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Shopping completa dois anos e
reforça investimentos em Pinda
O Shopping Pátio Pinda completa dois anos de
atividade nesta semana e
amplia o projeto de expansão do empreendimento no
município. Um dos investimentos é a construção do
Hotel Intercity Pátio Pinda,
que recebe aporte de R$ 20
milhões. Ainda neste ano, o
shopping desembolsou cerca de R$ 2 milhões para o
sistema de eﬁcientização de
energia elétrica na área interna e externa do centro de
compras.
De acordo com o coordenador regional do grupo
que gerencia o Pátio Pinda,
João Martinelli, os investimentos se devem ao potencial econômico de Pinda e
visam melhorar o shopping
para atrair mais consumidores e lojistas e fortalecer
o empreendimento.
Segundo o prefeito de
Pindamonhangaba, além
dos investimentos, o shopping se consolida com a
geração de empregos diretos e indiretos, desenvolvimento comercial e de entretenimento e lazer.
PÁGINA 6

DOAÇÕES PARA
CAMPANHA
SOLIDÁRIA
SERÃO RECEBIDAS
ATÉ DIA 4
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Para facilitar
atendimento,
prédio do CEM
é reorganizado
O CEM – Centro de
Especialidades Médicas –
está recebendo uma série
de adequações para melhorar o espaço de trabalho dos proﬁssionais e de
atendimento à população.
Dentre as principais mudanças, estão a reorganização da área que recebia serviços da saúde da
mulher (agora no Espaço
Saúde da Mulher), a transferência do setor de oftalmologia para o segundo
pavimento do CEM, além
de outras distribuições e
substituições de móveis e
equipamentos.

Prefeito de Pindamonhangaba e empresário Ricardo Sayon, um dos responsáveis pelo
empreendimento, durante lançamento do shopping em 2013

Esquenta CEU oferece
oﬁcinas e atrações culturais
A segunda edição do Esquenta do CEU das Artes
contará com diversas atrações de valorização da cultura negra neste sábado (28),
das 12 às 21 horas.

Dentre as atividades estão maracatu, apresentação
de teatro, rap, roda de capoeira, festival de danças africanas e documentário sobre
etnia e preconceito.

O Esquenta CEU também
terá oﬁcina de confecção de
turbante, de bonecas, toque
de maracatu e identidade
visual.
PÁGINA 7
Cultura da Kombi

A campanha “Natal
Solidário”, que arrecada
brinquedos novos ou
em bom estado para
distribuição às crianças,
será encerrada na próxima
sexta-feira (4). Até lá, os
interessados em fazer
doações podem levar os
produtos a escolas e outras
instituições parceiras da
Prefeitura e do Fundo
Social de Solidariedade na
campanha.
PÁGINA 3

PÁGINA 5

INSCRIÇÕES
PARA CURSOS
DO CENTRO
DE INCLUSÃO
TERMINAM NA
SEGUNDA-FEIRA
As inscrições para
cursos gratuitos de
informática, hardware,
planejamento e
orçamento pessoal,
desenvolvimento
proﬁssional, marketing,
edição de imagens
e de vídeos, rotinas
administrativas, entre
outros, do Centro de
Inclusão Produtiva –
Telecentro terminam
na segunda-feira (30).
PÁGINA 7
SEXTA-FEIRA
19º

Grupo Cultura da Kombi será responsável pela apresentação de maracatu no Esquenta CEU

PARCIALMENTE NUBLADO.
SOL ENTRE POUCAS NUVENS

29º
UV 14
Fonte: CPTEC/INPE
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DITORIAL
Dia da discórdia

Black Friday tem virado
sinônimo de polêmica

C

omo já editoriamos na edição de ontem, o assunto
do momento – entre os considerados de tom ameno – é a Black Friday. Inclusive esta Tribuna alertou para o dia não se tornar uma verdadeira Black Fraude.
Pois bem, aos desavisados cabe-nos informar que tramita na Alesp – Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo – o projeto de lei nº 628 de 2015 que visa a obrigatoriedade da divulgação de valores e produtos disponíveis
em promoções conhecidas como Black Friday. O projeto de
lei disciplina a obrigatoriedade das empresas que quiserem
praticar ação promocional utilizando da publicidade Black
Friday a divulgarem, dois dias antes do evento, os produtos
que entrarão em promoção, bem como a quantidade que
será disponibilizada na data, além dos preços atuais sem o
desconto.
A iniciativa pretende ampliar o leque de ações que facilitem o dia a dia dos paulistas, pois no Código do Consumidor não há nada que garanta ao cliente o direito de ter
acesso às informações das promoções realizadas no ‘Black
Friday’. Nos últimos anos há relatos de consumidores que
enfrentaram ﬁlas para entrar nas lojas e depois ﬁcaram decepcionados ao notar que o produto que buscavam já não
estava disponível ou foi comercializado com preço pouco
atrativo.
Entretanto, não existe no país nenhuma lei que regulamente a ação, abrindo espaço para as empresas utilizarem meios que entendam adequados na concessão de
descontos.
Há de se considerar que a maioria das empresas que
adere ao Black Friday não utiliza nenhum critério para
demonstrar ao consumidor os produtos que estarão em
promoção, bem como o valor real do desconto que será
concedido no dia da ação. Outro ponto benéﬁco ao consumidor é que o projeto de lei prevê que as empresas que
não possuírem site registrado para divulgação da lista dos
produtos em promoção, ﬁcarão obrigadas a divulgarem os
dados por meio da imprensa local devidamente registrada
nos órgãos competentes. A não publicação da lista, com
quantidades e valores, implicará em multa à infratora no
valor de 100 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, o
equivalente a R$ 2.125.
De antemão, já adiantamos que para entrar em vigor,
primeiro o projeto de lei precisa ser aprovado. Ou seja, só
será possível, se tudo ocorrer bem, para o próximo ano.
Ainda assim, mesmo que seja aprovado, tem que se avaliar
a possibilidade real das empresas agirem de acordo com a
lei. Enquanto tudo isso não ocorre, nosso conselho ao leitor
é apenas um: pesquise bem antes de comprar.
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Biblioteca de Moreira César
terá Cantata de Natal
Imagem ilustrativa

A equipe da Biblioteca Municipal
Maria Bertha César, localizada na
rua Dr. Gonzaga
s/n, Moreira César,
convida a população para conferir
a Cantata de Natal
que será realizada
segunda-feira (30),
das 15h30 às 16h30.
A atividade será
por meio de parceria com alunos do
Projeto Guri.

Apae vende bingo e convites para almoço
A Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba realiza, no dia 5 de
dezembro, das 19 às 22
horas, o “Velório do Boi”
e rodada de bingo. No

dia 6 haverá o “Boi no
Rolete” com som ao vivo
a partir do meio dia.
Os ingressos são vendidos na instituição,
o almoço por R$ 18 e
a cartela do bingo por

Presos autores de
furto em Pinda
Uma equipe da Polícia Militar
de Pinda, em patrulhamento na
última terça-feira (24) pela rotatória do Tenda Atacado, foi informada por populares que dois
indivíduos haviam assaltado um
estabelecimento. Com as características dos indivíduos, eles buscaram nos arredores e conseguiram
deter um dos homens saindo de
um matagal.
Com o apoio da equipe Rocam
foi efetuada a prisão, e a ocorrência foi apresentada no 1º DP.

Som da Terra

R$ 10. Prêmios do bingo:
1º lugar um fogão; 2º microondas; 3º - bicicleta, 4º - bicicleta e, para o
5º lugar, uma batedeira.
A Banda Gold fará um
show antecedendo ao iní-

cio do “Velório do Boi”.
Mais informações na
Apae, telefone (12) 36451677. A instituição está
localizada na rua José
Oliveira, 55, no bairro
Jardim Elvira Moreira.

Polícia apreende drogas
no Jardim Princesa
Três homens foram detidos
na última quarta-feira (25) sob
suspeita de tráﬁco de drogas no
bairro Jardim Princesa.
Uma equipe de Força Tática
abordou dois indivíduos suspeitos em local conhecido por
movimentação de tráfico de
drogas. Verificando o celular
de um dos envolvidos os po-

liciais encontraram mensagens de negociação de drogas.
Na busca, acharam três pinos
de cocaína e um saco plástico
contendo embalagens plásticas com cinquenta pinos de cocaína. Dois são menores e um
maior de idade e foram levados para o 1º DP para maiores
providências.

“... À TARDINHA EU OLHO O CÉU e vejo um pássaro
voando, é Primavera, vou voar e vou depressa ao encontro
dela, por que eu sei que ele me espera...” – Roberto Carlos

João Paulo
Ouverney

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista -

ARENA 101 Pinda: 27/11
(sexta) – Turma do Pagode.
28/11 (sábado) – Anderson &
Rafael. Mc Brinquedo.
ASSOCIAÇÃO
TAUBATÉ: 28/11 (sábado) – Baile do
Hawaii. 4/12 (sexta) – Henrique
& Juliano.
BAR DO SANTISTA Pinda:
29/11 (domingo 20h) – André
Guedes ao vivo.
CENTRO
DE
CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda
– 28/11 (sábado 18h) – Banda Chamego.com (Anjinho do
Vale). Tel (012) 3645-2361.
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 28/11 (sábado) – João
Carrero. Via Dutra, divisa Guará/Lorena.
CHICK NA ROÇA Taubaté:
Banda ao vivo toda quinta. Lista
de consumação watshap 991325488. 29/11 (domingo 20h) –
Banda Arena. Elas vip até 1h.
CLUBE DA VILA São Benedito realiza baile no Recinto São
Vito (Moreira César) neste domingo: 27/11 – Banda Magneto
Som. Tel (12) 3642-2087.
CLUBE DO VAQUEIRO de
Roseira: 28/11 (sábado) – Banda Arena. Dj Toni Balada. Elas
free até meia noite. Tel (36412424.
CLUBE DO LAZER Tauba-

té: Quarta-Feira (20h): 2/12
– Flávio Sideral. 9 – Três Corações. Domingo (20h): 29/11
– Tropicalientes. Dezembro: 06
– American Sound Machine. Tel.
3633-5389.
CREIX TÊNIS CLUBE de
Tremembé “Creix: 28/11 (sábado) – Noite Sertaneja. César
Barbosa, Bruno & Hyago e André Guedes.
ESTÂNCIA
SERTANEJA
Caçapava: 27/11 (sexta) – Sextaneja. Black Fridey Estância
Nativa. Rafael Augusto e Mc Pikeno. 28/11 (sábado) – Thaeme & Thiago.
FERROVIÁRIA Pinda: Som
ao vivo sexta-feira: 27/11 –
Banda Gold. Nesta sexta será
no ginásio de esportes, após a
festa de premiação dos Destaques do Ano.
FERROVIÁRIA
Pinda:
19/12 (sábado 22h) – Baile de
Confraternização. Banda Pallaldium.
KI PORÇÕES do Shopping
Pinda: 27/11 (sexta 19h) – Djs
Adriano e Serginho. Comemoração de aniversário do Ki Porções.
LOJA MAÇÔNICA EMILIO
RIBAS Pinda: 28/11 (sábado
22h) – Dançar e Ajudar. Músicas
dos anos 70 e 80. Em benefício

Fundação Dr. João Romeiro

da Turma do Bem. Ingresso R$
20, à venda na Clínica Espazio
Bason (Rua dos Andradas, 496).
Tel 99104-2307. Local do baile –
ao lado da Associação dos Servidores Públicos da Prefeitura
MANGUERÃO Pinda: 27/11
(sexta) – Bruno & Hyago. O ingresso custa R$ 10, preço único. Free dancers. Telefone para
contato: (012) 99708-2011.
MIX POTATO Pinda: 28/11
(sexta 20h) – Roda de Samba.
Grupo Nota Samba. Rua dos
Andradas, em frente ao Banco
Itaú.
MUNDI Taubaté: 28/11
(sexta) – Marlon & Marcelo.
100 primeiras mulheres ganham
uma Skil Beat Spirit.
MUTLEY Taubaté: 27/11
(sexta) – Noite da Porca e Parafuso. Combinando, ganham um
balde de prata. 28/11 (sábado)
– Move*Over.
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:
27/11 (sexta) – Mariachi. 28/11
(sábado) – Café Acústico.
ÓPERA MIX Pinda: 27/11
(sexta) – Explosão Sertaneja. Banda Brete. Diego Rocha.
Traiados vip a noite toda. 3 latas
de Skol por R$ 10 a noite toda.
O SERTANEJO
Pinda:
29/11 (domingo 12h) – Costela
Fogo de Chão. Kery Dim. Estra-

da do Piracuama, Mandu.
PAINEIRAS
COUNTRY
CLUB Pinda: 5/12 (sábado) –
Festa do Branco. Banda Like a
Box, Rock Way e Acústico Matheus Linder. Djs Alex Cristiano
e Marcelo Boto. Tel (12) 35225356.
PINDABAR Pindamonhangaba: Quarta - Sertanejo. Ao
vivo. Elas vip até 23h. Quinta –
Videokê. Elas vip até 23h. Sexta
– Pagode ao vivo. Eles R$ 10 a
noite toda. Elas vip até 0h. Segunda Sertaneja. Banda ao vivo.
PORCA MISÉRIA Taubaté: 27/11 (sexta) – Eduardo. Ex
Facção Central. 28/11 (sábado)
– Dois Reis. Filhos de Nando
Reis. 29/11 (domingo) – Inocentes. Tributo a Misﬁts. Banda
Dora. Rua Joaquim Távora, 80.
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 27/11 (sexta) – Festa
a Fantasia. Banda 8 Segundos.
Homem R$ 25 e Mulher R$ 15.
RECANTO CAIPIRA Pinda,
no Sindicato Rural: 28/11 (sábado) – Wilson & Washington.
3/12 (quinta) – Washington dos
Teclados. 5/12 (sábado) – Marrom. Tel. (12) 99775-0389.
RESTAURANTE COLMEIA
Pinda: 29/11 (domingo 12h)
- Almoço com música ao vivo,
cantor César Barbosa. 12/12

(sábado) – Aniversário do Colméia. Bandas Circuladô di Fulô
e 1.000 Volts. Telefone (12)
3652-2120.

EXPEDIENTE

RESTAURANTE 3 GARÇAS Guará: 28/11 (sábado)
– Banda Cuban Boys. Tel (12)
3128-3193.

DESTAQUES DA SEMANA
FERROVIÁRIA Pinda: No dia 27, sexta-feira às
18 horas, festa Destaques do Ano da Academia. Premiação dos destaques de cada modalidade. Apresentações: Dança do Ventre, Capoeira, Jazz e Dança de
Salão. Lançamento do Mix 21 Sh’Bam. Brinquedos
inﬂáveis. Bar e lanchonete. Workshop com estandes
de parceiros do clube. Entrada franca para associados e convidados. Mesas antecipadas R$ 15, na recepção da Academia. Após 22 horas, Banda Gold.
Elas vip até 23 horas, homens R$ 10. Informações
pelo telefone (12) 2126-4444.
Divulgação
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cotidiano
Campanha Natal
Solidário foi tema de
programa de rádio
Com o objetivo de arrecadar 20 mil brinquedos neste ano e beneficiar além das entidades
da cidade, também as
crianças das famílias
cadastradas no Conselho Municipal de Assistência Social, a campanha Natal Solidário foi o
tema do programa de rádio “O Prefeito e você”,
na quarta-feira (25).
Promovida em parceria com o Fundo So-

cial de Solidariedade,
a campanha distribuiu
várias caixas para as
doações em prédios públicos e nas empresas
apoiadoras do projeto. “Pudemos, mais
uma vez, contar com
o apoio de vários parceiros que solidários
à campanha, doaram
brinquedos para alegrar um pouco do Natal de muitas crianças
da cidade”, disse o

coordenador do Fundo Social de Pindamonhangaba.
O prefeito também
salientou que ações solidárias promovem a
união das pessoas e isso
é muito importante.
“Todos podemos colaborar e ser solidários,
doando mais do que
recebemos. Esse sentimento de solidariedade faz muito bem”,
salientou.

Divulgação

Grupo que participou do programa de rádio
Divulgação

Convidados debateram sobre solidariedade

doações para campanha solidária
serão recebidas até dia 4 de dezembro
A campanha “Natal Solidário” termina na próxima sexta-feira (4). A proposta é fazer com o que o
Natal de muitas crianças
seja um pouco mais feliz
ao receber brinquedos.
As doações podem ser realizadas nos prédios da
administração municipal,
Fundo Social de Solidariedade e também nas empresas parceiras.
A campanha “Natal Solidário” é organizada pelo
Fundo Social de Solidariedade, conta com o apoio
da Prefeitura de Pindamonhangaba e de diversos
colaboradores. As pessoas
podem doar brinquedos
novos ou em bom estado
de conservação.
Os brinquedos que o
seu filho não usa mais
pode fazer a felicidade de
outras crianças neste Natal.
O Fundo Social de So-

Divulgação

Confira os postos de arreCadação

prédio do fundo social de solidariedade também recebe doações
lidariedade também está
recebendo os brinquedos.
O doador deve ligar para

3643-2223 e conversar
com Neto. Dependendo
da quantidade de brin-

quedos, será realizado o
agendamento de data e
horário para coleta.

acip - associação Comercial e industrial de Pindamonhangaba
Escola dr. Ângelo Paz da Silva
Escola Professor moacyr de almeida
Escola dr. alfredo Pujol
drogalar
Rv Confecções
Pinda Pneus
Livraria betel
Supermercado Excelsior
neto Jeans
Clinica Pinda
Cond. Real Ville
Shopping Pátio Pinda
Restaurante Kibe Kids
Foot Company
banco do brasil
Colégio anglo
gerdau
anhanguera Educacional
Portal Express
dóris magazine
Lydia modas
delegacia da mulher
Etec João gomes de araujo
Casa da bolas
Paineiras Country Club
associação dos Servidores Públicos municipais de Pinda
diniz disco
o Lojão magazine
Escolástico Calçados
dispav
Lojas 10
oab
Faculdade Santa Cecília - Fasc
Funvic-Fapi

Prefeitura realiza reunião sobre carnaval
A comissão organizadora do
Carnaval 2016, da Prefeitura de
Pindamonhangaba, realizou a
primeira reunião com os blocos.
O encontro ocorreu na noite de
terça-feira (24), no auditório
da Prefeitura, e contou com a
participação de representantes
de 18 blocos. O assunto tratado
foram os dias de desfile.
De acordo com representantes da comissão, foi sugerido
pelos blocos a abertura de mais
um dia para o desfile. Esta sugestão foi repassada aos demais
membros da comissão e os blocos terão a resposta no próximo encontro, marcado para
terça-feira (1º/12), às 19 horas,

no auditório da Prefeitura. Na
ocasião também será definida a
ordem de apresentação, dias e
horários.
A comissão solicita aos representantes de blocos paralelos, que contam com o
apoio da Prefeitura, que se
dirijam ao Departamento de
Turismo, na praça Barão do
Rio Branco, 22, centro, para
realizar o cadastro. É necessário levar o RG e CPF, além
disso, eles também devem
fazer as solicitações no Setor
de Protocolo da Prefeitura
para oficializar a participação
na programação oficial do Carnaval 2016.

Divulgação

representantes
dos blocos
carnavalescos
da cidade
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Professor Eric participa da
NOVA UNIDADE DO SESI
entrega do Centro Educacional AMPLIARÁ SERVIÇOS PARA
Municipal no Laerte Assumpção O MUNICÍPIO, GARANTE
FELIPE CÉSAR – FC
Novo Órgão deve abrir espaço para iNformação e
lazer aos moradores do

Divisão

De

distrito de moreira César

C o m u n i C a ç ã o /CvP

Vereador Professor eric e a senhora
fátima camPos resende de oliVeira

O vereador Professor Eric
(PR) está comemorando mais
uma conquista para os moradores do bairro Laerte Assumpção,
no Distrito de Moreira César.
Por meio do requerimento
nº 121/2013, endereçado ao
Prefeito, ao Subprefeito do
Distrito e à Secretaria de Obras
e Serviços, o vereador havia solicitado a construção do Centro
Educacional Municipal, sendo
que o documento foi aprovado
no plenário da Câmara por unanimidade. Ele também é o autor
do Projeto de Lei nº 173/2014
que denominou o novo Centro
Educacional Municipal de
“Fátima Campos Resende de
Oliveira”. O espaço educacional está localizado na avenida
Manoel Teixeira de Souza, 501
e tem uma área construída de
368,30m² com dependências
para copa, área de serviço,

vestiário, salão principal com palco, sala
de depósito, arquivo,
dois sanitários e sala
multiúso e ainda conta
com estacionamento
com piso intertravado,
iluminação com postes,
muro e grade na frente
do prédio.
A construção de um
Centro Educacional
Municipal no Residencial Laerte Assumpção
trará maior entretenimento e lazer aos
moradores, pois o vereador Professor Eric
vem acompanhando
o crescimento expressivo da
população do bairro e tem visto a necessidade de um local
apropriado para a população
se reunir.
O vereador Professor Eric
aproveitou a oportunidade para
reforçar o pedido de construção
de uma Quadra Poliesportiva
para o bairro, uma vez que ele
já havia feito esta reivindicação
através do requerimento nº
128/2013. O vereador Professor Eric alegou que “o Laerte
Assumpção é o único bairro do
Distrito que ainda não conta
com esse benefício”. Para o
vereador, o esporte e o lazer
trazem para a população uma
vida mais saudável. “Estamos
lutando muito para conquistarmos melhorias e benefícios
para o Distrito de Moreira César
e nossa cidade”, enfatizou o
vereador Professor Eric.

será beNefiCiada Com um Novo loCal para a
prátiCa de esportes, de atividades Culturais,

eduCaCioNais e uma área para CoNvívio soCial”
O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, Vereador Felipe César – FC (PMDB) esteve
em São Paulo, em visita oficial
à Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (FIESP),
e foi recebido pelo Presidente,
empresário Paulo Skaf. Entre os
assuntos debatidos, o destaque
foi a apresentação do projeto da
nova unidade do SESI (Serviço
Social da Indústria) em Pindamonhangaba. O prédio será
construído na avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso.
Felipe César – FC classificou
o projeto como “essencial” para
a cidade. “O projeto vai permitir uma ampliação dos serviços
educacionais, sociais, culturais e
de lazer à população de todos os
bairros de Pindamonhangaba”.
A previsão de construção deste
novo espaço é de um ano. “Estou
otimista, pois quem vai ganhar é a
população que terá um novo local
para praticar esportes, realizar
atividades culturais, educacionais e uma área para convívio
social, o que é positivo para o
município”, concluiu o Vereador
Felipe César – FC.
GRATUIDADE PARA
IDOSO EM ÁREA AZUL
O Vereador Felipe César FC apresentou o requerimento
nº 1.342/2015, através do qual
solicita à empresa concessionária
do serviço de estacionamento
regulamentado (área azul), que
também ofereça gratuidade aos

idosos - portadores de credenciais oficiais - nas vagas especiais
da região central do município.
Segundo ele, “vários municípios
do Estado de São Paulo oferecem
as vagas especiais aos deficientes
físicos e idosos que possuem
credenciais oficiais e, também,
a gratuidade no estacionamento
rotativo”. Por isso, Felipe César
-FC entende que “Pindamonhangaba poderia ampliar esse
benefício aos idosos, já que
os portadores de necessidades
especiais já contam com essa
melhoria”.
BANCO DE
LEITE HUMANO
Após uma intensa luta e um
árduo trabalho, o atual Presidente
da Câmara, Vereador Felipe César – FC (PMDB), participou da
inauguração do Banco de Leite
Humano nas dependências da
Santa Casa de Misericórdia de
Pindamonhangaba. Autor da
Lei n.º 2.994, de 02 de maio
de 1994, que “dispõe sobre a
criação do Banco Municipal de
Leite Humano”, Felipe César
– FC comemorou a implantação deste órgão, enaltecendo o
trabalho e o empenho de toda
a comunidade em mais de 20
anos de luta para que o serviço
se tornasse realidade. “Essa luta
não é só minha. É de todas as
mães de Pindamonhangaba que
necessitam deste importante e
fundamental alimento para seus
filhos”, explicou o Vereador.

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

Cal envia requerimento Toninho da Farmácia
solicitando urgência no solicita reforma total de
conserto da SP-62
quadra de esportes do
O vereador José Carlos surgindo depressões e alguns bairro do Bosque
Gomes – Cal (PTB) enviou buracos pontuais, com objetiO vereador Toninho da
Farmácia (PDT) a pedido dos
moradores do bairro do Bosque,
solicita a inclusão da quadra
de esportes no programa de
revitalização e reforma de áreas
esportivas do município.
“Faço este pedido ao prefeito, na certeza que ele será

vo de oferecer mais segurança
aos usuários.
Praça
Monsenhor Marcondes
Outro requerimento do
vereador Cal foi endereçado
ao Prefeito Vito Ardito, com
cópia para as Secretarias de
Governo, de Administração,
de Saúde e Assistência Social,
também à Guarda Municipal
e a Polícia Militar, solicitando
estudos e providências para
promover o retorno da guarda e dos funcionários para
cuidarem da manutenção da
ordem na Praça Monsenhor
Marcondes.
Cal também pede ao
CAPS-AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e
Drogas) para que, em conjunto com os departamentos
mencionados, façam uma
operação para ajudar as
pessoas com dependências
químicas, que ficam perambulando na referida praça.

sensível a este pleito pois,
com a referida reforma, o local
voltará a cumprir seu papel social na comunidade, ajudando
nas atividades esportivas que
contribuem para a retirada
dos jovens das ruas e do mau
caminho”, enfatiza o vereador
Toninho da Farmácia.
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Satisfeito pelos investimentos realizados em
diversas áreas do município, o vereador Janio
Ardito Lerario (PSDB)
está parabenizando o
Prefeito e a Secretaria
de Saúde e Assistência
Social pela inauguração
da “Ala da Saúde da
Mulher Juscelina Amariz
Menezes”. Janio Lerario
participou da solenidade,
que ocorreu no último dia
19 de novembro e contou
com a participação de
diversas autoridades e da
população.
Instalada no piso superior do Pronto Atendimento Infantil, localizado
na rua João Gama, 115,
bairro São Benedito, a
nova ala oferece salas
de orientações especiais
e de mamografia, de
ultrassom, de educação
permanente, espaço para

reuniões, duas salas de
pré-natal - de baixo e
alto risco -, seis consultórios, sala especial de
amamentação com cadeira
adequada e trocadores,
centro cirúrgico de pequeno porte, entre outros.
As mulheres deverão
contam com nove médicos, uma enfermeira e
cinco auxiliares de enfermagem e duas recepcionistas. Todas são capacitadas e especializadas em
saúde da mulher. O atendimento será realizado de
segunda à sexta-feira, das
7 às 16h30.
Para o vereador Janio
Ardito Lerario, “o Executivo não está medindo
esforços para melhorar
saúde. Ainda há muito
mais por vir, para que a
população seja beneficiada em nossa cidade”,
finalizou o vereador.

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Magrão prestigia sessão
solene do Dia da Consciência
Negra e homenageia o senhor
Helio Antonio de Almeida
vereador eNtregou diploma de HoNra
ao m érito e eNalteCeu trabalHo da
ComuNidade Negra de p iNdamoNHaNgaba

Nesta segunda-feira, dia 23, a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba realizou a Sessão Solene em comemoração ao “Dia da
Consciência Negra”. A solenidade contou com a presença do Secretário
de Juventude, Esportes e Lazer, Cleber Bianchi (que representou o
Prefeito Municipal); do Presidente do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba, Antonio Rogério Lemes de Souza – Pai Rogério; do Diretor da
Associação Afro-Livre de Pindamonhangaba, Francisco Wellington
Sampaio, da Oradora Oficial, Patrícia Cristina Galvão e do Sacerdote
nigeriano Ajayi Ojeyemi Idunnuifá.
O “Dia Nacional da Consciência Negra” é celebrado no Brasil em
20 de novembro. Foi criado em 2003 e instituído em âmbito nacional
mediante a Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011, sendo considerado feriado em cerca de mil cidades em todo o país. A ocasião é
dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira.
A data foi escolhida por coincidir com o dia da morte de “Zumbi dos
Palmares”, em 1695. Desta forma, o Dia da Consciência Negra procura
remeter à resistência do negro contra a escravidão de forma geral, desde
o primeiro transporte de africanos para o solo brasileiro em 1549.
Na oportunidade, o vereador Magrão concedeu um Diploma de
Honra ao Mérito ao cidadão Helio Antonio de Almeida, morador do
bairro Araretama, cujo bisavós vieram da África como escravos. Já
os avós do senhor Helio alcançaram a “Lei do Ventre Livre” e, desde
então, vem se formando a família Almeida no Vale do Paraíba. Hoje,
Hélio é pai de 5 filhos, tem 11 netos e 1 bisneto, os quais também
prestigiaram a merecida homenagem.
Magrão salientou que este 20 de novembro, assim como todos os
outros, seja de muita festividade, alegria e sejam renovadas as nossas
energias para continuarmos nossa trajetória para conquista de direitos
e igualdade de oportunidades. “Estejamos todos, homens e mulheres,
independente da cor da pele, irmanados nesta
D
C
/CvP
caminhada pela
liberdade e consciência da riqueza da diversidade
racial unindo-nos
contra o racismo,
a discriminação
e, principalmente,
contra o preconceito racial”, observou o vereador
V e r e a d o r m a g r ã o ( s e g u n d o d a e s q . Pa r a d i r .) e o s
Magrão.
fa m i l i a r e s d o h o m e n a g e a d o , h e l i o a n to n i o d e a l m e i d a

iluminação

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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Fale com o Vereador Felipe César – FC

professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric
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i Nstalada No p roNto a teNdimeNto
i NfaNtil , a Nova ala ofereCe salas
de mamografia , de ultrassom ,

“apÓs a CoNstrução da uNidade, população

Fale com o vereador Professor Eric

um requerimento ao engenheiro Antônio Moreira
Júnior, Diretor Regional do
DER - Departamento de Estradas de Rodagem – DR-06,
solicitando, com urgência, a
reparação do leito asfáltico,
com a troca do solo no km
156,5 da SP-62, Rodovia
Vereador Abel Fabrício Dias.
De acordo com o vereador,
próximo a entrada da rua
Olímpio Corrêa Penina, na
Vila São Benedito, o trecho
está intransitável, apresentando muitos buracos, forçando
os motoristas a desviarem
seus veículos para o outro
lado da pista, causando risco
de acidentes.
O vereador Cal também
pede que o DER faça uma
vistoria em toda a extensão
da rodovia, desde a entrada
do Castolira até a entrada do
Mantiqueira, para que verifiquem os reparos necessários
em vários locais onde estão

Pindamonhangaba recebe
Ala da Saúde da Mulher e
Janio Lerario manifesta
apoio ao Executivo

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

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
Chefe
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Pindamonhangaba

cidade
exames de hiV e
sífilis podem ser
feitos até terça-feira
Começou na quarta-feira (25)
a campanha “Fique Sabendo”. O
objetivo é conscientizar a população sobre a prevenção da sífilis
e do HIV. O HIV é um vírus que
não tem cura, mas possui tratamento; a sífilis tem cura.
A campanha é desenvolvida
durante o ano todo. O trabalho

é coordenado pela Secretaria de
Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Setor
de Infectologia, localizado no
Centro de Especialidades Médicas, onde são realizados os testes rápidos, com sangue e fluído
oral.
O Setor de Infectologia re-

aliza os exames até terça-feira
(1º/12), Dia Mundial de Combate ao HIV. Além deste local, há
unidades de saúde participando
da campanha.
Quanto antes descobrir uma
doença sexualmente transmissível, mais chance do tratamento
ter sucesso.
Divulgação

Veja os horários e os locais
onde fazer o exame
SExta-fEIra (27)
- ambulatório de infectologia
das 8 às 18h30
- PSF Cidade Jardim
das 13h30 às 16h30
-PSF goiabal
das 9 às 11h
-UbS vila São benedito
das 13h30 às 16h30
-Cisas moreira César:
das 8 às 11h
-PSF araretama iii
das 8 às 11h

PSF araretama iii
das 8 às 11h
-PSF bom Sucesso
das 8 às 11h
-UbS vila São benedito
das 13h30 às 16h30
- PSF Cidade Jardim
das 13h30 às 16h30
-PSF Cruz grande
das 13h30 às 16h30
-PSF Jardim eloyna
das 13h30 às 16h30
tErça-fEIra (1º/12)

- PSF nova esperança
das 13 às 16 horas

- ambulatório de infectologia
das 8 às 18h30

-PSF Jardim eloyna
das 13h30 às 16h30

-PSF goiabal
das 14 às 16h

Sábado (28)

-UbS vila São benedito
das 13h30 às 16h30

- ambulatório de infectologia:
das 8 às 14h
- UbS Cidade nova
das 8 às 14h
- PSF nova esperança:
das 8 às 14h
SEgUnda-fEIra (30)
- ambulatório de infectologia
das 8 às 18h30
- PSF nova esperança
das 8 às 11h

-Cisas moreira César:
das 08 às 11h
-PSF araretama iii
das 8 às 11h
- PSF nova esperança
das 8 às 11h
-PSF Cruz grande
das 8 às 11h
-PSF Cidade Jardim
das 13h30 às 16h30
-PSF Jardim eloyna
das 13h30 às 16h30

ProfISSIonaIS da EdUcação
PartIcIPam dE fórUm
SobrE tEcnologIaS
Setor de Infectologia e unidades estão preparadas para receber a população

Unidade de Saúde recebe mudança
para melhor atender população
Foi iniciada, na ultima semana, a reorganização de espaço
físico no Centro de Especialidades Médicas de Pindamonhangaba, localizado na rua Frederico Machado, 179, São Benedito.
O serviço de fonoaudiologia
saiu de lá e passou a ser na Unidade de Fisioterapia, Celina Leite
de Abreu Cotait, na rua Antonio
Augusto Rodrigues, 151/167, no
Parque São Domingos, ao lado do
Centro Esportivo João Carlos de
Oliveira, “João do Pulo”. Esta Unidade de Fisioterapia está em fase
de credenciamento e habilitação
pelo Ministério da Saúde como
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Centro de Reabilitação Motora,
Auditiva e Mental.
Com a mudança do espaço
saúde da mulher para o piso
superior do Pronto Atendimento Infantil, localizado na
rua João Gama, 115, São Benedito, a ala infantil do Centro de Especialidades receberá
uma reorganização de espaço
físico para melhor acomodar
os pacientes, além de reservar
um espaço de espera apropriado para crianças.
A oftalmologia também recebeu mudanças, saiu da área
externa e agora está localizada

no segundo andar do Centro de
Especialidades, em local maior
e mais apropriado para funcionários e pacientes, melhorando
assim o fluxo de pessoas.
Além da mudança nos espaços,
aparelhos e móveis antigos foram
retirados e trocados para melhor
atendimento à população. As UBS
dos bairros do Feital, Cidade Jardim, Araretama I e II, Bom Sucesso, Vila São Benedito, Cisas I e
II, Saúde da Mulher, Fisioterapia,
Laboratório, Pronto Atendimento
Moreira e Pronto-Socorro Municipal também receberam móveis
novos.

Profissionais da Secretaria
de Educação de Pindamonhangaba participaram do Fórum
Nacional de Tecnologias Educacionais nos dias 20 e 21. O
evento, realizado por uma empresa especializada na área,
contou com a participação de
mais de 70 profissionais do magistério da Rede Municipal de
Ensino de Pindamonhangaba e
também de educadores de outros municípios paulistas e fluminenses.
No evento houve palestras
relacionadas ao uso de ferramentas tecnológicas como forma de promover aprendizagens
significativas aos alunos; sobre
a motivação que o professor
precisa demonstrar em sua profissão, e outras com sugestões

interessantes para o desenvolvimento de práticas inovadoras
em sala de aula.
Um dos destaques foi a palestra “Coração de Mestre: Como
reacender a Chama do Entusiasmo do Educador”, proferida
pela doutora em neuropsiquiatria Thaís de Faria Coelho. Os
participantes se emocionaram
com as mensagens passadas
pela palestrante, que também
demonstrou a importância do
conhecimento para os profissionais da educação e a relevância
do reconhecimento destes profissionais que atuam na formação humana e influenciam seus
alunos, as famílias e as comunidades em que atuam. O encerramento do evento foi a certificação dos participantes.
Divulgação

alunos e professores participam da Prova brasil
Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da Rede
Municipal de Ensino de Pindamonhangaba, das 32 escolas
urbanas de Pindamonhangaba,
participaram do Saeb - Sistema
de Avaliação da Educação Básica - organizado pelo Governo
Federal, por meio do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas “Anísio Teixeira”.
Para as turmas de 5º ano o
Saeb prevê a aplicação, a cada
dois anos, de uma prova objetiva, a Anresc - Avaliação Nacional do Rendimento Escolar,
mais conhecida como Prova

Brasil. Os alunos responderam
questões de Língua Portuguesa,
Matemática e a um questionário
socioeconômico.
Todo o material de aplicação
será analisado pela Cesgranrio, empresa contratada para
aplicação da prova no Estado de São Paulo, e pelo Inep Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas - que irá gerar o
novo Ideb - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
- dos municípios participantes
do sistema.
Além das provas e questionários dos alunos, os gestores

escolares e professores das turmas de 5º ano também responderam a questionários sobre
a aprendizagem das crianças;
recursos existentes nas escolas;
condições de trabalho dos profissionais da educação, e outras
temáticas relativas à qualidade
da educação.
Os resultados da Prova Brasil
e o novo Ideb serão divulgados
no próximo ano, possivelmente
no final do primeiro semestre,
e servirão como indicadores da
qualidade da educação ofertada
nas escolas públicas participantes do Saeb.

Evento realizou palestras entre os dias 20 e 21

morte de Brasa completa sete dias
Nesta sexta-feira (27)
completam sete dias do falecimento do carnavalesco
Jorge Adriano da Cruz Galvão, o mestre Brasa (21).

Falecido aos 53 anos,
Brasa teve grande parte da sua vida dedicada
ao carnaval de Pindamonhangaba.
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Em dois anos, Shopping Pátio Pinda
amplia investimentos na cidade
No seu segundo ano de atividades, o empreendimento realizou novos
investimentos, como a construção do Hotel Intercity, que formará o Complexo
Multiuso Pátio Pinda, e a substituição da iluminação por lâmpadas de LED

Dois anos após abrir
as portas, o Shopping
Pátio Pinda soma novos
investimentos. Entre os
pontos de destaque estão: o projeto de R$ 20
milhões na construção do
Hotel Intercity Pátio Pinda, que, junto com o shopping, formará o Complexo Multiuso Pátio Pinda.
O hotel terá 3,6 mil m²
de área privativa e contará com 168 quartos, 68
vagas de estacionamento,
além de uma área no térreo com recepção e lobby,
dois auditórios para convenção, bar e restaurante,
área ﬁtness e um business
center.
Também neste ano o
shopping realizou um investimento de R$ 2 milhões na instalação de
150 lâmpadas de LED nas
áreas internas e externas,
dentro de um projeto de
eﬁciência energética. “A
AD Shopping investe em
Pindamonhangaba, pois
conﬁa no potencial da cidade e da região e visa a

aumentar de forma sólida
e contínua as suas opções
de compras e de lazer para
os clientes”, destaca o Coordenador Regional da AD
Shopping, João Martinelli.
“Os novos investimentos
visam ainda adotar o shopping de tecnologias mais
avançadas, contribuindo
para a redução de custos
com energia; e o hotel fortalece o poder de atração
do empreendimento.”
O prefeito de Pindamonhangaba destacou os
investimentos globais no
empreendimento, que se
aproximam dos R$ 200
milhões, e a geração de
empregos, estimada em
mais de 2.400 vagas entre diretas e indiretas.
“É um empreendimento
muito importante para o
desenvolvimento do setor
comercial, eleva as possibilidades de lazer e de entretenimento para a cidade, e ainda contribui cada
vez mais para a criação de
postos de trabalhos e geração de renda”.
Divulgação

Divulgação

Os dois anos em destaque
Como parte das comemorações do segundo
aniversário, entre os dias
26 e 29 de novembro, o
shopping realiza a Black
Week, mobilizando todas
as lojas com descontos que
podem chegar a 70%. Na
sexta-feira (27), em função
do Black Friday, todas as
lojas funcionarão das 9 às
23 horas. Ainda na sexta,
o shopping recebe o show

Divulgação

da Banda 1.000 Volts, a
partir das 20 horas – sendo que às 19 horas um Dj
começa a animar a noite.
Para os meses ﬁnais do
ano, o empreendimento
espera um aumento de
30% no ﬂuxo de pessoas
e de 15% de crescimento
nas vendas, além de gerar
cerca de 95 vagas de empregos, entre temporários
e ﬁxos.
Divulgação

Prefeito e empresário responsável pelo shopping
durante inauguração em novembro de 2013

Contexto do crescimento

Compras e lazer no shopping

Outras ações
Além dos investimentos realizados nesses dois
anos, o shopping também
fortaleceu os relacionamentos com diversos órgãos nesse período, como
em eventos realizados em
parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba,
com instituições como a
Funvic – Fundação Universitária Vida Cristã

– Faculdade de Pindamonhangaba – e o Laboratório Cedlab, e a realização do projeto Cinema
para Todos, em parceria
com o Cineﬂix, que em
dois anos já proporcionou
uma sessão gratuita de cinema para mais de 3 mil
crianças, jovens e pessoas
da melhor idade atendidas
por entidades de apoio.

Praça de alimentação do empreendimento

Pindamonhangaba tem
uma população estimada de 160 mil habitantes,
um PIB – Produto Interno Bruto – de cerca de R$
4 bilhões e registrou um
crescimento médio anual
de 8% na última década.
Localizado no eixo RioSão Paulo, o município
integra a Região Metropolitana do Vale do Paraíba
e Litoral Norte, que concentra uma população de
aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Dentro
desse contexto é que está
instalado o Shopping Pátio Pinda, inaugurado em
novembro de 2013.
O secretário de Desen-

volvimento
Econômico
de
Pindamonhangaba,
ressalta os diferenciais do
empreendimento. “O shopping não só gera empregos como também atende
à demanda por serviços.
A perspectiva de crescimento é diária e o empreendimento é uma realidade muito positiva para a
cidade do ponto de vista
comercial e social”, avalia.
Ele aponta a importância
do Pátio Pinda no cenário
econômico da cidade: “O
crescimento dos setores
de serviços e comercial
tem ancorado outros segmentos e ajuda na geração
de empregos”.
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Moradores podeM se inscrever
eM cursos até segunda-feira
Os interessados em fazer um
dos cursos do CIP - Centro de
Inclusão Produtiva - telecentro
têm até segunda-feira (30) para
fazer inscrição. Pindamonhangaba conta com seis unidades
e o interessado deve ir a mais
próxima de sua casa. É necessário apresentar o RG e comprovante de residência no ato da
inscrição.
O CIP - Telecentro é coordenado pelo Fundo Social de So-

VEjA oS EndEREçoS doS TElEcEnTRoS
cIP RIbEIRão GRAndE
Endereço: Estrada Jesus antônio de Miranda s/n
Horário: segunda a sexta-feira das 8 às 16 horas
bIblIoTEcA do SESI
Endereço: praça Emílio Ribas, centro,
Horário: segunda a sexta das 9 às 17 horas
TElEcEnTRo cAmPInAS
Endereço: Rua José Benedito Quirino, s/n, bairro das Campinas,
Horário: segunda a sexta das 9 às 17 horas
TElEcEnTRo cícERo PRAdo - moREIRA céSAR
Endereço: Rua antonio Carlos Correia Macedo, s/n, CDhU - Moreira César
Horário: segunda a sexta das 9 às 17 horas

lidariedade, em parceria com
a Prefeitura de Pindamonhangaba, e disponibiliza 600 vagas
distribuídas nos cursos de informática básica, hardware, planejamento e orçamento de finanças pessoais, desenvolvimento
profissional, marketing pessoal,
edição e imagens, edição de vídeos, rotinas administrativas,
entre outros.
A pré-inscrição para um curso pode ser feita pelo site www.

pindamonhangaba.sp.gov. Basta clicar no botão Telecentro,
que está localizado ao lado direito do site. A coordenação do
telecentro solicita aos munícipes que realizem a inscrição somente se houver interesse real
nos cursos. Após fazer o cadastro é necessário ir ao telecentro
com RG ou CPF para confirmar
a matrícula. Menores de 16 anos
deverão estar acompanhados
pelos responsáveis.
Divulgação

TElEcEnTRo ElIAS bARGIS - ARARETAmA
Endereço: Rua Benedito Bacca Benega, 60 - araretama,
Horário: segunda e quarta-feira das 18 às 21 horas; terça,
quinta e sexta-feira das 13 às 21 horas
TElEcEnTRo VIlA RIcA
Endereço: avenida abel Correia guimarães,
Horário: segunda e quarta-feira das 9 às 17 horas; terça,
quinta e sexta-feira das 9 às 12 horas

pinda participa de
encerramento de
programa sobre cidadania
Representantes da Secretaria de Educação e Cultura,
da Prefeitura de Pindamonhangaba, participarão do
encerramento do Programa
Estrada para a Cidadania,
desenvolvido em 36 escolas
da Rede Municipal de Ensino, em parceria com a CCR
Nova Dutra.
O evento ocorrerá na
terça (1º/12), às 15 horas,
no Clube 500, em Guaratinguetá. Também estarão
presentes no evento as
gestoras da Casa Verde
e da Escola Municipal

Professor Orlando Pires,
acompanhadas por duas
professoras.
Neste ano, os participantes apresentarão, durante o evento: projetos relacionados à Educação no
Trânsito, tema tratado com
os professores e alunos de
4º ano; Educação Ambiental, tema tratado com os
professores e alunos de 5º
ano. A escola Orlando Pires
levará um projeto sobre
os animais que também
foi destaque na Mostra de
Melhores Práticas.
Divulgação

Enxames são encaminhados para apicultores da cidade

Unidades do Telecentro oferecem cursos diversos, como o de hardware

Comunidade é convidada para 2º Esquenta CEU
Os moradores de Pindamonhangaba estão convidados a
participar do 2º Esquenta CEU,
neste sábado (28), das 12 às 21
horas. A atividade é mais uma
mobilização social do entorno
do CEU das Artes e, desta vez,
está valorizando a comunidade negra, em comemoração à
Consciência Negra.
O CEU das Artes está construído na avenida das Orquídeas, entre o Liberdade e Vale das
Acácias. Esta ação está sendo realizada pela Prefeitura de Pindamonhangaba e Conselho Gestor
do CEU das Artes e a organização conta com vários parceiros.
Os colaboradores do 2º Esquenta são: Associação Pé da
Ginga, Flor de Abobrinha, Arquitetura da Terra, Cultura na
Kombi, Projeto Caracol, Celebreiros, Comitê Juventude Coalizão, Pinda Consciente, Espaço
Juventude, Associação Terapia

e Lazer e Cooperativa Pinda Coleta para o Futuro.
Quem passar pelo local terá

o privilégio de conferir apresentações culturais, participar das
oficinas e das conversas.

conFIRA A PRoGRAção comPlETA
• Ações CulturAis
13h às 13h30 - Maracatu - Cultura na
Kombi;
13h30 às 14h30 – Dj Celião microfone aberto para hip hop, Samba
e pagode;
14h às 15h - Trupe Teatro – Cortejo CEU
15h30 às 16h - Rap com as meninas
do “ De Origem”;
17 às 17h15 - Contação de histórias
da Cultura africana - grupo Ziriguindu
17h15 às 17h30 - Maracatu - Cultura
da Kombi;
17h30 às 18h30 - Roda de Capoeira associação de Capoeira pé na ginga
18h30 às 19h30 - Festival de danças
africanas com a associação de
Capoeira pé na ginga;
19h45 às 21h - amostra de
documentários abordando as questões
de etnia, preconceito e valorização
da cultura afro e seus descendentes.

projeto Quinta Sessão – pinda
Consciente.
• OfiCinAs
13h30 às 14h30 - Confecção Turbante
16h30 às 17h30 - Toque do Maracatu
14h30 às 16h30 - Criação participativa
identidade Visual CEU das artes –
Bioescultura – gugu Costa
17h às 18h30 - Confecção de Bonecas
abayni para as crianças
• BAte PAPO
16 às 17h - Bate papo com Dj Celião,
Ramiro e as meninas do Rap De
Origem;
19h45 às 21h - amostra de
documentários e bate papo abordando
as questões de etnia, preconceito
e valorização da cultura afro e seus
descendentes. Dj Nathan- projeto
Quinta Sessão – pinda Consciente.

Divulgação

dEFESA cIVIl FAz RETIRAdA
dE AbElHAS nA cIdAdE
A Defesa Civil realiza a retirada e realocação de enxames de
abelhas em Pindamonhangaba,
com o amparo do Ibama. O serviço é feito em todos os bairros para
prevenir acidentes. Esse trabalho
se intensifica no verão devido à
migração das abelhas.
Os enxames são retirados das
casas e levados para apicultores da
cidade. Não é aconselhado derrubar colmeias, colocar fogo ou qualquer tipo de combustível. A Defesa
Civil aconselha se afastar do local
do enxame e ligar imediatamente
para o órgão. Matar abelhas é considerado crime ambiental.

Somente em 2015, já foram
atendidos mais de 300 casos
de enxames em Pinda, o dobro
do ano anterior. Para evitar a
criação de colmeias nas casas é
aconselhado não deixar móveis
velhos em quintais ou buracos
em telhados, pois, esses facilitam
a proliferação das abelhas.
O verão facilita a criação
de enxames, porque as abelhas
migram das áreas rurais para a
zona urbana, devido aos agrotóxicos, queimadas e desmatamento.
Em caso de enxames é recomendado ligar para Defesa Civil, o
telefone é 3643-1084.

o cEU das Artes está localizado na avenida das orquídeas, em moreira césar
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA - SECRETARIA HABITAÇÃO - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro;
O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, nos termos da
Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados. Nestes termos, notifica os proprietários dos
veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar condutor
infrator.
A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identificado na lavratura do auto de infração.

Placa

Ait

AJO0610
AWP8649
BHS4867
BHT9133
BMU6240
BOG3570
BQM8192
BTQ8968
BUZ9008
BYF3859
CAH1004
CCD9571
CFH9125
CHA8291
CHJ7342
CIW1537
CJA1078
CMF5822
CNV5408
CNV7765
CNV8985
CNV9357
COF0840
CPI5316
CQL7374
CSQ9372
CTP6681
CYG2346
CYH1527
DBB3056
DCG8082
DCZ7003
DDH1720
DDH3639
DDR8697
DFI1573
DFW7365
DGU2707
DHH6778
DKS0370
DNJ1478
DQC6250
DQF0551
DQW1773
DRQ1481
DSQ0786
DUH5367
DUR0306
DWP4706
DXB4908
EAB5740
EAD9100
EAO8468
EAO9217
EBK4436
EDG5319
EGA0051
EIB8980
EID9127
EIL5004
EIN1900
EJJ5271
EJJ7196
EKM4969
EKS2072
EMP9920
ENR7449
ERM6165
ERM7110
ERM7215
ERM7473
ERQ4374
ERQ6578
ETM2121
ETW1073
EUO4811
EVI9973
EVM9651
EVN5880
EYJ7578
EYJ8884
EYJ9814
EYU2428
FBB3414
FBB3649
FBB3933
FBD4937
FDM2076
FEB5835
FEB6152
FEB7049
FGB2235
FHC3033
FHK3699
FHY6683
FHY6711
FIC4353
FIY2011
FKU0708
FLC1663
FLO9699
FMA3290
FMB8397
FMB8582
FNS5404
FRO3290

B440231234
E000001309
Z440014058
B440231303
Z440014066
Z440014105
B440231416
Z440014104
B440231225
Z440013978
Z440014004
B440231254
B440231301
B440231223
B440223850
Z440014075
Z440014039
B440231224
B440231127
Z440014101
Z440014100
Z440014094
Z440014086
B440231403
Z440014043
E000001303
E000000999
B440222535
B440231306
B440229040
Z440014034
B440231310
B440231304
Z440014092
Z440014013
Z440014085
B440229025
B440218333
Z440013933
B440231307
B440229030
Z440014011
Z440014044
Z440014036
Z440014098
B440230737
B440223682
Z440014028
Z440013979
Z440014045
Z440014081
B440231094
B440231221
E000001300
Z440014061
B440230225
B440231222
Z440013988
B440231308
B440229026
Z440014001
B440231167
Z440014091
Z440013981
Z440013993
B440231364
B440231408
Z440014029
B440231314
Z440014102
Z440014090
B440231405
B440231257
Z440014076
E000001310
B440231419
B440231235
Z440014072
B440231316
B440230232
Z440014003
Z440013991
Z440014002
B440231168
B440231320
B440231418
B440231132
Z440013987
B440230233
Z440014059
B440230227
Z440014012
Z440013893
B440229028
B440230707
B440231877
Z440014031
Z440014014
Z440014017
Z440014109
Z440014107
B440229033
Z440014096
Z440014054
Z440014040
E000001305

FUW2160

Cod. Infr

Data Infr

Placa

Ait

Cod. Infr

Data Infr

51851
51851
55412
51851
55412
55412
51851
55412
51851
55412
55412
55416
51851
51930
54523
55412
55412
51851
73662
55412
55412
55412
55412
51851
55412
60501
51851
54523
51851
60411
55412
51851
51851
55412
55412
55412
60501
55680
55412
51851
60501
55412
55412
55412
55412
73662
55920
55412
55412
55412
55412
51851
51851
51851
55412
73662
51851
55412
51851
60501
55412
55414
55412
55412
55412
73662
51851
55412
51851
55412
55412
54521
51851
55412
51851
51851
73662
55412
51851
73662
55412
55412
55412
57380
51851
51851
73662
55412
73662
55412
60681
55412
55412
60501
73662
73662
55412
55412
55412
55412
55412
60501
55412
55412
55412
73662

16/11/2015
17/11/2015
17/11/2015
16/11/2015
18/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
11/11/2015
12/11/2015
13/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
11/11/2015
14/11/2015
18/11/2015
17/11/2015
11/11/2015
16/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
17/11/2015
16/11/2015
13/11/2015
14/11/2015
16/11/2015
17/11/2015
16/11/2015
18/11/2015
17/11/2015
19/11/2015
14/11/2015
18/11/2015
17/11/2015
07/11/2015
10/11/2015
16/11/2015
17/11/2015
14/11/2015
17/11/2015
16/11/2015
19/11/2015
12/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
12/11/2015
17/11/2015
18/11/2015
13/11/2015
11/11/2015
13/11/2015
17/11/2015
04/11/2015
11/11/2015
13/11/2015
18/11/2015
17/11/2015
13/11/2015
18/11/2015
19/11/2015
12/11/2015
13/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
16/11/2015
18/11/2015
19/11/2015
18/11/2015
19/11/2015
17/11/2015
18/11/2015
17/11/2015
19/11/2015
16/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
11/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
19/11/2015
18/11/2015
13/11/2015
11/11/2015
17/11/2015
10/11/2015
14/11/2015
09/11/2015
17/11/2015
13/11/2015
09/11/2015
16/11/2015
14/11/2015
14/11/2015
19/11/2015
19/11/2015
17/11/2015
19/11/2015
17/11/2015
17/11/2015
16/11/2015

ANJ2264
BHG1678
BHT4759
BLU3667
BMW7166
BOM8950
BRE0855
BUZ8706
BWF6911
BZU8900
CAH1110
CDK6772
CFX7268
CHE0132
CIV4290
CIY1326
CKH7114
CNV5247
CNV7635
CNV8627
CNV9169
CNV9708
COJ1445
CQJ7161
CQT4400
CTK8238
CYE2635
CYG4908
CZF1127
DBS8863
DCZ0998
DDF5066
DDH2045
DDP3274
DDY9971
DFM0036
DGU2236
DGZ6815
DKF0574
DMK5075
DNZ6770
DQC7284
DQT0308
DRQ1481
DSJ9431
DUF5103
DUI7876
DUR0306
DXB4608
DZD1733
EAB7393
EAO2118
EAO8882
EAX4191
EBU5644
EDQ3561
EGU0964
EIB9151
EIK4155
EIL7178
EIT0052
EJJ5271
EJT4975
EKM5188
EKT1454
ENB2875
EPV8314
ERM6274
ERM7110
ERM7307
ERM7618
ERQ6184
ESE8118
ETM2730
EUH1345
EVI9697
EVM1026
EVM9885
EVT4174
EYJ8094
EYJ9318
EYK0110
FBB3130
FBB3523
FBB3649
FBB4644
FDA9126
FDV3337
FEB6151
FEB6320
FFX1273
FGK5705
FHE3550
FHT6203
FHY6692
FHY7140
FIC5099
FJD8499
FKW2581
FLO6810
FLU5713
FMB8253
FMB8437
FMT5280
FOH7310
FST9313

Z440014008
B440231302
Z440014079
Z440014078
B440230231
Z440014026
Z440013986
E000000998
B440231313
Z440014038
E000001302
B440231415
Z440014084
Z440014082
B440229029
Z440014071
B440231118
B440231126
Z440014060
Z440014033
B440231305
Z440014106
B440231401
B440231166
Z440013989
B440223542
E000001301
B440229023
B440231228
B440231119
Z440014069
B440231097
B440231226
Z440014067
E000001308
Z440013923
B440231230
B440231412
B440231093
Z440014049
B440229039
B440229031
B440231277
Z440014057
Z440013998
B440230740
B440229037
Z440014065
B440223541
B440231129
B440231317
Z440014052
B440231309
Z440013992
Z440014103
B440231362
B440230739
B440231229
B440229032
Z440013995
B440231232
B440231319
Z440014041
Z440014053
B440231278
Z440014077
Z440014032
Z440014048
Z440014073
B440229036
Z440013997
Z440014030
Z440014006
B440231411
Z440014022
Z440014005
Z440013990
E000001307
Z440014010
Z440014027
Z440013994
Z440014087
Z440013996
B440230229
B440231131
B440231096
B440231280
B440231318
Z440013949
B440231072
B440230226
B440231311
B440229034
Z440014024
B440231312
B440230234
B440231133
Z440014095
Z440014035
B440231227
B440231128
Z440013984
B440231406
B440231231
E000001306
B440229038

55412
51851
55412
55412
73662
55412
55412
51851
51851
55412
51851
51851
55412
55412
60501
55412
54523
73662
55412
55412
51851
55412
51851
55411
55412
54523
51851
60501
51851
73662
55412
73662
55417
55412
51851
55412
51851
51851
61220
55412
60501
60501
51851
55412
55412
73662
60501
55412
54523
60501
55680
55412
51851
55412
55412
73662
73662
73662
60501
55412
51851
55414
55412
55412
51851
55412
55412
55412
55412
60501
55412
55412
55412
51851
55412
55412
55412
51851
55412
55412
55412
55412
55412
55500
73662
73662
51851
73662
55412
52070
60681
73661
60501
55412
51851
55500
73662
55412
55412
54526
60501
55412
51851
61220
60411
60501

14/11/2015
16/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
11/11/2015
16/11/2015
12/11/2015
13/11/2015
18/11/2015
16/11/2015
13/11/2015
19/11/2015
18/11/2015
18/11/2015
17/11/2015
18/11/2015
14/11/2015
16/11/2015
17/11/2015
16/11/2015
17/11/2015
19/11/2015
18/11/2015
17/11/2015
13/11/2015
17/11/2015
13/11/2015
17/11/2015
16/11/2015
17/11/2015
18/11/2015
16/11/2015
12/11/2015
18/11/2015
17/11/2015
10/11/2015
16/11/2015
19/11/2015
13/11/2015
17/11/2015
17/11/2015
17/11/2015
16/11/2015
17/11/2015
13/11/2015
18/11/2015
17/11/2015
18/11/2015
17/11/2015
17/11/2015
18/11/2015
17/11/2015
18/11/2015
13/11/2015
19/11/2015
18/11/2015
17/11/2015
16/11/2015
17/11/2015
13/11/2015
16/11/2015
18/11/2015
17/11/2015
17/11/2015
16/11/2015
18/11/2015
16/11/2015
17/11/2015
18/11/2015
17/11/2015
13/11/2015
16/11/2015
13/11/2015
19/11/2015
16/11/2015
13/11/2015
13/11/2015
17/11/2015
14/11/2015
16/11/2015
13/11/2015
18/11/2015
13/11/2015
11/11/2015
18/11/2015
13/11/2015
16/11/2015
18/11/2015
10/11/2015
07/11/2015
10/11/2015
18/11/2015
17/11/2015
16/11/2015
18/11/2015
11/11/2015
18/11/2015
19/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
12/11/2015
19/11/2015
16/11/2015
16/11/2015
17/11/2015

B440229022

60501

17/11/2015

FZH4888

B440229035

60501

17/11/2015

FZM4950

B440229021

60501

17/11/2015

GKX5207

B440231233

51851

16/11/2015

GKP2726

Z440014111

55412

19/11/2015

GQC9033

B440231268

51851

12/11/2015

GVM3910

Z440014108

55412

19/11/2015

GWK5463

B440231417

73662

19/11/2015

HLT4155

Z440014093

55412

19/11/2015

HMJ2953

B440229041

60501

17/11/2015

HNA2341

B440231402

51851

18/11/2015

HNB8447

Z440014037

55412

16/11/2015

ITN4342

B440231169

54521

16/11/2015

JPS7427

B440231092

61220

12/11/2015

JSA4494

Z440014064

55412

18/11/2015

JXH5382

Z440013905

55412

09/11/2015

KNF9106

B440231130

60501

18/11/2015

KNJ6680

B440231409

51851

19/11/2015

KOT5139

B440231410

51851

19/11/2015

KRN2432

Z440014080

55412

18/11/2015

KWE1528

B440231073

54600

09/11/2015

KXX5880

B440231123

51851

12/11/2015

KZY1345

Z440014088

55412

18/11/2015

LBO5150

Z440014007

55412

13/11/2015

LPN4292

Z440014062

55412

17/11/2015

LTB3741

B440231407

51851

19/11/2015

LTI1068

E000001000

51851

13/11/2015

MJG4472

Z440013977

55412

12/11/2015

NJD4657

Z440014021

55412

14/11/2015

NSV1637

B440230738

73662

12/11/2015

OBL0609

Z440014025

55412

16/11/2015

OBL0609

Z440014055

55412

17/11/2015

OQF3779

B440230230

73662

11/11/2015

PUS6807

B440231113

73662

11/11/2015

PUT1958

Z440014047

55412

17/11/2015

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 293/2015
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. 293/15, referente à “Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços
médicos em oftalmologia com fornecimento de
material e mão-de-obra, nas especialidades
de oftalmologia, para realização de cirurgias e
procedimentos oftalmológicos, pelo período de 12
(doze)”, com encerramento dia 09/12/15 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) 36445600.
Pindamonhangaba, 26 de novembro de 2015.
PREGÃO Nº 301/2015
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. 301/15, referente à “Aquisição de barras
de ferro para uso da usina de asfalto, conforme
solicitado pelo Departamento de Obras e Viação”,
com encerramento dia 10/12/15 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, 26 de novembro de 2015.
PREGÃO Nº 302/2015
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. 302/15, referente à
“Contratação de empresa especializada para
serviços de reforma nas duas canchas de bocha
do CCI Vila Rica, com fornecimento de material
e mão de obra”, com encerramento dia 10/12/15
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, 26 de novembro de 2015.
PREGÃO Nº 303/2015
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. 303/15, referente à
“Contratação de empresa especializada em
prestação de serviços técnicos de manutenções
preventivas e corretivas, com reposição, sem
exclusividade, de peças e/ou componentes
genuínos ou originais de fábrica, para roçadeiras
costal e lateral, motosserras e motores
estacionários de diversas marcas, pertencentes
a esta municipalidade”, com encerramento dia
11/12/15 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, 26 de novembro de 2015.
PREGÃO Nº 304/2015
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. 304/15, referente à “Aquisição
de extintores para os prédios da Secretaria de
Educação”, com encerramento dia 11/12/15
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, 26 de novembro de 2015.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº.
205/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 205/15,
que cuida de “Aquisição de Tubos de Concreto
para construção de galerias de água pluviais
nos bairros, Crispim, Vila Mariana, Abilio Flores,
Vila Verde, Goiabal, Shangrilá, Trabiju, água
Preta e outros locais na cidade”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do
Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra
em favor da empresa (item/preço R$): MIG
Comércio de Materiais para Construção Ltda.
EPP (01 – 55,50; 02 – 109,89; 03 – 175,79; 04 –
227,42; 05 – 330,66; 06 – 490,05).
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº.
253/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº.
253/15, que cuida de “Aquisição de aparelhos
telefônicos para vários setores da Prefeitura de
Pindamonhangaba, pelo período de 12 meses”,
a Autoridade Superior, ante manifestação do
Departamento de Finanças e do parecer da
Secretaria de Assuntos Jurídicos, anexo aos
autos, nega provimento ao recurso interposto
pela empresa Fonevale Telecomunicações
Ltda. EPP (proc. ext. 31.606 de 27/10/2015),
mantendo assim sua inabilitação, e assim,
HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento
licitatório supra em favor da empresa (item/
preço R$): HSX Comércio e Serviços EIRELI
EPP (01 – 39,00).
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº.
264/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP
nº. 264/15, que cuida de “Aquisição de
materiais de expediente para consumo da
Administração geral e gestão Educação
pelo período de 12 meses”, a Autoridade
Superior, ante manifestação do Departamento
de Finanças e parecer da Secretaria de
Assuntos Jurídicos anexo aos autos, nega
provimento a manifestação constada em ATA
pela empresa REAL DISTRIBUIDORA DE
ARTIGOS DE INFORMÁTICA EIRELI e ao
recurso interposto pela empresa COMERCIAL
CENTER VALLE LTDA. (proc. ext, 32.019 de
29/10/2015), mantendo o resultado do certame
inalterado, e assim, HOMOLOGA e ADJUDICA
o procedimento licitatório supra em favor das
empresas (itens/preços R$): Fabrício de Ramos
& Cia. Ltda. EPP (17 – 2,37; 18 – 10,76; 20 –
1,48; 24 – 3,68; 36 – 1,66; 37 – 1,41; 38 – 1,41;
52 – 2,43; 53 – 2,43; 54 – 2,43; 55 – 2,43; 57
– 2,43; 63 – 0,63; 64 – 2,27; 67 – 3,58; 69 –
0,50; 72 – 0,10; 79 – 1,18; 97 – 46,76); GMC
Atacadista de Mercadorias em Geral Ltda. EPP
(80 – 1,06; 81 – 1,15); Hopemix Suprimentos e
Serviços Ltda. (02 – 25,29; 15 – 0,76; 28 – 1,81;
30 – 4,73; 42 – 12,84; 44 – 1,01; 49 – 16,96;
60 – 1,30; 94 – 17,08; 95 – 17,08; 101 – 17,31);
Kimpel Suprimentos Corporativos e Materiais de
Escritório Ltda. EPP (21 – 9,08; 35 – 0,62; 73 –
0,20); Larbak Soluções Empresariais Ltda. ME
(01 – 19,60; 04 – 0,99; 05 – 0,27; 07 – 2,97; 08
– 0,69; 12 – 0,47; 13 – 2,54; 14 – 3,51; 22 – 4,98;
25 – 8,10; 27 – 6,60; 33 – 1,53; 34 – 0,20; 39 –
0,69; 40 – 0,69; 41 – 0,69; 43 – 0,69; 48 – 27,78;
59 – 1,61; 61 – 0,14; 68 – 5,34); Levin Comercial
Ltda. ME (56 – 2,39; 70 – 0,44); Marypam
Comercial EIRELI EPP (71 – 0,42; 82 – 3,01;
83 – 45,01); Noemia Silva dos Santos de Assis
ME (78 – 1,55; 102 – 15,00); Orla Distribuidora
de Produtos EIRELI (06 – 1,68; 09 – 5,85; 10 –
4,94; 11 – 4,94; 19 – 0,51; 23 – 1,56; 26 – 4,20;
29 – 4,94; 31 – 8,68; 32 – 4,94; 47 – 4,94; 50 –
0,50; 62 – 0,39; 65 – 2,10; 74 – 0,57; 76 – 7,61;
87 – 1,01; 89 – 0,63; 98 – 30,60; 99 – 0,70; 103
– 0,75); Porto Soluções Tecnológicas EIRELI (03
– 1,66; 16 – 0,43; 45 – 1,54; 66 – 6,14; 77 – 8,84;
90 – 1,03); TR2 Comércio e Serviços Ltda. EPP
(46 – 0,41; 58 – 0,36). Item deserto: 51. Item
cancelado: 96. Itens fracassados: 75, 84, 85, 86,
88, 91, 93 e 100.
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2015.

PREGÃO Nº 199/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 199/15,
que cuida de “Aquisição de projetores multimídia
(Datashow),
impressora
multifuncional,
máquinas fotográficas digitais e fragmentadora
de papel”, a Autoridade Superior HOMOLOGA
a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no
procedimento licitatório supra em favor das
empresas
(itens):
Entek
Equipamentos
Taubaté Ltda. EPP (02); Guimarães e Marques
Suprimentos para Informática Ltda. EPP (03);
HSX Comércio e Serviços EIRELI EPP (04);
Leandro Moutinho Caçapava Comércio de
Equipamentos de Informática Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2015.
PREGÃO Nº 214/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 214/15, que
cuida de “Aquisição de colete será utilizado na
Guarda Municipal pelos Agentes de Segurança,
Diretor e Chefe”, a Autoridade Superior,
com base no parecer da Área Técnica da
Secretaria de Administração, anexo aos autos,
HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento
licitatório supra em favor da empresa (itens):
Defencer Comércio de Equipamentos de
Segurança Ltda. EPP (01, 02, 03 e 04).
Pindamonhangaba, 11 de novembro de 2015.
PREGÃO Nº 220/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 220/15, que
cuida de “Contratação de empresa especializada
para
realização
de
manutenção
em
equipamentos odontológicos e equipamentos
de inaloterapia da municipalidade, pelo período
de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra.
Pregoeira no procedimento licitatório supra
em favor da empresa (item): Junque Peças e
Serviços Odonto Médico e Hospitalares Ltda.
EPP (01).
Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2015.

PREGÃO Nº 246/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 246/15, que
cuida de “Contratação de empresa especializada
na realização de serviços em exame de
ultrassonografia mamária, pelo período de 12
(doze) meses”, a Autoridade Superior, com base
no parecer técnico da Secretaria de Saúde e
Assistência Social, HOMOLOGA e ADJUDICA
o procedimento licitatório supra em favor da
empresa (item): Pró Imagem Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 10 de novembro de 2015.
PREGÃO Nº 274/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 274/15, que
cuida de “Contratação de empresa especializada em
locação de equipamento (s) totalmente automatizado
para realização de exames de analises para o setor
de hematologia, com o fornecimento de todos os
reagentes e insumos necessários para os exames,
ao laboratório municipal de Pindamonhangaba, pelo
período de 12 (doze) meses”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra. Pregoeira
no procedimento licitatório supra em favor da
empresa (item): Aimara Comércio e Representações
Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 16 de novembro de 2015.
PREGÃO Nº 275/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 275/15, que
cuida de “Contratação de empresa especializada
em prestação de serviços especializados em
capacitação em nível básico para o curso “padaria
artesanal”, para atender as unidades da Cerâmica,
Campinas, Moreira César”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra. Pregoeira
no procedimento licitatório supra em favor da
empresa (item): Entek Cursos Livres Ltda. ME (01).
Pindamonhangaba, 16 de novembro de 2015.
PREGÃO Nº 277/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 277/15,
que cuida de “Aquisição de gás líquido de 13 kg
e 45 kg para consumo da administração geral
da Prefeitura de Pindamonhangaba consumo
estimado para 12 (doze) meses”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr.
Pregoeiro no procedimento licitatório supra em
favor da empresa (itens): Gasball Armazenadora
e Distribuidora Ltda. (01 e 02).
Pindamonhangaba, 16 de novembro de 2015.

PREGÃO Nº 278/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 278/15,
que cuida de “Aquisição de livros para as
unidades escolares e para o núcleo de apoio
psicopedagógico localizado no bairro do Pasin
e bairro Bela Vista”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro
no procedimento licitatório supra em favor da
empresa (item): Tribos Editora e Distribuidora
de Livros Ltda. ME (01). Lotes 02 e 03: Deserto.
Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2015.
PREGÃO Nº 279/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 279/15, que
cuida de “Aquisição de projetor para uso nas
unidades escolares municipais”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra.
Pregoeira no procedimento licitatório supra em
favor da empresa (item): Bralic Representações
e Comércio Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2015.
PREGÃO Nº 280/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 280/15, que
cuida de “Contratação de empresa especializada
em locação de ônibus para atender eventos
culturais”, a Autoridade Superior HOMOLOGA
a ADJUDICAÇÃO da Sra. Pregoeira no
procedimento licitatório supra em favor da
empresa (itens): Pindatur Transporte e Turismo
Ltda. ME (01 e 02).
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2015.
PREGÃO Nº 307/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 307/15, que
cuida de “Aquisição de cestas complementares
de alimentação”, a Autoridade Superior
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra.
Pregoeira no procedimento licitatório supra em
favor da empresa (item): Nutricionale Comércio
de Alimentos Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2015.

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 2015/2016
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO – FMI
O Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais
comunica às Organizações da Sociedade Civil devidamente constituídas e organizadas, e
inscritas no Conselho Municipal do Idoso, que
estarão abertas as inscrições para seleção de
projetos que poderão ser financiados com recursos subsidiados do Fundo Municipal do Idoso,
conforme descrito abaixo:
1 - DO OBJETO
1.1 – Constitui objeto do presente Edital a seleção de projeto a ser financiado com recursos do
Fundo Municipal do Idoso – doações provenientes de renúncia fiscal.
1.2 - O Projeto da Entidade deverá, obrigatoriamente, estar em consonância com a Política
Nacional do Idoso e demais legislações pertinentes. A proposta será analisada e avaliada por
uma comissão composta especialmente para
esta finalidade.
1.3 – Após analisado, a proposta será encaminhada para parecer ao Departamento de Assistência Social da Secretaria de Saúde e Assistência Social.
1.4 – Em seguida será apresentada para deliberação do Conselho Municipal do Idoso.
2 - DO PROJETO
Os projetos submetidos a presente seleção deverão indicar como campo de atuação a autonomia do idoso e seu fortalecimento na sociedade.
OBJETIVOS:
* Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo;
* Promover a convivência familiar e comunitária;
* Desenvolver potencialidades e capacidades
para novos projetos de vida;
* Propiciar vivências que valorizam as experiências e que estimulem e potencializem a condição
de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social;
* Promover o acesso à rede de políticas públicas.
AMBIENTE FÍSICO NECESSÁRIO:
Sala de atendimento individualizado, sala de
atividades coletivas e comunitárias e instalações
sanitárias, com adequada iluminação, ventilação, conservação, privacidade, salubridade, limpeza e acessibilidade em todos seus ambientes
de acordo com as normas da ABNT.
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO:
Atividades em dias úteis, feriados ou finais de
semana, em horários programados, conforme
demanda.
ABRANGÊNCIA: Municipal.
IMPACTO SOCIAL ESPERADO:
* Melhoria da condição de sociabilidade de idosos;
* Redução e Prevenção de situações de isolamento social e de institucionalização.
PÚBLICO ALVO: IDOSOS a partir de 60 anos.
PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: 12 meses, podendo ser prorrogado por
igual período.
3 - DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE
DOS PROJETOS
Para avaliação dos projetos apresentados, a
comissão de análise observará os seguintes
critérios:
I - Consonância do projeto com Política Nacional
do Idoso e demais legislações pertinentes;
II - Capacidade técnica e administrativa da Organização para executar o projeto, devendo o
proponente apresentar a relação dos recursos
humanos que atuarão diretamente no desenvolvimento do projeto em questão;
III - Justificativa dos itens previstos na planilha
de aplicação de recursos.
4 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1. O prazo para a apresentação de propostas: de 10 de novembro a 20 de dezembro de
2015.
4.2. Deverá ser encaminhada ao Setor Executivo dos Conselhos Municipais, à Rua Deputado
Claro Cesar, 53 – Centro – Pindamonhangaba –
SP. CEP 12.400-220, das 14 às 17 horas.
4.3. O projeto deverá ser elaborado de acordo
com as instruções do ANEXO I deste Edital.
5 - DA DOCUMENTAÇÃO
A proposta deverá ser entregue acompanhado
da seguinte documentação:
I - Ofício direcionado ao Presidente do Conselho
Municipal do Idoso, solicitando a apreciação da
proposta de execução do serviço;
II – Plano de Trabalho (1 via) correspondendo ao
período de execução de 12 meses;
III - Cópia do CNPJ;
IV - Comprovante de inscrição no Conselho Municipal do Idoso – CMI.
6 - DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
A proposta selecionada e aprovada deverá providenciar os seguintes documentos para a celebração do contrato:
I - Ofício direcionado à Secretaria de Saúde e
Assistência Social, solicitando a celebração de
contrato para o atendimento a que se propõe;
II – Duas vias do Plano de Trabalho aprovado;
III - Cópia do RG e CPF do responsável pela Entidade (Presidente ou pessoa autorizada a praticar atos em seu nome, que assinará o contrato);
IV - Certificado de Utilidade Pública;

V - Certidão de Regularidade com FGTS – Comprovação da regularidade da entidade com os recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,
emitida através do site: https://webp.caixa.gov.br/
cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp;
VI - Certidão de Regularidade com a Receita
Federal – Comprovação da regularidade da entidade com a Receita Federal do Brasil, emitida
através do site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/
ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1;
VII - Certidão de Regularidade com o INSS – Comprovação de regularidade da entidade com os
recolhimentos ao Instituto Nacional da Seguridade Social, emitida através do site: http://www010.
dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html;
VIII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – Comprovação de regularidade da entidade
com o Ministério do Trabalho, emitida através do
site: http://www.tst.jus.br/certidao;
IX - Cópia do Alvará de Funcionamento ou Inscrição Municipal;
X – Cópia do Estatuto da Entidade registrado
em cartório;
XI - Ata da eleição da atual diretoria registrada
em cartório;
XII - Declaração da Entidade – Declaração da entidade, sob as penas da lei, que não se encontra em
situação de mora ou inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Federal, Estadual, Municipal direta ou indireta;
XIII - Declaração que os dirigentes, administradores e integrantes da diretoria não se encontram no efetivo exercício de cargo ou função pública na Administração Municipal, bem como na
Câmara Municipal de Pindamonhangaba;
XIV – Cópias dos comprovantes de inscrição no
Conselho Municipal do Idoso e no Conselho Municipal de Assistência Social;
XV – Balanço patrimonial e financeiro do exercício anterior, assinado por contador inscrito
no Conselho Regional de Contabilidade – CRC
(Identificar o número de registro do contador e
assinado pelo representante legal da Entidade);
XIV – Nº. da conta-corrente, aberta exclusivamente para depósito do repasse público em
banco oficial (Caixa Federal ou Banco do Brasil).
Pindamonhangaba, 5 de novembro de 2015.
Patricia Campos
Presidente – Gestão 2013/2015
ANEXO I
1 - DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZAÇÃO
PROPONENTE
a) Razão social, endereço, telefone, email.
2 - DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
a) Nome, endereço, cargo, RG, CPF, telefone,
período do mandato.
3 - HISTÓRICO DA PROPONENTE
a) Apresentar um breve histórico relacionando:
criação, finalidades, percurso ligado à área social.
4 - DESCRIÇÃO DO PROJETO
a)Nome do projeto;
b) Apresentação do projeto;
c) Informar de forma clara e objetiva, resumidamente em que consiste a proposta e período de
execução.
5 - IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO
PROJETO
Nome, cargo/função, RG, CPF, email, endereço,
telefone.
6 - JUSTIFICATIVA
Justificar a importância de se contratar a proposta apresentada, caracterizando os interesses
recíprocos, sociais e os resultados esperados.
7 - OBJETIVO GERAL (da proposta apresentada)
8 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS (da proposta
apresentada)
9 - PLANO DE AÇÃO
a) Deve descrever o caminho a ser percorrido
para atingir os objetivos (geral e específico).
Como serão realizadas as atividades, incluindo
as estratégias e os procedimentos detalhados
para a e execução da proposta.
b) Informar o cronograma de atividades, prazo,
periodicidade, responsáveis por cada ação operacional.
10 - AVALIAÇÃO
a) Descrever como serão avaliadas as atividades do projeto;
b) Destacar os procedimentos necessários para
a avaliação, os responsáveis por cada procedimento, a periodicidade da aplicação dos instrumentos utilizados (reuniões, formulários, entrevistas, dinâmicas)
11 - RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NA
AÇÃO PROPOSTA
12 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO
13 - DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal da organização, DECLARO, para fins de prova junto
à Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,
para efeitos e sob as penas da lei, que inexiste
qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou
entidade da administração pública, que impeça a
transferência de recursos oriundos de dotações
consignadas nos orçamentos deste poder, na
forma deste plano de trabalho.
desta forma,
Pede deferimento
____________
____________
Local e Data
proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO Nº. 145/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 145/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
para realização de evento, como simpósio, treinamentos e reuniões, incluindo espaço físico e
alimentação aplicação Setor de Infectologia, verba PAM (Programação Ações e Metas)”, a Autoridade
Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação DESERTA, com base nas
Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 272/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 272/15, que cuida de “Aquisição de arroz para alimentação
escolar, conforme Termo de referência”, a Autoridade Superior, face à manifestação da Sra. Pregoeira,
fica a presente licitação FRACASSADA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e suas alterações
e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 06 de novembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 289/2015
COMUNICADO SINE-DIE
A Prefeitura comunica que o PP n° 289/15, que cuida da “Aquisição de equipamentos de cozinha
para atendimento às escolas da rede municipal de ensino, conforme Termo de Referência” fica
adiado SINE-DIE, para correção das especificações e do termo de referência.
Pindamonhangaba, 26 de novembro de 2015.

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Instituído pela LEI N° 4.966, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009.
1ª Reunião Extraordinária do biênio 2015/2017.
Ficam às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
Municipal de Cultura convocados a comparecer na data e local abaixo:
DATA: 30 de Novembro de 2015, segunda-feira.
HORÁRIO: 15h com duração aproximada de 2 horas
LOCAL: Sede do Conselho Municipal de Cultura/Palacete 10 de Julho.
ENDEREÇO: Rua Deputado Claro César, 33, centro.
PAUTA
- Abertura; - Devolutivas da comissão;• Relatório das Conferências de Cultura do biênio 2013/2015
- Informes.
A reunião é aberta à população e todos estão convidados.
Pindamonhangaba, 26 de Novembro de 2015.
Karina Lacorte Cesar
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 243/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 243/2015 de “AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR”, foram elaboradas as
Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 23/11/2015:
ATA
130/2015

nº

ITEM

UNID.
DE
MEDIDA

01

Empresa:

EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS
CIRÚRGICOS HOSPITALARES LTDA
VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO
ANUAL

APTAMIL 1
PREMIM –
DANONE /
KASDORF

R$ 17,85

2.000

1.005.001.018022 - Fórmula infantil de segmento, para lactentes a partir de
06 meses de idade. Descrição completa: Fórmula infantil de segmento, para
lactentes a partir de 06 meses de idade. Características: em pó, adicionada de
prebióticos, com ácido docosahexaenoico (DHA) e ácido araquidônico (ARA), que
atenda às recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e a Resolução RDC
nº44/2011. Embalagem: lata contendo 800g de peso líquido, com as informações:
denominação de venda do alimento, marca do produto, nome e endereço
do fabricante, identificação do lote, prazo de validade, número de registro,
ingredientes e informação nutricional. Validade: no mínimo 06 meses a contar da
data de entrega.

APTAMIL 2
PREMIUM
– DANONE
/ KASDORF

R$ 17,65

4.000

LA

1.005.001.018023 - Fórmula infantil a base de proteína de soja, para lactentes
maiores de 06 meses de idade. Descrição completa: Fórmula infantil a base de
proteína de soja, para lactentes maiores de 06 meses de idade, com intolerância
à lactose ou em situações nas quais for indicado retirar o leite de vaca da dieta.
Características: em pó, com 100% proteína isolada de soja, que contenha
vitaminas, minerais e atenda às recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS
e a Resolução RDC nº45/2011. Embalagem: lata contendo 800g de peso líquido,
com as informações: denominação de venda do alimento, marca do produto,
nome e endereço do fabricante, identificação do lote, prazo de validade, número
de registro, ingredientes e informação nutricional. Validade: no mínimo 06 meses
a contar da data de entrega.

APTAMIL
SOJA 2 –
DANONE /
KASDORF

R$ 23,50

200

04

LA

1.005.001.018024 - Fórmula infantil hipoalergênica, nutricionalmente completa.
Indicada para crianças diagnosticadas com alergia alimentar. Descrição completa:
Fórmula infantil hipoalergênica, nutricionalmente completa. Indicada para crianças
diagnosticadas com alergia alimentar e outros distúrbios absortivos. Com 100% de
aminoácidos livres. Isenta de proteína láctea, lactose, sacarose, galactose, frutose
e óleo de peixe. Produto com registro no Ministério da Saúde. Embalagem: lata
contendo 400g de peso líquido, com as informações: denominação de venda do
alimento, marca do produto, nome e endereço do fabricante, identificação do lote,
prazo de validade, número de registro, ingredientes e informação nutricional.

NEOCATE
LCP
–
SUPPORT /
SHS

R$ 128,56

200

05

LA

1.005.001.018025 - Fórmula infantil hipoalergênica, a base de proteínas
extensamente hidrolisada do soro do leite. Descrição completa: Fórmula infantil
hipoalergênica, a base de proteínas extensamente hidrolisada do soro do leite.
Indicada para crianças com alergia às proteínas do leite de vaca e soja. Isento
de lactose, sacarose, frutose e glúten. Embalagem: lata contendo 400g de peso
líquido, com as informações: denominação de venda do alimento, marca do
produto, nome e endereço do fabricante, identificação do lote, prazo de validade,
número de registro, ingredientes e informação nutricional.

PREGOMIN
PEPTI
–
DANONE /
NUTRICIA
CUIJK

R$ 84,70

200

DESCRIÇÃO

MARCA

LA

1.005.001.018021 - Fórmula infantil de partida, para lactentes de 0 a 6 meses
de idade. Descrição completa: Fórmula infantil de partida, para lactentes de 0
a 6 meses de idade. Características: em pó, adicionada de prebióticos, com
ácido docosahexaenoico (DHA) e ácido araquidônico (ARA), que atenda
às recomendações do Codex Alimentarius FAO/OMS e a Resolução RDC
nº43/2011. Embalagem: lata contendo 800g de peso líquido, com as informações:
denominação de venda do alimento, marca do produto, nome e endereço
do fabricante, identificação do lote, prazo de validade, número de registro,
ingredientes e informação nutricional. Validade: no mínimo 06 meses a contar da
data de entrega.

02

LA

03

Pindamonhangaba, 27 de novembro de 2015.
Edson Henrique dos Santos - Diretor do Departamento Municipal de Trânsito

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

27 dE noVEmbRo dE 2015

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba
MuniCÍpio de pindaMonhanGaBa
auto de inFRaÇÃo - not 026/2015 – sFp
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica Mersilis Keila de Freitas Silva e Silva,
proprietária do veículo com placa CCZ6324
a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para quitar os débitos referentes às
evasões cometidas na praça de pedágio na
Estrada do Atanázio, no período de setembro
de 2014. Ressaltamos que o proprietário teve
5 dias para justificar as evasões a partir do
dia 11/11/2015, data em que foi publicado no
Jornal Tribuna do Norte, conforme previsto no
art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MuniCÍpio de pindaMonhanGaBa

pReFeituRa MuniCipal de
pindaMonhanGaBa

pReFeituRa MuniCipal de
pindaMonhanGaBa

Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais e nos termos do art. 5º da Lei nº 5.832, de
28 de outubro de 2015,

MuniCÍpio de pindaMonhanGaBa

art. 2º
O crédito adicional aberto pelo art.
1º terá como cobertura a anulação de parte da
seguinte dotação, a saber:

MuniCÍpio de pindaMonhanGaBa
auto de inFRaÇÃo - not 052/2015 – sFp
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica Carolina Sakuragi Rochel, proprietária
do veículo com placa DGZ0040 a comparecer
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar
os débitos referentes às evasões cometidas na
praça de pedágio na Estrada do Atanázio, no
período de setembro de 2014 a fevereiro de
2015. Ressaltamos que o proprietário teve
5 dias para justificar as evasões a partir do
dia 11/11/2015, data em que foi publicado no
Jornal Tribuna do Norte, conforme previsto no
art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

R e s o l V e:
1- Alterar a Portaria Geral nº 4.230,
de 29 de abril de 2014, e n o M e a R, para
constituírem o Conselho de aliMentaÇÃo
esColaR - Cae, os senhores a seguir indicados:

deCReta
art. 1º Fica aberto, nos termos do artigo 42 da
Lei 4320/64, um crédito adicional especial no
valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos
reais), no Fundo Municipal de Assistência
Social para adequações orçamentárias neste
exercício. A classificação orçamentária será:

de 18 de

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais,

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional
suplementar

auto de inFRaÇÃo - not 043/2015 – sFp
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica Henrique Pinto Xavier Filho,
proprietário do veículo com placa DBL6061
a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para quitar os débitos referentes às
evasões cometidas na praça de pedágio na
Rodovia Vereador Abel Fabricio Dias – SP62,
no período de setembro de 2014 a junho de
2015. Ressaltamos que o proprietário teve
5 dias para justificar as evasões a partir do
dia 11/11/2015, data em que foi publicado no
Jornal Tribuna do Norte, conforme previsto no
art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.
auto de inFRaÇÃo - not 048/2015 – sFp
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica Josimar Silva de Oliveira, proprietária
do veículo com placa DEZ8896 a comparecer
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar
os débitos referentes às evasões cometidas
na praça de pedágio na Estrada do Atanázio,
no período de setembro de 2014 a janeiro de
2015. Ressaltamos que o proprietário teve 5
dias para justificar as evasões a partir do dia
11/11/2015, data em que foi publicado no
Jornal Tribuna do Norte, conforme previsto no
art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

poRtaRia GeRal nº 4.551,
noVeMBRo de 2015.

deCReto nº 5.244, de 03 de noVeMBRo
de 2015

i - Representantes do poder executivo
– titular: Andrea
Freitas
Pinto
França
– suplente: Benedito Donizette dos Santos

de

ii - Representantes dos docentes, discentes e
trabalhadores na área de educação
– titular: Auxiliadora Rita de Toledo
– suplente: Sebastiana Antônia Gomes

14.00
FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.14
FMAS/Proteção
Especial Alta
Complexidade
2002
Promoção Social
08.244.0019.1
3.3.50.39-Outros Serv.
Terceiros- P. Jurídica (641)
R$
4.500,00

– titular: Luciana Andreia Saquetti Rosas
– suplente:
Dulce Suely Campoli
iii - Representantes dos pais e alunos
– titular: Décio Pedrosa Romeiro Netto
– suplente: Reginaldo Roberto da Silva
– titular: Geisiane Aparecida Ferreira
– suplente: Helen Garufe Lopes Pereira dos
Santos

14.00
FUNDO
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.14
FMAS/Proteção
Especial Alta
Complexidade
2002
Promoção Social
08.244.0019.1
3.3.90.39-Outros Serv.
Terceiros- P. Jurídica (521)
R$
4.500,00

iV - Representantes da sociedade Civil
– titular: Nathalia
Fernandes
Santos
– suplente: Raquel de Oliveira Dias
– titular:
– suplente:

art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

dos

José Eugênio Carbogin
Ana Lucia Silva Viana Rocha

3- Esta portaria entra em vigor na data
de sua publicação.

Pindamonhangaba, 03 de novembro de 2015.

Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2015.

Vito ardito lerário
prefeito Municipal
domingos Geraldo Botan
secretário de Finanças

Vito ardito lerário
prefeito Municipal
Maria aparecida pedroso Rocha pena
secretária de educação e Cultura

Registrado e publicado na Secretaria de
Assuntos Jurídicos em 03 de novembro de 2015.
synthea telles de Castro schmidt
secretária de assuntos Jurídicos

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos
Jurídicos em 18 de novembro de 2015.
synthea telles de Castro schmidt
secretária de assuntos Jurídicos

MuniCÍpio de pindaMonhanGaBa
auto de inFRaÇÃo - not 062/2015 – sFp
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica Nelson Regada, proprietário do veículo
com placa DUK6207 a comparecer ao Setor de
Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos
referentes às evasões cometidas na praça de
pedágio na Estrada do Atanázio, no período de
setembro a dezembro de 2014. Ressaltamos
que o proprietário teve 5 dias para justificar
as evasões a partir do dia 11/11/2015, data
em que foi publicado no Jornal Tribuna do
Norte, conforme previsto no art. 6º no Decreto
Municipal 4802/2012.

MuniCÍpio de pindaMonhanGaBa
auto de inFRaÇÃo - not 064/2015 – sFp
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica José Roberto de Oliveira, proprietário
do veículo com placa DUQ4196 a comparecer
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para
quitar os débitos referentes às evasões
cometidas na praça de pedágio na Estrada
do Atanázio, no período de setembro de
2014. Ressaltamos que o proprietário teve
5 dias para justificar as evasões a partir do
dia 11/11/2015, data em que foi publicado no
Jornal Tribuna do Norte, conforme previsto no
art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MuniCÍpio de pindaMonhanGaBa
auto de inFRaÇÃo - not 070/2015 – sFp
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica Maria Aparecida de Paula Jesus,
proprietária do veículo com placa EIT0106
a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para quitar os débitos referentes
às evasões cometidas na praça de pedágio
na Estrada do Atanázio, no período de
setembro e outubro de 2014. Ressaltamos
que o proprietário teve 5 dias para justificar
as evasões a partir do dia 11/11/2015, data
em que foi publicado no Jornal Tribuna do
Norte, conforme previsto no art. 6º no Decreto
Municipal 4802/2012.

MuniCÍpio de pindaMonhanGaBa
auto de inFRaÇÃo - not 074/2015 – sFp
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica Olívio Martins de Lara EPP, proprietário
do veículo com placa ELZ7958 a comparecer
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para
quitar os débitos referentes às evasões
cometidas na praça de pedágio na Estrada
do Atanázio, no período de agosto e setembro
de 2014. Ressaltamos que o proprietário teve
5 dias para justificar as evasões a partir do
dia 11/11/2015, data em que foi publicado no
Jornal Tribuna do Norte, conforme previsto no
art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

pReFeituRa MuniCipal de pindaMonhanGaBa
lei nº 5.845, de 25 de noVeMBRo de 2015.
Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio com a entidade que especifica.
dr. Vito ardito lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá celebrar convênio com a entidade social, sem fins lucrativos,
a seguir elencada:
entidade

Federal

Ficha

Verba

Lar da Criança Irmã Júlia

R$ 10.000,00

643

FMAS

art. 3º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos documentos
que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal de Contas e Lei Federal
8.666/93.
parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a subvenção à entidade.
art. 4º. Fica ainda, o Chefe do Executivo autorizado a celebrar termos aditivos e/ou rerratificação, que
se fizerem necessários para o atendimento e desenvolvimento dos projetos.
art. 5º As dotações orçamentárias a serem oneradas nos repasses ou para anulação para abertura de
crédito adicional suplementar e especial são: 01.14.14.08.244.0019.2002.3.3.50.39.00.05 fichas 643.
art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de novembro de 2015.
Vito ardito lerário
prefeito Municipal
sandra Maria Carneiro tutihashi
secretária de saúde e assistência social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 25 de novembro de 2015.
synthea telles de Castro schmidt
secretária de assuntos Jurídicos

MuniCÍpio de pindaMonhanGaBa
auto de inFRaÇÃo - not 079/2015 – sFp
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica Serlug Vale Reciclagem Ltda ME,
proprietária do veículo com placa ETW2466
a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para quitar os débitos referentes às
evasões cometidas na praça de pedágio na
Rodovia Vereador Abel Fabricio Dias, SP62
no período de agosto de 2014 a junho de
2015. Ressaltamos que o proprietário teve 5
dias para justificar as evasões a partir do dia
05/10/2015, data em que foi recebido através
dos Correios de acordo com o Aviso de
Recebimento, conforme previsto no art. 6º no
Decreto Municipal 4802/2012.

pReFeituRa MuniCipal de pindaMonhanGaBa
lei nº 5.846, de 25 de noVeMBRo de 2015.
autoriza o executivo Municipal a conceder subvenção e a celebrar convênios com as entidades
que especifica.
dr. Vito ardito lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

MuniCÍpio de pindaMonhanGaBa
auto de inFRaÇÃo - not 085/2015 – sFp
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica Eliana Antunes Cavalleri ME,
proprietário do veículo com placa FJE6160
a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para quitar os débitos referentes às
evasões cometidas na praça de pedágio na
Estrada do Atanázio, no período de setembro
de 2014 a abril de 2015. Ressaltamos que
o proprietário teve 5 dias para justificar as
evasões a partir do dia 11/11/2015, data em
que foi publicado no Jornal Tribuna do Norte,
conforme previsto no art. 6º no Decreto
Municipal 4802/2012.

art. l° O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção e celebrar convênio com as entidades
sociais, sem fins lucrativos, oriunda de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – FUMCAD, para as entidades a seguir elencadas:

ENTIDADE

SERVIÇOS/
PROJETOS

SUBVENÇÃO

Casa Transitória Fabiano
de Cristo

Sustentando
a
Esperança/2015

R$25.000,00

525

CONVÊNIO

Lar da Criança Irmã Julia

Acolhimento
Institucional

R$25.000,00

644

CONVÊNIO

Lar da Criança
Esperança

Acolhimento
Institucional

R$25.000,00

644

auto de inFRaÇÃo - not 100/2015 – sFp
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica A. L. Campanha Com. e Transp. de
Areia e Pedra, proprietário do veículo com
placa JOL8072 a comparecer ao Setor de
Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos
referentes às evasões cometidas na praça de
pedágio na Rodovia Vereador Abel Fabricio
Dias, SP62, no período de setembro de 2014 a
abril de 2015. Ressaltamos que o proprietário
teve 5 dias para justificar as evasões a partir
do dia 11/11/2015, data em que foi publicado
no Jornal Tribuna do Norte, conforme previsto
no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MuniCÍpio de pindaMonhanGaBa
auto de inFRaÇÃo - not 105/2015 – sFp
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica Alexandre Ribeiro Barbosa, proprietário
do veículo com placa LOA7702 a comparecer
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para
quitar os débitos referentes às evasões
cometidas na praça de pedágio na Estrada do
Atanázio, no período de setembro de 2014 a
maio de 2015. Ressaltamos que o proprietário
teve 5 dias para justificar as evasões a partir
do dia 11/11/2015, data em que foi publicado
no Jornal Tribuna do Norte, conforme previsto
no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

art.3º. Fica ainda, o Chefe do Executivo autorizado a celebrar termos aditivos e/ou rerratificação que se
fizerem necessários para o atendimento e desenvolvimento dos projetos.
art. 4º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de verbas consignadas no orçamento
vigente, ficando autorizada a abertura de crédito suplementar e/ou especial, se necessário.
art. 5º As dotações orçamentárias a serem oneradas nos repasses ou para anulação para a abertura de
crédito adicional suplementar e especial são:
525 - 01.14.21.08.243.0019.2002.3.3.50.43.00.03
644 - 01.14.21.08.243.0019.2002.3.3.50.39.00.03
527 - 01.14.21.08.243.0019.2002.4.4.90.30.00.03
530 – 01.14.21.08.243.0019.2002.3.3.90.39.00.03
art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Vito ardito lerário
prefeito Municipal
sandra Maria Carneiro tutihashi
secretária de saúde e assistência social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 25 de novembro de 2015.
synthea telles de Castro schmidt
secretária de assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 163/15

pReFeituRa MuniCipal de pindaMonhanGaBa
lei nº 5.847, de 25 de noVeMBRo de 2015.
prorroga o prazo para repasse das subvenções provenientes de verbas estadual e municipal,
referentes ao exercício de 2015, para as entidades que especifica.
dr. Vito ardito lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
art.1º Fica o Executivo Municipal autorizado a prorrogar até 28 de fevereiro de 2016 o prazo para o
repasse das subvenções previstas na Lei nº 5.770, de 06 de maio de 2015, provenientes de verbas
estadual e municipal, para as entidades a seguir elencadas:

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras,
titulares e respectivos suplentes do CMAS
- Conselho Municipal de Assistência Social,
convocados a comparecerem à 14ª reunião
extraordinária de 2015, a realizar - se:

Estadual

Básica

Convivência/
Adolescentes

R$51.326,43

---

Básica

Ass. Caridade Santa
Rita de Cassia

Benefício Eventual

R$6.300,00

---

Básica

SOS – Centro

Convivência
Familiar

R$18.000,00

---

Convivência
Adolescentes

---

R$89.523,00

Básica

Associação
de Salesianos
Cooperadores de
Pindamonhangaba

Convivência
Adolescentes

---

R$77.175,00

R$44.800,00

---

R$40.000,00

-----

Básica

Convivência
Adolescentes

IA3

Pindamonhangaba, 25 de novembro de 2015.
Vito ardito lerário
prefeito Municipal

local: Casa dos Conselhos Municipais

Benedito Sérgio Irineu
presidente do CMas
Observação: Lembrando aos conselheiros
que não puderem comparecer que enviem a
justificativa com antecedência para o email:
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

titulaR:- Denise Carvalho
de Mello (Secretaria de
Desenvolvimento Econômico)
suplente:- Eduardo Kogempa
da Costa (Secretaria de
Educação e Cultura)
titulaR:- Gustavo Felipe
Cotta Tótaro (Secretaria de
Administração)
suplente:- Rogério José
de Azevedo (Secretaria de
Administração)
titulaR:- Patrick Alessandro
C. de Lima (Secretaria de
Juventude Esporte e Lazer)
suplente:- Ranta Bertolo
Serra de Carvalho Pimentel
(Secretaria de Saúde e
Assistência Social)
titulaR:- Maria Eduarda San
Martin (Secretaria de Governo e
Integração)
suplente:- Rebeca Rezende
Guaragna Guedes (Secretaria de
Educação e Cultura)

titulaR:- Lorival Vighy Almeida
(Secretaria de Planejamento)
suplente:- Márcia Fernandes
Silva Lima (Secretaria de
Educação e Cultura)

a) aRtes CêniCas
titular:- Mateus Rogério Corrêa
suplente:- Alberto Marcondes
Santiago
b) aRtes Visuais/
audioVisual
titular:- Regina Midori
Fukashiro
suplente:- Pedro de Camargo
c) aRtesanato
titular:- Jackson Martins
suplente:- Erancleide Maria do
Nascimento Basaglia
d) CultuRa populaR
titular:- Alligton Aurélio de
Souza
suplente:- Shunichi Fukashiro

f) liteRatuRa
titular:- Maurício Cavalheiro
suplente:- Simone Höfling
g) MÚsiCa
titular:- Emile Cristina
Mourão
suplente:- Sérgio Antonio da
Silva
h) CultuRa aFRoBRasileiRa
titular:- Antonio Rogério Lemes
de Souza
suplente:- Maria Odila da Silva
2- O mandato dos membros
do Conselho será de 02 (dois)
anos, contados a partir de 28 de
outubro de 2015.
3- Esta portaria entra em vigor
na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 28 de
outubro de 2015.
Pindamonhangaba, 18 novembro
de 2015.
Vito ardito lerário
prefeito Municipal
Maria aparecida pedroso
Rocha pena

art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

dia: 02/12/2015 / horário: 8h30

PAUTA: apRoVaÇÃo do pMas/2016.

titulaR:- Karina Lacorte César
(Secretaria de Educação e
Cultura)
suplente:- Juliana Vasquez
de Andrade (Secretaria de
Educação e Cultura)

Municipal

Ass. para Auxílio
da Criança e do
Adolescente - Projeto
Crescer

Conselho MuniCipal
de assistênCia soCial
ConVoCaÇÃo paRa 14º ReuniÃo
eXtRaoRdinÁRia de 2015

SERVIÇOS/
PROJETOS

ENTIDADE

titulaR:- Eduardo Macedo
Monteiro (Secretaria de
Educação e Cultura)
suplente:- Sonia Aparecida
Euzébio Veloso (Secretaria de
Educação e Cultura)

e) danÇa
titular: João Junqueira
Cabral
suplente:- Maria Isabel de
Moraes

Pindamonhangaba, 25 de novembro de 2015.

SERVIÇO DE
PROTEÇÃO
SOCIAL

i - RepResentantes do
podeR pÚBliCo:

Ficha

art. 2º A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos documentos
que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do Tribunal de Contas e Lei Federal
8.666/93.

MuniCÍpio de pindaMonhanGaBa
auto de inFRaÇÃo - not 111/2015 – sFp
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica Andreia Ferreira da Silva Santos,
proprietária do veículo com placa MPX3007
a comparecer ao Setor de Fiscalização de
Pedágio para quitar os débitos referentes às
evasões cometidas na praça de pedágio na
Estrada do Atanázio, no período de agosto
de 2014 a fevereiro de 2015. Ressaltamos
que o proprietário teve 5 dias para justificar
as evasões a partir do dia 11/11/2015, data
em que foi publicado no Jornal Tribuna do
Norte, conforme previsto no art. 6º no Decreto
Municipal 4802/2012.

Valor

parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a subvenção, o auxílio
e/ou convênio com a entidade.

MuniCÍpio de pindaMonhanGaBa

dr. Vito ardito lerário, Prefeito
Municipal de Pindamonhangaba,
no uso de suas atribuições
legais, e de conformidade
com o art.3º, da Lei n.º
4.966 de 23.09.09, alterado
pela Lei nº 5.118, de 20 de
outubro de 2010, ResolVe
noMeaR os senhores abaixo
indicados, para integrarem
o Conselho Municipal de
Cultura – CMC do Município
de pindamonhangaba, para o
biênio 2015-2017.

ii- RepResentantes
da soCiedade CiVil

SERVIÇO DE
PROTEÇÃO
SOCIAL

Nova

poRtaRia GeRal nº 4.552, de
18 de noVeMBRo de 2015.

titulaR:- José Elias de Castro
Neto (Secretaria de Saúde e
Assistência Social)
suplente:- Ricardo José
Pereira (Secretaria de Educação
e Cultura)

SAJ/app/Projeto de Lei nº 162/15

MuniCÍpio de pindaMonhanGaBa
auto de inFRaÇÃo - not 078/2015 – sFp
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
notifica Olívio Martins de Lara EPP, proprietário
do veículo com placa ERS0641 a comparecer
ao Setor de Fiscalização de Pedágio para
quitar os débitos referentes às evasões
cometidas na praça de pedágio na Estrada
do Atanázio e Rodovia Vereador Abel Fabrício
Dias – SP62, no período de agosto e setembro
de 2014. Ressaltamos que o proprietário teve
5 dias para justificar as evasões a partir do
dia 11/11/2015, data em que foi publicado no
Jornal Tribuna do Norte, conforme previsto no
art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

pReFeituRa MuniCipal de
pindaMonhanGaBa

sandra Maria Carneiro tutihashi
secretária de saúde e assistência social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 25 de novembro de 2015.
synthea telles de Castro schmidt
secretária de assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 165/15

secretária de educação e Cultura
Registrada e Publicada na
Secretaria de Assuntos Jurídicos,
em 18 de novembro de 2015.
synthea telles de Castro
schmidt
secretária de assuntos
Jurídicos

27 dE noVEmbRo dE 2015
edital de CitaÇÃo
Processo Físico nº:0507082-05.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/
Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Requerido: Ademar Juliano 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(A) EXECUTADO(A) ABAIXO
RELACIONADO(A), 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)
executado(a) relacionado(a) em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO
do(a) mesmo(a), por edital, por intermédio do
qual FICA CITADO(A) 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.
Executado(a): Ademar Juliano Moreira
Documentos do(a) Executado(a):
Execução
Fiscal
nº:
050708205.2010.8.26.0445 - Proc. 4779/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/
Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 08/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
0014455, 0007539 e 0007847
Valor da Dívida: R$ 754,09
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Pindamonhangaba, aos 16 de setembro de
2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
NOS
TERMOS
DA LEI
11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM
DIREITA
edital de CitaÇÃo das eMpResas
Processo Físico nº: 0507181-72.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Assunto
Principal do Processo << Nenhuma informação
disponível >>
Requerente:Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Requerido: Izidoro Correard Filho
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) EXECUTADO(A) ABAIXO
RELACIONADO(A), 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
o(a)
executado(a)
relacionado em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO do(a) mesmo(a), por
edital, por intermédio do qual FICA CITADO(A)
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.
Executado(a): Izidoro Correard Filho
Documentos do(a) Executado(a): Documentos
da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma
informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0507181-72.2010.8.26.0445
- Proc. 4878/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Assunto
Principal do Processo << Nenhuma informação
disponível >>
Data da Inscrição: 08/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
0008255, 0006282 e 0014009
Valor da Dívida: R$ 1.375,80
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Pindamonhangaba, aos 17 de setembro de
2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
NOS
TERMOS
DA LEI
11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM
DIREITA
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edital de CitaÇÃo das eMpResas
Processo
Físico
nº:
050989165.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de
Licenciamento de Estabelecimento
Requerente:Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Requerido: Hamid Mohamad Said Abdouni 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 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: Hamid Mohamad Said Abdouni Me
Documentos da Executada: Documentos
da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma
informação disponível >>
Execução
Fiscal
nº:
050989165.2010.8.26.0445 - Proc. 7608/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de
Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
Valor da Dívida: R$ 1.313,27
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Pindamonhangaba, aos 17 de setembro
de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM
DIREITA
edital de CitaÇÃo das eMpResas
Processo
Físico
nº:
050994276.2010.8.26.0445 - Proc. 7659/2010
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente:Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Requerido: Ana Lucia dos Santos Roupas 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 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: Ana Lucia dos Santos Roupas Me
Documentos da Executada: Documentos
da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma
informação disponível >>
Execução
Fiscal
nº:
050994276.2010.8.26.0445 - Proc. 7659/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de
Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
0026595, 0030377,00030326 e 0030496
Valor da Dívida: R$ 676,79
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Pindamonhangaba, aos 16 de setembro
de 2015.
doCuMento assinado diGitalMente
nos teRMos da lei 11.419/2006,
ConFoRMe iMpRessÃo À MaRGeM
diReita
edital de CitaÇÃo
Processo Físico nº:
051064252.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente:Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Requerido: Anna Claudia da Silva Marcondes
edital de CitaÇÃo, CoM pRaZo de 30 dias

edital de CitaÇÃo das eMpResas
Processo Físico nº:0509078-38.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:Execução Fiscal - IPTU/
Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Requerido: Antonio Alves de Castro
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) EXECUTADO(A) ABAIXO
RELACIONADO(A), 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)
executado(a) relacionado em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)
mesmo(a), por edital, por intermédio do qual
FICA CITADO(A) 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.
Executado(a): Antonio Alves de Castro
Documentos do(a) Executado(a): Documentos
da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma
informação disponível >>
Execução
Fiscal
nº:
050907838.2010.8.26.0445 - Proc. 6778/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/
Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 18/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
Valor da Dívida: R$ 1.812,31
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Pindamonhangaba, aos 17 de setembro de
2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
NOS
TERMOS
DA LEI
11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM
DIREITA
edital de CitaÇÃo
Processo Físico nº:0509179-75.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:Execução Fiscal - IPTU/
Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Requerido: Francisco Rodrigues
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) EXECUTADO(A) ABAIXO
RELACIONADO(A), 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)
executado(a) relacionado(a) em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO
do(a) mesmo(a), por edital, por intermédio do
qual FICA CITADO(A) 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.
Executado(a): Francisco Rodrigues
Documentos do(a) Executado(a):
Execução
Fiscal
nº:
050917975.2010.8.26.0445 - Proc. 6889/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/
Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 18/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
0010380, 0020105 e 0010032
Valor da Dívida: R$ 910,75

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) EXECUTADO(A) ABAIXO
RELACIONADO(A), 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 o(a)
executado(a) relacionado(a) em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO
do(a) mesmo(a), por edital, por intermédio
do qual FICA CITADO(A) 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.
Executado(a): Anna Claudia da Silva
Marcondes
Documentos do(a) Executado(a):
Execução
Fiscal
nº:
051064252.2010.8.26.0445 - Proc. 8359/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de
Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
Valor da Dívida: R$ 1.719,27
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Pindamonhangaba, aos 16 de setembro
de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM
DIREITA
edital de CitaÇÃo das eMpResas
Processo Físico nº:
051114136.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente:Prefeitura
Municipal
de
Pindamonhangaba
Requerido: Cavalca de Barros & Barbosa
Ltda 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 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: Cavalca de Barros & Barbosa Ltda
Me
Documentos da Executada: Documentos
da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma
informação disponível >>
Execução
Fiscal
nº:
051114136.2010.8.26.0445 - Proc. 8859/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de
Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
0034416, 0029836, 0027074
Valor da Dívida: R$ 1.360,83

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Pindamonhangaba, aos 16 de setembro de
2015.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de Pindamonhangaba, aos 17 de setembro
de 2015.

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

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

SEXTA-FEIRA

Pindamonhangaba

27 de novembro de 2015

esportes
Tribuna do Norte
Atletas conquistam pódio no
Circuito Estadual de Atletismo
Pindamonhangaba
marcou presença no Circuito Estadual de Atletismo. Atletas da categoria
mirim subiram ao pódio
várias vezes. Esta competição foi dividida em etapas e 22 pindenses conquistaram vaga para ir à
final, realizada no dia 21
de novembro, em Piracicaba.
De acordo com informações do treinador dos
atletas pindenses, após
oito etapas de classificação os 32 atletas com
melhores resultados foram para as semifinais e a
equipe de Pinda foi muito
bem representada.

Nos resultados individuais Marcos Paulo Leal
foi campeão nos 100 metros sobre barreiras e 300
metros com barreiras;
Thamires Evelin, campeã
no salto em altura; Matheus Estêvão, vice-campeão nos 1.000 metros
com obstáculos; Kerolaine
Esteves Rafae, 3º lugar
nos 300 metros com barreiras; Gabriela Couto, 4º
lugar no lançamento de
dardo.
O revezamento masculino 4x75m, formado
por Marcos Leal, Matheus
Estêvão, Gabriel Araújo
e Pablo Luiz, ficou com o
vice campeonato; o reve-

zamento feminino, composto pelas atletas Ana
Luzia, Stefane Fernanda,
Maria Eduarda e Mariane
Tereza, com o 3º lugar.
Segundo informações
publicadas no site da Federação Paulista de Atletismo, o Circuito Estadual
Sesi-SP/FPA Iniciantes,
Pré Mirim e Mirim é uma
competição pioneira da
Federação e do Sesi, com
o apoio do Governo do Estado de São Paulo e tem
como objetivo fomentar
a modalidade em todo o
Estado, promover o intercâmbio entre as entidades
esportivas do Estado no
Atletismo.

Divulgação

A Secretaria de Esportes parabeniza a equipe pelos bons resultados

Pinda disputa final da Copa São
Paulo de futebol neste domingo
A equipe de futebol
masculino de Pindamonhangaba vai enfrentar o
time de Embu Guaçu na
final da XXXI Copa São
Paulo. A partida será na
casa do adversário neste
domingo (29). A competição é organizada pela Associação Paulista de Futebol e conta com a presença
de equipes tradicionais.
A agremiação pindense é formada pelos goleiros Alecsander e Misael;
na zaga tem Lucão, Caio,
João Vitor e Medrado; nas
laterais o time conta com
Miquéas, João Lucas, Julinho, Uriel e Mi Vinícius;
os volantes Jonathan,
Everton e Gabriel; no
meio campo, Dado, Ariel,
Webster, Pelé e Rayan; no
ataque, Edgar, Nandinho,
Léo, Daian e Wesley.

PRÓXIMAS RODADAS
CAMPEONATO SUB 09 - SÁBADO (28) - 8h15
Divulgação

FLUMINENSE X GEREZIM
RAMIRÃO
FERROVIÁRIA X TERRA DOS IPÊS
BOA VISTA
ETNA X SÃO PAULO
MACHADÃO
CAMPEONATO SÊNIOR 60 FINAL - DOMINGO (29) - 8h15

INDEPENDENTE X ESTRELA
FERROVIÁRIA
CAMPEONATO SÊNIOR 35 FINAL - DOMINGO (29) - 10h30

UNIDOS DO JD. REZENDE X SÃO CRISTÓVÃO
FERROVIÁRIA
*Será cobrado R$ 3 o ingresso para as finais do Sênior 60 e Sênior
35, que será realizado no Estádio da Ferroviária, a partir das 8h15

Equipe está confiante no título
O técnico de Pinda
afirma que a expectativa da final é a melhor
possível, pois, está a
um jogo do objetivo,

que sempre foi ser campeão. Ele destaca que
essa partida certamente
consagrará a excelente
campanha na competi-

ção. “O time continua
treinando forte e se preparando
psicologicamente para o jogo mais
importante do ano”.

Muay Thai obtém
medalhas ouro e
prata em Copa
Divulgação

Jogadores de vôlei podem se inscrever em Copa
Divulgação

Os jogos serão realizados no “João do Pulo”
Estão abertas as inscrições para a II Copa Pinda
de Vôlei de Areia - troféu
professor Alfredo de Andrade - Una. A competição será em duplas e os
interessados devem ir ao

“João do Pulo”, “Zito” ou
“Juca Moreira” para se
inscrever. É necessário
apresentar o RG e o último dia para se inscrever
é quarta-feira (2). A Copa
será realizada entre os dias

3 e 13 de dezembro.
Podem
participar
atletas das categorias
veterano/adulto,
infantil e mirim. As duplas devem utilizar
camisas ou camisetas,

shorts ou bermudas da
mesma cor predominante. Até 12 inscritos haverá formação
de grupos, acima deste
número a competição
será com eliminatórias
simples.
As partidas acontecerão na quadra do “João
do Pulo” e os horários
serão divulgados em breve. Os jogos, na categoria
adulta, serão disputados
em melhor de três sets,
sendo os dois primeiros
de 21 pontos, em caso de
empate, o terceiro será
de 15 pontos. Já os das
categorias infantil e mirim serão um set de 21
pontos.
De acordo com o regulamento da competição,
o evento será realizado
seguindo as regras da Federação Internacional de
Volleyball, que também é
adotada pela Confederação Brasileira de Voleibol.

Atletas do Muay Thai de Pinda podem integrar a
Seleção Brasileira no Mundial
Oito atletas da equipe
TFC - Tourão Fight Club
- participaram da Copa
Paulínia, no dia 21 de novembro, representando
Pindamonhangaba e conquistaram medalhas. Agora eles estão aguardando
convocação para a Seleção
Brasileira, que disputará o
Mundial de Muay Thai em
março de 2016. A competição foi realizada no estádio do clube Paulinense.
Juliano Limma e Carlos Eduardo Mathias
conquistaram ouro, Caio
Machado, Luis Guilherme
Simões, Guilherme Kveira, Júlia Thais, Jonatas
Ramos e Guilherme Prado trouxeram medalha de
prata. Tourão ganhou me-

dalha de ouro como técnico da TFC.
De acordo com o técnico Tourão, o campeonato
foi de altíssimo nível, com
a participação de atletas
que já foram para mundiais. A competição foi
muito bem organizada
pela Federação Paulista,
sendo um sucesso.
“Fiquei muito satisfeito com o evento de forma
geral. Também faço parte
da comissão técnica da
Seleção Brasileira que vai
para o Mundial e também
irei escolher os representantes do Brasil, por conta
disso, fiquei feliz com todos os atletas que foram
a este evento”, comenta
Tourão.

