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Copa Regional define
finalistas no domingo
As semiﬁnais da Copa Regional serão realizadas neste domingo (13), às 10h30, em campos neutros. No Vila Verde, o

Araretama vai tentar impor seu
favoritismo diante do Bandeirante, que apostará na garra dos
jogadores do Feital. No Bosque,

o Vila São José vai usar sua tradição diante dos tremembenses
do Força Jovem.
PÁGINA 3
Gil Arruda/107 FM

Na semana da mulher, a
Tribuna traz uma página com
a origem da data comemorada
mundialmente (8 de março) e
o depoimento de três pindamonhangabenses, que têm sonhos
em comum, como o respeito da
sociedade e o alcance da igualdade de direitos.
PÁGINA 6

Parque da
Cidade recebe
campeonato de
carros rebaixados
PÁGINA 3

PÁGINA 2

PÁGINA 2

Os trovadores Dr.
José Valdez de Castro
Moura, responsável
pela coluna Vanguarda
Literária desta Tribuna, e José Ouverney,
que escreveu para este
periódico durante anos,
conquistaram vários
prêmios e menções nos
Jogos Florais de Nova
Friburgo-RJ, no ﬁm de
semana.
PÁGINA 2

Metalúrgicos
participam de
eleição até sexta

Casa Transitória
promove
rodízio de pizza

COLUNISTAS
DA TRIBUNA SÃO
PREMIADOS
NO RIO DE JANEIRO

UNIVERSITÁRIOS
CONCORREM ÀS
BOLSAS DO ‘ESCOLA
DA FAMÍLIA’
Marcelo Pelé sobe mais que cinco defensores para marcar de cabeça para o Araretama

PÁGINA 2
3

Jovens participam de ação esportiva de combate às drogas
Divulgação

A terceira edição do
‘Futshow’ em Pindamonhangaba contou com a
participação de aproximadamente 3.500 pessoas, no domingo (6), no
ginásio da Ferroviária.
Segundo o ex-jogador
Daniel Pantera, um dos
organizadores do evento,
a ação promovida pela
Igreja Universal uniu esporte, música e pregação
religiosa para afastar
os jovens do mundo das
drogas.
PÁGINA 3
Show contagiou os
jovens religiosos
no Ginásio de
Esportes Tobias
Salgado, no
domingo (6)
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DIToRIal
‘Para inglês ver’

Licença paternidade de 20 dias
não deve entrar em vigor

E

xplicar exatamente a criação de um fato que
virou expressão não é das tarefas mais simples.
Aliás, requer cuidados e muita pesquisa.

Deste modo, não podemos afirmar de modo categórico a origem da famosa expressão ‘para inglês ver’, no
entanto dados e estudos nos levam a crer (maioria dos
historiadores) que tenha sido empregada pela primeira
vez durante o Período Regencial da história brasileira.
Basicamente (novamente, não é nossa intenção
explicar detalhes da frase), devido a acordos entre a
Coroa Portuguesa e a Inglaterra, os ingleses teriam
direito sobre parte do que os portugueses levavam do
Novo Continente para a Europa.
Para disfarçar e burlar a inspeção dos súditos da
Rainha, os navios de Portugal enviavam remessas
‘falsas’, com elementos de pouco valor. Quando eram
abordados, os capitães portugueses exibiam o material e os ingleses liberavam. Mais tarde, tratavam os
patrícios de conduzir a real mercadoria para a Europa.
Bom, isso é história.
De qualquer modo, a expressão ‘para inglês ver’
ainda é muito usada nos dias de hoje, pois o hábito
de fazer algo para ocultar outra coisa ou de deixar em
evidência uma determinada situação em detrimento de
outra acontece todos os dias.
O problema é que nem sempre ‘cola’. Na terça-feira
(8), por exemplo, a Presidência da República sancionou, sem vetos, a lei que cria a Política Nacional Integrada para a Primeira Infância. O texto permite, entre
outros pontos, que as empresas possam ampliar de cinco para 20 dias a duração da licença-paternidade.
Fato excelente para todos os pais do Brasil. Não só a
eles, mas também aos filhos e às mães – que ficam no
seu período de licença maternidade sem os esposos ou
progenitores dos filhos para ajudar ou dar apoio.
O grande entrave na situação é que a lei só beneficia
funcionários das empresas que fazem parte do Programa Empresa Cidadã – ou seja, ou parcela mínima,
quase nula, em todo o país.
Criado em 2010 pelo Governo Federal, o Programa
Empresa Cidadã ainda patina para ganhar adeptos.
Assim, fica difícil alguma família usufruir desse direito.
Paciência, é ‘para inglês ver’.
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Dr. Valdez e José Ouverney
vencem festival nacional de trova
Os trovadores Dr. José Valdez
de Castro Moura (colunista da
Tribuna) e José Ouverney (ex-colunista) conquistaram várias medalhas nos Jogos Florais de Nova
Friburgo-RJ, um dos principais
concursos do segmento em todo
o país. No total, os membros da
Academia Pindamonhangabense
de Letras venceram sete prêmios,
além de Menção Honrosa e Menção Especial.
Categoria Magníficos
Trovadores
Esta categoria é ainda muito
mais difícil porque para se tornar
Magnífico Trovador é preciso ficar
por três anos consecutivos entre
os premiados do 1º ao 10º lugar. O
Vale do Paraíba só tem um trovador que conquistou este título, que
é José Ouverney.

Eleição do
Sindicato dos
Metalúrgicos
vai até sexta
As eleições do primeiro turno do Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT começaram na quarta-feira (9) e
seguem até sexta (11). Os
prazos e condições do pleito foram definidos junto
com a categoria, na Assembleia Geral Eleitoral. O
segundo turno, que define
a composição da direção
e dos conselhos, será nos
dias 6, 7 e 8 de abril. Detalhes no site www.sindmetalpinda.com.br.

Trovas isoladas
3º Lugar – José Ouverney –
Pindamonhangaba-SP.
Conjunto Humorístico –
Tema “Faísca”
1º Lugar – José Ouverney – Pindamonhangaba-SP.
Divulgação

José Valdez e José Ouverney

Trovas isoladas
– Humorismo
1º, 2º e 3º Lugar – José Ouverney – Pindamonhangaba-SP.
Concurso Nacional Tema
Lírico-Filosófico “Terra”
Esses concursos são destinados
aos trovadores que ainda não se
tornaram Magníficos:
Menções Honrosas
Dr. José Valdez de Castro Moura-Pindamonhangaba-SP.
Concurso Nacional – Humor – Tema “Marmita”
Menção Especial
José Valdez de Castro MouraPindamonhangaba-SP.
Outra trovadora também premiada nesta categoria foi Argemira Marcondes, da cidade de
Taubaté.

AplicAtiVO gArAntE
AcESSibiliDADE A pESSOAS
cOM DEficiênciA MOtOrA
A Estapar, concessionária que
administra a Área Azul Digital em
Pindamonhangaba, está oferecendo
em seu website recursos para garantir a acessibilidade de pessoas com
deficiências motora e de visão, facilitando a sua navegação na internet.
O aplicativo tem o intuito de proporcionar a inclusão digital a todos
e pode ser utilizado para qualquer
website. Para baixar o app, basta
acessar http://www.estapar.com.br

e clicar no ícone de acessibilidade.
A partir do download no website
da Estapar, o recurso tem a finalidade de auxiliar pessoas com deficiência motora decorrente de diversas
condições, entre elas: AVC/paralisia, Parkinson, distrofia muscular,
paralisia cerebral, dislexia, artrite/
artrose, esclerose múltipla, distorção visual patológica, proficiência
limitada em leitura e limitações relacionadas à idade e outras.

CASA TRANSITÓRIA ReALIzA NOITe DA PIzzA
A Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba promove a
Noite da Pizza no sábado (12), a partir das 20 horas. Serão ofertados rodízios
de pizza, a R$ 14,90 por pessoa. A instituição fica na rua Frei Fabiano de Cristo, 555, Crispim. Mais informações pelo telefone 3642-6277 ou pelo site www.
casatransitoria.org.br.

Nossa Terra, Nossa Gente
Juraci faria, poetisa, escritora, membro da Apl

N

este mundo existem homens e
mulheres que escrevem a sua história na história de sua terra natal, de seu estado, de seu país. O pindamonhangabense Francisco Piorino Filho
pertence a este seleto grupo!
Em busca dos marcos significativos de
sua vida deparamo-nos com o aluno do
Alfredo Pujol, do Colégio São Joaquim/
Lorena, da Escola Técnica de Comércio
Dr. João Romeiro, da Universidade de
Taubaté e, também, com o jovem radialista enamorado de Therezinha Villela
(sua esposa há 60 anos) e com o dedicado
pai e avô que ele é. No campo profissional, eis o respeitado comerciante e advogado, o abnegado político, o jornalista da
Tribuna do Norte e de outros periódicos
do Vale do Paraíba, o consagrado escritor
“Presidente de Honra da Academia Pindamonhangabense de Letras”! Sem mencionar o seu louvável trabalho social em
prol de inúmeras entidades assistenciais
de nosso município!
Em todos os campos de sua profícua existência, encontramos os maiores elogios aos seus mais nobres feitos.
De todos eles, atenho-me à sua verve de
escritor, motivada pelo respeito à sua
colaboração para a história de Pindamonhangaba, de modo especial, pelo seu último livro - JOSÉ MONTEIRO FRANÇA,
obra que nos brinda com a história de

Fundação Dr. João Romeiro

FRANCISCO PIORINO FILHO:
UMA VIDA PARA A HISTÓRIA
um pintor pindamonhangabense quase
anônimo de seus conterrâneos do século XXI, entretanto, de valor indubitável
para a História da Arte no Brasil.
Nesse livro também estão elencados
outros 11 títulos de autoria do Dr. Piorino, editados a partir de 1989 com recursos próprios, escritos nas horas subtraídas de seu convívio familiar, somadas
às atividades correlatas ao seu ofício de
historiador:

OBRAS PUBLICADAS
• Fatos em Crônicas/1989
• Os Pindamonhangabenses da Guarda
de Honra do Príncipe D. Pedro/1989
• Juó Bananére – O Baolista de Pindamonhangaba e a Influência dos Italianos na Construção de São Paulo e do
Vale do Paraíba/1992
• II Jogos Regionais do Litoral – 25 anos
depois... /1996
João Paulo Ouverney

Dr. piorino e família no lançamento do livro ‘José Monteiro frança’ na Apl

EXPEDIENTE

• Monsenhor Azevedo - 100 Anos/1998
Biografias/2001
• Dom José Marcondes Homem de
Mello/2008
• João Pedro Cardoso O Grande Amigo
das Árvores/2009
• Eloy Chaves/2010
• Algumas Lembranças: Crônicas/2011
Fatos em Fotos de Pindamonhangaba
Antiga/2012

Por este louvável legado parabenizo
Dr. Piorino! Seu labor em prol da história de Pindamonhangaba teve justo reconhecimento: foi agraciado com a Comenda de Mérito Athayde Marcondes 2014,
prêmio outorgado pela Câmara Municipal de Pindamonhangaba aos munícipes
que, a exemplo de Athayde Marcondes,
continuam o ofício de historiar outras
páginas desta cidade princesa.
Francisco Piorino Filho significa,
para os historiadores, em geral, e para
os pindamonhangabenses, em particular, um guardião da cultura e da memória de nossa terra e de nossa gente! Ao
escrever estas obras outra coisa ele não
fez a não ser salvaguardar a história de
homens e mulheres desta “terra fecunda
do saber e da aptidão” que, assim como
ele, souberam escrever suas vidas na
história de nossa cidade, de nosso estado, de nosso Brasil!
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cotidiano
Igreja Universal promove evento
esportivo para combater as drogas
divulgação

divulgação

Exibição de atividades do taekwondo
A igreja Universal realizou, no domingo (6),
o ‘Futshow’ que busca
a conscientização dos
jovens em relação à diversão e visa combater o
uso de drogas.

o evento ocorreu no
ginásio Ferroviária e
contou com apresentações musicais, dança de
rua e taekwondo. A festa
foi aberta para todos e
participaram aproxima-

Organizador Daniel Pantera
damente 3.500 pessoas,
em sua maioria jovens e
adolescentes.
daniel Pantera, um
dos organizadores do
evento, destacou a importância de mais ações

divulgação

Depoimento de fiéis da igreja

como essa para incentivar os jovens a se afastarem do mundo das
drogas.
“Precisamos
mostrar para a eles que
é possível se divertir sem
usar drogas. o ‘Futshow’

Futebol
Copa Regional define finalistas
a rodada de domingo (13) da Copa regional, categoria amador,
definirá os finalistas

da competição. os jogos serão às 10h30 em
campos neutros. bandeirante e araretama

‘Vila’ vai em
busca da sua
primeira final
Vila São José e Força Jovem farão o duelo dos invictos. ambos
chegam à semifinal
embalados pelos feitos
na fase anterior.
o Vila derrotou o
Sapopemba nos dois
jogos das quartas de
final e passou de fase
com a defesa intacta.
Para essa nova etapa
do campeonato, Clemente, técnico do time,
quer tranquilidade. “o
grupo está animado por
ter passado, mas temos
que manter os pés no
chão e entrar para vencer”, frisa o treinador.

Para o Força Jovem,
o próximo duelo continua como os outros: difícil e o grupo vai entrar
em campo buscando a
vitória. A classificação
em cima do atual campeão da competição,
o Castolira, deu mais
força ao clube, porém
o objetivo não é outro
senão a vitória. “o que
queremos é chegar à
final, por isso estamos
focados. domingo não
será fácil, entraremos
respeitando, mas queremos ganhar”, afirma
Porcel, técnico do Força
Jovem.

se enfrentam no ramirão; e o outro confronto, Vila São José e
Força Jovem será no

Brayner, que lidera a
Força Jovem Universal.
essa é a terceira vez que
é realizado o ‘Futshow’
em Pinda e a meta é que
tenha pelo menos uma
edição cada ano.

Pinda sedia etapa do
brasileiro de ‘rebaixados’

divulgação

bosque. nessa fase
não há vantagem e em
caso de empate a disputa será nos pênaltis.

araretama e
bandeirante
fazem semifinal
das diferenças
o ‘arara’ chega
nessa fase como uns
dos favoritos. o alvi
-azul da região oeste
está invicto na competição e vem de uma
grande virada na última rodada contra o
Cidade nova (7 a 1).
o time busca sua classificação para tentar o
primeiro título na categoria.
o bandeirante chegou às semifinais com
placares bem discretos – ao contrário
de seu adversário.

conta com atrações que
são como uma alternativa ao caminho das drogas”, explicou o ex-jogador.
o evento teve a presença do bispo Marcello

a equipe, que já foi
campeã da Copa regional, está otimista
para o próximo jogo,
apesar da dificuldade.
“Sabemos da força do
araretama, reconhecemos que tem de
longe o melhor grupo
da competição, mas
vamos entrar para ganhar. estamos apostando no contra ataque e vamos manter a
equipe bem fechada”,
garante gil, vice-presidente do clube do
Feital.

Etapa será a primeira de três durante o ano
o “1º Pinda Cars Fest”
será realizado em parceria
com o Campeonato Brasileiro de som Automotivo,
rebaixados e tuning, no
Parque da Cidade, neste domingo (13), a partir das 10
horas. A etapa no município
será a primeira de três que
acontecerão durante o ano.
de acordo com o organizador Paulo lustosa,
eventos como esse já foram realizados em Pindamonhangaba – uma cidade que, segundo ele, possui
apaixonados pelo tema.
“Começamos em 2000 e
foi até 2007. voltamos em
2013, paramos, e agora retornamos”, explica.
são esperados milhares
de pessoas. dentre os gru-

pos, uma equipe de Jacareí
já confirmou presença com
120 pessoas. “estamos com
boas expectativas”, ressalta.
no evento haverá exposição de carros, campeonato de som e tuning,
apresentações de motos,
manobras de carros, arena radical e lava car sexy.
o valor para a entrada
é um quilo de alimento ou
r$ 5 por pessoa que for
à pé. Para motos: r$ 10
mais um quilo de alimento ou r$ 5 por pessoa, e
para carros r$ 20 mais
um quilo de alimento ou
r$ 5 por pessoa.
A primeira etapa será
neste domingo; a segunda, em julho; e a final, em
dezembro.

Jovens podem concorrer às bolsas do ‘escola da Família’
AiAndrA Alves MAriAno
***
estão abertas as inscrições para estudantes universitários interessados
em atuar no programa escola da Família, que oferece atividades gratuitas a
alunos e comunidades aos
fins de semana em unidades escolares. A seleção
segue até sexta-feira (11).
Para concorrer a uma
das vagas do Bolsa Universidade, o candidato
deve preencher alguns

requisitos: estar regularmente matriculado em
um curso de graduação
em instituição privada de
ensino superior conveniada à educação; não ser
beneficiário de bolsa de
estudos ou financiamento;
e ter disponibilidade para
cumprir a carga de oito
horas, no sábado ou domingo. Há oportunidades
em Pindamonhangaba e
a previsão de início é em
abril.
A proposta é que os

universitários elaborem
ações para um público
variado (crianças, adolescentes, adultos e idosos)
e também auxiliem o trabalho dos voluntários nas
oficinas. Todos são supervisionados de perto pelos
professores e coordenadores das unidades.
Pelo trabalho no programa, a educação custeia
50% do valor da mensalidade do curso até o limite
de r$ 500. o restante é
assumido pelas institui-

ções de ensino superior
parceira.
Além da inscrição online, é preciso apresentar
na diretoria de ensino os
documentos exigidos no
regulamento. os alunos
classificados serão encaminhados a uma escola
da rede de acordo com a
pontuação, a quantidade
de vagas disponíveis no
curso de graduação e o
número de vagas por regional. A lista de espera
tem validade de 12 meses.

A2img / Gilberto Marques

Processo de seleção vai até sexta-feira (11)
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Toninho da Farmácia
reivindica o retorno do
atendimento de médico
ginecologista na UBS do Crispim

Vereador Magrão
requer informação sobre
implantação da farmácia
24 horas no Pronto Socorro

O vereador Toninho da Farmácia (PSDB), solicita ao Prefeito e à
Secretária de Saúde que revejam a
retirada do profissional que atendia
a especialidade de ginecologia
e obstetrícia, na UBS - Unidade
Básica de Saúde do Crispim.
Segundo informações, este
profissional passará a atender no
Centro de Referência da Saúde da
Mulher, no centro da cidade.
O vereador faz coro com os
pacientes desta unidade, que organizaram um abaixo-assinado, para
que seja mantido este profissional
na unidade.
Esta UBS atende a seis bairros
populosos e o atendimento mais
próximo humaniza e cria laços de
confiança com a população.
“Por isso, em nome das comunidades dos bairros Crispim, Bosque, Andrade, Santana e demais,
venho solicitar que esta medida
seja revisada pela Administração”,
enfatiza o vereador.
Melhorias para
bairro do Crispim
O vereador Toninho da Farmácia também pede ao prefeito me-

O vereador Magrão (PPS)
solicitou à Secretaria de Saúde, por meio do requerimento
nº 307/2016, informações
oficiais para saber se há estudos para implantação da
farmácia 24 horas no Pronto
Socorro Municipal, visando
o atendimento todos os dias,
inclusive nos finais de semana
e feriados.
O parlamentar alertou que
a maior reclamação da população, principalmente daqueles
que não tem condições de
comprar seu medicamento, é
que nesses dias, a farmácia da
Prefeitura encontra-se fechada, prejudicando o pleno atendimento da saúde aos usuários
do sistema SUS. Atualmente,
a farmácia da Prefeitura funciona no Posto de Saúde do
Centro, de segunda a sextafeira, em horário comercial.
“O ideal é a implantação da
farmácia 24 horas dentro
do Pronto Socorro, que fica
aberto 24 horas”, salientou o
vereador Magrão.
Alteração no sistema
de agendamento do
transporte da Saúde
O vereador Magrão encaminhou solicitação ao
Executivo – requerimento

Divisão

De

C o m u n i C a ç ã o /CvP

OfíciO fOi entregue aO MinistrO dOs
transpOrtes e pOde trazer MelhOrias

nº 309/2016 – reivindicando melhorias no sistema de
agendamento do transporte
da área de saúde. Segundo
reclamações dos munícipes,
os agendamentos precisam ser
feitos com 48 horas de antecedência. Entretanto, há casos
que a pessoa fica sabendo do
horário da consulta ou exame
no dia anterior, prejudicando
o agendamento do transporte.
O parlamentar pede que se
faça estudos para analisar
caso a caso, com o objetivo de
oferecer melhor atendimento
à população mais carente do
nosso município.

aO trânsitO da regiãO

De

C o m u n i C a ç ã o / Cv P

Aproveitando a
presença do Ministro
dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues
(PR) em Pindamonhangaba, o Vereador
Professor Eric (PR)
protocolou o ofício nº
02/2016, através do
qual solicita a suspensão 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 Professor 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 Vereador 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 município. “O Ministro dos Transportes,
Antônio Carlos Rodrigues (PR)
faz um trabalho muito sério, frente

Divisão

lhorias para o Crispim, entre elas,
a abertura de duas vias próximo a
sede da APAE, com o objetivo de
melhorar a circulação viária, pois
no local está sendo construída uma
nova escola, e existe o projeto
de construção de uma creche e
um centro poliesportivo, o que
certamente vai impactar o trânsito
na região.
O parlamentar solicita, ainda,
informações sobre o andamento
dos processos licitatórios da
construção da creche e do centro
poliesportivo.
Reforma de
Quadra Esportiva
O vereador Toninho da Farmácia solicita, com urgência, a inclusão da quadra esportiva localizada
na rua Argemiro Cypriano de
Oliveira, no Crispim, no programa
de reforma e revitalização de áreas
esportivas. O edil destaca que esta
solicitação é feita em nome dos
moradores da região e por todos
aqueles que utilizam esta área para
a prática de suas atividades esportivas, que aguardam com ansiedade
pela realização desta obra.

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

Vereador

magrão

Você sabia?
Que o Vereador Magrão é autor
da Lei nº 55/2013, que implantou o “Teste
do Coraçãozinho” em todas as crianças
nascidas no município de Pindamonhangaba?

Divisão
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C o m u n i C a ç ã o /CvP

Vereador Professor eric entrega
ofício ao ministro antônio carlos
r o d r i g u e s s o l i c i ta n d o a s u s P e n s ã o d o

Pagamento de Pedágio dos Veículos com
Placas de

Pindamonhangaba

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 importante 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.

Fale com o vereador Toninho da Farmácia

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260
toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia

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

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

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

reuniãO festiva nO plenáriO dr. franciscO
rOManO de Oliveira MarcOu O dia internaciOnal
da Mulher e vereadOres prestaraM hOMenagens

vés do requerimento nº
218/2016, aprovado por
unanimidade pelos vereadores de Pindamonhangaba, prestou homenagem
à senhora Maria Diva
Campos Ferreira - Dona
Diva, na Sessão Solene
em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher,
realizada no último dia 7
de março.
Dona Diva, moradora
da Vila São José, no Distrito de Moreira César, é
nascida em Lagoinha, casada há 44 anos com José
Oscar Ferreira, tem quatro
filhos e seis netos.
Cal escolheu essa mulher maravilhosa para
homenagear todas as mulheres pelo seu dia. Mãe
dedicada a família e a
religião, Dona Diva pres-

a seis representantes dO MunicípiO

O “Dia Internacional da
Mulher” foi, mais uma vez,
lembrado e comemorado pela
Câmara de Pindamonhangaba
na noite da segunda-feira, dia
07 de março, com a realização
de uma Sessão Solene no plenário “Dr. Francisco Romano de
Oliveira”. A reunião festiva foi
presidida pelo vereador Carlos
Eduardo de Moura – Magrão
(PPS) e teve a participação
dos vereadores Eric Fabiano de
Oliveira – Professor Eric (PR),
José Carlos Gomes – Cal (PTB),
Dr. Marcos Aurélio Villardi
(PV), Osvaldo Macedo Negrão
– Professor Osvaldo (PMDB) e
Ricardo Piorino (PDT). Entre as
autoridades presentes estavam a
1ª secretária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de
Pindamonhangaba, Josi Natália
Marcondes Pereira; a professora e enfermeira Veraniza do
Prado (representando a Secretaria de Saúde e Assistência
Social de Pindamonhangaba);
a Presidente do Conselho Municipal de Saúde (COMUS),
Irene Ribeiro e a Presidente
da Organização de Mulheres
Solidárias e Colaboradoras
(OMSC) de Pindamonhangaba,
Maria Ilda Gonçalves.
Ao abrir a Sessão Solene comemorativa ao “Dia Internacional da Mulher”, o presidente da
mesa, vereador Carlos Eduardo
de Moura – Magrão explicou a
importância da data e alegria
da Câmara em festejar esse
importante dia. “Temos sempre
que comemorar essa data, pois
sabemos que as mulheres são
fortes, guerreiras, lutadoras e

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

Chefe

sobretudo, protetoras. Estamos
vendo que a cada dia a mulher
está se sobressaindo nas mais
diversas funções sociais. Elas
estão deixando suas tarefas
mais elementares em casa para
mostrar à sociedade que são
capazes, eficientes, produtivas
e vitoriosas”.
Durante os trabalhos da
sessão foram homenageadas
as senhoras Maria Diva Campos Ferreira – D. Diva, Maria
Olga Marcondes Nunes, Maysa
Michelle de Faria, Elisângela
Azevedo da Silveira, Selma
Aparecida Mathias e Tereza
Cristina do Amaral Santos.
Todas receberam um Diploma
de Honra ao Mérito e flores.
Logo após as homenagens,
a 1ª secretária do Conselho
Municipal dos Direitos da
Mulher de Pindamonhangaba,
Josi Natália Marcondes Pereira, que representou a entidade
no evento, afirmou ter ficado
“extremamente feliz por ver
que o trabalho das mulheres de
Pindamonhangaba recebe o reconhecimento da sociedade”. A
dirigente do Conselho observou
que “cada mulher ali representada é a prova que nós estamos
mais unidas e participativas na
vida da nossa cidade”.
No encerramento da sessão solene, o vereador Carlos
Eduardo de Moura – Magrão
agradeceu a presença de todos
e, mais uma vez, destacou
o trabalho, as ações sociais,
esportivas e educacionais e o
papel importante exercido pelas
mulheres em Pindamonhangaba
e no País.

e v e n t o s /CvP

C ésar – FC reivindic a à
Administra çã o Munici pa l que promova a re alização de estudos com o
obje tivo de dota r o B o s que da Prince sa de ma i s
ince ntivos turísticos. A
ideia é que seja c riad o
na “ ilha ” do bosque u m
mini-zoológico, com
ac esso por teleféric o e
uma passarela ligando
o B osque ao z oológico ,
na ilha.
O P re side nte da Câma ra , Fe lipe C ésar - FC
solicita , ainda, a c ons truç ão de uma platafo rma pa ra a terce iriz aç ão
de passe ios de lanch as
e c ha la na s a o longo d o
Rio Paraíba. Ele pede
a criação da Casa da
C ultura , c om instalaç ão
de ba rrac as pa ra que o s
arte sã os da c idade po s sa m e xpor e vende r seu s
trabalhos aos turistas
que visita m o B osque d a
Princesa. “Precisamos
incrementa r mais o t u rismo em Pindamonhan ga ba . Te mos um tre ch o
do rio que , outrora, f o i
muito utiliza do e a go ra
está pa ra do. Prec isamo s
reativar este tipo de
turismo na cidade”, desta ca o Ve re ador Fe lip e
C ésar - FC .

De

O P re s i d ente da Câmar a d e P i ndamonhang a b a , Ve r e a d o r F e l i p e
César – FC (PMDB)
sol i c i t o u a o pr ef eito a
rea l i z a ç ã o de es tudos e
pro v i d ê n c i as par a a implan t a ç ã o d e um Teatr o
Mu n i c i p a l n o centr o e
uma Casa da Cultura
par a at e n d e r os m or adores da reg ião do D is tr ito
de Mo re i ra C és ar.
É importante ressaltar
que o Distrito conta hoje
com u m a p opulação s uper i o r a 5 0 mil habitantes e q u e a ár ea cultur al
apresenta enorme carência ne st a i m por tante r egião do m u nicípio. “Solicitamos também que
sej a c o n s t ruído com um
esp a ç o re se rvado par a o
Cor al d a Te r ceir a I dade,
que v e m re alizando um
trabalho de socialização
de g r a n d e valia par a a
cida d e . P re cis amos ampli ar e i n c e ntivar todas
as m a n i fe s t ações culturai s de n o s sa cidade e
est a so l i c i t a ção r ef lete
os anseios da nossa
popu l a ç ã o ” , enf atiza o
Ve r e a d o r F e l i p e C é s a r
– FC.
TUR IS M O
N O BO S QU E
O Ve r e a d o r F e l i p e

Trabalhos sociais das mulheres Cal presta homenagem
de Pindamonhangaba são
a Dona Diva pelo Dia
lembrados em Sessão Solene da Internacional da Mulher
O vereador José Carlos ta relevantes serviços à
Câmara de Pindamonhangaba
Gomes – Cal (PTB) atra- comunidade, sempre dis-

a D i l s o n a lva r e n g a /C o m i s s ã o

FELIPE CÉSAR ESTIMULA
CONSTRUÇÃO DE TEATRO
NO CENTRO E CASA DA
CULTURA EM MOREIRA CÉSAR

Divisão

da

assistente

posta a ajudar o próximo.
Pertence à Pastoral do
Matrimônio, da Paróquia
São Vicente de Paulo e,
de maneira efetiva desenvolve vários trabalhos na
Renovação Carismática
Católica, dedicando-se na
evangelização do povo de
Deus.
É através dessa mulher
carismática que o vereador
Cal cumprimenta a todas
as mulheres de nossa cidade e da região, desejando
toda a felicidade do mundo
a esse ser, que foi colocado
no mundo para dedicar a
vida aos filhos, ao marido
e aos familiares, enfrentando as adversidades da
vida com o coração aberto,
sempre sorrindo e muitas
vezes com lágrimas que
não deixam transparecer.
“A todas as mulheres, nosso fraternal
abraço e felicidades.
Que Deus continue
abençoando a todas
vocês”, conclui o
vereador Cal.

Vereador cal
entrega homenagem a

dona diVa, em sessão
solene do dia da mulher

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal
De

ComuniCação

d i v i s ã o d e C o m u n i C a ç ã o : Robson Luís monteiRo (mtb 18.021) - (12) 3644-2275 - i m p r e n s a @ C a m a r a p i n d a . s p . g o v . b r
d e i m p r e n s a p a r l a m e n ta r : Luiz CaRLos Pinto (mtb 32.783) - (12) 3644-2279 - C o m u n i C a C a o @ C a m a r a p i n d a . s p . g o v . b r

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

EDITAL DE CITAÇÃO

conVocação ordinÁria

Processo Físico nº:
0501251-34.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Joao Rodrigues

O Presidente da Fundação Doutor João Romeiro, Antonio Aziz Boulos, no uso de
suas atribuições legais, convoca os membros do Conselho Fiscal para Reunião
Ordinária, a ser realizada em 14/3/2016, às 10 horas, na sede desta Fundação,
situada à praça Barão do Rio Branco, nº 25, Centro, para deliberar sobre a prestação
de contas do exercício de 2015.
antonio aziz boulos
Presidente
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EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO
DO ARRESTO EM PENHORA

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS

Processo nº:
0501807-36.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
:
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de
30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões)
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de
dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a)(s)
executado(a)(s) relacionado(a)(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO
do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu
inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção
monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de ser convertido o ARRESTO
efetuado sobre o(a)(s) que recaiu sobre um imóvel localizado na Rua Ruoiti Yassuda, 146,
NE 11.12.23.050.000, em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO EM
PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S) do prazo para interposição de embargos, que é de
30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste Edital.

Executado(a): Joao Rodrigues
Documentos do(a) Executado(a): 173.060.608-30
Execução Fiscal nº: 0501251-34.2014.8.26.0445 - Proc. 1126/2014
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 30158, 73582, 8269 e 4208513
Valor da Dívida: R$ 1.014,30
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de dezembro
de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Executado: Vinicius Julio
Documentos da Executada: CPF: 54824940800, RG: 6733239
Execução Fiscal nº: 0501807-36.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 14/10/2014
Valor da Dívida: R$ 597,32.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 24 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

FORO DE PINDAMONHANGABA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
João Benedito dos Santos

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
DITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S)
QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BACEN JUD
A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
tadoProcesso
de São Paulo,
Dr(a). Cláudia
Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
nº:
0500401-77.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Parte Ativa:
Parte Passiva:

Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
João Benedito dos Santos

AZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO da(s)
XECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este
zo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhes move
efeitura Municipal de Pindamonhangaba. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e
o sabido,
foi DE
determinada
sua INTIMAÇÃO,
DA PENHORA realizada sobre as
EDITAL
INTIMAÇÃO,
COM PRAZOpor
DEedital,
30 DIAS.
antias bloqueadas pelo Sistema BACEN JUD, por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de
u inteiro teor para, se o caso, oferecer(em) EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias,
ciando-se
a contagem
após
o decurso
do- prazo
30 dias deste
edital.doE,Foro
paradeque
chegue ao
O(A) MM.
Juiz(a) de
Direito
da SEF
Setor de Execuções
Fiscais,
Pindamonhangaba,
nhecimento
todos
e para
no futuro
alegar na
ignorância,
expediu-se
o
Estado dedeSão
Paulo,
Dr(a).que
Cláudia
Callesninguém
Novellinopossa
Ballestero,
forma da Lei,
etc.
esente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
dade de Pindamonhangaba, aos 01 de dezembro de 2015.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO da(s)
ecutada:
Joao Benedito
dos Santos
EXECUTADA(S)
ABAIXO
RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este
NPJ:Juízo
CNPJe respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhes move
ecução
FiscalMunicipal
nº: 0500401-77.2014.8.26.0445
Prefeitura
de Pindamonhangaba. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e
assenão
– Assunto:
Execução
Fiscalsua
- ISS/
Imposto sobre
sabido, foi
determinada
INTIMAÇÃO,
porServiços
edital, DA PENHORA realizada sobre as
da quantias
CDA: 297572012,
56492013
bloqueadas352982011,
pelo Sistema
BACEN JUD, por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de
alorseu
da Dívida:
R$
1.051,49
inteiro teor para, se o caso, oferecer(em) EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias,
iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 30 dias deste edital. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Pindamonhangaba,
aos 01 de dezembro
deTERMOS
2015.
DOCUMENTO
ASSINADO DIGITALMENTE
NOS
DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
Executada: Joao Benedito dos Santos
CNPJ: CNPJ
Execução Fiscal nº: 0500401-77.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Nº da CDA: 297572012, 352982011, 56492013
Valor da Dívida: R$ 1.051,49

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

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação
controle 102 - 16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) AILTON BRAS PEREIRA, responsável
pelo imóvel situado a RUA JOAQUIM NABUCO, Nº. 0, Quadra G, Lote 149, Bairro VILA PRADO
inscrito no município sob a sigla SE11.15.10.024.000, 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.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2° VARA CÍVEL
Rua Alcides Ramos Nogueira n. 780, ., Mombaça - CEP 12421-705, Fone:
(12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
EDITAL DE CITAÇÃO

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Publicidade doS ProceSSoS de licitação
*** aditaMento ***

rosana da Silva Monteiro
diretora do departamento da administração

PREGÃO Nº. 202/2011 (PMP 23292/2011)
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de calcário pelo
período de 12 (doze) meses.
Aditamento 01/2016 ao contrato 288/2011.
Data de assinatura: 28/01/2016.
Vigência: prorrogada até 28/09/2016.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Contratada: RM Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. ME.
Assina pela contratada: Luiz Ricardo Miranda Picca.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

*** licitação deSerta ***

controle 101 - 16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) MANOEL JOSE DE SOUZA,
responsável pelo imóvel situado a RUA MACHADO DE ASSIS, Nº. 175, Bairro VILA PRADO inscrito
no município sob a sigla SE11.15.12.013.000, 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
edital de notificação
controle 100 - 16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) MARIA APARECIDA PAIVA E
OUTROS., responsável pelo imóvel situado a RUA MARIZ E BARROZ, NR. 211, Bairro MOMBAÇA
inscrito no município sob a sigla NO111601010000, 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

PREGÃO Nº. 303/2015 (PMP 32438/2015)
A Autoridade Superior, com face á manifestação retro da Sra. Pregoeira, considerou a
presente licitação deserta, em 03/03/2016, com base nas Leis federais 8666/93 e 10520/02
e suas alterações.
*** licitação fracaSSada ***
Pregão nº. 317/2015 (PMP 33973/2015)
A Autoridade Superior, considerando o parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos e
Secretaria de Saúde e Assistência Social, considerou a presente licitação fracassada, em
02/03/2016, com base nas Leis federais 8666/93 e 10520/02 e suas alterações.
Pregão nº. 013/2016 (PMP 3993/2016)
A Autoridade Superior, com face á manifestação retro da Sra. Pregoeira, considerou
a presente licitação fracassada, em 02/03/2016, com base nas Leis federais 8666/93 e
10520/02 e suas alterações.
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Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

EDITAL DE CITAÇÃO

FAZ SABER
a KUNIO
(RG Estrangeiro W111229-R e CPF 165.496.948-68),
Processo Físico
nº: KUWAHARA
0006737-91.2013.8.26.0445
respectivamente, que JOANA CAMARGO CORREGIARI, ajuizou uma ação de adjudicação
Classe: Assunto:
Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória
compulsória, que na inicial alega, em síntese que adquiriu, através do contrato de compra e venda,
Requerente:
Joana
Camargo
Corregiari
o imóvel situado na Rua Tenente Helvidio
Mattos, lote de nº 13, quadra B. do Loteamento
Requerido:
Kunio
Kuwahara
denominado
Jardim Princesa,
na cidade
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo e que apesar
de quitado o referido contrato, a Autora não consegui obter a escritura definitiva do imóvel, por
razões alheias a sua vontade, obrigando-a a propor a referida ação, como forma de legalizar a
aquisição. Estando o réu em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de presumirem-se aceitos os fatos.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Pindamonhangaba,
11 de dezembro
de 2015.
EDITAL DE aos
CITAÇÃO
- PRAZO
DE 20 DIAS.

PROCESSO Nº 0006737-91.2013.8.26.0445
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
Paulo, Dr(a). Cláudia
Calles Novellino
Ballestero,
na formaDIREITA
da Lei, etc.
CONFORME
IMPRESSÃO
À MARGEM

FAZ SABER a KUNIO KUWAHARA (RG Estrangeiro W111229-R e CPF 165.496.948-68),
respectivamente, que JOANA CAMARGO CORREGIARI, ajuizou uma ação de adjudicação
compulsória, que na inicial alega, em síntese que adquiriu, através do contrato de compra e venda,
o imóvel situado na Rua Tenente Helvidio Mattos, lote de nº 13, quadra B. do Loteamento
denominado Jardim Princesa, na cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo e que apesar
de quitado o referido contrato, a Autora não consegui obter a escritura definitiva do imóvel, por
razões alheias a sua vontade, obrigando-a a propor a referida ação, como forma de legalizar a
aquisição. Estando o réu em lugar incerto e não sabido, foi deferida a citação por edital, para que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de presumirem-se aceitos os fatos.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Pindamonhangaba, aos 11 de dezembro de 2015.

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

Este documento foi liberado nos autos em 15/12/2015 às 12:16, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0006737-91.2013.8.26.0445 e código CD0000000UOKK.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Este documento foi liberado nos autos em 03/12/2015 às 11:07, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0500401-77.2014.8.26.0445 e código CD0000000UEEN.
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Este documento foi liberado nos autos em 03/12/2015 às 11:07, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0500401-77.2014.8.26.0445 e código CD0000000UEEN.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S)
QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BACEN JUD

*** deSPacho de abertura de enVeloPe de Segundo colocado ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 269/2015 (PMP 28663/2015)
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 269/15, que cuida de “Aquisição de materiais
de pintura para atender as obras em andamento, assim como para a manutenção de
prédios públicos”, será realizada sessão pública para a abertura do envelope dizendo
conter documentos de habilitação das empresas classificadas sequencialmente, cuja
sessão fica marcada para o dia 18/03/2016, às 14h30, no mesmo local do evento anterior.
Pindamonhangaba, 09 de março de 2016.

licença da ceteSb
V. fernandeS MÁQuinaS - Me torna público que recebeu da CETESB a Licença
Prévia N° 3001593 e requereu a Licença de Instalação para Estrutura metálica para
galpões, coberturas e silos fabricação de à RUA DOUTOR RODRIGO ROMERO,
526, CRISPIM, PINDAMONHANGABA.

QUINTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

10 DE MARÇO DE 2016

SEMANA DA
MULHER
Tribuna do Norte
Arquivo pessoal

Pindenses relatam
ofensas, lutas e sonho
por IGUALDADE
Na semana em que se comemora o Dia Internacional da
Mulher (8 de março), a Tribuna traz a contextualização
do tema, que deu origem à data e exemplos de mulheres
que lutam para quebrar tabus e defender seus direitos

O

rigem

Como em todo 8 de março, o
Dia Internacional da Mulher foi
lembrado pela feminilidade, o
lado afetivo e beleza, característica do gênero feminino. No entanto, o que é pouco recordado
é que o dia foi em homenagem
àquelas que lutaram por melhores condições de trabalho,
direitos e igualdade.
Há vários relatos e versões
para essa data, sendo que as
mais abordadas são do incêndio em Nova Iorque, no ano
de 1857, onde 129 operárias
foram mortas após reivindicarem melhores qualidades
empregatícias, contudo não há
comprovações históricas sobre
o relato e a data mais aceita é
25 de março de 1911, quando
aconteceu um incêndio em
uma fábrica têxtil, proposital,
matando 146 pessoas, entre
elas, 125 mulheres.
A partir desses fatos, a
jornalista e organizadora do
movimento feminino, Clara
Zetkin, no II Congresso Internacional de Mulheres Socialistas, na Dinamarca, criou a data
para homenagear as mulheres
mortas e as que lutavam pelo
sufrágio feminino. Ela também criou a revista Igualdade
(1891-1907).
Na criação do Dia Internacional das Mulheres, a data
ﬁcou sem um dia deﬁnido, caiu
no esquecimento e apenas as
mulheres socialistas comemoravam.

Luiza Schmidt

A partir de 1960 houve uma
onda feminista, esse movimento foi diferente do primeiro
que tinha um viés político, esse
por sua vez, era para igualdade
de gêneros. Movimento como
‘A queima dos sutiãs’ reuniu
cerca de 400 ativistas contra
o concurso Miss América, no
qual se buscava o estereótipo
da mulher (magra e bonita) e
explorando-a comercialmente.
As ativistas não concordavam
com essa posição e queimaram
sutiãs como forma de manifestação.

F

eminista
Engajada

Assim como as mulheres,
que sempre ﬁcarão lembradas
pelas suas lutas e conquistas,
ou pelos abusos a que foram
submetidas, há exemplos na
sociedade de hoje de pessoas
que também batalham pelos
direitos e igualdades.
Luiza Schmidt tem 21 anos,
mora no bairro São Benedito,
e é feminista. Encontrou no
movimento forças para ser a
mulher que é hoje. Tem um
caderno no qual escreve o nome
de mulheres inspiradoras, como
pessoas de sua família, amigas
e personalidades. Ajuda amigas
a não serem submissas aos homens e diz que elas podem ser o
que quiserem.
No ﬁnal de 2015, mulheres
adotaram a hashtag nas redes
sociais #meuamigosecreto,
e Luiza contou sobre o que
Arquivo pessoal

passou. “Um professor de
educação física disse que eu
não era exemplo. Pediu para eu
levantar minha blusa”, relembra magoada.“Levanta a blusa
e mostra sua barriga de chope
para gente ver o que acontece
com quem não faz nada. Tem
que ser igual à fulana, ‘olha que
gostosa’”, desabafou a jovem,
que na época tinha 11 anos.
Nesse dia ela conta que toda
sua a autoestima foi destruída,
assim como conﬁança, sexualidade e feminilidade.
A menina, que nada sabia
sobre o feminismo, saúde e
padrões estéticos impostos
pela sociedade, se recuperou
recentemente – com o apoio da
família, amigos – que a colocam ‘para cima’ sempre – e da
terapia.

A

ssédio

Questões sobre inferioridade
feminina, diferenças salariais e
assédio ainda estão presentes
nos dias de hoje.
Um exemplo disso é a
estudante de engenharia civil,
Taciana Reis, de 23 anos, que
passou por situações que não
acreditava existir mais.
Há um ano, quando ainda
morava em Pindamonhangaba,
participou de uma entrevista de
emprego em uma construtora
em Taubaté, e o entrevistador
se negou a contratá-la simplesmente por ser mulher. “Você
atende ao que preciso e seu
currículo é excelente, no entanto, não posso ﬁcar com você
por ser mulher”, conta a jovem.
Ela o questionou do por que
não contratá-la e ele respondeu
‘porque ela era uma mulher e
bonita’.
Taciana não passou apenas
por esse episódio. Em outra
entrevista de emprego o contratante a convidou para viajar
com ele, e disse que sua função
não seria no escritório, onde a
princípio ela ﬁcaria e sim junto
a ele. A jovem saiu do lugar e
recusou a proposta.

Hyssa Favre Marcopoulos
com menos de 90% do salário
mínimo, dessa porcentagem
brasileira, 9,6% são mulheres
contra 8,9% dos homens.
O número de mulheres que
ganham menos que os homens
é maior, entretanto, o número
de trabalhadoras de 25 a 65
anos cresceu 4,5%. Os setores
de engenharia e ciências, que
oferecem melhores salários
ainda têm um déﬁcit de cargos
ocupados por mulheres.
Outro estudo, elaborado
pela OIT - Organização Internacional do Trabalho aponta
que em países em desenvolvimento como o Brasil, a mulher
gasta 3h10 a mais que o homem por dia por trabalho não
remunerado. Mais um dado
coletado pela organização foi
que a mulher ganha 77% do
que ganham os homens.
Além da inferioridade, no
Brasil, a cada sete minutos uma
mulher faz uma denuncia contra
agressões domésticas. As principais causas são de abusos que
ocorrem pelos próprios parceiros. Há relatos, de mulheres em
Pindamonhangaba, que terminaram o romance com os parceiros e eles teriam as ameaçado de
morte, caso elas se relacionassem com outras pessoas. Hoje,
as mulheres estão perdendo o
medo e denunciando, como o
caso de pessoas que, embora
tenham feito a queixa, ainda
preferem ﬁcar no anonimato.
Hoje esse dia é internacionalmente comemorado e
lembrado por ambos os sexos,
que são engajados em causas pró-mulheres. Ao mesmo
tempo em que muitas celebram
o dia com uma visão feminista,

R

eflexão

Para Hyssa Favre Marcopoulos, de 25 anos, moradora
do Ouro Verde, esse dia é uma
data importante para se lembrar. “Recordar a importância
da mulher, que ela deve ser
respeitada e sobre o movimento
feminista”, destacou. Esse é o
dia em que a jovem tira para
se reﬂetir como mulher e sobre
aquelas que estão ao seu redor.
“Hoje mesmo (8) eu falei com
uma amiga minha sobre isso,
discutindo sobre os nossos
direitos e deveres, mas de qualquer pessoa, não só da mulher”,
completa.
Estereótipos femininos
estão sendo quebrados com
o tempo, e as lutas femininas
continuam. Muitos acham que
isso não existe, que os tempos
estão modernos demais para a
população pensar dessa forma,
mas a cada dia um caso chocante aparece, como a da jovem
que teve as mãos decepadas por
terminar um relacionamento.
Todos os dias várias mulheres
são agredidas, mortas e assediadas por homens que não as
respeitam. “Todos, temos os
mesmos direitos constituído
por leis. Se todos cumprissem
não seriam necessários programas direcionados às mulheres”,
desabafa uma entrevistada que
sofreu ameaça de morte.
Arquivo pessoal

D

iscrepância

Em um relatório divulgado
pelo Banco Mundial em junho
do ano passado, o Brasil aparece como um dos principais
países onde a mulher ganha
menos que o homem. Milhões
de latino-americanos vivem

há outras que tem uma visão
diferente sobre o movimento,
mas busca o respeito e direitos,
não só da mulher.

Taciana reis

