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Drones com tecnologia militar são testados em Pinda
A pista de aeromodelis-

mo do aeroclube de Pin-
damonhangaba foi palco 
de uma demonstração de 
drones para uso empre-
sarial e militar na última 
semana. O equipamento 
utilizado, o AR4 Light 
Ray, pode inclusive ser 
usado como aeronave de 
inspeção de segurança e 
espionagem, pois funcio-
na como os olhos de quem 
faz vistoria em áreas. O 
veículo aéreo ainda pos-
sui vários tipos de sen-
sores, câmeras, lasers, 
radares, inteligência 
artifi cial, dentre outras 
tecnologias.

PÁGINA 3

Lual celebra 
início da 
primavera

A chegada da primavera 
será comemorada com “Lual 
da lua cheia” pelo Núcleo Cêni-
co de Teatro neste sábado (26). 
O evento terá show musical, 
contação de histórias, causos 
e lendas, café filosófico, vivên-
cia em dança, fogueira e outras 
atrações.

PÁGINA 2

INSCRIÇÕES PARA 29 VAGAS DE ESTÁGIO TERMINAM HOJE

ÓPERA MIX 
PROMOVE SHOW 
COM LUANA 
CAMARAH

PREFEITURA FAZ 
DOAÇÃO 
DE MUDAS

QUINTA-FEIRA

PREDOMÍNIO DE SOL NA 
MAIOR PARTE DO PERÍODO

16º 36º
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Fonte  -  CPTEC/INPE Técnico da empresa prepara drone para decolagem
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Os interessados em par-
ticipar da Trilha Solidária, 
do Piracuama até a cidade 
de Santo Antônio do Pinhal, 
devem fazer a doação de um 
brinquedo e uma guloseima 
até sábado (26), na loja Oce-
an Boardshop. O percurso 
de 14 km inclui caminhada 
pelos trilhos da Estrada de 
Ferro Campos do Jordão e 
trilhas da mata atlântica.

‘Inscrições’ 
para trilha 
pela serra 
e trilhos de 
trem vão 
até sábado

PÁGINA 3

Divulgação

As igrejas evangélicas de Pin-
damonhangaba participam da 
‘Semana Glorifi ca’, que começa 
neste sábado (26) e segue até o 
próximo dia 3 de outubro. Além 
de cultos e adoração, o evento terá 
várias atividades como Dia de La-
zer, Marcha para Jesus, Cruzada 
Jovem, homenagens e shows mu-
sicais, incluindo grandes nomes 
do gospel nacional como Leonar-
do Gonçalves, Eliezer de Tarsis, 
Regis Danese e PC Baruki, além 
de músicos e corais da região.

Organizado pela Prefeitura, 
com apoio do Café em Comu-
nhão e da União Evangélica de 
Moreira César, a maior parte da 
programação acontece no Cen-
tro Esportivo ‘Zito’ e no Parque 
da Cidade, com entrada franca.

PÁGINA 6

‘SEMANA GLORIFICA’ BUSCA 
EVANGELIZAÇÃO DAS PESSOAS

PÁGINA 3

Divulgação

Pastores cantam música de adoração na Semana Evangélica de 2014
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Nossa Terra   Nossa Terra   Nossa Terra   Nossa Terra   Nossa Terra   Nossa Terra   Nossa Terra   NOSSA GENTE
Juraci de Faria, poetisa, escritora e vice-presidente da APL

Divulgação

Em tributo a tão festeja-
da estação das fl ores, cele-
bremos a primavera e com 
este ciclo vivifi co o “rever-
descimento” das árvores, 
a cantoria dos pássaros, o 
azul mais azul do céu, o es-
plendor de cores, de belezas 
raras, de delicadezas com 
que só as fl ores são dotadas! 

A primavera nos revela 
o quanto a Natureza é sábia 
e o quanto sua sapiência, 
assim como o seu labor, se 
faz no silêncio das pequenas 
coisas que, somadas uma a 
uma, tornam-se gigantes-
cas. 

Esta lição eu aprendi há 
muito tempo, entretanto, vi 
se intensifi car  quando avis-
tei uma frondosa árvore de 
garças, plantada à margem 
direita do Rio Paraíba, bem 
próximo da ponte. 

Um verdadeiro espetá-
culo de voos e de acroba-
cias que, ao entardecer, nos 
obriga a parar e a contem-
plar a chegada dos bandos 
dos quatro cantos da nossa 
terra, a disputa dos galhos, 
a algazarra de diferentes 
vozes, o cheiro de suas pe-
nas, o sol se pondo na outra 
margem, a noite abraçando 
o dia e o silêncio, de mansi-
nho, imperando aqui e aco-
lá.

Assim como eu, muitos 
param, contemplam, foto-
grafam, fi lmam. E nunca 
partem de mãos vazias! A 
árvore de garças, por si só, 
já é um presente para todos 
nós!

Poeta como sou, outro 
dia, ao pensar o que daria 

ÁRVORE DE GARÇAS

de presente de aniversário 
ao meu fi lho, não tive dúvi-
das: a árvore de garças! 

- Onde encontraria eu 
presente mais original para 
celebrar a vida daquele que 
me presenteou com o amor 
maior, o amor de mãe? Este 
exercício cotidiano de ser 
árvore, de acolher e abrigar, 
de abraçar e amar, todo dia, 
toda tarde, toda a vida? 
Este exercício de permane-
cer enraizada ao chão e, a 
cada alvorecer, ver o fi lho 
partir para a escola, para 
o trabalho, para o mundo? 
Exercício sagrado de espe-
rar cada entardecer e de se 
alegrar com seus regressos, 
com suas conquistas, com a 
companhia de seus amigos, 
de seus amores, de nossos 
netos?

Por isso, peço licença a 
todos os que se encantaram 
com o frondoso eucalipto 
à margem do Rio Paraíba 
repleto de garças e a todos 
os que não tiveram ainda 
este privilégio.  De agora em 

diante, a árvore de garças 
se faz poema – Ação de Gar-
ças, presente que consagro 
ao meu fi lho para celebrar 
esta sua primavera.

A vida, por si só, é uma 
árvore frondosa que nos 
acolhe. A vida, por si só, é 
uma ação de graças! Cele-
bremos a vida! Celebremos 
a graça de existir nesta ter-
ra tão majestosa, serpen-
teada de rios, rodeada por 
serras, repleta de fl ores que 
voam!

AÇÃO DE GARÇAS

Na margem do rio vive um 
pé de garças que fl oresce 
ao entardecer.
Suas fl ores voam 
a cada manhã.

N’algum lugar da várzea, 
as garças colhem graças 
e cantam.

N’algum galho da frondosa 
árvore, elas adormecem 
em travesseiros de paz.

O Núcleo Cênico de 
Teatro realiza o 2º Lual 
da Lua Cheia em come-
moração à chegada da 
primavera neste sába-
do (26), às 19 horas, no 
Ateliê Cênico de Dança. O 
primeiro evento aconte-
ceu em junho deste ano. A 
entrada é um prato de sal-
gado ou doce, mais bebida 
não alcoólica, por pessoa. 

Haverá contação 
de histórias, causos e 
lendas, café filosófi-
co, vivência em Dança 
Circular e música com 
a cantora Bel tocando 
sucessos de Raul Sei-
xas, Zé Ramalho, dentre 
outros. 

No lual haverá foguei-
ra, deste modo é neces-
sário que se levem almo-
fadas, esteiras ou bancos 
para sentar. Também 
podem ser levados ins-
trumentos musicais.

Durante a comemo-
ração estará presente 
a OWL de Talentos, na 
qual o Ateliê Cênico é 
conveniado. A agência 
falará sobre seus pro-
jetos e objetivos, como 
cadastrar artistas em co-
merciais e novelas.

Ateliê Cênico de Dança 
está localizado na aveni-
da Francisco Glicério, 45, 
centro, atrás do quartel do 
Batalhão Borba Gato. 

Banda ‘Carta 
e Seus 
Curingas’ toca 
no Arena

O Arena 101 recebe 
neste sábado (26), a par-
tir das 23 horas, a festa 
‘Esquenta Carnalfenas’. 
Para agitar a noite a ban-
da Carta e seus Curingas 
se apresenta juntamente 
com as duplas Talis e We-
linton, Pikeno e Menor e 
os DJ’s Bruno Mendes e 
John Cast.

O Arena está situa-
do na Estrada Municipal 
Antônio Marçon, 4.900, 
Dutra, KM 101. Para mais 
informações acesse o site 
www.arena101.com.br ou 
o entre em contato com o 
telefone (12) 3424-7673.

Ateliê de dança celebra início da 
primavera com lual neste sábado

Luana Camarah faz show no Ópera
A casa de shows 

Ópera Mix realiza nesta 
sexta-feira (25) a ‘Noi-
te do Enxugando Lata’. 
Para agitar a festa a du-
pla Marlon e Marcelo 
se apresentam. 

No sábado (26) 
é dia de rock com a 
cantora ‘Luana Ca-
marah’. Os DJ’s Mar-

celo Ratto e Matheus 
Nyeri começam a se 
apresentar a partir 
das 23 horas.

A casa de shows fi ca 
na rua Luiza Marcon-
des Vieira, 244 – Alto 
Cardoso – Antiga Vinil. 
Mais informações pelos 
telefones (12) 99243-
3951 e (12) 974033786.

Ainda faltam 19 dias para o Dia das Crianças 
– comemorado em 12 de outubro – mas está 
passando da hora dos pais pensarem no pre-

sente dos fi lhos. Isso se as próprias crianças já não esti-
verem na cabeça do ‘papai’ e da ‘mamãe’ pedindo aquela 
boneca que anda e fala, aquele robô que transforma em 
carro ou nave, o helicóptero, a mansão da Barbie ou um 
PlayStation 4, ou a coleção completa da Monster High 
ou qualquer outro produto do incrível universo das 
crianças.

Mais fascinante que tudo isso é a cara dos pais bo-
quiabertos ao saberem o preço de cada item. Também 
fi cam entusiasmados e preocupados quando percebem 
a tão comentada inteligência dos próprios fi lhos, que 
sabem discernir entre um brinquedo original e um ‘ge-
nérico’. Pois é, as crianças já não são mais as mesmas.

Há pai e mãe que vai fi car ‘aborrecendo’ seus fi lhos e 
contando histórias de quando eles eram pequenos, que 
brincavam com boneca de pano (sim, isso já existiu), 
carrinho de rolemã ou de queimada (não, não é inven-
ção nossa, pois eram brincadeiras comuns há alguns 
anos).

Não adianta tentar convencer sua ‘princesinha’ ou o 
seu fi lhão, papai. Vale a você também mamãe com sua 
fi lha ‘graciosa’ e seu fi lho ‘lindão e fofo’. As crianças são 
espertas e decididas: elas sabem o que querem.

Obviamente não precisa fi car naquele boneco do 
Thor ou do Hulk de um metro de altura, no lego de 10 
mil peças, ou no Ben 10 mutante, pois os mesmos itens 
em tamanhos menores já são capazes de satisfazer o 
apurado gosto dos pequenos. O mesmo também serve 
às meninas, com o boneco da Furby ou todas as barbies, 
pois existem outras opções.

Obviamente todas as crianças fi cam encantadas com 
uma loja de brinquedos e com as mais variadas e tecno-
lógicas opções, mas tem brinquedos mais acessíveis a 
todos os pais. Tem inclusive produtos que mexem com a 
imaginação dos pequenos e ajudam no desenvolvimento 
intelectual, além das atividades que podem ser feitas ao 
ar livre e com os próprios pais como bicicleta, patinete, 
patins, bola de futebol, corda para pular, dentre outros.

Bom, independentemente do valor, o que cabe aos 
pais nesta reta fi nal, é a velha pesquisa.

Com a situação crítica da economia no Brasil, neste 
ano os pais, tios e avós pensarão com mais cuidado antes 
de comprar o tão esperado presente. Se, por um lado, por 
causa da crise é possível encontrar mais ofertas, pois o 
comércio está necessitando de vender, por outro, é neces-
sário escolher um presente que não pese no orçamento.

Para tanto, é preciso pensar com carinho no presente 
e escolher com muito cuidado a melhor oferta e forma 
de pagamento. E mesmo com esse clima ‘pesado’ na 
economia, a data, que é a terceira de maior consumo no 
comércio, deve agitar o setor em todo o país. Isso por-
que poucos adultos resistem em dar um agrado para os 
pequenos no Dia das Crianças.

Pai, mãe, tio, avós e padrinhos e madrinhas, é hora 
de bater perna à procura. Boa sorte!

Hora da pesquisa

O melhor presente 
para as crianças

Divulgação

Divulgação
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Francielly Godoy

Empresa portuguesa de tecnologia  
testa drones militares no aeroclube

Estudantes de 
Pinda podem 
se inscrever 
para estágios 
do governo

FRANCIELLY GODOY
***

A pista de aeromodelis-
mo do aeroclube de Pinda 
recebeu na última semana 
a visita de técnicos da em-
presa portuguesa de tec-
nologia Tekever, que de-
monstrou seus produtos 
com testes para potenciais 
clientes. “A cidade foi es-
colhida devido à localiza-
ção e as condições que a 
pista de voo oferece. É uma 
pista muito bem planejada 
e isso gera várias possibili-
dades para o município no 
setor de aeromodelismo, 
drones e outras equipa-
mentos de voo”, aponta o 
COO (em português, Chefe 
Executivo de Operações), 
Rodrigo Mendes.

A empresa trouxe o 
drone (veículo aéreo não 
tripulado), AR4 Light Ray 
de poderio militar para 
mostragem. “Ele é como 

Um sistema é composto 
por dois ou mais aviões, a 
estação de solo que permite 
controlar todo o processo e um 
conjunto de sistemas de co-
municação para se comunicar 
com o avião, e o raio para essa 
troca de informações pode 
variar de 20 km a 140 km. 

Dependendo dos sensores 
é possível fazer a organização 
dos dados, como os algorit-
mos em tempo real e algorit-
mos de processamento, que 
é feito após a recepção da 
imagem, sendo possível cal-
cular a umidade do solo, ou 
a qualidade de uma colheita. 
“Trabalhamos com o cliente 
para ver quais sensores e 
algoritmos ele precisará para 
formatarmos o equipamento 
ou serviço”, conta o COO. 

A empresa tem suas tec-
nologias difundidas em vários 
setores como o segundo 
satélite de Portugal a fazer 
experiências no espaço, e 
projetos tecnológicos para 
estudar outros planetas que 
será levado ao Ártico, ainda 
este mês.

os olhos de quem vai fazer 
uma inspeção ou seguran-
ça de um local”, explica 
Mendes. Imediatamente, 
em cima dessa área por 
um software, é possível 
ver imagens reais, no mo-
mento em que o drone 
passa naquela localização.

É possível usá-lo em 
diversos setores, como 
no elétrico, agrícola, vigi-
lância de infraestruturas 
críticas. De acordo com o 
COO, o valor dos equipa-
mentos varia e depende de 
diversos fatores, da moda-
lidade da missão em que 
será usado, pois pode usar 
vários tipos de sensores, 
câmeras, lasers, radares, 
entre outros. “Portanto o 
sistema como um todo va-
ria muito o custo. O avião 
em si é a parte mais bara-
ta do equipamento”, es-
clarece.

De modo comercial, 
o cliente pode adquirir o 
produto ou serviços dele, 
como horas de voo. “No 
setor militar ou seguran-
ça, onde trabalhamos 
muito, os sistemas cus-
tam cerca de 200 ou 300 
mil dólares”, acrescenta 
Mendes. E explica que é 
um contexto específi co e 
diferente do comercial e 
empresarial.

Controle do 
equipamento

Francielly Godoy

TRILHA SOLIDÁRIA PROMOVE 
PERCURSO ENTRE TRILHOS E SERRA

A Fundap – Funda-
ção do Desenvolvimen-
to Administrativo do 
Governo do Estado de 
São Paulo está com ins-
crições abertas até esta 
quinta-feira (24) para 
o programa de estágio 
destinado a estudantes 
do Ensino Superior, 
Ensino Médio e Educa-
ção Profi ssional de Ní-
vel Médio.

Em Pindamonhan-
gaba o total de vagas é 
de 29, assim distribu-
ídas: cinco para admi-
nistração, duas para 
direito, sete para in-
formática, duas para 
materiais, uma para 
metalurgia, uma para 
psicologia, uma para 
serviço social, cinco 
para técnico em admi-
nistração e cinco vagas 
para técnico em infor-
mática. 

Para ingressar é ne-
cessário fazer a inscri-
ção pelo site: estagio.
sp.gov.br, o valor da fi -
cha de inscrição é de R$ 
20. Não haverá prova 
em Pindamonhangaba, 
os participantes podem 
optar pelas cidades pró-

ximas, como Guaratin-
guetá ou Taubaté. 

A prova está prevista 
para acontecer no dia 18 
de outubro às 13 horas e 
terá a duração de 3 ho-
ras. Serão 30 perguntas 
com cinco alternativas, 
sendo uma certa. Nas 
habilidades de Língua 
Portuguesa, Conheci-
mentos Matemáticos e 
Conhecimentos Gerais. 

Para estudantes do 
Ensino Superior o va-
lor da bolsa varia de R$ 
420 a R$ 1.250; Ensino 
Técnico de R$ 340 a R$ 
710, e Ensino Médio de 
R$ 300 a R$ R$ 570.

O candidato deve 
comparecer no local 
com 30 minutos de 
antecedência, portan-
do um documento de 
identificação original 
que pode ser Carteira 
de Identidade (RG), 
CNH - Carteira Na-
cional de Habilitação 
com foto, CTPS - Car-
teira de Trabalho e 
Previdência Social ou 
passaporte, além de 
caneta de tinta azul ou 
preta, lápis preto nº 2 e 
borracha.

AIANDRA ALVES MARIANO
***

A Simbiose Aventura 
promove, no  domingo 
(27), uma Trilha Solidá-
ria com o objetivo de ar-
recadar brinquedos para 
distribuir para crian-
ças carentes no Dia das 
Crianças.

A trilha tem um percur-
so de cerca de 14 quilôme-
tros (ida e volta), com par-
tida do bairro Piracuama, 
seguindo pelos trilhos da 
Estrada de Ferro Campos 
do Jordão até a Estação 
Eugênio Lefréve, em San-
to Antônio do Pinhal. O 
retorno será pela mata, 
na trilha conhecida como 
Trilha da Santa. 

Para participar é pre-
ciso ter mais de 14 anos 

e preparo físico, porque 
apesar de ser considerada 
uma caminhada modera-
da, o percurso é bastante 
longo.

Quem quiser fazer o 
passeio deve fazer a do-
ação de um brinquedo e 
um guloseima, até o sá-

bado (26), na loja Ocean 
Boardshop (rua Bicudo 
Leme, 212 – centro). 

O ponto de encontro 
será na manhã de do-
mingo, na rodoviária de 
Pinda, de onde todos sai-
rão com seus carros até o 
Piracuama, onde começa 

a caminhada. É importan-
te que todos estejam com 
roupas confortáveis e tê-
nis e levem lanches leves, 
frutas e água.

Mais informações pelo 
e-mail contato@simbiose-
aventura.com.br ou pelo 
telefone 99108-5777.

Prefeitura realiza doação de mudas
A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza a do-

ação de mudas de árvores frutíferas, ornamentais e 
nativas mensalmente. Os interessados em pegar as 
mudas podem ir ao Viveiro do Departamento de Meio 
Ambiente, para  retirá-las. As senhas serão distribuídas 
nesta quinta e sexta-feira (24 e 25).

As mudas são entregues no mesmo dia, das 8 às 
10h30. Cada pessoa pode retirar até 30 mudas, sen-

do 12 nativas, cinco frutíferas, dez pingo de ouro e 
três para calçadas.

Mais informações sobre a doação pelo telefone 
3645-1494. O atendimento é de segunda a sexta-fei-
ra, das 7 às 11 horas e das 12 às 16 horas.

O Viveiro da Prefeitura fi ca na rua Noel César Pi-
res, sem número, Chácaras Reunidas, paralelo à ave-
nida Professor Manoel César Ribeiro. 

Entre ida e 
volta, trilha tem 
um percurso 
de cerca de 
14 quilômetros

Rodrigo Mendes

Técnico da empresa 
faz alinhamento do 
drone, antes de levar o 
equipamento à pista

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba fez várias 
melhorias na pista de ae-
romodelismo da cidade, 
como a pavimentação, por 
exemplo. “Antes a terra 

era batida, agora melho-
rou. A pista é muito boa, 
pelo tamanho e pela qua-
lidade”, conta o engenhei-
ro, Arthur Vieira da Silva, 
de 37 anos. Há um ano e 

meio ele vem à cidade pla-
nar com seu avião. Antes, 
sem a revitalização, Silva 
ia à Taubaté, mas com a 
reforma, vem apenas a 
Pindamonhangaba. 

 Elogio à pista
Francielly Godoy
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Divisão De ComuniCação
Chefe da divisão de ComuniCação: Robson Luís monteiRo (mtb 18.021) - (12) 3644-2275 - imprensa@Camarapinda.sp.gov.br
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Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão
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Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric
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Vereador Janio

ardito Lerario

O Secretário de Câmara 
de Pindamonhangaba, ve-
reador Janio Ardito Lerario 
(PSDB) tem acompanhado 
com muita satisfação, o 
andamento das reformas 
feitas pela atual Admi-
nistração do município,  
e spec ia lmen te  aque las 
cujos compromissos foram 
acertados com os próprios 
moradores em reuniões co-
munitárias realizadas pelo 
prefeito e seus assessores.

A mais recente obra que 
está sendo concluída e foi 
entregue à população é a 
revitalização da quadra 
poliesportiva localizada 
no Loteamento Marieta 
Azeredo, no Distrito de 
Moreira César. O evento 

Janio Lerario participa de 
reinauguração de quadra no 
Loteamento Marieta Azeredo

Ato solene Aconteceu nA quArtA-feirA,
diA 16, e reuniu AutoridAdes e morAdores 

do distrito de moreirA césAr

aconteceu na última quar-
ta-feira, dia 16 de setem-
bro, e foi prestigiado por 
desportistas, moradores, 
secretários municipais e 
vereadores.

Janio Lerario observa 
que “através de um con-
vênio entre a Prefeitura e 
o Ministério do Esporte, 
pelo intermédio da Caixa 
Econômica Federal, a obra 
foi concluída. Para o vere-
ador Janio, a recuperação 
dos espaços esportivos tem 
fundamental importância 
na vida da comunidade, 
pois esses locais são im-
portantes para promoção 
de ações de inclusão social 
e de incentivo à prática de 
hábitos saudáveis.

Através dos requerimentos 
de números 1080, 1081, 1082, 
1083/2015, aprovados no plenário 
da Câmara de Pindamonhangaba 
durante sessão ordinária, o Vere-
ador Professor Eric (PR) solicitou 
ao Prefeito, ao Subprefeito de 
Moreira César e à Secretaria de 
Obras e Serviços, que promovam 
estudos e adotem providências, 
no menor tempo possível,  para 
asfaltamento nas ruas Manoel de 
Jesus e Osmir José de Jesus, ambas 
no Loteamento Paulino de Jesus 
e na rua Pascoal Cornetti, antiga 
“rua Pirapitingui”, no Distrito de 
Moreira César. 

O Professor Eric pondera 
que “os moradores pagam seus 
impostos devidamente e merecem 
esse benefício, pois com a chuva 
os moradores se submetem ao 
barro e, na seca, à poeira. Esses 
fatos contribuem bastante com a 
baixa qualidade de vida e com a 
proliferação de doenças”.

O vereador solicitou, também, 
melhorias na infraestrutura de guias 
e sarjetas para as ruas Manoel de 
Jesus e Osmir José de Jesus, con-

O Presidente da Câmara, 
Vereador Felipe César – FC 
(PMDB), está propondo ao 
Poder Executivo a criação de 
um Distrito para Pequenos e 
Médios Empresários de Pin-
damonhangaba. Atualmente, 
os empreendedores da ci-
dade pagam altos aluguéis, 
inviabilizando seu trabalho. 
A sugestão do Vereador é 
que a Administração reali-
ze estudos para viabilizar 
este Distrito Empresarial, 
exclusivamente para bene-
ficiar o empresariado do 
município nas áreas de funi-
laria, mecânica, serralheria, 
carpintaria, oficinas entre 
outras. “Queremos propor-
cionar ao pequeno e médio 
empresário, condições de 
atender nossa população 
com condições favoráveis 
ao seu empreendimento”, 
destaca o Vereador.

GRATUIDADE
EM ÁREA AZUL
PARA IDOSOS
O Vereador Felipe César 

apresentou o requerimento 
nº 1.342/2015, através do 
qual solicita à empresa 
concessionária do serviço 
de estacionamento regu-
lamentado (área azul) em 
Pindamonhangaba que ofe-
reça gratuidade aos idosos 
- portadores de credenciais 
oficiais - nas vagas especiais 
da região central do muni-
cípio. Segundo o Vereador, 
“vários municípios do Esta-
do de São Paulo oferecem 
aos deficientes físicos e 

O vereador Magrão (PPS) 
conseguiu nesta segunda-feira, 
dia 21, a aprovação do requeri-
mento nº 1.531/2015, através do 
qual está solicitando ao Execu-
tivo Municipal, informações se 
já foi providenciado novo local 
para as aulas do Projeto Guri, 
em Moreira César e se há prazo 
para início das atividades.

Segundo informações de 
pais de alunos do Projeto, as 
aulas do “Polo”, em Moreira 
César foram suspensas há mais 
de dois meses por falta de local, 
o que vem causando transtornos 
e desmotivação dos alunos, as-
sim como prejudicando o cum-
primento da missão do projeto 
que é a inclusão sociocultural de 
crianças, adolescentes e jovens.

Segundo o site “projetoguri.
com.br”, a Associação Amigos 
do Projeto Guri (Amigos do 
Guri) foi fundada em 1997 e 
oferece cursos de canto coral, 
luteria, instrumentos de cordas 
dedilhadas, cordas fricciona-
das, sopro, teclados, percussão 
e iniciação musical às crianças 
e adolescentes, entre 6 e 18 
anos. Em 2004, a “Amigos do 

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) enviou vários 
requerimentos ao Prefeito Vito Ardito solicitando providências 
para a construção de uma ciclovia ou calçada ligando os bairros 
Mantiqueira e Taipas.

O vereador sugere que esta ciclovia passe atrás da centená-
ria Figueira, na SP-62, árvore esta que foi revitalizada graças 
ao conjunto de esforços dos moradores do bairro Taipas; dos 
familiares do senhor Joaquim Português, proprietário da área 
em torno da Figueira; a ação conjunta da Secretaria de Governo, 
Departamento do Meio Ambiente, Subprefeitura de Moreira 
César e o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultu-
ral, Ambiental e Arquitetônico; o Instituto Florestal do Estado 
de São Paulo, e de todos os funcionários que trabalharam com 
dedicação na revitalização da Figueira e da área em torno dela.

FELIPE CÉSAR – FC PROPÕE 
CRIAÇÃO DE DISTRITO PARA 
PEQUENOS E MÉDIOS EMPRESÁRIOS

idosos as vagas especiais 
e, também, a gratuidade no 
estacionamento rotativo”. 
Por isso, o Vereador Felipe 
César – FC entende que 
“Pindamonhangaba também 
poderia ampliar esse bene-
fício aos idosos, já que os 
portadores de necessidades 
especiais já contam com essa 
melhoria”.

TURISMO
NO BOSQUE
O Vereador Felipe César 

– FC reivindica à Adminis-
tração Municipal que pro-
mova a realização de estudos 
com o objetivo de dotar o 
Bosque da Princesa de mais 
incentivos turísticos. A ideia 
é que seja criado na “ilha” do 
bosque um mini-zoológico, 
com acesso por teleférico e 
uma passarela ligando o Bos-
que ao zoológico, na ilha.

Felipe César solicita, 
ainda, a construção de uma 
plataforma para a terceiriza-
ção de passeios de lanchas 
e chalanas ao longo do Rio 
Paraíba. Ele pede a criação 
da Casa da Cultura, com 
instalação de barracas para 
que os artesãos da cidade 
possam expor e vender seus 
trabalhos aos turistas que vi-
sitam o Bosque da Princesa. 
“Precisamos incrementar 
mais o turismo em Pindamo-
nhangaba. Temos um trecho 
do rio que, outrora, foi muito 
utilizado e agora está para-
do. Precisamos reativar este 
tipo de turismo na cidade”, 
destaca o Vereador.

Professor Eric continua 
lutando por melhorias para 
o Distrito de Moreira César

GuiAs, sArjetAs e AsfAlto nAs ruAs

PAscoAl cornetti, osmir josé de jesus e
mAnoel de jesus são Pedidos do VereAdor

siderando que as calçadas estão 
sem condições de trânsito, estão 
afundando e as tampas dos bueiros 
estão quebradas colocando os mo-
radores em risco de acidentes. Para 
o Professor Eric, estas melhorias 
são necessárias e merecidas para a 
população. “Sou morador do Distri-
to de Moreira César e tenho muitos 
alunos e amigos que moram nessas 
localidades. Nas ruas do bairro 
Paulino de Jesus, também conhe-
cido como bairro Karina, somente 
um trecho encontra-se asfaltado, 
enquanto que o imposto pago pelos 
moradores não desconta a falta de 
benfeitorias. Trata-se de trecho 
pequeno, fácil de ser asfaltado. Não 
podemos fechar os olhos para esta 
situação. Por isso, fiz requerimento 
e peço toda a atenção demandada 
pelos departamentos competentes 
a fim de solucionar esta situação. 
Estamos trabalhando muito para 
conquistarmos essas melhorias e 
benefícios para o Distrito de Mo-
reira César”, enfatizou.

Vereador Professor eric soL ic itou 
ao Prefe ito que PromoVa estudos 

Para asfaLtamento de ruas no 
distrito de moreira césar

Vereador Magrão pede 
novo local para instalação do 
“Projeto Guri” em Moreira César

Guri” foi qualificada como 
Organização Social de Cultura 
e assumiu integralmente a ges-
tão do Projeto Guri, por meio 
de um contrato de gestão com 
a Secretaria da Cultura. De 
2008 até hoje, é responsável 
pela gestão do programa em 
cerca de 370 polos de ensino 
no interior e litoral do estado 
de São Paulo - incluindo os da 
Fundação CASA - , onde qua-
se 35 mil alunos fazem aulas 
por ano.

O vereador Magrão desta-
cou que o projeto é de suma 
importância e deveria estar 
inserido em todas as escolas 
da rede pública. Assim como 
o esporte, a música é capaz 
de mudar o ser humano. “O 
Projeto Guri é maravilhoso, 
pois os alunos recebem além 
das aulas de música, aprendem 
a conviver com outras pessoas 
de forma harmônica, a respeitar 
o próximo e a praticar a boa 
convivência com outras pesso-
as. Esses aprendizados são de 
grande importância para o dia 
a dia do ser humano”, destacou 
o vereador Magrão.

Vereador magrão soL ic ita ao 

executiVo informações

sobre o noVo LocaL Para as 

auLas do ProJeto guri ,

em moreira césar

Cal sugere a construção 
de uma ciclovia ligando 
o Mantiqueira ao Taipas

Rotatória do anel viário no Castolira
O vereador Cal também enviou requerimento ao Executivo, 

em que solicita estudos e providências para que solucionem 
o problema da travessia de pedestres e ciclistas no entronca-
mento da rotatória do anel viário da Rodovia Manoel César 
Ribeiro e também na passagem da travessia na entrada e saída 
do bairro Castolira.

O vereador frisa 
que: “devemos prio-
rizar os pedestres e 
os ciclistas criando 
condições de segurança 
para preservar sua inte-
gridade física”.

Vereador 
caL sugere a 
construção de 
uma cicLoVia 
do mantiqueira 
ao taiPas, 
Passando atrás 
da centenária 
figueira, agora 
reVitaLizada, na 
sP-62

caL quer mais segurança 

Para traVess ia de Pedestres 

e c icL istas na manoeL césar 

ribe iro e na rotatória do 

castoLira (fotos)

O vereador Toninho da Farmácia 
(PDT) tem marcado seu mandato 
pela luta e defesa dos animais de 
nossa cidade, além de inúmeras 
leis com esse objetivo. É autor de 
diversas proposituras, que visam 
coibir os maus-tratos aos cavalos, 
cães, gatos e demais animais aban-
donados nas ruas do município. 
Também é autor da iniciativa de 
campanha de conscientização dos 
carroceiros sobre os maus-tratos e 
um tratamento adequado aos cavalos 
que são utilizados como ferramentas 
de trabalho.

Desde o início de seu mandato, 
o vereador trabalha em parceria 
com as associações de amparo e 
defesa dos animais, pois reconhece 
o belíssimo trabalho desenvolvido 
por essas pessoas em prol da defesa 
desses animais que são abandonados 
diariamente nas ruas de Pindamo-
nhangaba.

Luta desde 2011 para que a cam-
panha de castração seja realizada em 
grande escala em nosso município, 
priorizando a população de baixa 
renda e sem condições de arcar com 
os custos deste serviço. Além disso, 
apresentou e aprovou, com apoio 
dos demais vereadores, projetos em 
defesa do bem-estar animal como:

Vereador Toninho da Farmácia 
apresentou diversas iniciativas 
em defesa dos animais

- Projeto de Lei nº 245/2007 
-  Que cria regras específicas para 
a criação e circulação de cães da 
raça Pit bull. Que tem como prin-
cipal objetivo disciplinar a criação 
e a circulação desses animais com 
medidas como: a proibição da cir-
culação de cães desta raça nas vias 
do município, sem a utilização de 
equipamentos de contenção (fuci-
nheiras); todo o proprietário desta 
raça de animais deve mantê-lo em 
área delimitada. 

Essa propositura foi de funda-
mental importância para segurança 
de todos já que foram registrados 
inúmeros ataques de cães da raça pit 
bull a moradores da cidade.

- Projeto de Lei nº 4.423/2006 
-  Que institui o Dia Municipal dos 
Animais, a ser comemorado anual-
mente no dia 04 de outubro. Tem 
como principal objetivo conscien-
tizar a população dos direitos que 
os animais possuem.
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Que para cada bebê
que nasce, nascem também

15 cães e 45 gatos?
Evite o sofrimento 

e o abandono de animais.
Castre seu animal.
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EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO 
DO ARRESTO EM PENHORA

 Processo  nº: 0501188-09.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
: Nome da Parte Passiva Principal<< Campo excluído do banco de dados >>

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 DO(A)(S) 
EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(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 IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)
(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, 
por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(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 
ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) valor de R$872,22(Oitocentos e setenta e dois 
reais e vinte e dois centavos) em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO EM 
PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S)  do prazo para interposição de embargos, que é de 30 
(trinta) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste Edital.

Executado: Elenir Coelho de Barros
Documentos da Executada: CPF: 60480858853
Execução Fiscal nº: 0501188-09.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: SE 43.04.03.013.000 14/10/2014.
Valor da Dívida: R$1.011,79 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 24 de abril de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO 

Processo Físico nº: 0501701-79.2011.8.26.0445--PROC.1078/11
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma 
informação disponível >>
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Csbueno Equipe Servindustriais Ltdame

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) 
EXECUTADA(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 Assunto Principal do 
Processo << Nenhuma informação disponível >>. 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: Csbueno Equipe Servindustriais Ltdame
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0501701-79.2011.8.26.0445-PROC.1078/11
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação 
disponível >>
Data da Inscrição: 01/01/2007.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00002417.
Valor da Dívida: R$ 853,30.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de abril de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

SETOR EXECUTIVO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE – COMJUV

CONVOCAÇÃO 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015

Ficam os conselheiros (as) titulares e suplentes do COMJUV convocados a comparecerem à 8ª 
reunião ordinária deste Conselho, a se realizar no dia, local e horário abaixo, cuja pauta vem a 
seguir:

Pauta:

1. Logo do COMJUV
2. Conferência Municipal da Juventude 

Dia: 28/09/2015
Horário: 17 horas
Local: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Observação: Os conselheiros (as) que não puderem comparecer deverão enviar justificativa 
através do e-mail: fundosocial@pindamonhangaba.sp.gov.br 

Fabricio da Fonseca Carvalho
Presidente – Gestão 2015/2017

LICENÇA DA CETESB

MAIS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME torna público que recebeu da CETESB a 
Licença Prévia Nº 5280901336 para Impressão de material para uso publicitário. 
Sito á Rua Expedicionário Marcelino M. Moreira, 261, Alto do Cardoso. 
Pindamonhangaba/SP. 

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA

==============================================================
CONVOCAÇÃO PARA A 9ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

==============================================================

Ficam os Srs. Conselheiros com assento no Conselho de Administração do Fundo de Previdência 
Municipal de Pindamonhangaba convocados para a 9ª reunião do respectivo Conselho de 
Administração, a qual terá lugar na sala de reuniões do Departamento de Finanças, sito à Av. 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, n° 1400, nesta cidade, com início impreterivelmente às 16 horas 
do dia 30 de setembro do ano de 2015.
Constitui a pauta da reunião ora convocada a análise e a deliberação das seguintes matérias:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC 
n°. 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.

Pindamonhangaba, 24 de Setembro de 2015.

Sidervan Luiz Alves  -  Superintendente do FPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  01/10/2015 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

146º MARIA CRISTINA NUNES
RUA ARMANDO FERREIRA FERNANDES, 135 - CASTOLIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-520

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  01/10/2015 às 14:30 horas

ATENDENTE

10º IONE DE OLIVEIRA SOUZA
RUA BELMIRO CLARO CORTEZ, 101 – VILA SÃO PAULO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-598

EDSON MACEDO DE GOUVEA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade e de curso específico, conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  01/10/2015 às 15:00 horas

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

45º TATIANA CAVALCANTE VALADÃO DE MELO
AVENIDA ALBUQUERQUE LINS, 562 – SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-030

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO GESTOR DO CEU DAS ARTES
Pindamonhangaba, 23 de setembro de 2015

  CONVOCAÇÃO - 3° Reunião Ordinária 2015  

       O CGCA, Conselho Gestor do Ceu das Artes de Pindamonhangaba, vem através deste 
convocar seus membros, e pessoas interessadas, para a terceira reunião ordinária  do ano. A 
se realizar no dia 29/09/2015 (terça feira) as 19:00, na Escola Estadual Rubens Zamith Vale das 
Acácias, Moreira Cesar.

Pauta:
  1.Aprovação do Questionário aplicação do Mapeamento do Território;
 2. estrategia de aplicação e parceiros.

Ranta B. Serra de C. Pimentel 
Coordenadora do CGCA

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer comuniquem seus suplentes e 
justifiquem  sua ausência através do email:ceudasartes@pindamonhangaba.sp.gov.br  

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO 
DO ARRESTO EM PENHORA

 Processo  nº: 0501344-94.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
: 
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 DO(A)
(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(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 IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)
(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, 
por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(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 ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) que recaiu sobre um imóvel situdo na rua 
José Emiliano dos Santos, 177 Jardim Santa Luzia, com inscrição municipal SE 11.11.04.016.002.l 
em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO EM PENHORA, bem como 
INTIMADO(A)(S)  do prazo para interposição de embargos, que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a 
contagem após o decurso do prazo deste Edital.

Executado: Jair Freire
Documentos da Executada: CPF: 02704013853
Execução Fiscal nº: 0501344-94.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 14/10/2014
Valor da Dívida: R$ 1.165,16.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 24 de abril de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO 

Processo Físico nº: 0012530-50.2009.8.26.0445-PROC.1478/09
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma 
informação disponível >>
Requerente: Municipio de Pindamonhangaba
Requerido: Vinci Galvão Ltda

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 DO(S) 
EXECUTADO(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 Municipio de Pindamonhangaba, 
para cobrança de dívidas provenientes de  localização e funcionamento. 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: Vinci Galvão Ltda
Documentos da Executada: CCM: IM00001207
Execução Fiscal nº: 0012530-50.2009.8.26.0445-PROC.1478/09
Classe – Assunto: Execução Fiscal -
Data da Inscrição: 30/12/1969
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 000012007.
Valor da Dívida: R$ 3.061,16.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de abril de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO 
DO ARRESTO EM PENHORA

 Processo  nº: 0501664-47.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
: 
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 DO(A)
(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(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 IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)
(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, 
por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(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 ser 
convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) o valor de R$1.138,48(Hum mil, cento e trinta e oito 
reais e quarenta e oito centavos) em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO 
EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S)  do prazo para interposição de embargos, que é de 30 
(trinta) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste Edital.

Executado: Carlos Alberto da Cruz
Documentos da Executada: CPF: 06598517842, RG: 17529844
Execução Fiscal nº: 0501664-47.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 14/10/2014
Valor da Dívida: R$ 1.138,48.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 24 de abril de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO 
DO ARRESTO EM PENHORA

Processo  nº: 0501807-36.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
: 
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 DO(A)
(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(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 IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)
(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, 
por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(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 
ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) que recaiu sobre um imóvel localizado na Rua 
Ruoiti Yassuda, 146, NE 11.12.23.050.000, em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o 
ARRESTO EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S)  do prazo para interposição de embargos, 
que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste Edital.

Executado: Vinicius Julio
Documentos da Executada: CPF: 54824940800, RG: 6733239
Execução Fiscal nº: 0501807-36.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 14/10/2014
Valor da Dívida: R$ 597,32.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 24 de abril de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO 
DO ARRESTO EM PENHORA

Processo nº: 0501819-50.2014.8.26.0445-PROC.1686/14.
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
: 
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 DO(A)(S) 
EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(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 IPTU/ Imposto Predial 
e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)(s) em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, por intermédio do 
qual FICA(M) CITADO(A)(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 ser convertido o 
ARRESTO efetuado sobre o(a)(s)  recaiu sobre o imóvel com endereço Rua Luiz Canineo, 151, 
Crispim, cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº E 11.11.10.010.000, em PENHORA. Decorrido 
o prazo, fica convertido o ARRESTO EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S)  do prazo para 
interposição de embargos, que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do 
prazo deste Edital.

Executado: Luis Roberto de Almeida
Documentos da Executada: CPF: 58132040830, RG: 7400095
Execução Fiscal nº: 0501819-50.2014.8.26.0445-PROC.1686/14
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 14/10/2014
Valor da Dívida: R$ 723,70.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 24 de abril de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0510511-77.2010.8.26.0445-PROC.8228/10.
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Maria de Fatima Dias

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 DO(S) 
EXECUTADO(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 de Fatima Dias
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0510511-77.2010.8.26.0445-PROC.8228/10.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 08/01/2008, 05/01/2009,05/01/2009,08/01/2010,08/01/2008, 08/01/2010.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:00001385.
Valor da Dívida: R$ 1.269,89.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de abril de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0511180-33.2010.8.26.0445-PROC.8898/10.
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Darci Turra Me

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 DO(S) 
EXECUTADO(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: Darci Turra Me
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0511180-33.2010.8.26.0445-PROC.8898/10.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 05/01/2009,08/01/2008 E08/01/2010.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00002007
Valor da Dívida: R$ 2.183,44.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de abril de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0511640-20.2010.8.26.0445-PROC.9358/10.
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Nilcea da Silva Moreira

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 DO(S) 
EXECUTADO(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: Nilcea da Silva Moreira
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0511640-20.2010.8.26.0445-PROC.9358/10.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição:08/01/2008, 05/01/2009, 05/01/2009,08/01/2010/08/01/2008 E 08/01/2010.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00005190
Valor da Dívida: R$1.269,89.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de abril de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0511889-68.2010.8.26.0445-PROC.9607/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Maria da Conceicao Rodrigues dos Santos

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 DO(S) 
EXECUTADO(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 da Conceicao Rodrigues dos Santos
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0511889-68.2010.8.26.0445-PROC.9607/10
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 08/01/2010, 08/01/2008 E 05/01/2009.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00007334.
Valor da Dívida: R$ 761,94.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de abril de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Tribuna do Norte
religiosidade

pindamonhangaba

‘Semana Glorifica’ 
traz grandes 
cantores gospel

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

A ‘Semana Glorifica’, que 
acontece a partir de sábado (26), 
vai trazer renomados cantores 
gospel para Pindamonhangaba. 
Leonardo Gonçalves, Eliezer de 
Tarsis, Regis Danese e PC Baruk 
irão se apresentar na cidade.

O evento, que comemora a 
Semana Evangélica, vai aconte-
cer no Ginásio de Esportes José 
Ely Miranda Zito, em Moreira 
César, e no Parque da Cidade.

Promovida pela Prefeitura 
com o apoio das igrejas evangéli-
cas, da Uemoc - União Evangélica 
de Moreira César e o grupo Café 
em Comunhão, a Semana Glorifi-
ca terá diversas atividades.

No sábado (26), a progra-
mação começa às 10 horas, com 
o Dia de Lazer no Ginásio Zito. 
Às 18 horas acontece o culto de 
abertura, com diversas homena-
gens e preleção do pastor Wellin-
gton da Cunha Waldhelm.

Às 21 horas, o cantor Leonar-
do Gonçalves subirá ao palco 
para se apresentar.

No domingo, segunda, terça 
e quarta-feira haverá cultos es-
peciais alusivos à data em diver-

Evento acontece no Parque da Cidade e no “Zito”, em 
Moreira César, em comemoração à Semana Evangélica

PROGRAMAÇÃO

LeOnARdO GOnÇALveS
tido como o maior 

cantor gospel brasileiro, 
Léo gonçalves, como é 
chamado pelos fãs, sempre 
surpreende em suas apre-
sentações com seu alcance 
vocálico e sua versatilidade.

surgiu no cenário gospel 
em 2002, com o Cd “po-
emas e Canções”, com 
destaque para as músicas 
getsêmani, Volta e muro.

em 2015, Leonardo 
interpretou a versão em 
português da canção “We 
believe” na trilha sonora 
do filme “Você Acredita?”, 
que foi lançado em agosto 
e ainda está em cartaz  nos 
cinemas brasileiros.

eLiezeR de TARSiS
Com inspirações 

de Álvaro tito, adil-
son Lopes, oseias 
de paulo, Jardim das 
oliveiras entre outros, 
eliezer de tarsis lan-
çou seu primeiro Cd 
– “És meu deus” - em 
2014, mostrando um 
talento indiscutível.

eliezer já ministrou 
louvor com andré 
Valadão, mariana Va-
ladão, davi sacer, Luiz 
arcanjo, aline barros, 
soraya moraes, david 
Quinlan entre outros. 

Considerado um dos maiores 
cantores da música gospel brasi-
leira, regis danese já vendeu mais 
de 2 milhões de cópias em um 
único álbum, intitulado “Compro-
misso”. este álbum levou o cantor 
à indicação ao grammy Latino 
2009 na categoria “melhor Álbum 
Cristão em português” e fez com 
que regis se tornasse o único 
artista da música gospel a ficar em 
primeiro lugar em rádios e tV’s 
de todo o brasil, o que foi um fato 

inédito para o segmento.
antes de se tornar um cantor 

gospel, regis participou do grupo 
só pra Contrariar por quatro anos, 
onde compôs sucessos como “te 
amar sem medo”, “nosso sonho 
não é ilusão”, e “o samba não 
tem Fronteiras”, dentre outras 
canções. 

Foi através de um colega do 
grupo só pra Contrariar que regis 
danese converteu-se ao evangelho 
de Jesus Cristo.

ReGiS dAneSe

Com um ministério apaixonado, 
paulo Cesar baruk conquista cada 
vez mais admiradores. são pes-
soas que se identificam com sua 
alegria e também se impressionam 
com sua inegável musicalidade. 
seus trabalhos, seja em seus pró-
prios Cds, seja em participações 
nos discos de outros artistas, como 
músico, cantor, produtor ou arran-
jador, destacam sua competência, 
que resulta em extrema devoção 
ao senhor.

Versatilidade, poesia, interpre-
tações mergulhadas em sentimen-
to, baladas inspiradoras e som 
contagiante. estes são alguns dos 
ingredientes contidos nos traba-
lhos musicais realizados no de-
correr da carreira deste expoente 
da música gospel brasileira. suas 
canções falam de um deus amoro-
so, que se preocupa com cada um 
de nós individualmente. soul, funk, 
rock e rb, são os ritmos usados 
por baruk para louvar o senhor.

PC BARuk

Divulgação

Divulgação

sas igrejas evangélicas da cida-
de, sempre às 19 horas.

Quinta-feira (1º/10), come-
çam as atividades no Parque 
da Cidade. Até o sábado, a pro-
gramação no local começa às 18 
horas, com adoração e apresen-
tações das igrejas locais. Haverá 
praça de alimentação no parque, 
geridas pelas igrejas.

O cantor Eliezer de Tarsis se 
apresenta na quinta-feira (30). 
Na sexta-feira (2), a apresenta-
ção será com Regis Danese, e no 

sábado (3), o cantor PC Baruk 
encerra as apresentações, que 
acontecem sempre às 21 horas.

No sábado (3),  também have-
rá atividades à tarde, com a Mar-
cha para Jesus a partir das 14 ho-
ras, com saída da Praça da Bíblia 
rumo ao Parque da Cidade. Em 
seguida ocorrerá a  Cruzada Jo-
vem com participação de várias 
bandas e cantores da região.

A entrada é franca  para todas 
as atividades da programação.

Presidente da Uemoc, Jairo Cipriano, entrega 
homenagem à pastora Neli Teixeira Félix

Divulgação
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