar bem das pessoas por meio de políticas públicas
que contemplem o atendimento
em sua integralidade, garantindo a participação social. Parabéns a todos que se dedicaram
para discutir propostas que nos

Os participantes receberam muitas informações sobre o SUS

façam caminhar para uma vida
melhor”, enfatizou a secretária
de Saúde de Pinda.
A presidente do Comus destaca a necessidade da população participar das conferências,
porque somente com a presença
da comunidade é possível avaliar quais são as necessidades
e propor mudanças. “A Conferência teve muita qualidade,
porque os que compareceram
contribuíram bastante, as palestras foram muito ricas, agradeço a todos que participaram, aos
palestrantes, e agradeço à Prefeitura pelo apoio. Farei valer
todas as propostas elaboradas”,
finalizou Irene.
A relação das propostas e a
eleição do delegado eleito será
feita na próxima edição.
Divulgação

O CEU - Centro de Artes e
Esportes Unificados - está em
fase de conclusão e o espaço ficará sob responsabilidade do
Conselho Gestor. A posse deste
conselho ocorre nesta quartafeira (17), às 20 horas, e será na
Escola Estadual Professor Rubens Zamith, localizada na avenida dos Lírios, 319, no Vale das
Acácias.
O Centro de Artes e Esportes Unificados é um equipamento público estatal. O de
Pinda é construído na avenida das Orquídeas, entre o Liberdade e o Vale das Acácias.
Neste espaço serão desenvolvidas atividades educacionais,
socioculturais, socioassistenciais, recreativas, esportivas,
de formação e qualificação.
O local sediará o Cras, biblioteca, telecentro, salas multiuso,

sala cineteatro, quadra coberta e pista de skate. O CEU é
constituído com o objetivo de
oferecer às crianças, adolescentes, adultos e idosos um espaço
criativo de convivências e construção do conhecimento, promovendo o desenvolvimento
educacional, cultural, social e
esportivo, incentivando a convivência familiar.
Conforme a portaria geral
número 4.457, de 29 abril de
2015, constitui o Conselho
Gestor do CEU representantes
do Poder Público, da Sociedade Civil Organizada e da comunidade. O Conselho Gestor
tem a finalidade de promover
a participação, organização e
assessoria social sobre os instrumentos de execução das
políticas públicas disponíveis
no CEU.

Alunos da Padaria
Artesanal recebem
certificados nesta
quarta-feira
A Prefeitura de Pindamonhangaba e o
Fundo Social de Solidariedade do município
certificarão 30 alunos
do curso de Padaria
Artesanal. A atividade
é oferecida por meio de
parceria entre o Governo Municipal, Estadual
e Fundo Social do Estado de São Paulo. A
solenidade será na sede
do programa Cerâmica,
no bairro Mandu, nesta quarta-feira (17), às
17h30.
Pindamonhangaba
conta com duas unidades da Padaria Artesanal, uma no programa
Cerâmica e a outra no
bairro das Campinas. O
próximo local a receber
esta atividade de quali-

ficação profissional será
Moreira César. O distrito vai ter um espaço destinado ao ensino da arte
de fazer pães e bolos.
O curso teve duração de três meses e os
alunos aprenderam
fazer diversos tipos de
pães, bolos, roscas e
recheios. Moradores de
diversos bairros aproveitaram a oportunidade para receber as
orientações dos professores e repassarão aos
conhecidos.
O prefeito de Pindamonhangaba destaca
que o bairro Cerâmica
possui muita história,
além de ser um ponto
turístico cultural, devido à produção de artesanato.

Inscrições para bolsas
de estudo terminam
nesta quinta-feira
Termina nesta quinta-feira
(18) o prazo para concorrer às
bolsas de estudos dos cursos
técnicos em Administração
e Segurança do Trabalho. Os
interessados devem ir ao Setor de Protocolo da Prefeitura
ou Subprefeitura, em Moreira
César, para fazer a inscrição. É
necessário estar cursando ou
ter concluído o 3º ano do Ensino Médio; residir no município há no mínimo dois anos, e

a renda por pessoa, da família,
deve ser de até um salário mínimo.
Os interessados devem apresentar: RG, comprovante de residência no município há pelo
menos dois anos, certificado de
conclusão ou declaração escolar, comprovante de renda de
todos os moradores da residência, em caso de desempregado
ou autônomo pode ser declaração de renda individual.
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Vereador quer melhorias FELIPE CÉSAR – FC PEDE
para a Quadra Poliesportiva A CONSTRUÇÃO DE UM
do bairro Padre Rodolfo SEGUNDO ANEL VIÁRIO

Vereador Magrão
homenageia o exjogador Tija
Projeto do vereador aprovado por
unanimidade na Câmara denomina de “Sebastião
Tadeu de Lima - TIJA” o Centro de Artes e
Esportes Unificados no Vale das Acácias

poda de árvores e reforma

são alguns pedidos do

C o m u n i ca ç ã o /C VP

do ex-campeão mundial Zito
que o levou para testes na equipe de aspirantes do poderoso
Santos FC.
Com 18 anos foi contratado pela Associação Esportiva
Guaratinguetá como jogador
amador tendo sido promovido
para a equipe profissional,
onde jogou por dois anos.
Transferiu-se então para
Pindamonhangaba, vindo
jogar na equipe do Industrial
de Coruputuba, fazendo parte
de todas as grandes conquistas
da equipe, se destacando como
artilheiro e culminando com a
conquista do mais importante
Vereador Magrão com o homenageado, Sebastião
título do futebol de PindamoTadeu de Lima, o Tija
nhangaba: Campeão Amador
Na sessão desta segunda fei- de São Paulo em 1975, no estádio
ra, dia 8, o plenário da Câmara do Morumbi, com um gol de sua
de Pindamonhangaba aprovou autoria.
o Projeto de Lei nº 58/2014, de
Encerrou sua carreira no Coautoria do vereador Magrão (PPS) rinthians de Pindamonhangaba.
que denomina o CEU das Artes
Hoje com 65 anos, TIJA é casano Vale das Acácias, de Sebastião do com Patricia Aparecida MachaTadeu de Lima - “TIJA”. Magrão do Corneti de Lima com que tem
destacou que homenageou “Tija” 4 filhos: Patrick, Patrícia, Vanessa
por sua brilhante trajetória no es- e Vivian e 4 netos: João Gabriel,
porte, principalmente no futebol e, Guilherme, Gustavo e Ana Luíza.
também, por ser um cidadão muito Reside em Moreira César desde
querido por todos no município.
1972 e, atualmente, é proprietário
SEBASTIÃO TADEU DE de uma quadra de futebol society
LIMA, nasceu em 21 de janeiro com gramado sintético, academia
de 1950 na cidade de Roseira, e escola de futebol.
iniciou suas atividades esportivas
”Parabenizo o amigo Tija pela
em sua cidade natal pela equipe do brilhante trajetória no mundo dos
Infantil do Zito FC e com 15 anos de esportes, sendo que até hoje conidade foi promovido para a equipe tinua contribuindo com relevantes
principal do EC Roseira, onde se serviços à nossa comunidade. Fico
destacava por sua velocidade e feliz em poder perpetuar o nome
facilidade de marcar gols. Essas de tão importante cidadão”, comequalidades despertaram a atenção morou Magrão.

Por meio dos requerimentos
nºs 834, 835 e 836/2015, aprovados na Câmara, durante a sessão
do dia 01 de junho, o vereador
Professor Eric (PR) reivindicou
ao Prefeito, às Secretarias de
Obras e Serviços, de Esportes
e ao Departamento de Meio
Ambiente que realizem estudos
e tomem providências para a
reforma, iluminação e poda de
árvores ao redor da quadra poliesportiva localizada no bairro
Padre Rodolfo, no Distrito de
Moreira César.
O vereador Professor Eric
explica que “a reforma é necessária, pois a quadra está com
buracos, piso rachado, pinturas
desgastadas, sendo que desta
forma, fica impossível a prática
de esportes”.
Para o vereador, a iluminação
também é necessária, pois em
períodos noturnos os praticantes
de esportes ficam impossibilitados de usar o espaço e isso acaba
atraindo pessoas mal intencionadas, tornando o local como
ponto de consumo de drogas.
“Também as residências, que
se localizam nas proximidades

da quadra ficam vulneráveis a
roubos”, afirmou.
O Professor Eric solicitou
as podas de árvores ao redor da
quadra, já que as mesmas estão
muito grandes e, com os ventos, além da sujeira, os galhos
quebram e colocam em risco os
moradores, em especial, as crianças que utilizam a quadra. “Esse
pedido é legítimo e merecido. Os
moradores do bairro Padre Rodolfo tem razão em reivindicar.
A prática de esportes é saudável
e contribui para a formação dos
jovens. O lazer é crucial para todos. Estamos lutando muito para
conquistarmos essas melhorias e
benefícios para o bairro Padre
Rodolfo”, enfatizou o vereador
Professor Eric.

Vereador Professor
Eric reivindica
providências para a
reforma, iluminação
e poda de árvores
ao redor da quadra
poliesportiva

Padre
R o d o lf o , n o
Distrito de
Moreira César

do bairro

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

O Presidente da Câmara, Vereador Felipe
César – FC (PMDB) esta
propondo ao Executivo a
contratação de uma empresa especializada para
realizar estudos visando
a construção do segundo
anel viário em Pindamonhangaba. O Vereador
justifica que, tendo em
vista o crescimento do
município nos últimos
anos e o fluxo de veículos,
há necessidade de novas
rotas para o contorno e o
acesso da cidade. “Hoje,
está mais que provado que
o anel viário tirou grande
parte do trânsito, principalmente caminhões e
carretas, da região central
da cidade e possibilitou o
crescimento comercial em
torno do atual anel viário,
que hoje já está com um
grande fluxo de veículos.
Visando o crescimento
da cidade, assim como o
Plano Diretor, é necessário que sejam iniciadas
as tratativas visando a
construção do segundo
anel viário, de modo a
circular toda a cidade,
interligando as estradas
que cortam a nossa região,
como Via Dutra, Estrada
Velha Rio-SP e a Floriano Rodrigues Pinheiro”,
enfatiza o Presidente da
Câmara Felipe César – FC.

TURISMO NO
BOSQUE
Outra reivindicação
do Presidente da Câmara,
Vereador Felipe César –
FC para a Administração
Municipal é a realização
de estudos visando dotar
o Bosque da Princesa de
mais incentivos turísticos.
A ideia é que seja criado na “ilha” do bosque
um minizoológico, com
acesso por um teleférico
e uma passarela ligando
o Bosque da Princesa ao
zoológico, na ilha.
O Presidente sugere
ainda a construção de
uma plataforma, visando
a terceirização de passeios
de lanchas e chalanas ao
longo do Rio Paraíba.
Também pede a criação
da Casa da Cultura no
bosque, com instalação
de barracas para que os
artesãos de nossa cidade
possam expor e vender
seus trabalhos aos turistas
que visitam o Bosque da
Princesa. “Precisamos incrementar mais o turismo
em Pindamonhangaba. Temos um trecho do rio que
outrora foi muito utilizado
e agora está parado, precisamos reativar este tipo de
turismo em nossa cidade”,
destaca o Presidente da
Câmara, Vereador Felipe
César – FC.

Fale com o Vereador Felipe César – FC

professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Cal agradece início do
Toninho da Farmácia
recapeamento da Rodovia pede melhorias para
Vereador Abel Fabrício Dias diversos bairros

Assessoria

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Secretário da Câmara enaltece
trabalhos e ações dos eventos
promovidos pela Prefeitura

culinárias existentes em
nossa cidade e região.
Para o vereador Janio
Lerario, “Pindamonhangaba já é referência na Região
Metropolitana do Vale do
Paraíba (RMVale) e temos a
oportunidade de atrair mais
pessoas a estes eventos”.
O parlamentar afirmou
que “alguns eventos já são
considerados os maiores já
realizados na região, uma
vez que recebemos pessoas
de várias localidades de São
Paulo e de outros estados
que procuram a cidade para
para participar das atividades e acabam divulgando
os trabalhos, pois sabem
e acabam conhecendo a
receptividade da população
da cidade ao público”.

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) agradece ao Governador Geraldo
Alckmin, ao Deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, ao
Deputado Estadual Campos
Machado e o Prefeito
Vito Ardito Lerario, pelo início das
obras de recuperação
e recapeamento da
Rodovia Vereador
Abel Fabrício Dias
– SP 62, em atendimento aos Requerimentos nº 335/14 e
723/2014, enviados
pelo vereador que solicitou as
referidas obras no trecho entre
o Residencial Mantiqueira
até o viaduto de Aparecida,
Rodovia Professora Marieta
Vilela da Costa Braga.
O vereador Cal manifesta
seu contentamento com o
Fotos: Assessoria de Comunicação/CVP

Vereador Janio Lerario

O 1º Secretário da Câmara de Pindamonhangaba, vereador Janio Ardito
Lerario demonstrou toda
sua satisfação com os
projetos que são propostos
pelo Poder Executivo que
visam a realização dos
grandes eventos que vem
acontecendo na cidade,
através do Departamento
de Turismo e Cultura e,
também, do Fundo Social
de Solidariedade de Pindamonhangaba.
Janio relatou que “que
o prefeito e sua equipe de
trabalho estão de parabéns
por todas estas ações, pois
o público tem a oportunidade de lazer e entretenimento, enquanto aproveita
para degustar as iguarias

Professor Eric
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Fale com o Vereador Janio Lerario

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Assessoria

inicio das obras que
vai proporcionar aos
motoristas que transitam por essa rodovia, mais segurança
e conforto, além de
reduzir a distancia
entre as cidades da
nossa região.
Ciclovia na SP 62
O vereador Cal
continua a cobrar da Prefeitura
de Pinda e Subprefeitura de
Moreira César, para que junto
ao DER, façam uma ciclovia
ligando o Mantiqueira ao Tai-

Vereador Toninho

pas e também a recuperação
da área em torno da centenária Figueira, árvore onde
descansou a Guarda de Honra
de D. Pedro quando de sua
passagem pela nossa região,
nos dias que antecederam o
Grito de Ipiranga, em 1822, e
se possível a restauração do prédio onde
funcionou o antigo
Bar do Português, às
margens da Rodovia
SP-62, no bairro Taipas e que servira de
parada aos turistas
e romeiros que se
dirigem a Aparecida.

Fale com o Vereador Cal

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
Assistentes

Assessoria

de

de

da

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Farmácia

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) enviou solicitação através de Requerimentos e Indicações, de
melhorias e atendimento para a comunidade de diversos
bairros da cidade:
Crispim
- Melhorias na sinalização viária do trecho final da
avenida Monsenhor João José de Azevedo com a colocação
de placa com dizeres “Rua sem Saída”, com o objetivo
de evitar acidentes devido ao grande fluxo de veículos.
- Limpeza e melhorias na área localizada ao lado da sede
da APAE, pois o local encontra-se com o mato muito alto.
- Manutenção da calçada ao lado da rua Felisbino de
Almeida, local onde há relatos de acidentes com pedestres,
principalmente idosos.
Distrito de Moreira Cesar
- Moradores do conjunto habitacional Terra dos Ipês II,
solicitaram ao parlamentar providências junto a Empresa
Bandeirante Energia, no sentido da realização de uma
vistoria na rede de iluminação publica da localidade, pois
os moradores da rua Roseira relatam que as luminárias
apresentam mal funcionamento, como ficarem ligadas
durante ao dia e muitas permanecem desligadas à noite.
Residencial Vila São Paulo
- Solicitação junto a Empresa MRS no sentido de
realizar a limpeza da área localizada próximo a linha do
trem, que se encontra com o mato muito alto, facilitando
a ação de marginais e de usuários de drogas.

C o m u n i ca ç ã o
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VARIEDADES

Divulgação

Pinda define representantes
na fase regional do Mapa
Cultural Paulista
Pindamonhangaba
deﬁniu, no domingo (14),
seus representantes na
fase regional do Mapa
Cultural Paulista. Após as
apresentações de dança e
de música instrumental,
foram feitos os anúncios,
também, das modalidades de teatro, fotograﬁa,
artes plásticas, conto,
crônica e poema.
A comissão julgadora
foi formada por Alessandra Rodrigues dos Santos Nascimento, Dilma
Gama e Mauro Morais
(dança); Elizete Gomes
e Fábio Mendes (teatro);
Rogério Wanderley Britto e Gerson Martins Silva
(música instrumental);
Christina Lehmann Cesar e André Yassuda (artes visuais) e Bete Guimarães e Alberto Mazza
(literatura).
O Mapa Cultural Paulista é um evento do Go-

verno do Estado de São
Paulo e a fase municipal,
organizada pelas prefeituras. Para o diretor do
Departamento de Cultura, o Mapa é uma ótima
oportunidade para os
artistas de Pinda mostrarem o seu talento. “O
Mapa Cultural Paulista é
um incentivo para a produção artística na cidade
e uma oportunidade de
divulgarmos o trabalho
desenvolvido em Pindamonhangaba na região
e no Estado. Temos, historicamente,
diversos
artistas da cidade que já
venceram tanto a fase
regional quanto a estadual, e pela qualidade
dos trabalhos apresentados nessa oportunidade,
acredito que temos grandes chances novamente”,
avaliou o diretor do Departamento de Cultura
da Prefeitura.

VENCEDORES DA
FASE MUNICIPAL
Dança – Grupo: Conatus Studio de
Dança. Coreograﬁa: Guerra Santa.
Teatro – Grupo: Cia Novos Atores.
Espetáculo: La Maldición.
Música Instrumental – Grupo: Banda
de Aprendizes da Corporação Musical
Euterpe. Peças: Mania de Você, The
Phantonofthe Opera e Thriller.
Fotograﬁa – Artistas: Clara Achiles
(Escadarias do Tempo, Olhos e Olhar e
Fogo em Água) e Muller Marin (Fogo,
Terra e Água).
Artes Plásticas – Artistas: Generoso
(O Beijo e Cristo Articulado), Marcos
Bock (Fisiologismo, Apenas um Brasileiro
e Lacuna Nacional) e Soﬁa Curie (Mar
de Palavras, Mar de Lágrimas e Mar de
Pensamentos).
Conto – Audinete Alves Barros (Viagem
Inesquecível), Luiz Henrique Pereira
Nascimento (O Suplício de Brinquedo),
Rosana Dalle Leme Celidônio (Uma
Convenção de Formigueiro).
Crônica – Andréia Aparecida Silva
Eugênio (Caixão não tem gaveta), Juraci
Faria (Fascinação), Luiz Henrique Pereira
Nascimento (Duas do Pedro).
Poema – Alberto Marcondes Santiago
(A Larva), Jucelia Batista (Mundo G) e
Maurício Cavalheiro (Ubíquo).

FESTIVAL JUNINO
Empresários dos núcleos turísticos do Piracuama e do Ribeirão Grande
se reuniram na sexta-feira
(12), com o Departamento de Turismo da Prefeitura, para uma avaliação
dos pontos fortes e fracos
do 2º Festival Junino do
Vale do Paraíba. A reunião contou com presença
do Sebrae, para que um
trabalho mais completo
seja realizado com os empreendimentos turísticos
da cidade pós-festival,

Divulgação

Audinete Alves Barros, uma das
vencedoras em conto, recebe certiﬁcado
das mãos do diretor de Cultura

Divulgação

Banda de Aprendizes da Corporação Musical
Euterpe venceu em música instrumental

Divulgação

Apresentação do grupo Conatus Studio de Dança, com a coregraﬁa Guerra Santa

Show de Garagem
e PushRace reúnem
grande público

Divulgação

fortalecendo a atividade
turística e contribuindo,
assim, para que os próxi-

mos eventos, festas e festivais sejam ainda melhores
para a população.

CONSELHO DE CULTURA
O Conselho Municipal
de Cultura realizou, na terça-feira (9), sua reunião
ordinária do mês de junho.
Entre os assuntos em pauta, esclarecimentos a respeito do Fundo Municipal
de Cultura, informações
sobre o término do mandato atual e necessidade
de realização de novas
eleições. O Conselho Municipal de Cultura se reúne
toda segunda terça-feira
do mês, às 18 horas, no Pa-

Divulgação

lacete 10 de Julho. As reuniões são abertas a todas
as pessoas interessadas em

desenvolver políticas públicas para o fortalecimento
da cultura na cidade.

A Corrida de Skate reuniu mais de 70 participantes

CONSELHO DE PATRIMÔNIO
O Conselho Municipal
de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e
Arquitetônico de Pindamonhangaba realizou, na
terça-feira (9), assembleia
extraordinária para sua
composição.
A reunião foi no Palacete 10 de Julho e teve início
com a apresentação do decreto da criação do conselho, nº 4416, de 30 de novembro de 2007, seguido
de eleição dos conselheiros
representantes da sociedade civil e eleição da diretoria executiva.
As reuniões do Conselho serão realizadas na pri-

meira terça-feira de cada
mês, às 18 horas, no Pala-

cete 10 de Julho, sendo a
próxima no dia 7 de julho.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
do Espaço Juventude, realizou mais uma edição
do Show de Garagem no
último domingo (14). Na
ocasião também ocorreu o
PushRace - Corrida Maluca de Skate, este segundo
evento conta com o apoio
da Prefeitura.
A professora Ellont
Cristiane de Souza Silva
veio de Tremembé com a
família para acompanhar
o ﬁlho Renan, de 16 anos,
e conta que achou interessante o evento, muito
organizado. Ela aﬁrmou
que ﬁcou contente porque o evento reuniu mui-

tas famílias e também é
uma forma de envolver a
‘galera’ do skate. O skatista Gabriel de Souza
Lima venceu na categoria
Sprint e contou que sempre auxiliou na organização nas provas, mas decidiu começar a participar
e esta foi a segunda vez
em que se inscreveu. Ele
destacou que ‘cada prova
é uma sensação diferente.
Não tem como explicar, o
foco é na remada e chegada, mas sem deixar a
amizade de lado, porque
se alguém cair alguém irá
parar para ajudar’, disse.
Durante o evento de
skate, o DJ Célio Lopes

comandou o som. Na sequência, o público pôde
curtir o Show de Garagem
com as bandas Os Brutus,
Éramos 4, FDP, Figher
Foxx e Paradoxo.
Felipe Loberto, baixista da banda Os Brutus,
aﬁrmou ser muito legal
apresentar-se novamente em Pinda, trazendo a
Surf Music para o público
do skate e mostrando um
pouco deste estilo mais enraizado. “Nosso som tocou
numa rádio de Amsterdã
também no domingo, então estar lá, estar em Pinda é muito bacana, é levar
o nosso som ao mundo, é
isso que queremos”.
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CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo
Nomeia Assessora Legislativa de Organização e Planejamento
____________________________
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria RESOLVE:
Art 1º - Nomear a Senhora CAMILA BISSOLI DO AMARAL para o emprego de ASSESSORA
LEGISLATIVA DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO do quadro de pessoal de provimento em
comissão da Câmara de Pindamonhangaba, com salário de R$ 4.549,16 (quatro mil e quinhentos
e quarenta e nove reais e dezesseis centavos), a partir do dia 15 de junho de 2015, nos termos
contratuais.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 12 de junho de 2015.
Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente
Vereador CARLOS EDUARDO DE MOURA-MAGRÃO
1 º Vice-Presidente

Vereador RODERLEY MIOTTO
2º Vice-Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
1° Secretário
Publicada no D A.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS
Art. 1º - A 3ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres - CMPM, convocada pelo Decreto
Municipal Nº. 5.192, publicado no jornal Tribuna do Norte no dia 22 de maio de 2015 edição número
8.545, página 08, de 03 de junho de 2015, terá por objetivo geral Fortalecer a Política Municipal
para as Mulheres e tem por objetivos especíﬁcos:
I - Promover, qualiﬁcar e garantir a participação da sociedade, em especial das mulheres, na
formulação e no controle das políticas para as mulheres.
II - Fortalecer a relação entre o governo e a sociedade civil para maior efetividade na execução e
controle da Política Municipal para as Mulheres.
III - Estimular o fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
IV - Estimular a elaboração e o fortalecimento do Plano Municipal de Políticas para as Mulheres.
V - Discutir e elencar recomendações para um Sistema Político com participação das mulheres
e com igualdade de direitos.
CAPÍTULO II
DO TEMÁRIO
Art. 2º - Nos termos deste Regimento e para dar cumprimento ao disposto no seu artigo 1°, a 3ª
CMPM terá como tema “Mais direitos, participação e poder para as mulheres”, em consonância com
o tema e os eixos da 4ª Conferencia Nacional de Políticas para as Mulheres:
I - Contribuição dos conselhos dos direitos da mulher e dos movimentos feministas e de mulheres
para a efetivação da igualdade de direitos e oportunidade para as mulheres em sua diversidade e
especiﬁcidades: avanços e desaﬁos.
II - Estruturas institucionais e políticas públicas desenvolvidas para as mulheres no âmbito
municipal, estadual e federal: avanços e desaﬁos.
III - Sistema Político com participação das mulheres e igualdade: recomendações.
IV - Sistema Municipal de Políticas para as Mulheres: subsídios e recomendações.
Art. 3º - Observados os princípios e diretrizes da Política Municipal para as Mulheres, o temário
proposto para a 3ª CMPM deverá ser discutido no município de Pindamonhangaba, considerando
a realidade local, na perspectiva da consolidação ou deﬁnição de uma plataforma de políticas para
as mulheres no âmbito municipal, estadual e federal, tendo como objetivo o fortalecimento das
políticas para as mulheres.
§ 1º - O temário da 3ª CMPM será subsidiado por texto-base, elaborado a partir dos eixos temáticos.
Art. 4º - A 3ª CMPM deverá propiciar o debate amplo e democrático e seu relatório ﬁnal deverá
reﬂetir a opinião das mulheres pindamonhangabenses, expressa no processo das Conferências,
em todos os âmbitos.
Parágrafo único - Todas as discussões do temário e os documentos da 3ª CMPM deverão
obrigatoriamente incorporar as dimensões de classe, gênero, etnia, raça, geração, de orientação
sexual e identidade de gênero, de pessoas com deﬁciência, rurais e urbanas, entre outras.
CAPÍTULO III
DA REALIZAÇÃO
Art. 5º - A 3ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres tem abrangência Municipal assim
como suas análises, formulações, proposições, relatórios e moções aprovadas.
SEÇÃO I
DAS ETAPAS
Art. 6º - A realização da 3ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, será precedida
dos seguintes eventos:
I – Três Pré-Conferências, a serem realizadas nos dias, locais e hora abaixo relacionados:
Araretama
Data: 16 /06 /2015
Hora: 18h00min as 22h00min
Local: Igreja Assembléia de Deus (Ministério RJ)
Missionária Valéria Fernandes
Rua José Inácio, 27 - Araretama
Centro
Data: 18/06/2015
Hora: 18h00min as 22h00min
Local: Igreja Assembléia de Deus (Madureira)
Missionária Edna de Souza
Av. Dr.º Campos Sales, 350 - Centro
Moreira César
Data: 27/06/2015
Hora: 18h00min as 22h00min
Local: Igreja Quadrangular
Pr.ª Edna Ribeiro Martins
Av. dos Marrocos 355 – IPÊ II
Art. 7º - Os eixos temáticos da Conferência Municipal serão tratados em todas as etapas, sem
prejuízo dos debates.
SEÇÃO II –
DO CALENDÁRIO
Art. 8º - A 3ª CMPM será realizada no dia, 07 de agosto de 2015, no Auditório da Prefeitura
Municipal, sito à Av. Nossa Senhora do Bonsucesso , nº. 1.400 - Centro, sob a coordenação do
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e Comissão organizadora conforme nomeação abaixo.
§ 1º - A ﬁm de se garantir a plena participação das delegadas na Conferência Municipal de
Políticas para Mulheres, a Secretaria de Saúde e Assistência Social assegurará os recursos de
acessibilidade.
CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 9º - A 3ª CMPM será presidida pela Secretaria de Saúde e Assistência Social e pela Presidente
do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
Parágrafo único. Participarão do processo da 3ª CMPM, segmentos sociais e organizações dos
movimentos feministas e de mulheres que atuam na promoção e defesa dos direitos das mulheres
e setores organizados da sociedade, dispostos a contribuir para fortalecer a Política Municipal para
as Mulheres.
SEÇÃO I –
DA ORGANIZAÇÃO DA ETAPA MUNICIPAL
Art. 10º - Para organização, implementação e desenvolvimento das atividades da 3ª CMPM foi
constituída uma Comissão Organizadora composta pelos membros abaixo relacionados e terá
como incumbência elaborar o regimento interno, a programação e todas as outras providências
necessárias à realização do Evento, submetidas ao Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres.
Coordenadora: Simone Souza Lima Tomé Braça
Vice coordenadora: Veraniza do Prado
1º Secretária: Josi Natália Marcondes Pereira
2º Secretária: Maria Helena dos Santos Villa Nova
Mobilização e Comunicação:
Maria Elisabeth Toth Renda
Silvia de Castro Rezende
Ana Luiza de Mattos Mayer
Apoio administrativo:
Catarina Rodrigues da Silva
Marilda de Oliveira
Sivanilde Navarro Kogempa
Ana Cristina Andrade e Silva
Art. 11º - A Comissão Organizadora Municipal terá as seguintes competências:
I - Coordenar, supervisionar e promover a realização da 3ª CMPM.
II - Aprovar a programação da Etapa Municipal da 3ª CMPM.
IV - Aprovar as propostas do processo de discussão da Etapa Municipal.
V - Acompanhar a viabilização de infra-estrutura necessária à realização da Etapa Municipal.
VI - Estimular a mobilização da sociedade civil e o Poder Público, no município para se organizarem
e participarem das conferências.
VII - Deliberar sobre todas as questões referentes à 3ª CMPM que não estejam previstas neste
regimento e no regulamento.
VIII - Organizar e manter os arquivos referentes à Conferência.
IX - Encaminhar ofícios, informativos e documentos referentes à Conferência sempre que
solicitada.
X - Aprovar a programação da etapa municipal.
XI - Produzir o relatório da Conferência, com base no roteiro proposto, e enviar para o Governo
Municipal e para a Comissão Organizadora Estadual.
XII – Produzir relatório de avaliação da etapa municipal.
XIII – Publicar e promover ampla divulgação dos resultados obtidos da Conferência Municipal.
SEÇÃO III –
DA ORGANIZAÇÃO DAS ETAPAS ELETIVAS
Art. 12 - A Conferência Municipal deverá ser organizada e coordenada por Comissão Organizadora,
observando-se na sua composição a paridade entre representantes de organizações do movimento
feminista e de mulheres e representantes governamentais e terá como referência mínima a
seguinte composição:
I - representantes do Poder Executivo Municipal,
II - representantes de organizações do movimento feminista e de mulheres com sede ou atuação
no município.
III - representantes de mulheres da sociedade civil em geral.
§ 1º - A Comissão Organizadora Municipal ou Intermunicipal deverá ser cadastrada junto à
Comissão Organizadora Estadual.
Art. 14 - A conferência municipal debaterá os eixos temáticos da 3ª Conferência Municipal de
Políticas para as Mulheres de acordo com a realidade dos municípios, levando em conta os planos
municipais e estaduais existentes, o Plano Municipal de Políticas para as Mulheres e o textobase da 3ª CMPM e na perspectiva da elaboração e fortalecimento da Política Municipal para as
Mulheres e da Política Estadual para as Mulheres.
Art. 15 - A organização da conferência municipal deverá garantir a ampla participação dos
movimentos feministas e de mulheres, dos diversos movimentos sociais, dos conselhos dos direitos
da mulher e demais entidades e representações da sociedade civil.
§ 1º - A Conferência Municipal deverá assegurar as condições de acessibilidade para a equiparação
de oportunidades entre pessoas com e sem deﬁciência de acordo com as determinações legais e
normas técnicas em vigor.
Art.16 – A Conferência Municipal elegerá delegadas às conferências estadual e Federal.
§ 1º - O número de delegadas reservado a cada município será estabelecido no Regimento Interno
da respectiva Conferência Estadual ou Distrital, observando os critérios adotados na Conferência
Nacional.
Art. 17 - Os resultados da Conferência Municipal deverão ser remetidos à Comissão Organizadora
Estadual, em até 15 dias após sua realização.
§ 2º - As propostas aprovadas para o âmbito municipal, deverão servir de base para a elaboração
e/ou aprimoramento de planos municipais de políticas para as mulheres.
Art.18 - Os casos omissos e conﬂitantes deverão ser decididos pelas Comissões Organizadoras
Municipais, cabendo recurso à Comissão Organizadora Estadual ou do Distrito Federal.
SEÇÃO II - DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL
Art. 19 - A 3ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres terá a participação de delegadas,
convidadas e observadoras.
Art. 20 - A plenária de delegadas da etapa Municipal da 3ª Conferência Municipal de Políticas para
as Mulheres terá a seguinte composição:
I - Delegadas natas: Todas as mulheres integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.
II - Mulheres que fazem parte de Entidades Sociais e Instituições religiosas envolvidas com temas
relacionados ao segmento de defesa dos direitos das mulheres.
III - Mulheres da Sociedade Civil em geral.
Art. 21 - Poderão ser convidadas para a 3ª Conferência Municipal, pela Comissão Organizadora
Municipal, autoridades e representantes de entidades nacionais e internacionais, com direito a voz
e sem direito a voto.
Parágrafo único - A critério da Comissão Organizadora poderão ser credenciadas observadoras,
sem direito a voz e voto.
Art. 22 - As inscrições das delegadas da 3ª CMPM deverão ser feitas em impresso próprio elaborado
pela Comissão Organizadora, podendo ser preenchido até 05 dias antes da Conferência.
§ 1º - Na inscrição deverá conter o número da carteira de identidade ou de outro documento
oﬁcial com foto; e o seguimento social a que pertence, observando-se o nº. de delegadas de cada
seguimento.
Artigo 23 - Na etapa Municipal deverão ser eleitas as delegadas para as etapas Estadual e Federal,
seguindo os critérios da proporcionalidade entre os seguimentos.
CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS FINANCEIROS
Art.24 - As despesas com a realização da etapa Municipal, correrão por conta do orçamento
Municipal.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 25 - A 3ª CMPM aprovará em sua sessão de abertura o regulamento que norteará seus
trabalhos.
Art. 26 - Os casos omissos e conﬂitantes neste Regimento serão resolvidos pela Comissão
Organizadora.
Pindamonhangaba, 10 de junho de 2015.
Comissão organizadora

PRÉ-CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DAS
MULHERES COMEÇA NESTA TERÇA-FEIRA
O CMDM – Conselho
Municipal dos Direitos
da Mulher – promove as
pré-conferências a partir desta terça-feira (16).
A primeira pré-conferência será na igreja
Assembleia de Deus Ministério Rio de Janeiro, na rua José Inácio,
no Araretama, às 18
horas. Na quinta-feira
(18) é a vez dos moradores do centro e região

marcarem presença na
Assembleia de Deus Madureira - na avenida
Dr. Campos Sales, 350.
O Conselho vai realizar a pré-conferência
em Moreira César no dia
27 de junho, também a
partir das 18 horas. As
atividades acontecem na
Igreja Quadrangular no
Ipê II, na avenida dos
Marrocos, 355.
Estas ações servem

Audiência Pública

A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no
próximo dia 26 de junho de 2015 às 15:00 horas, na Câmara de Vereadores, para
Audiência Pública referente à Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2015.
Todos estão convidados.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle 195/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) UMBELINA PEREIRA AZEREDO,
responsável pelo imóvel situado a AVENIDA RODRIGO SILVA ARAUJO, S/N (324) bairro
SANTA CECILIA, inscrito no município sob as sigla SE 12.05.02.002.000, Quadra E - Lote
06/07/08 para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias e retire toda
a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
OBS: Por se tratar de um problema de saúde pública, embasado em parecer jurídico,
caso a limpeza não seja realizada conforme prazo de sete dias, a entrada no local para
a realização da mesma será forçada, arcando o proprietário com o ônus da multa e
do serviço.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Controle 196/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) EMPRESA DE ELEVADORES
FUJITEC, responsável pelo imóvel situado a RUA JOSÉ BASTOS JUNIOR, S/Nº bairro
MARICÁ, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias e retire toda
a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
OBS: Por se tratar de um problema de saúde pública, embasado em parecer jurídico,
caso a limpeza não seja realizada conforme prazo de sete dias, a entrada no local para
a realização da mesma será forçada, arcando o proprietário com o ônus da multa e
do serviço.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Controle 197/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) EMPRESA DE ELEVADORES
FUJITEC, responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO MARIA PIRES, entre os n.º
115 e 155, bairro MARICÁ, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07
dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, a contar da data desta
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º
item I.
OBS: Por se tratar de um problema de saúde pública, embasado em parecer jurídico,
caso a limpeza não seja realizada conforme prazo de sete dias, a entrada no local para
a realização da mesma será forçada, arcando o proprietário com o ônus da multa e
do serviço.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Controle 198/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr (a). EMPRESA DE ELEVADORES
FUJITEC, responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO MARIA PIRES, entre o nº 115 e
155, bairro MARICÁ, para que efetue a construção de calçada no referido imóvel, no prazo
de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os
serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrara
os custos do trabalho efetuado.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Controle 199/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr (a). DANIEL RIBEIRO DA
COSTA, responsável pelo imóvel situado a RUA MACHADO DE ASSIS, nº 61, bairro VILA
PRADO, inscrito sob a sigla SE 11.15.12.010.000, quadra E, lote P-53, para que efetue
a construção de calçada no referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta
publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974
c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os
serviços de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará
os custos do trabalho efetuado.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Controle 202/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) P.R.I. TECNOLOGIA EM
LOGISTICA LTDA, responsável pelo imóvel situado a AV. AMÉLIA PRATA BALARIN S/
Nº, bairro PARQUE DAS PALMEIRAS, inscrito sob a sigla NE 12.14.10.037.000, para
que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho
decorrente da limpeza, do local, a contar da data desta publicação. Em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração
Controle 205/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca Sr (a) JOSE BENEDITO ROSA
, responsável pelo imóvel situado a RUA WILSON PIRES CESAR S/Nº, Bairro CIDADE
JARDIM, inscrito sob a sigla SO22.15.12.004.000, para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local,
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS DE PINDAMONHANGABA - UAPIP
CNPJ 53.324.354/0001-30- fundada em 11 de Abril de 1987.
Utilidade Pública Municipal- Rua Carlos Maria Koehler Asseburg. N. 53 Parque dos Ipês
CEP. 12.410.060- Pindamonhangaba-SP.
Edital de Convocação para as eleições de 2015
O Presidente da União dos Aposentados e Pensionistas e Idosos de Pindamonhangaba- UAPIP,
vem através do presente edital informar que a partir dessa data encontra-se aberta as inscrições
de chapa para concorrerem às próximas eleições da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, para o
triênio 2015 a 2018, cuja eleição será realizada em 04 de julho (sábado) das 9 as 16hs , em sua
sede, Rua Carlos Maria Koehler Asseburg n. 53 Parque dos Ipês.
Diretoria Executiva: será composta de presidente, vice-presidente, primeiro secretário,segundo
secretário, um tesoureiro, segundo tesoureiro, Diretor social, diretor de patrimônio, denominação
da chapa, Nome por extenso dos candidatos, funções e respectivas assinaturas à frente dos nomes.
Conselho Fiscal: será composta de três membros titulares e três membros suplentes. As chapas
completas, impressas com as respectivas assinaturas à frente dos nomes, dos senhores
concorrentes acompanhados de ofício dirigido a União dos Aposentados e pensionistas e idosos
de Pindamonhangaba, e deverão ser entregue na secretaria da entidade até o dia 25 de junho de
2015, às 16hs
Os representantes das chapas inscritas deverão acompanhar a aprovação, para eventual
retiﬁcação e deverem até o dia 29 de junho de 2015as 16:10 horas Impreterivelmente.
Os candidatos a diretoria Executiva, e Conselho ﬁscal obedecerão à carência mínima de 12 meses
completo a ﬁliação na UAPIP. E todo associado para concorrer à eleição devem estar em dia com
as mensalidades.
(1) Se houver só uma chapa será por aclamação, se houver mais de uma chapa será por votação.
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2015.
Vicente de Paula Nascimento - Presidente
ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA PÉ NA GINGA
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA PARA COMPOSIÇÃO DA
NOVA DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA PÉ NA GINGA.
O presidente da Associação de Capoeira Pé na Ginga, Roberto Barboza Mandela, no uso de suas
atribuições convoca todos os seus membros, titulares e suplentes para Assembleia Extraordinária
para votação da nova diretoria por mais dois anos e alteração do estatuto.
Todos deverão comparecer no dia, local e horário abaixo indicados:
Dia: 26 de Junho 2015
Horário: 19:30 - Local: Centro Comunitário Cícero Prado
(CDHU), Distrito de Moreira Cesar em Pindamonhangaba.
PAUTA : * Eleição da diretoria * Alteração estatuto
Roberto Barboza Mandela - Presidente

CONCORRÊNCIA Nº 004/2015 PROCESSO EFCJ- 166/2013

Encontra-se aberta na ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO, a CONCORRENCIA nº
004/2015, objetivando a permissão qualiﬁcada de uso, a título precário, para Instalação,
Operação e Exploração de Restaurante no Espaço Comercial da Estação Expedicionária da
Estrada de Ferro Campos do Jordão em Pindamonhangaba - SP, de propriedade do Governo
do Estado de São Paulo, sob guarda e administração da Estrada de Ferro Campos do Jordão,
mediante remuneração e encargos de administração, implantação, operação, manutenção e
exploração comercial, do tipo MAIOR OFERTA, POR ITEM. A realização da sessão será na data
de 16/07/2015 no horário das 10:00h, na Rua Martin Cabral, 87, Centro, Pindamonhangaba - SP.
A visita técnica deverá ser agendada pelo tel. (12) 3644-7405 / 3644-7411 com Marcelo Scofano /
Cristiane Adba. Pindamonhangaba, 15 de junho de 2015.
AYRTON CAMARGO E SILVA
DIRETOR FERROVIÁRIO

LICENÇA DA CETESB
SILVA & SANTANA REMOLDAGEM LTDA ME torna público que recebeu na CETESB
a renovação da licença de operação nº 03004804 com validade de 26/05/2018
para exercer a atividade de recondicionamento, recauchutagem e remoldagem de
pneus sito à AVENIDA PREFEITO NICANOR RAMOS NOGUEIRA, 11, MOMBAÇA,
PINDAMON HANGABA/SP.

LICENÇA DA CETESB
A INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA. torna público que
requereu na CETESB a Renovação da Licença de Operação para montagem
de sistemas de combustível em plástico, sito a Rua Samanta Smith, 255, Bairro
Socorro em Pindamonhangaba – SP.

para preparar a população para a III Conferência Municipal dos
Direitos da Mulher,
marcada para o dia 7 de
agosto.
De acordo com a
presidente do CMDM, a
organização conta com
o apoio da Funvic - Fundação Universitária
Vida Cristã, Unesco e
Prefeitura de Pindamonhangaba.

convênio 54/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência
Social / APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba”
Objeto: subvenção – verba FUMCAD - desenvolvimento projeto “Limpeza de Carros”
Valor: R$ 26.450,00
Prazo:31/12/2015
Data de Assinatura: 09/06/2015
convênio 55/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência
Social / Liceu Coração de Jesus
Objeto: subvenção – verba FUMCAD - desenvolvimento projeto “Fazendo Arte”
Valor: R$ 46.450,00
Prazo:31/12/2015
Data de Assinatura: 09/06/2015
convênio 56/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência
Social / Casa Transitória Fabiano de Cristo
Objeto: subvenção – verba FUMCAD - desenvolvimento espaço Criança Anália Franco
Valor: R$ 26.450,00
Prazo:31/12/2015
Data de Assinatura: 09/06/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 120/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito
na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 120/15,
referente à “Aquisição de materiais diversos para consumo da Administração
Geral e Gestão Educação (suprimento escolar), pelo período de 12 meses”, com
encerramento dia 30/06/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no
site www.pi ndamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 15 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 133/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras,
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº.
133/15, referente à “Aquisição de geladeiras para Unidades de Saúde”, com
encerramento dia 30/06/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 15 de junho de 2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 125/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 125/15, referente à
“Aquisição de ferragens e ferramentas para uso nas obras e manutenções diversas
executadas no distrito de Moreira César”, com encerramento dia 29/06/15 às 14h e
abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do
tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 15 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 130/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 130/15, referente à
“Aquisição de Móveis Corporativos (conjunto de guichês de atendimento, armários
médios, balcão de recepção e longarinas) tem o objetivo de atender a modernização
estrutural da Gestão do Cadastro Único e Bolsa Família lotado no Departamento
de Assistência Social de Pindamonhangaba”, com encerramento dia 29/06/15 às 8h
e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do
tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 15 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 132/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 132/15, referente à
“Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para atender os Assistentes
de Serviços Gerais responsáveis pela limpeza dos prédios da Secretaria de Educação
e Cultura”, com encerramento dia 26/06/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser
obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 15 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 134/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 134/15, referente à
“Aquisição de equipamento odontológico completo para as Unidades de Saúde”, com
encerramento dia 26/06/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra
das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 15 de junho de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 143/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 143/15, referente
à “Aquisição de agregados para serem utilizados em diversas obras no município
de Pindamonhangaba pela usina de asfalto, conforme solicitado pelo Departamento
de Obras e Viação”, com encerramento dia 26/06/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital
estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão
ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 15 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 146/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 146/15, referente
à “Aquisição de Cimento Portland, conforme solicitado pelo Departamento de Obras
e Viação, para ser utilizado em diversas obras no município de Pindamonhangaba
e
fls. 97
pela Usina de Asfalto”, com encerramento dia 29/06/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital
estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
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Se impresso, para conferência acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1002731-87.2014.8.26.0445 e o código 78C64B.
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Corrida
Solidária
reúne 500
atletas

Time viaja a Indaiatuba para jogo contra os donos da casa no domingo (21)

Pinda vence São Roque
pela Associação Paulista
A equipe Sub 19 de futebol masculino de Pindamonhangaba venceu o
time de São Roque por 1 a 0, no último
domingo (14), na casa do adversário,
em partida válida pela competição da
Associação Paulista de Futebol. O gol

foi marcado pelo atacante Dado, que
aproveitou uma triangulação, recebeu na linha de fundo e bateu cruzado. O próximo jogo está marcado para
domingo (21), em Indaiatuba contra a
equipe local.

O time também representará Pindamonhangaba nos Jogos Regionais
de Taubaté. Serão integrados mais
seis atletas da categoria Sub 20 ao
elenco. O jogo de estreia será no dia
5 de julho.

A Corrida Solidária promovida pelo SOS de Pindamonhangaba recebeu cerca de 500 inscritos no domingo (14). Com a
chegada e largada no Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de
Pindamonhangaba, foram duas
modalidades: corrida de 6,5 km
e caminhada de 6,5 km.
As classificações das categorias femininas e masculinas não haviam sido divulgadas no site da organização do
evento até o fechamento desta
edição.
De acordo com a atleta Fernanda Maria da Silva Ribeiro
dos Santos, que correu ao lado
de sua irmã Livia Maria Ribeiro Beckmann Reis, a prova foi
bastante puxada, sobretudo o
percurso no terceiro trecho no
anel viário. “Foi cansativa, exigiu bastante dos corredores,
pois continha setores em aclive
e declive. Mas como estava bem
preparada, pude cumprir a prova com tranquilidade”.

Divulgação

RESULTADOS DA RODADA
SUB 11 - 2015 SEMIFINAL (JOGO ÚNICO)
15ª RODADA, SÁBADO (13) - 8h45
• FERROVIÁRIA (FINALISTA) 4 X 0 SANTOS
MORUMBI PINDENSE
• TERRA DOS IPÊS (FINALISTA) 5 X 3 ETNA
AZEREDO
CAMPEONATO SÊNIOR 40 SEMIFINAL (JOGO DE VOLTA)
13ª RODADA, DOMINGO (14) - 8h30
• PINDENSE 4 X 2 ESTRELA (FINALISTA)
JARDIM RESENDE
• TERRA DOS IPÊS 1 X 2 FLUMINENSE (FINALISTA)
MACEDÃO - IPÊ

Largada será às 9 horas, no estacionamento do Shopping Pátio Pinda

Corrida por uma vida
saudável e sem drogas
acontece no ﬁnal do mês
A Prefeitura de Pindamonhangaba apoia as iniciativas
promovidas por diversas entidades e no final deste mês vai
realizar a ‘Corrida Por Uma
Vida Saudável e Sem Drogas’.
A atividade será no dia 28 e
encerra as ações da Semana de
Prevenção e Combate às Drogas, desenvolvida pelo projeto
Coalizão Pinda. Interessados

em participar podem garantir
a vaga acessando o site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br e
fazer a inscrição.
A prova têm percurso de 5
km e é destinada às pessoas nascidas até 1996. Haverá
premiação apenas para os três
primeiros colocados. A competição é livre, não há divisão
por categorias. O prazo das

inscrições começou na segunda-feira (15).
A largada será às 9 horas, no
estacionamento do Shopping
Pátio Pinda. A prova é organizada pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer e os
organizadores destacam que
as inscrições serão apenas pelo
site oﬁcial. Não haverá inscrição no dia do evento.

CAMPEONATO 2a DIVISÃO SEMIFINAL (JOGO DE IDA)
14ª RODADA, DOMINGO (14) - 10h30
• TERRA DOS IPÊS 0 X 0 MOREIRA CÉSAR
MACEDÃO - IPÊ I
• FLUMINENSE 1 X 0 REAL CASTOLIRA
RAMIRÃO
CAMPEONATO 1ª DIVISÃO (INICIO DE CAMPEONATO)
1ª RODADA, DOMINGO (14) - 15h
CHAVE A
• CANTAREIRA 2 X 2 BANDEIRANTE
TIO NÊ - FEITAL
• VILA SÃO JOSÉ 2 X 5 SAPOPEMBA
VILA SÃO JOSÉ
• A MIL POR HORA 0 X 2 ROSÁRIO
JARDIM REGINA
CHAVE B
• FERROVIÁRIA X ARARETAMA
TRANSFERIDO P/ QUARTA-FEIRA (24)
• ANDRADA 6 X 1 UNIDOS DO CASTOLIRA
AFIZP
• REAL ESPERANÇA 0 X 1 AREIÃO
AZEREDO
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0511389-02.2010.8.26.0445-PROC.9107/10
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Umbelina Clara Jacinto
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na
forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias,
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is)
que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas
provenientes de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento. Encontrando-se a(s)
executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO
da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro
teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A.,
acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especiﬁcados, juros de mora, correção monetária

e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma
do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suﬁcientes
para satisfação do débito.
Executada: Umbelina Clara Jacinto
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma
informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0511389-02.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data
da
Inscrição:
08/01/2010-05/01/2009-08/01/2010-08/01/2008-05/01/200908/01/2008.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00003184.
Valor da Dívida: R$ 1.269,89 EM 23/11/2010.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de junho de
2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO
RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s)
Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas
provenientes de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A.,
acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especiﬁcados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios,
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem
penhorados bens suﬁcientes para satisfação do débito.
Executada: Maria Helena dos Santos
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0511769-25.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 05/01/2009-08/01/2010-08/01/2008.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00000666
Valor da Dívida: R$ 761,94 EM 23/11/2010.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de junho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA
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FESTIVAL DE MÚSICA
Tribuna do Norte

Evento musical para
Juventude começa
hoje na Praça da Bíblia
A

Banda Muzak

Banda Aleﬂa

Paradoxo

Ana Luísa e Lucas Guedes

Prefeitura de Pindamonhangaba
convida a população e os
moradores da região para
prestigiar o 2º Festival de
Música da Juventude. Este
evento é desenvolvido por
meio do Departamento de
Cultura e Espaço Juventude. As apresentações começam hoje (16) e vão até
20 de junho na Praça da
Bíblia, em frente ao Cemitério Municipal.
O festival tem como
objetivo promover o intercâmbio cultural e também
revelar talentos da música.
É organizado por meio de
uma lei municipal e integra as ações de Políticas da
Juventude.
Terça (16) e quartafeira (17) são destinadas
aos ensaios; quinta (18) e
sexta-feira (19) acontecem
as eliminatórias e neste
sábado (20) é a grande ﬁnal do festival. Entre terça
e quinta as apresentações
terão início às 19 horas e
no último dia será às 18
horas.
A organização recebeu
aproximadamente
90 inscrições e os jurados
Marcos Roberto de Souza
e Helison de Oliveira escolheram 15 trabalhos de
cada categoria.

Fotos: Divulgação

SELECIONADOS PARA O SEGUNDO FESTIVAL

CLASSIFICADOS - ORDEM DE ENSAIO E APRESENTAÇÃO
CATEGORIA COMPOSIÇÃO
MÚSICA

INTÉRPRETE

1 - Viela, minha viela
2 - Stress
3 - Watching Over me
4 - Amor
5 - Não sou mais um
6 - Essências e Sabores
7 - O meu lugar
8 - Louca por mim
9 - Chão de Fogo
10 - I Have a Dream
11 - Te Fazer Feliz
12 - Escravos do Tempo
13 - Hágua
14 - Solidão
15 - Paz ao seu lado

Verde Novo
Paradoxo
Aleﬂa
Luciana Almeida
Guerrilha Verbal
Laryssa Brandão
Banda Muzak
Dia de Fúria
Ana Luísa e Lucas Guedes
Mentevolução
Matheus Linder
Lumens
Jan Praieira
Otrolado Resistente
Praiando

CIDADE

Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Taubaté
Pindamonhangaba
Roseira
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Ubatuba
Pindamonhangaba
Jacareí

CATEGORIA INTERPRETAÇÃO
MÚSICA

1 - House of the Rising Sun
2- Soube que me amava
3 - Thinking out Loud
4 - Sara
5 - Pois é, Seu Zé
6 - Folhas Secas
7 - Primeiros Erros
8 - Meu sangue ferve por você
9 - Bete Balanço
10 - Caminheiro
11 - Era um Garoto que como eu
amava os Beatles e os Rolling Stones
12 - Romaria
13 - Falamos Demais
14 - Sentimento Bom

15 - Oriente

INTERPRETE

CIDADE

Distrito Urbano
Mariana Querido
Jan Praieira
Sula Ferreira

Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Ubatuba
Pindamonhangaba

Luciana Almeida
Bianca Ariel
Matheus Linder
Sou do Samba
Trio Eskema
Insanidade Temporária
Ana Luísa e Lucas Guedes
Dia de Fúria
Aeronauta Barata
MontBel e Daniel

Marcelo Andrade

Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba
Taubaté
Pindamonhangaba
Pindamonhangaba

Taubaté

Verde Novo

VEJA MAIS PARTICIPANTES

Luciana Almeida

Laryssa Brandão

Sula Ferreira

Otrolado Resistente

Encerramento terá bandas convidadas
Após as apresentações dos grupos concorrentes, o público
vai conferir os shows
das bandas convidadas:
ControVérsia, Fuzi e Tagori, sendo que o último
vem pelo Circuito Cultu-

ral Paulista, do governo
estadual, em parceria
com a Prefeitura.
A banda Contro
Vérsia
apresenta-se
quinta-feira (18), é de
Pinda, foi criada em
2013, formada por

ControVérsia

Henrique Castro (vocalista), Mauro ‘Nenem’ (vocalista), Diego
‘Madimba’ (vocalista),
Higor Barros (guitarrista e vocal), Fábio
Toledo (baixista) e Gabriel Cruz (baterista).

A apresentação da
Fuzi, que também é da
cidade, acontece sexta-feira (19). Formada
em 2008, é composta por Emerson Lima
(guitarra e vocal), Felipe Chinaqui (baixo)

Banda Fuzi

e Rodrigo Salvadori
(bateria).
Tagore é uma banda
de Recife e está fazendo sucesso pelo país
com o trabalho ‘Movido a Vapor’, lançado
em agosto de 2014. O

público vai conferir
um show com mesclas de baião, folk,
rock e arranjos psicodélicos. Esta apresentação acontece no
dia 20, que é a final
do festival.

Tagore

