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PINDA LIDERA RANKING DE 
EMPREGOS NO VALE DO PARAÍBA

De acordo com balanço di-
vulgado pelo Caged – Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados – referente ao mês 
de janeiro de 2016, Pindamo-
nhangaba foi a única cidade 
do Vale do Paraíba a ter saldo 
positivo na criação de postos de 
trabalho.

O setor de maior destaque 
foi a indústria de transforma-
ção, que admitiu 708 profi ssio-
nais e desligou 219, com saldo 
de 489 postos – o que contri-
buiu para o município fi car na 
39ª posição no ranking estadu-
al de geração de empregos.
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Setor industrial foi o principal responsável pelo resultado positivo de Pindamonhangaba no Caged

Dr. Paim é homenageado patrono 
do novo prédio do Fórum

O nome de Dr. José Roberto 
Paim foi escolhido como patro-
no do novo prédio do Fórum de 
Pindamonhangaba. A cerimô-

nia foi realizada na sexta-feira 
(26), quando o juiz Alexandre 
Levy Perrucci evidenciou as 
qualidades do homenageado. 

“Sempre muito ativo, o Dr. 
Paim desenvolveu inúmeras 
ações em várias áreas da socie-
dade, deixando um legado de 

ética, valores e integridade. De-
vido a tudo isso, seu nome foi o 
escolhido”, afi rmou.

PÁGINA 5

Autoridades destacaram os trabalhos e a integridade do homenageado, Dr. Paim, durante a cerimônia

Prefeitura 
realiza seletiva 
para judocas

Pindamonhangaba promove 
seletiva de judô para os Jogos 
Abertos da Juventude e Jogos 
Regionais neste sábado (5), no 
Centro Esportivo João Carlos 
de Oliveira “João do Pulo” e no 
salão de artes marciais “Milton 
Monteiro”.  

PÁGINA 8

Divulgação

Divulgação

Cidade cria 
hotsite com 
informações 
sobre combate 
ao Aedes

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba criou um hotsite 
com informações sobre o com-
bate ao Aedes aegypti, mos-
quito transmissor da dengue, 
chikungunya e zika. A página 
é alimentada diariamente e 
pode ser acessada pelo ende-
reço: www.pindamonhangaba.
sp.gov.br/aedes.

PÁGINA 5

Programa de rádio 
discute políticas 
públicas e papel 
das mulheres
na sociedade



ARENA 101 Pinda: 4/3 (sexta) – Jads & Jack-
son. 5/3 (sábado) – Fiduma & Jeca. 12/3 (sábado) 
- Thiago Brava. 7/5 (sábado) - Henrique & Giuliano.

BAR DO SANTISTA Pinda: Som ao vivo  quarta 
e domingo, com ótimos artistas da cidade e região.

CASARÃO SHOW Roseira - Toda quinta, banda ao 
vivo e Dj Toni Balada. Mulheres vip até meia noite. 
Estrada Pinda-Roseira.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) 
Pinda – Baile com banda ao vivo todo sábado início 
18h30. Para pessoas a partir de 50 anos. Sócios 
não pagam e não-sócios R$ 10 por baile. Tel (012) 
3645-2361

CERVEJARIA DO GORDO Lorena: 5/3 (sába-
do) – Black Hole. The Abduction. Chapeleiro. Gui-
lherme Guerreros. 

CHICK NA ROÇA Taubaté: 4/3 (sexta 22h) - 
Porco no Rolete. Toniel & Josiel, Rafael Maia e Ban-
da Rodeio. Elas vip até 23h.   

CLUBE DA VILA São Benedito realiza três bai-
les  no Recinto São Vito (Moreira César) em Março.  
6/3 - Banda Magia Musical (Flávio Sideral). 20/3 
- Banda Gold. 27/3 - Banda Alphavalle. Tel (12) 
3642-2087.

CLUBE DO VAQUEIRO de Roseira: Banda ao 
vivo todo sábado.  Elas free até meia noite. Tel 
(3641-2424).

CLUBE DO LAZER Taubaté: Quarta-Feira (20h): 
9/3 – Bruno & Hyago. 16/3 – Banda Liberty. Do-
mingo (20h):     6/3 – Marcos Frahn. 13/3 – Nova-
Tropical. 

CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix:  5/3 
(sábado)  - A partir desta data os bailes serão or-
ganizados por Lucio Paquinha. Inauguração com 
Bruno & Hyago, César Barbosa, Marrom e Henrique 
Toledo. Tel. (12) 99602-9554 e 99110-0521.

DEGUST HOUSE Pinda: A nova opção em bons 
bailes em Pindamonhangaba, em ambiente con-
fortável bem no centro da cidade. 4/3 (sexta 21h) 
– Flávio Sideral.  6/3 (domingo 20h) – José Luiz 
dos Teclados. 11/3 (sexta) - Sincronia Sertaneja. 
13/3 (domingo) - Bruno & Hyago. 18/3 (sexta) 
- Mineirinho dos Teclados. 20/3 (domingo) - Ale-
xandre Vilela. 25/3 (sexta) - Não terá baile. 27/3 
(domingo) - Miranda & Souza Neto. Reserva de 
mesa antecipada.  Tel (12) 99619-5702 (Gerson). 
Rua Rubião Júnior, 65, ao lado do Supermercado 
Excelsior.

ESTÂNCIA SERTANEJA Caçapava: 4/3 (sexta) 
- Camila & Haniel. 5/3 (sábado) -  MC Livinho. Pe-
dro Henrique & Matheus. 

FERROVIÁRIA Pinda: Som ao vivo no deck da 
piscina SEXTA-FEIRA:  4/3 – César Barbosa.  11/3 
– Bruno & Hyago.  18/3 – Henrique Toledo. 25/3 
– Não haverá.  01/4 – César Barbosa. Associado 
não paga e não associado homem R$ 5 e mulher 
vip até 23h.

FERROVIÁRIA Pinda: 12/3 (sábado) - Retrô na 
Ferrô. Banda Targus e Djs Serginho e Adriano K. Tel 
(12) 2126-4444. Veja mais detalhes no Destaque 
da Semana no fi nal desta coluna.

FERROVIÁRIA Pinda: 16/4 (sábado) – Baile de 
Aniversário. Banda Clave de Sol de Volta Redonda, 
que fez grande sucesso no clube o ano passado.

MANGUERÃO Pinda: 5/3 (sexta-feira 22h) – 
Marrom Sertanejo. 12/3 (sexta) - Bruno & Hyago. 
Ingresso R$ 10.

MUNDI Taubaté: 3/3 (quinta) – Balada Prime. 
Talis e Welinton.  5/3 (sábado) – Talis & Talita.

MUTLEY Taubaté: 4/3 (sexta) – We Love Tequi-
la. Banda Like in Box.  5/3 (sábado) – Banda Arena 
Rock. dayse@mutley.com.br. 

ÓPERA MIX Pinda: 3/3 (quinta) – Jorge Dimas, 
e Renan Mareso. Aniversariante mais 5 acompa-
nhantes vip. Elas e trajados até meia noite são vip. 
Antiga Vinil.

ÓBVIO Pinda: Não informado. Rua Prudente de 
Moraes, em frente à Escola de Comércio. 

PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda: 5/3 (sá-
bado) - Festa Ressaca do Carnaval. Massa Quente. 
Bateria do Sambatuque. 

PINDABAR Pindamonhangaba: Segunda 
Sertaneja. 14/3 - Banda Rodeio. Quarta Serta-
neja. 30/3 - Banda Rodeio. Sábado 5/3 - Gro-
ve Night. Flash back dos anos 70, 80 e 90. Dj 
Adilson Fernandes. Domingo – A partir de 20/3 
(novo horário 19h) - Roda de Samba Fabiano 
do Dileto ao vivo. Fabiano convida “Sou Mu-
leke”.  

 POINT DA FAMÍLIA Pinda: 6/3 (domingo das 
20 às 23h30) - Inauguração com o músico André 
Guedes. Quinta e domingo das 18h à meia noite, 
e sexta e sábado das 18h à 1h. Ao lado da Via Ex-
pressa, antigo “BarNabé”.

RANCHO DO COWBOY Taubaté: 4/3 (sexta) – 
Modão Turuna e Jane. Sertanejo universitário Kery 
dim, Ed & Lincoln, Lucas Ferras, e Malostti e Minei-
ro. Estrada do Barrero, ao lado do West Point, após 
o Bar do Carioca.

RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 4/3 (sexta) - 
Alexandre & Fabiano.

RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural: 
3/3 (quinta) – Robson Luiz. 5/3 (sábado) – Zé Pre-
tinho. Tel. (12) 99775-0389.

RESTAURANTE COLMÉIA Pinda: 12/03 (sába-
do) - Noite Forróneja. Peixe Elétrico e Banda Ro-
deio.  Todo domingo -  Almoço com música ao vivo. 
Telefone (12) 3652-2120.
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João Paulo 
OuverneySom da Terra “POR QUANTAS VEZES me dá raiva de que-

rer, em concordar com tudo que você me faz, já 
fi z de tudo pra tentar te esquecer, falta coragem 
pra dizer que nunca mais...” – Fagner

DESTAQUE DA SEMANA

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 

Todos já esperavam

Queda acentuada do PIB 
não gerou polêmica

A FERROVIÁRIA de Pindamonhan-
gaba realiza a 7ª balada Retrô na Ferrô 
no dia 12 de março, presença da Banda 
Targus e DJs Adriano K (Domingueira da 
Ferroviária) e Serginho (Literário). Outra 
atração será a seção “Tributos aos Ma-
monas” na qual os DJs vão homenagear 
a banda que neste mês completa 20 anos 
de seu trágico fi nal. A venda dos ingres-
sos para associados e não associados já 
começou, são limitados e o primeiro lote 
tem preço promocional. À venda na Te-
souraria, Academia e Lanchonete do Clube 
/ Lojas Netto Jeans Centro e Shopping 
Patio Pinda / Pit Stop Posto Ipiranga São 
Benedito e Bar do Léo. Preços 1º lote: R$ 
10 associado e R$ 20 não associado.

Paróquia São Cristóvão promove 
Feira da Saúde no Goiabal

A Paróquia de São Cristóvão 
promove a 2º Feira da Saúde, neste 
domingo (6), das 8h30 às 14 horas. 
O evento será realizado na comuni-
dade de Nossa Senhora Rosa Místi-
ca no Goiabal – igreja que faz parte 
da paróquia do São Cristóvão, do 
Cidade Nova – e também recebe 
fi éis de vários bairros, dentre eles 

Campinas, Lago Azul e Shangri-lá.
Dentre as atividades que serão 

oferecidas gratuitamente à comu-
nidade estão: aferição de pressão 
arterial; teste de glicemia; orienta-
ção sobre direção defensiva; usos 
de plantas medicinais e fantoches 
sobre o tema; alimentação saudável 
com verduras não convencionais; 

orientação e prevenção à dengue, 
às drogas, ao álcool; odontologia e 
esclarecimentos sobre doenças bu-
cais; serviços da Delegacia da Mu-
lher; ofi cinal artesanal; trabalhos 
do Centro de Convivência dos Ido-
sos; corte de cabelo, sobrancelhas, 
escovas, unhas decoradas; músicas 
e atividades físicas.

Paineiras realiza festa para relembrar carnaval

RANCHO TRADIÇÃO FARÁ CHURRASCO NESTA SEXTA

A divulgação da acentuada e preocupante queda de 3,8% no 
PIB – Produto Interno Bruto (que é tudo o que o país produz) 
– em 2015 em relação ao ano anterior poderia cair como um 

verdadeiro soco no estômago de toda a nação. Mas não foi assim.
A verdade, nua e crua, é que todos já estavam esperando um ce-

nário desastroso – até mesmo boa parte do Governo, ainda que não 
tivesse admitido anteriormente e duvidado das estimativas de espe-
cialistas.

Fato é que os dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística – agora estão aí, estampados em todos os noticiários e 
serão assuntos durante o resto do mês – ainda mais se o Governo ou-
sar fazer perspectivas otimistas e não realistas para os próximos anos.

Aliás, vale ressaltar que a queda é a maior da série histórica atual 
do IBGE, iniciada em 1996. Considerando a série anterior, é a maior 
queda desde 1990, quando o recuo foi de 4,3%.

De qualquer modo, não foi surpresa para ninguém. E como o ano 
de 2016 entrou trazendo grandes difi culdades para os brasileiros, 
em continuação do ano anterior, cortar os gastos é uma das alter-
nativas para a crise que a economia vem sofrendo nos últimos anos.

Segundos dados do IBGE de 2015, a indústria está passando por 
um dos seus piores momentos de crise, e são poucas as cidades que 
têm obtido destaque no segmento. Como curiosidade ao leitor, vale 
ressaltar que Pindamonhangaba foi o único município da região com 
saldo positivo na geração de empregos, conforme dados do Caged 
(página 3).

Voltando ao ponto central, com o lado econômico cada vez menos 
otimista, remodelar o orçamento tem sido uma solução viável para 
parte os brasileiros saírem do vermelho. Especialistas afi rmam que 
mesmo com o cenário da economia em estado decadente, existem al-
guns países que estão se saindo bem, como a Austrália, que vem expor-
tando muitos de seus produtos e, com isso, aumentando a economia 
local. Os economistas enfatizam que o bom desempenho fi nanceiro da 
Austrália se deve pelo fato do governo australiano ter dado estímulos 
fi scais e auxílio para as pequenas empresas, além de estar investindo 
em setores que aumentariam o seu crescimento econômico do país.

Por outro lado, temos o Brasil indo em direção contrária e pro-
porcionando soluções que criam respostas contraditórias, como o 
caso mencionado de reforma na Previdência Social.

Especialistas enaltecem a importância de se investir de maneira 
coletiva, os executivos citam que com organização e qualidade pode 
ser permitido acelerar o crescimento econômico. Empresários e pe-
quenos empreendedores afi rmam a importância de incentivar a eco-
nomia e comércio local para o crescimento e que é de grande valor 
estar atento aos interesses públicos, contemplando o potencial e as 
virtudes de uma cidade.

A população está sentindo o peso da infl ação nos alimentos, a 
cesta básica teve um aumento absurdo, e frutas e verduras estão cus-
tando quase que o dobro, além de outros itens como açúcar, pão e 
carne também. Em 2015, um dos gastos mais cortados pela popula-
ção foi o lazer, onde estava incluso viagens para o exterior, dentre 
outros como os lanches fora de casa. Algumas pessoas estão buscan-
do novas fontes de renda, além do emprego habitual e outros têm 
recorrido aos bancos e fi nanceiras.

Segundo dados divulgados pela Organização para a Cooperação 
e o Desenvolvimento Econômico, o crescimento global será limitado 
para o ano de 2016. De acordo com especialistas, essa crise não irá 
perdurar por muito tempo e existem setores que podem impulsionar 
a economia, como a exportação e facilidades de se obter crédito.

Esperamos que isso aconteça o quanto antes e que a economia 
volte a crescer.

O Rancho Tradição de Pindamonhanga-
ba realiza a noite da Costela Fogo de Chão, 
nesta sexta-feira (4), a partir das 22 ho-
ras, nas instalações da fazenda. Durante 
churrasco haverá o sorteio de uma noite 
em um motel.

Haverá atrações como Caipira Mazza-
ropinho, Modão Turuma, Kery Dim, Ed e 
Lincoln, Lucas Ferraz Malostti e Mineiro e 
modão com Jane.

O rancho está localizado na rodovia Presi-
dente Dutra, km 103, sentido Rio de Janeiro.

O Paineiras Country Club rea-
liza “A Festa – Ressaca de Carna-
val”, folia para aqueles que não se 
despediram da festa popular, mes-
mo estando em março. O evento 
será neste sábado (5), a partir das 
23 horas.

A festa contará com atrações 
como Massa Quente, grupo de axé 

e micareta; bateria Sambatuque e 
Dj Marcelo Boto, além de marchi-
nhas e samba enredo. O segundo 
lote de ingressos já está à venda 
por R$ 25. Para reservar camaro-
tes é necessário ir até a diretoria do 
clube.

Os pontos de vendas são: a se-
cretaria do próprio clube, na loja 

Neto Jeans, Ferrara, Aerofi sic, Lara 
bebidas, Splash Gift Sote (Sho-
pping), Vilarejo Pizzaria (Taubaté), 
JBM Acessórios (Moreira).

O clube está localizado na rodo-
via Amador Bueno da Veiga, 2009, 
Socorro. Mais informações pelos 
telefones: (12) 3642-8599, 3522-
5356.

Reinaldo Meneguim/Hórus



Pinda lidera ranking 
de empregos no 
Vale do Paraíba
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EspEcialistas 
rEalizam vistoria 
Em ribEirão

Profissionais especialistas 
da Sabesp, Cetesb e Prefeitu-
ra reuniram-se na quarta-feira 
(2) para fazer uma avaliação 
no ribeirão da Galega. Na se-
gunda-feira (29) os moradores 
da região registraram fotos que 
mostravam que a água do local 
estava com tonalidade averme-
lhada.

O Departamento de Meio 
Ambiente da Prefeitura acionou 
a Cetesb para investigar o ocor-
rido. Além de vistoriar o rio, 
para identificação de vestígios 
na vegetação, os especialistas 
também conversaram com os 
moradores.

Ferdinando de Barros Cobra, 
biólogo e analista ambiental da 
Cetesb, contou que profissionais 
da própria Prefeitura estiveram 
no local assim que viram o re-
gistro em fotos, apenas pouco 
tempo depois do acontecido, 
mas a água estava com sua to-
nalidade normal.

“É estranho como uma subs-
tância que deixou o rio aver-
melhado não tenha deixado 
nenhum indício. Mesmo que a 
massa de poluente tenha pas-
sado, como o rio está com ve-

getação, ficaria algum vestígio. 
Vistoriamos o rio, conversamos 
com as pessoas e também veri-
ficamos as galerias, porque são 
pontos distintos. Avaliamos e 
não tem nenhuma indústria na 
região que poderia ter gerado 
isso. Jamais seria tinta da ci-
clovia, isso é impossível, pois a 
tinta de ciclovia não é lavável”, 
revelou o biólogo.

Para ele, uma das hipóteses 
para a coloração da água pode 
ser o despejo de alguma even-
tual empresa, que trabalhe com 
limpeza e sistema de tratamento 
de indústria, ou de fossa séptica, 
que tenha feito uma descarga ir-
regular.

O biólogo salienta ainda que 
o Departamento de Meio Am-
biente da Prefeitura está muito 
integrado com a Cetesb. Com 
isso, se acontecer novamente 
um caso como este, os mora-
dores podem entrar em conta-
to pelo telefone 3645-1494 ou 
ainda, se possível, fazer a coleta 
da água e entregar ao Depar-
tamento de Meio Ambiente da 
Prefeitura, para que a Cetesb 
seja acionada e faça análise do 
material o mais rápido possível.

vistoria não acusou anormalidades no ribeirão

Divulgação

Programa de rádio discute 
políticas públicas e o papel das 
mulheres na sociedade

Com o objetivo de cons-
cientizar a população sobre as 
conquistas, as ações, propos-
tas e políticas públicas vol-
tadas à mulher, o programa 
de rádio “O Prefeito e Você”, 
da quarta-feira (2), contou 
com a presença de membros 
do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher e outras 
representantes de vários seg-
mentos da sociedade.

Próximo às comemorações 
de mais um Dia Internacional 
da Mulher (8 de março), o 
programa abriu espaço para 
discutir o papel das mulheres 
na comunidade, seus proble-
mas e dúvidas. Para todas 
as conselheiras presentes ao 

programa, Pindamonhangaba 
é destaque na apresentação 
de muitos projetos, cursos 
e políticas públicas voltadas 
a garantir a saúde, novas 
oportunidades de trabalho e o 
bem estar do público femini-
no.

Além disso, as convidadas 
do programa também deram 
depoimento, mostrando suas 
conquistas e convocando o 
público feminino a tomar o 
rumo de sua vida, buscando 
sempre novas conquistas. A 
questão da violência domés-
tica às mulheres e o exemplo 
de outras mulheres vitoriosas 
também foram abordadas, 
convocando a participação 

nos muitos encontros, pa-
lestras e grupos que podem 
ajudar as pessoas interessa-
das. “É muito importante que 
as mulheres se conscientizem 
do seu papel na sociedade 
e que busquem participar 
das discussões das políticas 
públicas criadas para elas, 
garantindo novos benefícios”, 
disse o prefeito.

Vale destacar que além de 
um cronograma repleto de 
atividades que será realizado 
pelo conselho, a Câmara de 
Vereadores também realiza-
rá na segunda-feira (7), às 
19h30, uma sessão em come-
moração ao Dia internacional 
da Mulher.

membros do conselho municipal dos Direitos da mulher e outras 
representantes de vários segmentos da sociedade

Divulgação

Pindamonhangaba foi a úni-
ca cidade do Vale do Paraíba a 
ter saldo positivo na criação de 
postos de trabalho, liderando o 
ranking na região. A informação 
foi divulgada pelo Caged – Ca-
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados – órgão ligado 
ao Ministério do Trabalho, e 
mostra que o município mante-
ve destaque na geração de em-
pregos.

Pindamonhangaba está em 
39º lugar no ranking de geração 
de empregos no Estado. Das ci-
dades do Vale do Paraíba, Pin-
da é a que está na liderança do 
ranking, com saldo positivo de 
452 postos de trabalho.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico, avalia os dados do 
Caged e o secretário da pasta 
enfatiza o empenho da admi-
nistração municipal em atrair 
novos investidores para o mu-
nicípio, o que tem contribuído 
para a geração de empregos. A 

maior destaque em pinda foi a indústria de transformação

Prefeitura também incentiva os 
microempreendedores indivi-
duais, que estão formalizando 
seus negócios.

Dados de janeiro apontam 
que o setor de maior destaque 
em Pindamonhangaba foi a in-
dústria de transformação, que 
admitiu 708 profissionais e des-
ligou 219, tendo o saldo positi-
vo de 489 postos. A construção 
civil também voltou a contratar, 
com 21 vagas de saldo positivo.

“Superar desafios e gerar em-
pregos é compromisso da Pre-
feitura. As médias e pequenas 
empresas, em tempo de crise, 
geram e mantém seus empregos, 
pois a mão de obra não compete 
com a tecnologia das máquinas, 
ao contrário das grandes empre-
sas, que são altamente afetadas 
quando o mercado é recessivo. 
Crise se responde com traba-
lho”, garantiu o secretário de 
Desenvolvimento Econômico.

cidade possui indústrias de vários segmentos

Divulgação

Divulgação
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Divisão De ComuniCação
Chefe da divisão de ComuniCação: Robson Luís monteiRo (mtb 18.021) - (12) 3644-2275 - imprensa@Camarapinda.sp.gov.br

assistente de imprensa parlamentar: Luiz CaRLos Pinto (mtb 32.783) - (12) 3644-2279 - ComuniCaCao@Camarapinda.sp.gov.br

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

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

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

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

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
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O vereador Toninho da 
Farmácia (PDT) solicita 
providências urgentes para 
evitar enchentes como as que 
aconteceram nesta última se-
mana no bairro do Beira Rio.

O vereador já vinha aler-
tando e solicitando uma aten-
ção especial da administração 
para este local, para tanto, 
havia pedido a manutenção 
preventiva da casa de bombas 
para evitar as enchentes. “In-
felizmente não foi realizada 
esta manutenção preventiva 

Toninho da Farmácia solicita 
providências para evitar 
enchentes no bairro do Beira Rio

e as ruas do bairro foram 
alagadas”, disse o edil.

Em nome dos moradores 
o parlamentar solicita, ainda, 
a limpeza de todas as bocas 
de lobo do bairro, a limpeza 
da área verde e a manutenção 
da casa de bombas.

“Em 2010 os moradores 
sofreram uma grande inunda-
ção, por isso, necessitamos de 
ações preventivas para evitar 
mais problemas neste ano”, 
conclui o vereador Toninho 
da Farmácia.

As fotos mostrAm os locAis AlAgAdos no BeirA rio e A BomBA que precisA 
de mAnutenção pArA ev itAr As enchentes

Mulheres serão 
homenageadas durante 
sessão solene na Câmara
de Pindamonhangaba

EvEnto Está prEvisto para o dia 07 dE

março, a partir das 19h30 no plEnário 
“dr. Francisco romano dE olivEira”

A Câmara de Pinda-
monhangaba promove na 
próxima segunda-feira,  
dia 07 de março, a par-
t ir  das 19h30, a Sessão 
Solene em comemoração 
ao ‘‘Dia Internacional da 
Mulher ’’ .  Anualmente ,  
p o r  f o r ç a  d o  D e c r e t o 
Legislativo nº 05/1995, 
o evento é realizado no 
Plenário “Dr.  Francisco 
Romano de Oliveira”,  na 
sede do Palácio Legisla-
t ivo “Dr.  Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”. 

Este ano serão home-
nageadas  a s  segu in tes 
mulheres:  Maria Apare-
cida de Oliveira Alves,  

M a r i a  D i v a  C a m p o s 
F e r r e i r a ,  M a r i a  O l g a 
Marcondes Nunes,  May-
sa  Miche l l e  de  Fa r i a , 
El isângela Azevedo da 
Silveira,  Selma Apareci-
da Mathias e Tereza Cris-
t ina do Amaral Santos.  
Todas  deverão receber 
Diplomas de Honra ao 
Mérito por sua atuação 
nos  d i fe rentes  campos 
da sociedade de Pinda-
monhangaba.

A solenidade tem en-
trada franca e a Câmara 
d e  P i n d a m o n h a n g a b a 
es tá  local izada  na  rua 
Alcides Ramos Noguei-
ra,  860, Mombaça.

no plenário dA câmArA, mulheres receBerão o reconhecimento dos vereAdores 
de pindAmonhAngABA

Di v i s ã o D e Co m u n i C a ç ã o/CvP

Na sessão ordinária realizada 
nesta segunda-feira, dia 29 de 
fevereiro, o vereador Magrão 
(PPS) prestou significativa 
homenagem ao ex-jogador de 
futebol amador do município, 
Norival Sebastião - “Bodinho”. 
O Projeto de Lei nº 07/15, de 
autoria do vereador, foi aprovado 
por unanimidade. Desta forma, a 
Quadra Coberta do CDHU – Cí-
cero Prado, localizada no Distrito 
de Moreira César passa a ter o 
nome do homenageado: Norival 
Sebastião “Bodinho”.

O parlamentar apresentou a 
biografia do homenageado, aos 
familiares, amigos e público 
presente que acompanhavam 
a sessão. Após aprovação do 
projeto, Magrão fez questão de 
registrar esse momento com o ho-
menageado,  familiares e amigos, 
exaltando a história de Bodinho 
na área do esporte em nossa 
cidade. “Quando fiz a leitura da 
biografia do Bodinho vi que seus 

Aproveitando a 
presença do Ministro 
dos Transportes, Antô-
nio Carlos Rodrigues 
(PR) em Pindamo-
nhangaba, o Vereador 
Professor Eric (PR) 
protocolou o ofício nº 
02/2016, através do 
qual solicita a suspen-
são do pagamento de 
tarifa de pedágio dos 
veículos com placas 
de Pindamonhangaba, 
na praça de pedágio 
localizado no Km 88, 
em Moreira César, na 
Rodovia Presidente 
Dutra (BR 116). 

O Vereador Profes-
sor Eric entende que “é 
de extrema importância 
para nossa cidade, pois já existe 
isenção das tarifas de pedágio na 
praça de pedágio localizada no Km 
318, da Rodovia Presidente Dutra, no 
Rio de Janeiro, para os veículos com 
placas dos municípios de Resende 
e Itatiaia”.

Além disso, os veículos pesados 
estão impedidos de trafegar pela 
Estrada Municipal do Atanásio, que 
liga o Distrito de Moreira César à 
Região Leste de Pindamonhangaba, 
dois dos polos mais industrializados 
da cidade, tendo que percorrer um 
contorno através da Rodovia Vere-
ador Abel Fabrício Dias, SP – 62, 
aumentando o percurso em cerca 
de 15 km, encarecendo os custos de 
transporte e complicando o trânsito 
dentro da área urbana do municí-
pio. “O Ministro dos Transportes, 
Antônio Carlos Rodrigues (PR) 
faz um trabalho muito sério, frente 

Após as fortes chuvas 
e os problemas verifica-
dos em diversas pontes 
e viadutos do município, 
o Presidente da Câmara 
d e  P i n d a m o n h a n g a b a , 
Vereador Felipe César – 
FC (PMDB) apresentou o 
requerimento nº 01/2016 
em que defende que o 
Executivo realize,  com 
urgência,  uma rigorosa 
fiscalização e a constante 
manutenção nos viadutos 
e pontes do nosso muni-
cípio, inclusive da zona 
rural.

Fel ipe César  lamenta 
o problema que houve no 
viaduto que dá acesso a 
região les te  da  c idade 
com a queda de par te  da 
estrutura  da construção 
e  com a ponte  que l iga 
os  bairros  Mantiqueira 
e  Pasin.  “Entendo que é 
dever  da Adminis t ração 
Municipal  prevenir  aci-
dentes  e  cons iderando  
que inúmeros viadutos e 
pontes de Pindamonhan-
gaba foram construídos 
há  mui tos  anos  é  que 
peço essa f iscal ização e 
manutenção nas  pontes 
e  viadutos  da zona ur-

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) e os de-
mais vereadores da Câmara 
de Pindamonhangaba estão 
unidos fortemente para apoiar 
a entidade assistencial  APAE 
- Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - de Pinda-
monhangaba, fundada em 04 
de dezembro de 1970.

A APAE é uma associação 
civil beneficente, com atuação 
nas áreas de assistência social, 
educação, saúde, prevenção, 
profissionalização e trabalho, 
defesa e garantia de direitos, 
esporte, cultura, lazer, estudo 
e pesquisa, entre outros, sem 
fins lucrativos ou econômicos, 
com duração indeterminada. 

A APAE tem por missão 
promover e articular ações de 
defesa de direitos e preven-
ção, orientações, prestação 
de serviços e apoio à família, 
direcionados a melhoria da 
qualidade de vida da pessoa 
com deficiência e a constru-
ção de uma sociedade justa e 
solidária.

“Por tudo que ela realiza 
é que solicitamos a toda a 
nossa população, aos órgãos 
da nossa cidade e as nossas au-
toridades que ajudem a APAE, 
principalmente a Presidente 

Magrão homenageia 
ex-jogador “Bodinho” 
com denominação da 
quadra do CDHU

norival sEbastião, o “bodinho”
FEz partE do sElEto grupo dE jogadorEs

quE sagrou-sE “campEão amador do

Estado dE são paulo”, Em 1975
olhos encheram de lágrimas. Ele 
estava muito emocionado e, com 
isso, todos ficaram emocionados, 
sendo que ele foi ovacionado por 
todos”, destacou Magrão.

O vereador destaca que esta 
foi uma singela homenagem a 
um grande amante do futebol que 
fez história conquistando o mais 
importante título do futebol de 
PINDAMONHANGABA, quan-
do jogava pelo INDUSTRIAL 
DE CORUPUTUBA. Bodinho 
fez parte do seleto grupo de joga-
dores, que sagrou-se “Campeão 
Amador do Estado de São Paulo”, 
em 1975, no estádio do Morumbi. 
“Fico feliz de poder homenagear 
e perpetuar o nome de tão impor-
tante cidadão registrando, de uma 
vez por todas, o agradecimento 
da Família Pindamonhangabense 
com o Projeto de Lei Ordinária de 
minha autoria. O mais importante 
é poder fazer a homenagem de 
uma pessoa em vida”, concluiu 
o vereador Magrão.

vereAdor mAgrão, Bodinho e fAmiliAres no plenário dA câmArA de pindAmonhAngABA

Vereador Professor Eric 
quer o fim de pedágio na 
via Dutra para veículos
de Pindamonhangaba

oFício Foi EntrEguE ao ministro dos

transportEs E podE trazEr mElhorias

ao trânsito da rEgião

ao Ministério dos Transportes, em 
Brasília, e compreende ser esta uma 
questão delicada e, ao mesmo tempo, 
relevante. A batalha inicia-se, em seu 
primeiro round e ainda temos muitas 
etapas a cumprir. Uma conquista é 
fruto de muita luta. Se ninguém der 
o primeiro passo, nosso objetivo 
torna-se impossível. É muito impor-
tante conquistar esse beneficio para 
Pindamonhangaba, pois todos serão 
favorecidos, tanto os proprietários 
dos veículos que terão uma economia 
considerável com relação aos custos 
de transporte, quanto a população 
que utilizará as nossas estradas e 
rodovias sem congestionamentos 
e com mais segurança” enfatizou o 
Vereador Professor Eric.

v e r e A d o r  p r o f e s s o r  e r i c  e n t r e g A 
o f í c i o  A o  mi n i s t r o An t ô n i o  cA r lo s 
rodrigues sol ic itAndo A suspensão do 
pAgAmento de pedágio dos veículos com 
plAcAs de pindAmonhAngABA 

PREOCUPADO COM 
SEGURANÇA, FELIPE CÉSAR 
DEFENDE FISCALIZAÇÃO
EM PONTES E VIADUTOS

vErEador EntEndE quE é dEvEr

da administração municipal FazEr

a prEvEnção rigorosa dE acidEntEs

bana e  rural” ,  esclarece 
o vereador  Fel ipe César 
–  FC.

CAMINHÃO
FUMACÊ 
INTENSIFICA 
TRABALHO 
O Vereador Felipe Cé-

sar – FC enviou ofício ao 
Prefeito, solicitando para 
que o “caminhão fumacê” 
circule por todas as ruas 
d e  P i n d a m o n h a n g a b a , 
em espec ia l ,  naque las 
em que a incidência de 
proliferação do mosquito 
t ransmissor  da  dengue 
seja grande. E após to-
das  as  so l ic i tações  do 
vereador Felipe César, o 
veículo está circulando 
com maior intensidades 
por todas as ruas do mu-
nicípio. O Presidente da 
Câmara afirma que essa 
medida é muito importan-
te, tendo em vista o núme-
ro alarmante de pessoas 
contagiadas pela doença 
(dengue) em nossa cida-
de. Felipe César - FC pede 
uma ação mais enérgica 
visando a prevenção para 
que possamos erradicar 
de vez esta epidemia da 
cidade.

Vereador Cal pede 
apoio da população e 
das autoridades para 
beneficiar a APAE

a EntidadE passa por diFiculdadEs pEla

Falta do rEpassE dE vErbas, causando

problEmas ao público atEndido, bEm como

aos Funcionários, proFEssorEs E FornEcEdorEs

do Fundo Social de Solidarie-
dade, Eliana Wolff, para que 
essa importante entidade possa 
continuar o brilhante trabalho 
que realiza em prol das pessoas 
que delas necessitam”, destaca 
o vereador Cal.

UBS do Vila Rica
O vereador Cal aprovou, 

junto com os demais verea-
dores, na sessão do dia 29 de 
fevereiro, o Projeto de Lei 
nº 12/2016, do Executivo, 
que dispõe sobre abertura de 
credito adicional suplementar 
no valor de R$ 500.000.00 
(quinhentos mil reais), no 
Fundo Municipal de Saúde/ 
Assistência Atenção Básica 
(PAB) na Secretaria de Saúde 
e Assistência Social, para a 
construção de UBS porte II, 
no bairro Vila Rica, conforme 
convênio nº 293/2014, termo 
aditivo n° 01/2016 SUS/SP.

Com isso, o bairro Vila 
Rica tende a ganhar mais um 
beneficio em prol de seus 
moradores, que poderão ser 
melhor atendidos na área 
da saúde. “Esperamos que 
sejam iniciadas as obras o 
mais rápido possível para 
beneficiar o Vila Rica e os 
bairros vizinhos”, enfatiza o 
vereador Cal.
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cidade

O prédio do novo Fó-
rum de Pindamonhanga-
ba recebeu, na sexta-feira 
(26), o nome do Dr. José 
Roberto Paim como pa-
trono, em uma cerimônia 
que teve a presença de 
familiares do homenagea-
do, juízes, promotores, do 
prefeito da cidade e mui-
tos convidados.

Dr. Paim, como era 
chamado, teve seu nome 
indicado pelo juiz Alexan-
dre Levy Perrucci, que evi-
denciou as qualidades do 
homenageado. “Sempre 
muito ativo, o Dr. Paim de-
senvolveu inúmeras ações 
em várias áreas da socie-
dade, deixando um legado 
de ética, valores e integri-
dade. Devido a tudo isso, 
seu nome foi o escolhido”.

Durante a cerimônia, a 
viúva do Dr. Paim – Odet-
te Kobbaz Paim – agrade-
ceu a presença de todos. 
Um dos filhos do home-
nageado – Luiz Alber-
to Kobbaz Paim – e dois 
de seus netos, Stéphanie 
Paim Chiconini e Elias 
Geroges Kassab Júnior, 
também agradeceram e 
confirmaram o quanto 
o avô foi importante em 
suas vidas, sempre com-
prometido com a família, 
um homem justo, honesto 
e atuante.

O prefeito de Pinda-
monhangaba ressaltou as 
qualidades do Dr. Paim 
e suas ações nas muitas 
esferas da sociedade: po-
lítica, justiça, saúde, pe-
dagogia e esportes. “Com 

O Fundo Social de So-
lidariedade e a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba 
estão oferecendo cursos 
de qualificação profissio-
nal. As inscrições para 
alguns deles começaram 
terça-feira (1º/3) e termi-
nam nesta sexta-feira (4). 
Os interessados devem 

apresentar comprovante 
de residência para fazer 
matrícula. Os cursos são 
destinados a pessoas com 
idade a partir dos 16 anos 
e todos os alunos recebe-
rão certificados.

O objetivo é prepa-
rar a mão de obra para 
o mercado de trabalho e 

incentivar a economia. 
Ao todo, são mais de 300 
vagas para diversos cur-
sos profissionalizantes. 
Os moradores podem 
aprender a produzir di-
versos tipos de pães com 
os professores da Padaria 
Artesanal.

Alguns cursos já come-

çaram, como é o caso da 
Padaria Artesanal no Ara-
retama, por exemplo.

A aluna Daniele Cristi-
na Costa tem duas filhas 
e, para ela, o curso pode-
rá complementar a renda. 
“As receitas são fáceis, são 
com coisas que a gente 
tem em casa. Não adianta 

nada você fazer um curso 
e depois ter que ficar com-
prando as coisas, que às 
vezes são difíceis de achar. 
O que eles estão ensinan-
do, a gente já tem em casa. 
Se não tiver como com-
prar o pão, você faz. Vou 
fazer uma experiência em 
casa primeiro, se der cer-

to, vou fazer os pães para 
vender”, revelou.

Para a aluna Letícia 
Cristina da Silva é interes-
sante aprender culinária. 
“É uma coisa que eu gosto: 
cozinhar. Espero apren-
der muitas coisas gosto-
sas, vários tipos de pães e 
farei em casa”, disse.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba está em-
penhada para eliminar o 
Aedes aegypti, mosquito 
transmissor da dengue, chi-
kungunya e zika, e que tem 
causado pânico em muitas 
cidades.

Profissionais de todos os 
departamentos e secreta-
rias municipais contribuem 
com a eliminação de possí-
veis criadouros.

Todas as informações 
sobre os trabalhos de com-
bate podem ser acompa-
nhadas pelo hotsite criado 
pelo Departamento de Co-
municação (www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br/aedes).

Todos os dias, a página 
é alimentada com novas 
informações para que a po-
pulação fique informada e 
contribua com os trabalhos 
de eliminação de objetos 
que podem tornar-se cria-
douros.

Neste endereço também 
é possível acompanhar a 
programação do Pega-Tu-
do, para que os moradores 
façam o descarte dos mate-
riais de acordo com as datas 
em que o caminhão passa 
fazendo a coleta.

Dr. José Roberto Paim é homenageado 
patrono do novo prédio do Fórum

certeza a indicação de seu 
nome para ser o patrono 
deste prédio foi justa. As 
lembranças de uma vida 
íntegra, como a do Dr. 

Paim, são muito impor-
tantes para um prédio que 
abriga uma instituição 
que também deve ser jus-
ta”, disse.

Pinda oferece cursos de qualificação profissional

Prefeitura cria hotsite com informações sobre combate ao Aedes

Monitores orientam alunas da Padaria Artesanal 
no Araretama

CURSO VAGAS CARGA 
HORÁRIA INÍCIO TÉRMINO DIAS DE 

AULAS
PERÍODOS

DISPONÍVEIS
DATA DE 

INSCRIÇÃO LOCAL

PADARIA 
ARTESANAL 40 24h 8 de Março 11 de Março 3ª, 5ª e 

6ª Manhã e Tarde 1 a 4/3 Acessa SP Ribeirão 
Grande

PADARIA 
ARTESANAL 20 12h 14 de Março 18 de Março 2ª, 4ª e 

6ª Manhã e Tarde 7 a 9/3 AMAR - Pasin

PADARIA 
ARTESANAL 20 12h 21 de Março 23 de Março 2ª, 3ª e 

4ª Manhã e Tarde 14 a 16/3 Centro Comunitário 
Azeredo

PADARIA 
ARTESANAL 20 12h 28 de Março 30 de Março 2ª, 3ª e 

4ª Manhã e Tarde 21 a 23/3 Centro Comunitário 
Cidade Jardim

PADARIA 
ARTESANAL 20 24h 4 de Abril 8 de Abril 2ª, 4ª e 

6ª Manhã e Tarde 21 a 24/4 Escola Ivone 
Nogueira - Beta

PADARIA 
ARTESANAL 20 24h 11 de Abril 15 de Abril 2ª, 4ª e 

6ª Manhã e Tarde 4 a 5/4 Fundo Social 
-Centro

PADARIA 
ARTESANAL 20 24h 11 de Abril 15 de Abril 2ª, 4ª e 

6ª Manhã e Tarde 4 a 5/4 CCI Vila Rica 

Hotsite deve ser acessado pelo site da Prefeitura, www.pindamonhangaba.sp.gov.br/aedes

Luiz Alberto Kobbaz Paim agradeceu pela 
homenagem a seu pai

Viúva do Dr. Paim – Odette Kobbaz Paim – 
agradeceu a presença de todos

DivulgaçãoDivulgação

Divulgação
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 094 - 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) MIRANTE CONSTRUÇAO 
E COMÉRCIO S/A, responsável pelo imóvel situado a RUA TAMAE WATANABE, Bairro 
ARARETAMA inscrito no município sob a sigla SO23.03.040.16.000,  para que efetue a 
limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela 
Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de 
responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 
29/outubro/2015. 

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** EDITAIS ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom 
Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

- PREGÃO Nº. 023/2016 (PMP 5889/2016): referente à “contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de reforma, com fornecimento de peças, do 
equipamento escavadeira Case Poclain 80p, ano 1990, pertencente a Secretaria de Obras e 
Serviços desta municipalidade”, com encerramento dia 21/03/16 às 14h e abertura às 14h30. 
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

*** HOMOLOGAÇÕES ***
PREGÃO Nº. 012/2016 (PMP 3991/2016) 
A Autoridade Superior homologou, em 01/03/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação 
supra, que cuida da “aquisição de materiais de pintura para reforma do prédio da incubadora 
de empresas de Pindamonhangaba e nova portaria do Parque da Cidade.”, em favor da 
empresa Dardour Tintas Comércio e Serviços Ltda. ME, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 
08, 09, 10 e 11, no valor total de R$ 3.561,26.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇO) Nº. 313/2015 (PMP 33122/2015) 
A Autoridade Superior homologou e adjudicou, em 29/02/2016, ante parecer do 
Departamento de Informática, a licitação supra, que cuida da “Aquisição de toners pelo 
período de 12 (doze) meses”, em favor das empresas: Rivaldo Valério Neto Ltda. EPP, o 
item 07 (R$  285,00); TR2 Comércio e Serviços Ltda. EPP, os itens 01 (R$ 445,15), 02 (R$ 
604,14), 03 (R$ 604,14), 04 (R$ 604,14), 5 (R$ 953,90), 6 (R$ 666,68), 08 (R$ 423,96), 09 
(R$ 286,17), 10 (R$ 286,17), 11 ( R$688,93), 12 (R$ 879,71), 13 (R$ 1.271,87) e 14 (R$ 
1.006,90); entre parênteses o valor unitário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO 
DO ARRESTO EM PENHORA

Proc.  nº: 0500736-96.2014.8.26.0445          -      Proc. 2262/14
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: VANDRE DA COSTA LAZARINI

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(A)
(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de 30 dias, que, 
por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) 
move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ 
Imposto sobre Serviços. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)(s) em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, por intermédio do 
qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir 
a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de ser convertido o 
ARRESTO efetuado sobre a importância de R$ 1716,40, em 14/10/2015, em PENHORA. Decorrido 
o prazo, fica convertido o ARRESTO EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S)  do prazo para 
interposição de embargos, que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do 
prazo deste Edital.

Executado: Vandre da Costa Lazarini
Documentos da Executada: CPF: 12197207806
Execução Fiscal nº: 0500736-96.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 17/11/2014
Valor da Dívida: R$ 858,20

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 02 de fevereiro de 2016.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO 
DO ARRESTO EM PENHORA

Processo nº: 0500761-12.2014.8.26.0445     -      Proc. 2286/14
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: EDUARDO LUIZ DE MELLO

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na 
forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de 
30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de 
dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre Serviços. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)
(s) relacionado(a)(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)
(s) mesmo(a)(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro 
teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., 
acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária 
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do 
disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de ser convertido o ARRESTO efetuado 
sobre a importância de R$ 739,77, em 14/10/2015, em PENHORA. Decorrido o prazo, 
fica convertido o ARRESTO EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S)  do prazo para 
interposição de embargos, que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o 
decurso do prazo deste Edital.

Executado: Eduardo Luiz de Mello
Documentos da Executada: CPF: 04708364822, RG: 16252588
Execução Fiscal nº: 0500761-12.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 17/11/2014
Valor da Dívida: R$ 764,35

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 02 de fevereiro de 
2016.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA HABITAÇÃO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 
ÓRGÃO AUTUADOR 268610 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO 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 Cod. Infr Data Infr Placa Ait Cod. Infr Data Infr

AJC4376 B440232409 55415 11/02/2016 AQN7094 B440232448 51851 11/02/2016

ASG0497 B440232226 54600 11/02/2016 BGF3201 B440231219 54600 12/02/2016

BGL8075 B440232428 51851 05/02/2016 BHR8392 B440232431 51851 05/02/2016

BME8031 B440232377 51851 06/02/2016 BNA2458 B440232427 51851 05/02/2016

BTI5101 B440232388 51851 12/02/2016 BTQ8136 B440232346 61220 11/02/2016

BUZ7900 B440232389 51851 12/02/2016 BUZ8988 B440231992 73662 11/02/2016

BVN4532 B440229361 61490 05/02/2016 BVN4532 B440229362 73662 05/02/2016

BVN4532 B440229364 51851 05/02/2016 BVN4532 B440229365 51852 05/02/2016

BWZ9300 B440232425 51851 05/02/2016 BYS9212 B440223992 59080 10/02/2016

BZQ5917 B440231675 55500 05/02/2016 BZU2703 B440230715 55500 11/02/2016

CAL2216 B440232441 51851 06/02/2016 CBV8095 B440232288 73662 06/02/2016

CBV8095 B440232289 51851 06/02/2016 CDN7883 Z440015678 55412 16/02/2016

CEX8011 B440232408 55417 11/02/2016 CFT2803 B440232404 55411 05/02/2016

CJW2274 B440232284 58192 06/02/2016 CNV3576 B440232484 55680 11/02/2016

CNV6118 B440222992 59670 09/02/2016 CNV8433 B440232421 51851 05/02/2016

CPD6336 B440221240 51851 12/02/2016 CQL2864 B440229373 60501 06/02/2016

CQL2864 B440229374 51851 06/02/2016 CQL2864 B440229375 51852 06/02/2016

CQL8095 B440223990 59080 10/02/2016 CXP2320 E000001601 51851 18/02/2016

CXP9271 B440232292 54600 11/02/2016 CYZ6301 B440229377 51851 08/02/2016

CYZ6301 B440229378 51852 08/02/2016 DAJ5243 B440231677 55414 05/02/2016

DCZ7003 B440232430 51851 05/02/2016 DFG4789 B440232405 51851 05/02/2016

DFI0480 B440232432 51851 05/02/2016 DFQ4772 B440232407 51851 05/02/2016

DFQ4933 B440232423 51851 05/02/2016 DGU1587 B440232291 73662 12/02/2016

DGU3990 B440232383 51851 04/02/2016 DGZ5873 B440232345 68580 06/02/2016

DGZ5873 B440229372 51851 06/02/2016 DIK5081 B440232379 51851 06/02/2016

DJW3958 B440223989 59080 10/02/2016 DJY1611 B440232332 60501 11/02/2016

DKG0824 B440229382 51851 12/02/2016 DKG0824 B440229383 51852 12/02/2016

DKG0824 B440229384 60501 12/02/2016 DLC8477 B440232390 51851 12/02/2016

DLG3991 B440232376 51851 06/02/2016 DMK0505 B440232385 51930 05/02/2016

DQA1510 B440229356 55416 10/02/2016 DQF1564 B440221234 51851 12/02/2016

DQF9272 B440232442 73662 06/02/2016 DSJ9252 B440232439 51851 05/02/2016

DTK8878 B440227799 58192 06/02/2016 DUR0707 B440232410 54950 13/02/2016

DVF4480 B440232281 58192 06/02/2016 DXB8930 B440232344 54870 05/02/2016

DXG2606 B440221237 55680 12/02/2016 DXK6846 B440227800 58192 06/02/2016

DYJ9935 B440231991 54600 05/02/2016 DZW3670 B440232446 51851 11/02/2016

DZW5040 B440232438 51851 05/02/2016 EAB5700 B440232290 73662 09/02/2016

EAB7771 B440232433 51851 05/02/2016 EAY1942 B440232450 51851 06/02/2016

EBU1114 B440229289 60501 08/02/2016 ECY2498 B440232350 58194 12/02/2016

EDQ4493 B440232378 51851 06/02/2016 EEH5258 B440223986 55250 06/02/2016

EFJ6518 B440223987 59080 09/02/2016 EHL1991 B440229369 59670 06/02/2016

EHS0366 B440232282 58192 06/02/2016 EHS0416 B440223988 59080 10/02/2016

EIT0288 B440232391 73662 12/02/2016 EIT0979 B440232435 51851 05/02/2016

EJJ5271 B440231676 51930 05/02/2016 ENB2899 B440232392 51930 12/02/2016

ENL1224 B440232429 51851 05/02/2016 ENX4817 B440221235 51851 12/02/2016

EPV9948 B440232225 54600 10/02/2016 ERM6767 B440231678 51851 06/02/2016

ERM6767 B440231679 55411 06/02/2016 ERM7487 B440232287 60501 06/02/2016

ERM7958 B440219653 51851 11/02/2016 ERQ5024 B440232195 73662 06/02/2016

ESJ1873 B440229357 52070 10/02/2016 ESQ2042 B440229368 58192 06/02/2016

ESQ2832 B440232286 58192 06/02/2016 ESW9040 B440223991 59080 10/02/2016

ESW9279 B440222991 59670 09/02/2016 ESW9595 B440232285 58192 06/02/2016

ESW9985 E000001603 61220 29/02/2016 ETM3546 B440232434 73662 05/02/2016

EUB7497 B440231775 55411 05/02/2016 EVI9153 B440232424 51851 05/02/2016

EVI9314 B440229367 54523 05/02/2016 EVI9603 B440221238 55680 12/02/2016

EYJ8354 B440232449 54521 05/02/2016 EYJ8642 B440232447 51851 11/02/2016

EYJ8938 B440229376 58192 06/02/2016 EYJ9950 B440232343 58270 05/02/2016

FBB3174 B440221239 51851 12/02/2016 FBB3298 B440232422 51851 05/02/2016

FBB3707 B440232331 73662 05/02/2016 FBB3926 B440232406 51852 05/02/2016

FBO7471 B440231993 51851 11/02/2016 FCN0687 E000001602 73662 18/02/2016

FDF2081 B440232384 73662 05/02/2016 FDJ0861 B440232374 54521 05/02/2016

FDU7215 B440229380 73662 12/02/2016 FEA1941 B440232194 73662 05/02/2016

FEA2082 B440232426 51851 05/02/2016 FEB5893 B440229339 73662 12/02/2016

FGJ1900 B440229366 59670 05/02/2016 FGK6028 B440232198 51851 11/02/2016

FGK6229 B440232373 55411 05/02/2016 FGM9197 B440227797 51930 05/02/2016

FHY7028 B440231776 73662 05/02/2016 FJT9789 B440232481 54521 05/02/2016

FKB8084 B440232387 60411 12/02/2016 FKD4909 B440231990 51851 05/02/2016

FKU1568 B440232402 57380 05/02/2016 FKW2592 B440232330 55415 05/02/2016

FVW9993 B440231905 54600 12/02/2016 FVY5210 B440232461 54521 09/02/2016

FWM7110 B440222945 73662 12/02/2016 FXK3870 B440221236 55680 12/02/2016

GAR2973 B440229287 59670 07/02/2016 GRO6011 B440232403 55411 05/02/2016

GVD6591 B440227798 58192 06/02/2016 HAM9198 B440232437 51851 05/02/2016

JSN4980 B440232347 61220 12/02/2016 JSN4980 B440232348 73662 12/02/2016

JSN4980 B440232349 51851 12/02/2016 KNE7614 B440232483 51851 11/02/2016

KOH1270 B440232440 51851 05/02/2016 KOS2962 B440229371 60501 06/02/2016

KUT4162 B440232386 73662 11/02/2016 KZK3987 B440232365 51851 04/02/2016

LBX0158 B440232485 51851 11/02/2016 MQD6559 B440232444 51851 06/02/2016

MQJ5001 B440223648 57380 07/02/2016 MQK0094 E000001600 51851 18/02/2016

MSY0815 B440232283 58192 06/02/2016 NNM4609 B440232412 51851 13/02/2016

    Pindamonhangaba, 04 de março de 2016.

Edson Henrique dos Santos
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito

ORAÇÃO DE SÃO LONGUINHO

Lembrai-vos ó São Longuinho, prodigiosamente, tocado pela graça de Jesus agonizante, em sua 
ultima hora, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram a vossa proteção , fosse 
por vós desamparado . Assim, dignai-vos interpor em meu favor, vossa valiosa intercessão perante 
Deus, para que conceda viver e morrer como verdadeiro Cristão e ainda me seja concedida a 
graça especial.
(Peça a graça que deseja alcançar)
Rezar 1 PN; 1AM; Fazer o Sinal da Cruz . 

Amém.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

PRETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INSCRIÇÕES DO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES 
DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA MULHER DE PINDAMONHANGABA – GESTÃO 2016/2018
 
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, criado pela Lei 
Municipal nº 4.985, de 10 de novembro de 2009, no uso de suas atribuições 
legais, através da Comissão Especial responsável pelo processo eleitoral,
Retifica o presente Edital, prorroga o prazo para as inscrições e convoca:
  A Sociedade Civil representada por organizações ligadas à 
promoção e defesa dos direitos da mulher, que estejam em regular 
funcionamento, para indicarem representantes às vagas de conselheiras 
para o mandato 2016/2018 junto a este Conselho Municipal dos Direitos 
da Mulher de Pindamonhangaba, cuja eleição ocorrerá em assembleia 
extraordinária, convocada especialmente para este fim, no dia 29 de 
março de 2016, às 18 horas, na Casa dos Conselhos Municipais, à Rua 
deputado Claro Cesar, 53, Centro, em primeira chamada, e em segunda 
chamada, 30 minutos após.

1 – Cronograma das atividades:
1.1. REPUBLICAÇÃO DO EDITAL – 4 de março
1.2. PERÍODO DE INSCRIÇÕES –  4 a 16 de março
1.3. PUBLICAÇÃO DE INSCRIÇÕES HABILITADAS – 18 de março
1.4. ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO – 29 de março
1.5. PUBLICAÇÃO DAS REPRESENTANTES ELEITAS – 5 de abril
2 – Da comissão eleitoral:
2.1. São membros da comissão eleitoral:
 Representantes do Poder Público: Jôsi Natália Marcondes 
Pereira  e Veraniza do Prado;  
 Representantes da Sociedade Civil: Ana Luiza de Mattos Mayer 
e Maria Elizabeth Toth Renda.
2.2. São atribuições da comissão eleitoral:
I - Homologação do credenciamento e cadastro dos candidatos de acordo 
com os critérios definidos neste regimento;
II - Organizar as listas de eleitores e validar as cédulas de votação;
III - Abrir e encerrar as votações no local de votação;
IV - Lavrar atas de abertura e encerramento da eleição;
V - Fornecer e organizar as listas de presença nas votações e sanar casos 
omissos deste edital;
VI - Homologar os formulários de inscrição e cadastramento de candidatos 
e eleitores;
VII - Fiscalizar o sistema de votação e apuração;
VIII - Fazer publicar os atos de suas Deliberações em Diário Oficial da 
Cidade ou Jornal de grande circulação local.
3 – Das Inscrições:
3.1. As inscrições deverão ser realizadas no Setor Executivo dos 
Conselhos Municipais, à Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro (prédio 
do FSS – Fundo Social de Solidariedade) das 8 às 17 horas, de segunda a 
sexta-feira, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
3.1.1. Ofício à Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher – CMDM, em papel timbrado da entidade ou movimento com a 
identificação do  representante legal (nome, RG, CPF, cargo) e os 
seguintes dados da indicada para Conselheira: 
 Nome, RG, CPF, endereço completo, email e telefone.
3.1.2. Resumo das atividades realizadas nos dois últimos anos, 
observando-se a finalidade da organização da sociedade civil que a indica.
3.1.3. Cada organização deverá inscrever (2) duas representantes.
4 – Da eleição e apuração:
4.1.  São (12) doze vagas para conselheiras, sendo seis para titulares e 
seis para as respectivas suplentes, correspondentes a sociedade civil, que 
serão disputadas entre as inscritas, por voto secreto.
4.2. Cada candidata poderá votar em até duas representações de 
Entidades ou Movimentos ou Segmentos da Sociedade Civil ligados a 
Defesa dos Direitos da Mulher, habilitadas ao processo eleitoral.
4.3. A Comissão eleitoral apurará os votos ao termino da votação.
4.4. O critério de desempate deverá ser pelo maior tempo de atuação das 
Entidades ou Movimentos ou Segmentos da Sociedade Civil ligados a 
Defesa dos Direitos da Mulher.
4.5. O quadro dos resultados será divulgado imediatamente, respeitando 
a ordem de votação.
4.6. Em caso de vaga no decorrer do mandato, serão chamadas as demais 
instituições classificadas pela ordem de votação.
5 – Das disposições finais:
5.1. O Poder Público Municipal dará total publicidade ao processo eleitoral 
com a divulgação do edital, prazos e formas de acesso.
5.2. Ao final do processo eleitoral será redigida a ata final de eleição com 
os resultados e será dada posse às novas conselheiras, em assembleia 
específica, marcada para este fim.
5.3. Casos omissos serão dirimidos pela Comissão Eleitoral nos termos 
da Lei.

Pindamonhangaba, 4 de março de 2016.
Comissão Especial Responsável
Simone Souza Lima Tomé Braça

Presidente do CMDM
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TRÂNSITO
Defesa Civil alerta sobre 
cuidados com óleo na pista

Acidentes em decorrência de derramamento de óleo 
na pista são comuns e podem ser evitados

A Defesa Civil de Pindamo-
nhangaba alerta quanto aos cui-
dados para evitar acidentes em 
caso de derramamento de óleo 
na pista. Geralmente, nesses ca-
sos, o apoio da Defesa Civil de 
Pinda é solicitado pelo Corpo de 
Bombeiros e também por mu-
nícipes, tendo em vista o risco 
iminente de acidente no local, 
pois a via fica escorregadia.

Para acionar a Defesa Civil 
do município, os telefones são 
o 199 ou 3643-1084. A equipe 
trabalha em sistema de plantão.

Em decorrências dos cons-
tantes derramamentos de óleo 
na pista, e da sua gravidade, 
podendo agravar-se ainda mais 
com a demora no atendimento, 
no sentido de sinalizar e espa-
lhar a serragem no óleo, a De-
fesa Civil de Pindamonhangaba 
mantém um estoque de pó de 
serragem, guardado dentro de 
tambores, em local estratégico 
e de fácil remoção, para levá-lo 
o mais rápido possível ao local 
das ocorrências.

“O pó de serragem espalha-
do na mancha ou poça de óleo 
serve para secá-la, absorvendo 
o óleo”, explicou o coordenador 
da Defesa Civil de Pinda.

Ele destacou que os derra-
mamentos ocorrem mais nas 
curvas e rotatórias, quando os 
veículos fazem a operação de re-
torno, principalmente com veí-
culos pesados, como caminhões, 
ônibus ou máquinas, quando 
estão com os tanques cheios de 
óleo.

Desde o início do ano, a Defesa 
Civil de Pindamonhangaba aten-
deu diversas ocorrências oriundas 
do derramamento de óleo, em 
locais como:

- Entroncamento entre a rua 
Dr. Monteiro de Godoy com a rua 
Amador Bueno, próximo ao Bos-
que da Princesa, ambas vias de 
paralelepípedo, onde ocorreram 
cinco quedas de motociclistas com 
ferimentos leves;    

- Rotatória do João do Pulo;

- Rotatória da “Praça da 
Biblia”, próximo ao cemitério 
municipal;

- Rotatória do anel viário, pró-
ximo ao Parque da Cidade;

- Avenida Buriti, próximo a in-
dústria Novelis, com tombamento 
de uma carreta, carregada com 
sucata de alumínio.

O que o motociclista 
deve fazer ao se 
deparar com óleo na 
pista e não for mais 
possível desviar da 
poça de óleo?

Deve passar pelo local 
mantendo a moto mais está-
vel possível. Ou seja, o moto-
ciclista não deve acionar os 
freios, nem acelerar de forma 
alguma, apenas acionar 
a embreagem e passar em 
linha reta. Agindo assim, as 
chances de evitar uma queda 
são maiores.

OCORRÊNCIAS 
EM PINDA

Motoristas devem se precaver para evitar vazamento de óleo

Os vazamentos podem ser 
atribuídos às tampas dos tan-
ques que, às vezes, vedam mal, 
estão gastas ou mal fechadas. 

Também ocorrem por furo ou 
falta de tampa no tanque de 
combustível de caminhões, ôni-
bus, máquinas pesadas, nos aci-

dentes, quando no impacto da 
batida, arrebenta o cárter (re-
servatório de óleo).

Muitas vezes, o vazamen-
to acontece por falta de manu-
tenção preventiva nos veículos, 
como em retentores do mo-
tor, nas mangueiras de óleo de 
freios, e outros, e quando o mo-
tor superaquece e funde.

Grande perigo
Nos acidentes com vazamen-

to de óleo na pista, os motoci-
clistas são as maiores vítimas. 
O óleo espalhado faz com que o 
pneu deslize e geralmente eles 
acabam indo ao chão.

De acordo com a Defesa Ci-
vil, os derramamentos de óleo 

na rua de paralelepípedo são 
mais problemáticos em compa-
ração ao asfalto, pois no asfal-
to o óleo seca mais rápido. “No 
paralelepípedo, mesmo quando 
colocado o pó de serragem, o lo-
cal ainda fica escorregadio por 
um certo tempo”, alertou o co-
ordenador da Defesa Civil local.

O óleo na pista chega a ser 
pior do que a aquaplanagem – 
quando o veículo perde a ade-
rência (atrito) na pista. “Duran-
te a chuva, na aquaplanagem, o 
motorista tem mais chance de 
recuperar o comando do carro 
do que no derramamento do 
óleo na pista”, avisou o coorde-
nador.

1º) Avistando um derramamento de óleo na pista, 
antes de entrar nela, freie ainda na parte seca da pis-
ta, reduza uma ou mais marchas para tentar  parar 
o carro e desviar do perigo. Ligue o pisca-alerta para 
avisar os motoristas de trás.

 
2º) Quando ocorre derramamento de óleo, per-

cebe-se à distância uma mudança da cor no  asfalto, 
uma mancha com leve cor, parecida com os  tons de 
arco-íris ou água com sabão, e normalmente sente-

Serragem espalhada sobre o óleo evita maiores transtornos

O quE fAzER quANDO DEPARAMOS COM ólEO NA PIStA?

se um forte cheiro de óleo diesel, fique atento porque 
um caminhão, um ônibus ou uma máquina pesada, 
passou há pouco tempo vazando combustível.

 
3º) Nunca freie o carro em cima da poça de óleo, 

pois o óleo prejudica a aderência dos pneus, deixando 
o carro ou moto desgovernado;

 
4º) Caso você não tenha percebido antes da man-

cha ou poça de óleo, e se for inevitável passar por ela, 
mantenha-se na marcha, a velocidade em que está, e não 
pise em nenhum pedal e segure as duas mãos firmes ao 
volante. Lembre-se: se frear, pode travar as rodas e o 
veículo ficar sem controle; se pisar na embreagem para 
reduzir a marcha, o carro vai ficar “solto”;

 
5º) Se o carro “jogar” para o lado, não tente 

ajeitar no volante, porque ele não vai “responder”. 
O volante fica ‘bobo’, sem resposta, e girá-lo para 
qualquer um dos lados só vai fazer as rodas ficarem 
ainda mais soltas, com grandes chances do carro 
rodar na pista;

 
6º) Se puder desviar da poça de óleo, melhor ain-

da, nem que isso te custe fazer um trajeto maior. Só 
quem passou por isso sabe a sensação de impotência 
e falta de domínio do carro.

Óleo na pista pode causar sérios acidentes
Motociclistas são principais vítimas

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação



Pindamonhangaba 4 de março de 2016SEXTA-FEIRA

Tribuna do Norte
esportes

Os judocas interessa-
dos em representar Pin-
damonhangaba nos Jogos 
Abertos da Juventude e 
Jogos Regionais devem 
participar da seletiva que 
será realizada neste sába-
do (5), no Centro Esporti-
vo João Carlos de Oliveira, 
“João do Pulo” e no salão 
de artes marciais “Milton 
Monteiro”.

A seletiva é aberta a 
todos os interessados 
para formação das equi-
pes masculina e feminina. 
Para participar é necessá-
rio apresentar o RG, CPF, 
comprovante de residên-
cia de 2016 e uma foto 3 x 
4 recente.

A graduação mínima 
para disputar vaga na 
seleção para ir aos Jogos 
Abertos da Juventude 
é faixa azul; já a gradu-
ação mínima para os 
Jogos Regionais é faixa 
laranja. A pesagem será 
feita das 14h30 às 15h30 
e a seletiva terá início às 
16 horas.

Para representar a ci-
dade nos Jogos Abertos 
da Juventude os judocas 
devem ter nascido nos 
anos de 2001, 2000, 1999, 
1998 e 1997. Nos Jogos 
Regionais  devem ser nas-
cidos em 2000 ou antes. 
Mais informações pelo te-
lefone 3648-2248.

A pousada Sagrados 
Corações foi inaugurada 
na quinta-feira (25). O 
evento aconteceu na sede 
da instituição com pre-
sença de 80 pessoas, entre 
autoridades, religiosos e 
convidados, dentre eles o 
prefeito de Pindamonhan-
gaba.  Foi realizado um 
coquetel e uma benção. A 
casa onde a pousada foi 
instalada pertence a insti-
tuição Sagrados Corações, 
e a ideia central é oferecer 
um local para retiro, mas 
com toda infraestrutura 
necessária para pousadas. 

“Nós ajudaremos a cui-
dar da casa, manter cer-
ta e com isso usaremos o 
espaço para a pousada, 
mas sem deixar de aten-
der para retiros”, explicou 
Marisa dos Santos Pe-
reira, administradora da 
pousada. 

Além de pousada e casa 
de retiros, o local também 
conta com espaço para 
ser usado por empresas 
em eventos corporativos, 
workshops e reuniões.  A 
pousada fica localizada na 
rua dos Sagrados Cora-
ções, 1127.

A Academia Pindamo-
nhangabense de Letras 
realizou sua sessão solene 
de fevereiro na última sex-
ta-feira (26), nas depen-
dências do Palacete Dez de 
Julho.

Constituíram a mesa: 
Elisabete Guimarães 
(presidente da APL), Ed-
mar de Souza (vice-pre-
sidente), tenente Mateus 
R. G. da Silva (11ª Cia. 
Blindada), Dr. Francis-
co Piorino Filho (autor 
do livro lançado) e Fábio 
Pereira Mendonça (con-
ferencista). Foi cantado 
o Hino Nacional na aber-
tura e o Hino de Pinda-
monhangaba no encerra-

mento da sessão.
 O evento teve a 
seguinte pauta:

- Conferência “Cara-
vaggio: -  Mestre da Re-
alidade  e das Sombras”, 
proferido pelo acadêmico 
professor Fábio Mendes 
Pereira, apresentando 
diversos aspectos da vida 
e obra do famoso artista 
italiano (1571-1610);

- Lançamento do livro 
“José Monteiro França”, 
de autoria do Dr. Fran-
cisco Piorino Filho, ilus-
tre presidente de honra 
da Academia. Ele falou 
sobre o artista de Pin-
damonhangaba tema de 
seu livro;

- Apresentação musi-
cal pelos alunos da Fa-
culdade Santa Cecília 
(Eduardo Domingos de 
Souza, Gustavo C. Tei-
xeira Moreira e José dos 
Santos); 

- Apresentação de as-
suntos referentes à Aca-
demia, feita por diversos 
acadêmicos.

A sessão foi encerra-
da com o tradicional café 
oferecido aos convidados 
presentes.

Agenda anual de 
sessões da APL

As sessões solenes 
durante este ano serão 
realizadas nas seguintes 
datas: 18 de março, 29 de 

abril, 20 de maio, 24 de 
junho, 26 de agosto, 30 
de setembro, 21 de outu-
bro, 25 de novembro e 16 
de dezembro (aniversá-
rio de 54 anos da APL).
José Monteiro França

O recente livro do Dr. 
Francisco Piorino Filho, 
“José Monteiro Fran-
ça”, narra a vida de um 
pintor impressionista 
nascido em  Pindamo-
nhangaba e aqui desco-
nhecido, porém famoso 
nos meios artísticos da 
Europa. Uma obra que 
faltava para enaltecer 
ainda mais a farta galeria 
dos pindamonhangaben-
ses ilustres.

DOMINGO (6), às 10h30
VILA SÃO JOSÉ X  SAPOPEMBA - VILA SÃO JOSÉ
CANTAREIRA X BANDEIRANTE - VISTA ALEGRE - FEITAL
ARARETAMA X CIDADE NOVA - ARARETAMA
CASTOLIRA X FORÇA JOVEM - SANTA CECÍLIA 

Prefeitura realiza seletiva para judocas

Masculino: -55kg, -60kg, -73kg, -81kg, -90kg, -100kg, 
e + de 100kg
Feminino: -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, 
-78kg, e + de 78kg

Veja as categorias da seletiva:

PRÓXIMOS JOGOS DA COPA REGIONAL AMADOR

cotidiano

A seletiva é para judocas apenas de Pindamonhangaba

Membros da Academia Pindamonhangabense de Letras com convidados

Local também conta com espaço para ser usado 
por empresas

O evento aconteceu na sede da instituição com 
presença de 80 pessoas
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‘Sagrados Corações’ 
inaugura casa de 
retiros

academia de Letras promove
sessão com lançamento de livro


