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ESCOLA DO BELA VISTA 
RECEBE QUADRA COBERTA

Os alunos da Escola Municipal 
Professor Moacyr de Almeida, no 
Bela Vista, receberam uma quadra 
esportiva coberta na terça-feira (8).

A benfeitoria é resultado de um 

convênio entre Prefeitura e Governo 
Federal, via Ministério da Educação. 
A quadra tem cobertura metálica, 
arquibancadas, vestiários masculino 
e feminino, em cerca de 860m² de 

área construída.
Durante a inauguração, o prefeito 

de Pindamonhangaba destacou os 
trabalhos em parceria com a comuni-
dade e com órgãos governamentais.

PÁGINA 3

Pinda contará com novos profi ssionais da beleza
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba e o Fundo Social de 
Solidariedade inauguraram na 
quarta-feira (9) a Escola de Be-
leza do Mombaça, que funcio-
nará no centro comunitário do 
bairro.

O ‘Escola de Beleza’ é um 
salão-escola com infraestrutu-
ra física, equipamentos e me-
todologia para que os alunos 
aprendam técnicas de corte e 
coloração e fi quem aptos para o 
mercado de trabalho.

PÁGINA 3

Lutadora 
representa 
o país no 
Mundial de 
Muaythai

A atleta Bruna Gonçalves 
Franceschini, de Pindamonhan-
gaba, está representando o Bra-
sil no Campeonato Mundial de 
Muaythai até 22 de março em 
Bangkok, na Tailândia.

ESPORTES 8

Gestantes do 
Araretama 
participam de 
atendimento 
em grupo

A unidade de saú-
de Araretama III está 
realizando serviços 
de atendimentos em 
grupos, o que tem be-
nefi ciado as gestantes 
e as mães de recém-
nascidos do bairro e da 
região. Os encontros 
acontecem mensal-
mente às segundas e 
quartas-feiras entre as 
mulheres, os médicos e 
profi ssionais de enfer-
magem, que esclare-
cem dúvidas sobre o 
aleitamento materno, 
saúde do bebê e da 
própria gestante. 

UNIDADE DE SAÚDE DO 
SANTA CECÍLIA REALIZA 
OFICINA DE INSULINA

Alunos aprenderão técnicas de serviços de beleza

CIDADE TERÁ 
OFICINAS DE 
DRAMATURGIA 
E DE TEATRO

Divulgação das 
bolsas universitárias 
acontecerá dia 31

‘Vila’ e ‘Arara’ se 
classificam para 
final da Regional

PÁGINA 5

Divulgação

Divulgação

Crianças conheceram a nova quadra, após cerimonial realizado no pátio da escola



ditorialE
Pindamonhangaba 15 de março de 20162 Tribuna do Norte

rEGiStro CUltUral

Quantidade não é qualidade

brasil tem 260 milhões de linhas 
de celular, mas nem todas 
funcionam como deveriam
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Divulgação das bolsas universitárias 
acontecerá no dia 31 de março  

Doação de mudas de plantas será nos dias 17 e 18

Quando começou a chegar ao Brasil, no fim da 
década de 1980, o telefone celular era status. De 
ricos e de importantes, executivos, madames, pes-

soas que tinham que ser encontradas em qualquer lugar.

No início, os aparelhos eram pesados e vistosos. Com 
o tempo foram se modernizando, e eles foram encurtan-
do e ganhando recursos. Houve época que status mesmo 
era ter um telefone que cabia na palma da mão e que 
‘tirava foto’.

Hoje todos ‘tiram foto’. Ah, a foto, aquela situação 
extremamente ‘elegante’ e de ‘bom gosto’, popularizada 
de ‘selfie’ – na verdade um verdadeiro tormento. A foto 
do celular virou o momento estraga prazer em eventos, 
encontros e demais situações.

Por fim, o curioso é que hoje, com aparelhos extrema-
mente tecnológicos, o visual dos aparelhos vai voltando 
ao que era no passado. Sim, os celulares tendem a ficar 
cada vez maiores. De produto para colocar no bolso, está 
virando item para guardar dentro das bolsas – parecem 
tablets ou tv portátil. Alguns chegam a usar como espelho 
– já que dá para ver quase que o rosto inteiro apenas pelo 
reflexo da tela touchscreen, ainda que desligada.

É, não tem muito (acreditamos que não) para inven-
tar ou reinventar quando o assunto é equipamento de 
telefonia móvel. Tem sim, ainda, que evoluir em design, 
conforto, elegância e praticidade – além disso, eles ga-
nham cada vez mais recurso.

De qualquer modo, embora tenha havido todo esse 
progresso nos aparelhos móveis – a qualidade da telefo-
nia ainda deixa a desejar. Uma pena.

O Brasil registrou em janeiro de 2016, 257,248 mi-
lhões de linhas ativas na telefonia móvel e “teledensi-
dade” de 125,31 acessos por 100 habitantes. Ou seja, há 
mais de uma linha móvel para cada brasileiro. 

A região Sudeste concentrava a maior parte das linhas 
móveis em janeiro: 115,879 milhões. Sozinho, o Estado 
de São Paulo registrava 64,363 milhões de linhas, ou 
seja, 25% do total. A mais elevada “teledensidade” foi 
apurada no Distrito Federal, com 190,40 acessos para 
cada cem brasilienses. 

Os dados detalhados e atualizados sobre os acessos 
em operação por prestadora, DDD – Código Nacional, 
UF – Unidade da Federação, pré-pago e pós-pago e por 
tecnologia estão disponíveis na área de Dados do portal 
da Anatel. A teledensidade em janeiro de 2016 foi de 
125,31. 

O inusitado é que embora existam mais linhas que 
habitantes, não são todas que funcionam.

Hoje, em cada esquina você ‘ganha’ um chip e sai 
falando. Quer dizer, isso quando tem sinal.

Há de se considerar ainda que tem pessoas que pos-
suem duas, três, quatro, até cinco linhas e nem sabem o 
número de algumas. Também pudera, pois ninguém liga 
para si mesmo.

De qualquer modo, a crítica deste editorial é a quali-
dade do serviço, que é bem inferior ao custo cobrado dos 
clientes.

De que adianta o Brasil possuir 257,248 milhões de 
linhas ativas, se boa parte não está funcionando direito. 
Teríamos é que nos gabar se tivéssem os 50 milhões de 
linhas operando em plena funcionalidade.

Mas não é privilégio apenas do Brasil. No próprio Es-
tados Unidos – país mais evoluído em relação à telefonia 
móvel – há vários pontos cegos no mapa, ainda que de 
um modo geral, as ligações funcionem muito bem.

O Reino Unido, por exemplo, local com maior 
convergência de dados telemóveis do mundo, eles têm 
conseguido operar as mais de 50 operados de telefonia 
existentes e sem que haja problemas de interferên-
cias – e eles ainda conseguem uma vasta cobertura 
em áreas mais isoladas – como planícies irregulares 
da Escócia e da Irlanda do Norte, embora no centro 
de Londres, na mais moderna arena de espetáculos 
do mundo, a North Greenwich Arena – patrocinada e 
nomeada de O2 Arena (uma das maiores empresas do 
mundo de telecomunicações), o próprio sinal da O2 
seja inexistente.

Vai entender. Se até lá, isso acontece. Não estamos tão 
mal assim, mas nem por isso temos que nos contentar.

Sarau da academia de LetraS

PLenária SoLene Será Sexta-feira
A APL fará nesta sexta-feira (18), às 20 horas, no Palacete 10 de 

Julho, sua sessão plenária solene referente ao mês de março. As plená-
rias solenes normalmente ocorrem toda última sexta-feira do mês, a 
antecipação se deu devido ao feriado da Semana Santa.   

Acadêmicos apresentarão 
trabalhos sobre o tema água

A presidente da APL-Academia 
Pindamonhangabense de Letras, 
professora Elisabete Guimarães 
informa que nesta terça-feira 
(15), acontece o primeiro sarau 
da entidade do ano de 2016. 
O evento será na sede da APL, 
Palacete Tiradentes (praça Barão 
do Rio Branco, 22 – centro). Os 
acadêmicos devem levar traba-
lhos poéticos sobre o tema Água,’ 
para apresentação.

crédito www.informeavina2009.org

PRogRAmAção 
dA PlENáRIA 

- Palestra do mês. Em 
alusão à data 8 de março, Dia da 
Mulher, o tema será “O papel da 
mulher na literatura”. A pales-
trante será a   acadêmica profes-
sora Gislene Alves (foto). 

- Premiação literária. A 
Academia premiará alunos da Es-
cola Estadual Professor Rubens Za-
mith, participantes do concurso de 
poemas que teve com tema ‘Mulher’. 

- Homenagem. Ainda com 
relação ao tema ‘Mulher’, serão 
homenageadas cidadãs que con-
tribuíram para o desenvolvimen-
to social, educacional e cultural 
desta cidade, as senhoras Maria 
do Carmo de Oliveira Hein, The-
rezinha Zenita Braga Schmidt e 
Marieta Azeredo.                                                                                                 

- Apresentação musical. 
Estará a cargo dos seguintes 
alunos da Fasc-Faculdade Santa 
Cecília (coordenação da professo-
ra e acadêmica Jaqueline Biga-
ton): Edna Varela – voz; Tuta do 
Cavaco - cavaco e violão; Thiago 
Marcelo - violão e percussão.  
Músicas: Índia (de José Assuncion 
Flores e Manuel Ortiz Guerrero 
em versão de José Fortuna); Mo-
dinha (Sérgio Bettencour); Maria 
Maria (Milton Nascimento), e a 
composição do aluno Tuta do ca-
vaco, Uma Linda Margarida. 

A APL agora é presidida pela professora Bete Guimarães, tendo 
como vice-presidente o publicitário Edmar de Souza

Arquivo TN

Arquivo TN

A equipe da Secretaria de Saúde 
e Assistência Social da Prefeitura 
de Pindamonhangaba informa que 
houve alteração na divulgação do 
resultado das bolsas universitárias. 
Houve retificação no artigo 9º do 
edital de chamamento de bolsa de 
estudo. De acordo com a retifica-
ção, o resultado será divulgado no 
dia 31 de março.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba realiza concessão de bolsa de 
estudo universitário por meio da 
Lei Municipal número 5.509, de 
28 de fevereiro de 2013. De acordo 
com o edital, são critérios para or-
dem de seleção e classificação:  ter 
estudado em escola pública ou ter 
sido bolsista integral da rede par-
ticular; maior nota obtida no vesti-
bular, no caso de ingressantes, mé-
dia entre as notas nas disciplinas 
curriculares, entre outros.

O Departamento de Meio Am-
biente da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai realizar a doação de 
mudas de plantas na quinta-feira 
(17) e na sexta-feira (18). As doa-
ções ocorrem mensalmente e são 
distribuídas 30 senhas em cada 
dia. A entrega das mudas é feita no 
Viveiro Municipal, localizado na 
rua Noel Cesar Pires, sem núme-

ro, Chácaras Reunidas, próximo à 
avenida Manoel César Ribeiro.

Para fazer a retirada das mu-
das é necessário pegar uma se-
nha e apresentar o comprovante 
de endereço. A doação é realizada 
apenas para moradores de Pinda. 
As senhas são distribuídas a partir 
das 7 horas e cada morador pode 
levar até 30 mudas, sendo 12 nati-

vas, cinco frutíferas, dez pingo de 
ouro e três para calçada.

As mudas de árvores para calça-
da são: cabeça branca, chorão, es-
cova de garrafa, oiti e rezedá. Op-
ções de frutíferas: acerola, ameixa 
amarela, araçá amarelo, araçá ver-
melho, cambucá do Nordeste, fru-
ta do conde, goiaba, graviola, jabu-
ticaba, jambolão, pitanga e romã.

De acordo com retificação no artigo 9º do edital de 
chamamento de bolsa de estudo, a divulgação do 
resultado será dia 31 de março

Divulgação

ALTAIR FERNANDES
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cidade
Escola no Bela Vista 
recebe quadra coberta

Os estudantes da Escola Mu-
nicipal “Prof. Moacyr de Almei-
da”, no Bela Vista, prepararam 
uma bonita festa para receber 
oficialmente sua quadra cober-
ta, na terça-feira (8). Conforme 
projeto de lei de autoria do ve-
reador Ricardo Piorino, a qua-
dra foi denominada “Antonio 
Vicente de Paula Ferreira”, anti-
go morador do bairro, que inte-
grou a associação de moradores 
e estava presente ao evento, ao 
lado de autoridades municipais, 
como o prefeito de Pindamo-
nhangaba, estudantes, equipe 
escolar e pais de alunos.

No total, a escola atende 190 
alunos, que foram beneficiados 
com essa melhoria. De acor-
do com a gestora da unidade, a 
quadra coberta foi um grande 
presente que vai fazer total di-
ferença na vida dos alunos. Ela 
pretende utilizar o espaço para 
desenvolver atividades espor-
tivas e também de lazer. Outro 
intuito da escola é se integrar à 
comunidade, levando eventos 
para o estabelecimento, cola-
borando assim para a formação 
social dos estudantes.

A quadra poliesportiva é re-
sultado de convênio com o Mi-
nistério da Educação, por meio 
do PAC 2 – Programa Pró-In-
fância. Tem cobertura metálica, 
arquibancadas, vestiários mas-
culino e feminino, em cerca de 
860m² de área.

Apresentações 
e homenagens

O cerimonial de inauguração 
foi iniciado com apresentações 
das crianças do projeto “Mãos 
que encantam”, em que alunos 
e ex-alunos apresentaram can-
ções em Libras (Língua Brasilei-
ra de Sinais), encantando a to-
dos. Como o evento foi realizado 
no Dia Internacional da Mulher, 
as crianças homenagearam al-
gumas mulheres pela data. 

Também foi realizado um jogral 
e feita uma homenagem ao pa-
trono da quadra, Sr. Vicente.

“Agradeço à Associação de 
Moradores do Bela Vista, ao ve-
reador Ricardo Piorino por ser 
o autor da lei e ao prefeito que 
sancionou. Muito obrigada, pa-
rabéns a todos pela festa tão bo-
nita”, disse o homenageado.

Ricardo Piorino lembrou que 
o Sr. Vicente trabalhou com ele 
durante muitos anos na Câmara 

Municipal. “Essa denominação 
atende à Associação de Mo-
radores do bairro e também é 
uma maneira de homenagear o 
Vicente pelo belíssimo trabalho 
realizado em sua vida profissio-
nal”, destacou.

Para a secretária de Educação 
da Prefeitura, a quadra cober-
ta vai colaborar para a melhora 
do desempenho acadêmico dos 
alunos, por meio do desenvol-
vimento de suas habilidades es-

portivas e artísticas. “Em nome 
de todos os profissionais envol-
vidos na obra desta quadra, de-
sejo que cada criança use esse 
espaço com responsabilidade e 
inteligência, para crescer e ser 
feliz. A quadra é um patrimônio 
e deve ser preservada por to-
dos”, frisou.

O prefeito de Pindamonhan-
gaba relembrou que a escola 
foi obra de uma de suas admi-
nistrações. Ele homenageou a 
memória do patrono, profes-
sor Moacyr de Almeida, que foi 
chefe de gabinete da Prefeitu-
ra por muitos anos, e destacou 
o homenageado do dia, pelo 
trabalho realizado à frente da 
Associação de Moradores do 
Bela Vista, ajudando o bairro a 
crescer. “A gente não trabalha 
sozinho. Contamos com muitas 
pessoas parceiras que colabo-
ram para o desenvolvimento da 
cidade. Estamos trabalhando e 
resolvendo os problemas, pou-
co a pouco, buscando levar cada 
vez mais qualidade de vida para 
toda a população”, garantiu.  

Após o descerramento da pla-
ca e desenlace da fita inaugurais, 
os alunos e autoridades assis-
tiram às partidas de futsal dos 
alunos do Grêmio União, projeto 
Crianças Primeiros Passos.

O homenageado, sr. 
Vicente, agradeceu a todos

Divulgação

Divulgação

Crianças do Projeto Primeiros 
Passos, do Grêmio União, 
estrearam a quadra com 

partidas de futsal

Pinda contará com novos profissionais da beleza
 Em breve, Pindamonhan-

gaba contará com novos pro-
fissionais do ramo da beleza. A 
Prefeitura e o Fundo Social de 
Solidariedade realizaram, na  
quarta-feira (9), a inauguração 
da Escola de Beleza no centro 
comunitário Maria Sacramento 
da Silva, no Mombaça.

A solenidade contou com a 
presença de presidentes de as-
sociação de moradores de vários 
bairros, representante do Fundo 
Social de Solidariedade do Esta-
do de São Paulo, da Câmara de 
Vereadores, secretários e direto-
res municipais, alunos matricu-
lados e comunidade.

O presidente da Associação 
de Moradores do Mombaça, 
Dito Bala, agradeceu a parceria 
com a Prefeitura e com o Fun-
do Social para que os morado-
res do bairro e de toda a cidade 
possam aprender uma profis-
são. Ele também comentou 
que resolveu fazer uma home-
nagem às mulheres e, antes da 
inauguração, foram oferecidas 
atividades como maquiagem, 
corte de cabelo, reflexologia, 
unhas decoradas, massagem, 
entre outras.

Jefferson Froes, represen-
tante do Fundo Social de Soli-
dariedade do Estado, afirmou 
que a primeira dama Lu Alck-
min fica muito contente com 
os projetos e com parceria na 
cidade, pois, Pinda está sempre 
em busca de novos cursos para 
oferecer à população. “O Fundo 
Social do Estado tem foco na 

inclusão e capacitação profis-
sional. Obrigado pela oportuni-
dade de prestigiar essa inaugu-
ração, é mais uma parceria de 
grande sucesso”.

O prefeito de Pindamonhan-
gaba comentou que, com a Es-
cola de Beleza, a população terá 
mais opção, pois muitos alunos 
irão abrir o próprio salão e isto 
movimentará a economia do 
município. Além disso, traba-
lhar com beleza é muito impor-
tante, faz bem para quem atua 
na área e para os demais, por-
que atua com a autoestima.

 A Escola de Beleza
O projeto Escola de Beleza 

é um salão-escola, idealiza-
do pelo Fundo Social de So-
lidariedade de São Paulo em 
parceria com o município de 

Pindamonhangaba. Os alunos 
irão aprender técnicas de cor-
te e coloração, futuramente, 
serão oferecidos no local os 
cursos de  maquiagem, mani-
cure, depilação e design de so-
brancelha. 

O projeto conta com infraes-
trutura física, equipamentos e 
metodologia para propor uma 
formação sólida aos futuros 
profissionais, os quais, entra-
rão no mercado de trabalho, 
podendo ser empreendedor, 
com seu próprio negócio, ou fa-
zendo parte de empresas já es-
tabelecidas.

Esse projeto foi baseado 
nas melhores técnicas do Bra-
sil, onde o aluno recebe forma-
ção profissional, com 80 horas 
de aulas teóricas e práticas.  O 

aluno fará procedimentos quí-
micos, cortes, escovas, dentre 
os demais serviços oferecidos 
num salão. Colocando em práti-
ca, todo o conteúdo aprendido, 
em modelos reais. Além disso, 
são passadas informações so-
bre postura profissional, aten-
dimento ao público, motivação 
e como administrar sua carreira 
profissional.

Além da formação de pro-
fissionais, a Escola de Beleza 
oferece à comunidade a oportu-
nidade de usufruir de serviços 
de beleza gratuitos. Os serviços 
são executados pelos alunos em 
treinamento, com supervisão 
técnica de profissionais. 

 

Alunos rEssAltAm 
ExpEctAtiVAs

Lucileide de Abreu Reis, mora-
dora do Feital, tem 18 anos de idade 
e que desde os 14 anos quis fazer 
este tipo de curso, mas gratuita-
mente não encontrava. “Espero 
aprender muitas coisas e pretendo 
começar a trabalhar com isso logo, 
mesmo que seja em casa”.

Carla E. de Oliveira Santos, 
moradora do Mombaça, trabalha 
como vendedora e decidiu fazer 
o curso da Escola de Beleza para 
complementar o orçamento de sua 
casa. “As expectativas para o início 
do curso são as melhores, estou 
muito animada. Pretendo montar 
meu salão aqui no bairro, assim 
que terminar o curso”.

Carla de Oliveira

Lucileide de Abreu Reis

Quem passou pelo centro comunitário pôde 
participar de várias atividades

Divulgação Divulgação

Divulgação
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O vereador Roderley 
Miotto (PSDB) encami-
nhou o requerimento nº 
263/2016, ao Secretário 
de Obras, com cópia à 
Empresa EDP Bandei-
rantes e à Empresa Lumi, 
solicitando informações 
com relação à extensão e 
implantação de ilumina-
ção pública em diversos 
bairros da cidade.

De acordo com o vere-
ador existem várias ruas 
novas, em bairros de nos-
sa cidade que os morado-
res cansam de solicitar a 
iluminação. O edil cita o 
caso da avenida Polônia, 
localizada no final do 
bairro Pasin,  que tem 
diversas residências com 
moradores e os postes de 
concreto já estão instala-
dos em toda extensão da 
via, aguardando apenas 
a instalação dos braços 

Roderley Miotto solicita 
informações a EDP Bandeirantes 
sobre locais que necessitam
de expansão da iluminação

e luminárias. Também é 
o caso da rua José Maria 
de Oliveira,  no bairro 
Vista Alegre. Foram en-
viados no ano passado 
os pedidos de solicitação 
de expansão e melhoria 
na  i luminação,  porém 
até o momento nada foi 
feito. “A situação é muito 
difícil quando escurece 
e a população fica com 
medo.  Inclusive a lgu-
mas residências foram 
assaltadas por conta da 
escuridão. Não podemos 
prolongar este problema, 
vejo que se trata de um 
serviço fácil de se resol-
ver. Já encaminhei esta 
reiteração do meu pedido 
solicitando uma data para 
que as melhorias sejam 
realizadas. Espero que 
seja atendido”, destaca 
o  v e r e a d o r  R o d e r l e y 
Miotto.

VEREADOR AFIRMA QUE EXISTEM

DIVERSAS RUAS NOVAS, EM BAIRROS

DE PINDAMONHANGABA; SEGUNDO ELE, 
OS MORADORES ESTÃO CANSADOS DE

SOLICITAR QUE SEJA IMPLANTADA OU

EXPANDIDA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Atendendo pedido formu-
lado pela comunidade do Alto 
do Tabaú, o vereador Ricardo 
Piorino, durante a última Ses-
são Plenária, reiterou junto à 
Secretaria de Obras e Servi-
ços a conclusão de uma obra 
no cruzamento da Avenida 
General Júlio Salgado com 
a Rua Eurípedes Braga.

Segundo o vereador, esta 
obra tem a finalidade de 
melhorar o escoamento das 
águas pluviais, todavia, a 
demora na sua conclusão (a 
obra está paralisada) tem cau-
sado transtornos no trânsito 
do bairro.

Outro pedido formulado 
pelo vereador em benefício 
do bairro, que refl ete inclu-

Ricardo Piorino 
solicita providências 
no Alto do Tabaú

“CO M U N I D A D E P E D E C O N C L U S Ã O

 D E O B R A PA R A L I S A D A”

sive na melhoria do trânsito 
da cidade, foi a revisão nas 
mãos de direção das ruas e 
avenidas do bairro.

“Estamos, na verdade, 
reiterando os pedidos, pois a 
comunidade encontra-se im-
paciente com os casos apon-
tados”, esclareceu Piorino.

APAE
Juntamente com os demais 

vereadores da Casa Legisla-
tiva, Ricardo Piorino soli-
citou celeridade na solução 
dos repasses de verba para 
a entidade, pois a situação 
prejudicou o andamento dos 
trabalhos, com a paralisação 
de uma série de benefícios 
que são prestados em prol 
dos alunos.

VEREADOR RICARDO PIORINO

Como consultar Matérias
 Legislativas no novo Portal da Câmara

NA PÁGINA ABERTA, VOCÊ PODERÁ FAZER A SUA A PESQUISA USANDO VÁRIAS 
OPÇÕES. POR TIPO DE MATÉRIA, NÚMERO, PERÍODO DE APRESENTAÇÃO, ANO, 
AUTOR, ASSUNTO, ETC.

ABRA O PORTAL DA CÂMARA: WWW.CAMARAPINDA.SP.GOV.BR.
EM SEGUIDA, NO MENU DE NAVEGAÇÃO DO LADO ESQUERDO,
CLIQUE EM MATÉRIAS LEGISLATIVAS

O PORTAL DA CÂMARA POSSUI UM SISTEMA ATRAVÉS DO QUAL O CIDADÃO 
PODE CONSULTAR E ACOMPANHAR AS MATERIAS LEGISLATIVAS APRESENTADAS 
PELOS VEREADORES. SAIBA COMO UTILIZAR ESSA IMPORTANTE FERRAMENTA:

O RESULTADO DA PESQUISA APRESENTA AS 
INFORMAÇÕES DETALHADAS DA MATERIA E O 

TEXTO INTEGRAL EM FORMATO “PDF”.

E VOCÊ PODE ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO 
DE UMA MATERIA. BASTA CLICAR EM 

ACOMPANHAR MATÉRIA E CADASTRAR O 
SEU ENDEREÇO DE E-MAIL. TODA VEZ QUE HOUVER 
ALTERAÇÃO DA MATERIA VOCÊ SERÁ INFORMADO.

www.camarapinda.sp.gov.br

EXEMPLO:  EM “TIPO 
DE MATÉRIA” VOCÊ 
PODE PESQUISAR 
REQUERIMENTO, 
INDICAÇÃO, MOÇÃO, 
PROJETO DE LEI, ETC.

OUTRA POSSÍVEL 
OPÇÃO DE PESQUISA 
SERIA POR “PERÍODO 
DE APRESENTAÇÃO” 
INFORMANDO AS DATAS 
NOS DOIS CAMPOS...

OU AINDA, SE 
PREFERIR, VOCÊ PODE 
FAZER A BUSCA PELO 
NOME DO VEREADOR-
AUTOR DA MATERIA DE 
SEU INTERESSE...

Em Audiência Pública, 
Secretaria de Saúde 
apresenta relatório 
detalhado da área no 3º 
Quadrimestre de 2015

DADOS, NÚMEROS, PORCENTUAIS E AÇÕES 
DESENVOLVIDAS SÃO REFERENTES AOS MESES DE 
SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO

A ASSESSORA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, PATRÍCIA GALVÃO JUNQUEIRA, APRESENTOU DADOS 
SOBRE ATENDIMENTOS NA ÁREA DE SAÚDE EM PINDAMONHANGABA

A Câmara de Pindamonhangaba sediou no dia 26 de 
fevereiro, as 15 horas, no plenário Francisco Romano 
de Oliveira, a Audiência Pública em que a Secretaria 
de Saúde e Assistência Social da cidade apresentou o 
“Relatório detalhado do Quadrimestre Anterior -  3º 
Quadrimestre de 2015” com todos os dados, núme-
ros, porcentuais e ações desenvolvidas nos meses 
de setembro, outubro, novembro e dezembro do ano 
passado. Participaram da reunião aberta os vereado-
res Martim Cesar (DEM) e José Carlos Gomes – Cal 
(PTB e membro da Comissão de Saúde e Assistência 
Social da Câmara). Também estiveram presentes na 
Audiência, a Secretaria de Saúde e Assistência Social, 
Sandra Tutihashi, a Diretora de Assistência à Saúde, 
Maristela Luzia e a Assessora de Gestão Estratégica, 
Patrícia Galvão Junqueira.

Durante 35 minutos, a Assessora Patrícia Junqueira 
expôs os dados referentes ao 3º Quadrimestre do ano 
passado. Neste período (setembro/outubro/novembro/
dezembro de 2015), a previsão inicial de gastos na 
saúde era de R$ 137.762.500,00, sendo que as despesas 
liquidadas até o fim do 3º quadrimestre foram da ordem 
de R$ 122.876.324,90. Sobre as “Receitas adicionais 
para financiamento da Saúde”, Patrícia Junqueira in-
formou que a previsão de recebimento dos recursos 
provenientes da União era de R$ 40.790.000,00 mas 
o município só recebeu R$ 29.328.786,46. Do Estado 
de São Paulo, a previsão era receber R$ 895.000,00 
mas nos cofres de Pindamonhangaba só entraram R$ 
605.954,21. Já do Sistema Único da Saúde a meta era 
ter R$ 500.000,00 para auxiliar a saúde municipal e o 
montante recebido foi de R$ 584.306,54. Os recursos 
totalizaram R$ 30.519.047,21 no quadrimestre.

Outros atendimentos
A Assessora de Gestão Estratégica, Patrícia Galvão 

Junqueira, também mostrou dados sobre atendimentos 
em Pindamonhangaba. Na “ATENÇÃO BÁSICA” foram 
executadas 126.942 ações de promoção e prevenção em 
saúde; 137.950 procedimentos com finalidade diagnós-
tica (exames); 181.260 procedimentos clínicos; 9.060 
cirurgias e 371 ações complementares da atenção à 
saúde, o que totalizou 455.583 atendimentos.

No caso dos “Procedimentos hospitalares/SUS (cará-
ter de atendimento em urgência), o valor do quadrimestre 
foi de R$ 2.365.278,22 para um total de 2.749 proce-
dimentos sendo 1.621 (Clínicos) e 1.128 (Cirúrgicos).

Em relação a Dengue, as notificações no período de 
1º de setembro a 31 de dezembro de 2015 atingiram 
a marca de 812 casos, com 14 confirmações sendo 13 
autóctones (casos contraídos no município) e 1 (um) 
importado. 798 casos foram descartados. Também não 
foi registrada nenhuma morte pela doença em Pinda-
monhangaba.

AUDIÊNCIA ESCLARECEU OS GASTOS COM AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE

DI V I S Ã O D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP
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cotidiano

As unidades de saú-
de de Pindamonhangaba 
trabalham com diversos 
grupos. No Santa Cecília, 
por exemplo, os pacien-
tes diabéticos tiveram a 
oportunidade de partici-

par de uma oficina sobre 
aplicação de insulina. Esta 
atividade foi desenvolvida 
no último dia 7. A oficina 
acontece uma vez por mês 
e ensina a maneira correta 
da autoaplicação das do-

ses diárias do produto.
A aplicação da insu-

lina é parte importante 
do tratamento da dia-
betes e somente tem o 
resultado esperado se 
for feita de maneira cor-

reta. Na oficina, os pa-
cientes aprenderam so-
bre os horários  e formas 
de aplicação  e tiraram 
dúvidas sobre os efeitos 
colaterais dos erros de-
corrente no tratamento.

Os pacientes foram 
orientados a manter 
alimentação saudável e 
fazer atividades físicas 
para complementar o 
tratamento da diabetes 
e evitar crises de hipo-

glicemia.  Outra orien-
tação dada na oficina é 
que as seringas usadas 
devem ser descartadas 
de maneira correta e 
entregues nos postos de 
saúde.

As mães e gestantes de 
Pindamonhangaba têm a 
oportunidade de participar 
dos atendimentos em gru-
pos. Na unidade de saúde 
Araretama III, elas pude-
ram se consultar com os 
profissionais no último dia 
7. São feitos atendimentos 
com médicos e profissio-
nais de enfermagem. No 
Araretama, na unidade 
de saúde III, os encontros 
acontecem mensalmente 
às segundas-feiras, no perí-
odo da manhã, e às  quar-
tas-feiras, no período da 
tarde.

No acompanhamento, 
as futuras mães podem 
esclarecer dúvidas sobre 
o aleitamento materno, 
saúde do bebê e da própria 
gestante. É necessário que 
as gestantes passem por 
esse acompanhamento 
para garantir bem-estar e 
a saúde do bebê.

“É importante seguir as 
orientações de um médico 
e ter esse acompanhamen-
to para garantirmos que 
está tudo bem com o nosso 
bebê”, disse Ana, que está 

Para celebrar não ape-
nas o dia 8 de março (Dia 
Internacional da Mu-
lher), mas todo o mês, 
a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio 
da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social, está 
festejando a data home-
nageando as mulheres, 
com várias ações.

As unidades de saúde 
do município celebram 
a data com diversas ati-
vidades. Na unidade do 

Vale das Acácias, por 
exemplo, as profissio-
nais do local organiza-
ram um café da manhã, 
ofereceram maquiagem, 
manicure, palestra so-
bre as conquistas das 
mulheres, entre outras 
ações.

Em Moreira César, 
a Associação Terapia 
e Lazer, presidida por 
Ana Maria de Carva-
lho, também promoveu 
ações para comemorar 

o Dia Internacional da 
Mulher. Ana Maria pa-
rabeniza todas as parti-
cipantes e enfatiza que 
o dia 8 de março deve 
ser lembrado durante o 
ano todo.

Até o final do mês, 
as unidades de saúde 
do município realizam 
várias atividades co-
memorativas. Os locais 
ganham palestras e as 
participantes recebem 
diversas orientações.

Os interessados em 
participar do I Simpósio 
dos Conselhos Municipais 
de Pindamonhangaba de-
vem encaminhar e-mail 
para conselhospinda@
gmail.com informando o 
nome completo, telefo-
ne para contato e área de 
atuação. O evento acon-
tece na quarta-feira (16), 
a partir das 18 horas, no 
auditório da Faculdade 
Anhanguera.

O público poderá fa-
zer perguntas e receber 
várias informações so-
bre os trabalhos de cada 
conselho. Serão rela-
tadas experiências dos 
conselhos de Assistên-
cia Social, dos Direitos 
da Criança e do Adoles-
cente e do Idoso. O ob-
jetivo é fazer com que 
todos os conselhos se 
unam em ações efetivas 
no município.

Unidade de Saúde do Santa Cecília 
realiza oficina de insulina

gestantes do araretama participam 
de atendimento em grupo

em sua primeira gestação.
“Foi muito importante 

o acompanhamento, tirei 

dúvidas e pude saber como 
meu bebê estava durante 
todos os meses da gestação 

e agora vou fazer o mesmo”, 
comentou Mariana, que está 
em sua segunda gestação.

As gestantes tiram várias dúvidas durante os atendimentos em grupo

Unidades de Saúde comemoram dia internacional da mulher

Pinda desenvolve i 
Simpósio dos Conselhos 
municipais

A Unopar realiza 
desta terça-feira (15) 
até quinta-feira (17) a 
Semana da Empregabi-
lidade. O evento ocor-
rerá no polo da Unopar 
Pinda e contará com 
palestras nos três dias, 
mesa redonda, orien-
tações para preparo de 
currículos, estandes de 

empresas da região e ca-
dastro de vagas para as 
mesmas.

As vagas para partici-
par são limitadas e para 
fazer inscrições é neces-
sário ligar para o telefo-
ne 3642-8167 ou ir até o 
polo na av. Dr. Jorge Ti-
ribiçá 570 – em frente ao 
supermercado Dia.

Unopar promove 
Semana da 
empregabilidade

O público participa de palestras e recebe orientações sobre saúde

As atividades comemorativas serão realizadas o mês inteiro

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Conselho MuniCipal dos direitos da Mulher – CMdM

RETIFICAÇÃO 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

Centro espÍrita “BeZerra de MeneZes”
rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, Bairro Centro, 

pindaMonhanGaBa  -  Cep. 12.410-010
CnpJ 50.455.179/0001-40

edital de ConVoCaÇÃo

A Diretoria do CENTRO ESPÍRITA “BEZERRA DE MENEZES”, convoca todos os associados 
para a Assembléia Geral à realizar-se no dia 28 de março de 2016 às 20,30h., na Sede Social 
da Instituição situada à Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, Centro em Pindamonhangaba, SP, em 
pimeira convocação com a presença de 1/3 (um terço) dos sócios ou  às 21,30h. em 2ª Convocação, 
com qualquer número de associados presentes na Sede  Social da Instituição.
Pauta:    Apreciação e Aprovação do Balanço Financeiro do Ano de 2015 com o parecer do 
Conselho Fiscal,      conforme determina o artigo 23º do Estatuto Social da Instituição.

Pindamonhangaba, 10 de março de 2016.

                                                        __________________________________
                                                            Clovis San Martin Leite de Abreu
                                                                       Presidente          

                                         CASA TRANSITÓRIA FABIANO DE CRISTO DE PINDAMONHANGABA 
Fundada pelo CENTRO ESPÍRITA ‘MELO DE MORAES” em 22 de maio de 1977. 

Rua Guaratinguetá 555 – Crispim – 12402-590 – PINDAMONHANGABA (SP) 
CNPJ 50455815/0001-33 – Insc. Estadual – Isenta-Insc.Municipal 01572 

FONE – (12)3642-6277 – FAX  (12) 3642-6054 
           E.mail – planobem@casatransitoria.org.br  - Site – www.casatransitoria.org.br 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
 
Conforme disposto nos artigos 25 e seus §§;  27-I,28,29 §2º, 3º e 30 § único; e 37 do 

Estatuto da -Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba ,ficam convocados os 

Associados efetivos e fundadores para a AGE-Assembléia Geral Extraordinária , a se 

realizar no dia 28 de março de 2016, às 20 horas nesta cidade de Pindamonhangaba(SP), na 

rua Guaratinguetá, 555 – Crispim , para tratar da seguinte ordem do dia : 

 Alteração do estatuto,  

                                     Pindamonhangaba (sp), 08 de março de 2016 

                                               DIRETORIA   EXECUTIVA                               

          

Presidente - Carlos Eduardo de Mesquita-___________________________________                                

Vice-Presidente _______________________________________________________ 

Diretor da Área de Relações Institucionais e Secretaria_________________________ 

Diretor da Área Financeira_______________________________________________ 

Diretor da Área de Orientação Maternoinfantil ,Educação .Cultura .e Apoio à Mulher 

Gestante______________________________________________________________ 

Diretor da Área de Saúde ________________________________________________ 

Diretor da Área de Serviço Social__________________________________________ 

Diretor da Área de Cultura,, Educação ,Esporte  e  Apoio à  Criança e  ao Adolescente : 

_____________________________________________________________________ 

Diretor da Área de Gestão de Atividades de Apoio e Meio Ambiente_______________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTA :  
Este Edital ficará afixado nos quadros de Avisos da Entidade, desta data até o dia 28.03.2016 e 

será, ainda, publicado na imprensa local.  
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Senhores Acionistas: Cumprindo dispositivo legal, apresentamos as demonstrações referentes ao período de janeiro a dezembro de 2015. A Diretoria.
Balanços Patrimoniais em 31/12/2015 e 31/12/2014 (Em Reais) 31/12/2015 31/12/2014

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 Receita Operacional Bruta 0,00 0,00
ATIVO 5.655.608,64 5.701.126,71 PASSIVO 5.655.608,64 5.701.126,71 Vendas de Produtos 0,00 0,00
CIRCULANTE 720.066,09 765.584,16 CIRCULANTE 0,00 10.927,24 Vendas de Serviços 0,00 0,00
Disponível 108,89 89.978,70 Fornecedores 0,00 9.513,40 Deduções da Receita Bruta 0,00 0,00
Clientes 65.857,46 65.857,46 Obrigações Fiscais/Sociais 0,00 0,00 Devoluções de Vendas 0,00 0,00
Impostos a Recuperar/Desp.Antec./Adiant. 654.099,74 609.748,00 Outras Obrigações 0,00 1.413,84 ICMS sobre Vendas 0,00 0,00
Estoques 0,00 0,00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 11.386.973,16 8.753.861,69 ISS 0,00 0,00
PERMANENTE 4.935.542,55 4.935.542,55 Exigível a Longo Prazo 11.386.973,16 8.753.861,69 COFINS sobre Vendas 0,00 0,00
IMOBILIZADO 4.935.542,55 4.935.542,55 PATRIMÔNIO LÍQUIDO -5.731.364,52 -3.063.662,22 PIS sobre Vendas 0,00 0,00

Receita Operacional Líquida 0,00 0,00
Demonstração dos Fluxos de Caixa do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2015 (Em Reais) Receita Líquida 0,00 0,00

Custo das Vendas 0,00 0,00
31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 Custo dos Produtos Vendidos (CPV) 0,00 0,00

Fluxo de Caixa das Atividades Operac. Caixa Gerado pelas atividades operac. -1.947.745,10 670.336,29 Resultado Operacional Bruto 0,00 0,00
Prejuízo do Período -2.667.702,30 -14.782,57 Fluxo de Caixa das Atividades de Invest. Despesas/Receitas Operacionais -2.667.702,30 -147.223,38
(Aum.) redução nos ativos operacionais: Aquisição de Imobilizado 0 0 Despesas com Fabricação 0,00 0,00
Contas a Receber 65.857,46 65.857,46 Caixa Aplicado nas atividades de invest. Despesas Administrativas 0,00 -2.359,46
Adiantamentos 114.520,44 69.720,44 Fluxo de Caixa das Atividades de Financ. Despesas Tributárias 0,00 0,00
Impostos a Recuperar 539.579,30 539.579,30 Financiamentos 0 0 Despesas Gerais -37.963,19 -142.017,09
Despesas Antecipadas 0,00 448,26 Ingresso de Capital Despesas Financeiras -4.479.737,86 -998.297,87
Estoque 0,00 0,00 Caixa Aplicado nas atividades de financ. 0 0 Receitas Financeiras 1.849.998,75 995.451,04
Depreciação/Amortização do Período 0,00 0,00 Aum. (Red.) de Cx. e Equivalentes de Cx. -1.947.745,10 670.336,29 Resultado Operacional -2.667.702,30 -147.223,38
Aum. (redução) nos passivos operacionais: Caixa e Equivalentes de Caixa: Outras Desp./Rec. não Operacionais 0,00 132.440,81
Fornecedores 0,00 9.513,40 Saldo Inicial 528.690,83 -141.645,46 Resultado Antes CSLL/IRPJ -2.667.702,30 -14.782,57
Obrigações Tributárias Saldo Final -1.419.054,27 528.690,83 Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício -2.667.702,30 -14.782,57
Salários e Encargos Sociais 0,00 0,00 -1.947.745,10 670.336,29
Outras Contas a Pagar 0,00 0,00

Vania Maria - Liquidante Jandira Matos da Silva - CRC 1SP201825/O-7

Notas Explicativas referente ao período de janeiro à dezembro de 2015: 1: Contexto Operacional: A Companhia tem sede em Pindamonhangaba no Estado de São Paulo.  2: Principais Práticas Contábeis: As demonstrações 

Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na legislação societária. (a) Apuração de Resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência. (b) Estoque: Foram apurados de 

acordo com a legislação vigente. (c) Permanente: As depreciações e amortizações foram efetuadas de acordo com o estabelecido pela Receita Federal (d) Passivo Circulante: Demonstrados por valores conhecidos.

ETR ÓLEOS S/A
CNPJ: 07.830.977/0001-85

Relatório da Administração

Demonstração do Resultado do Exercício - (Em Reais)

ETR    ___4 col por 11cm

JardiM eloYna
edital de ConVoCaÇÃo

José Aparecido dos Santos  presidente em exercício do GREMIO ESPORTIVO RECREATIVO 
JARDIM ELOYNA convoca todos os associados para participarem da assembleia geral, a 
realizar se em 27 de Março de 2016, das 09 às 10hs, na Rua Jambolão, nº90  – Jardim Eloyna, 
Pindamonhangaba – SP para eleição e posse da nova Diretoria, para o biênio 2016/2018 
deliberando a seguinte ordem do dia;

1º -  09 hs primeira convocação para o inicio da eleição;

2º -  09hs e 30min segunda e ultima convocação para o inicio das eleições  

3º - 10 hs e 30 min encerramento da eleição para o biênio 2016/2018
4º 11:00  Abertura da urna, contagem dos Votos, aclamação do vencedor  e posse da Diretoria 
eleita

José aparecido dos santos  
presidente

edital de ConVoCaÇÃo

Genésio Bertodo Nogueira presidente em exercício do GREMIO ESPORTIVO TERRA DOS IPÊS 
convoca todos os associados para participarem da assembleia geral, a realizar se em 27 de Março 
de 2016, das 09 às 10hs, na sede do Grêmio situado à Rua Mendes de Sá S/Nº  – Terra dos 
Ipês, Pindamonhangaba – SP para eleições da nova Diretoria, Conselho fiscal e  do conselho 
Deliberativo para o biênio 2016/2018, deliberando a seguinte ordem do dia;

1º -  09 hs constituição da mesa para processar as eleições e inicio das eleições;

2º - 10 hs encerramento das eleições da nova diretoria, novo conselho fiscal e novo conselho 
deliberativo para o biênio 2016/2018

3º 10:30 Abertura da urna, contagem dos Votos  e posse da Diretoria, Conselho fiscal e Conselho 
deliberativo eleitos.

Genésio Bertodo nogueira  
presidente

prefeitura MuniCipal de pindaMonhanGaBa
edital de notifiCaÇÃo

Controle 106 M - 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). SERGIO MUTUMI YANAGIDA, 
responsável pelo imóvel situado a RUA FRANCISCO , Bairro ARARETAMA, inscrito no município 
sob a sigla SO23.04.16.013.000, para que efetue o fechamento do referido imóvel no prazo de 90 
dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 111º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º e 3º da Lei 2610/1991.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado. 

rosana da silva Monteiro
diretora do departamento de administração

prefeitura MuniCipal de pindaMonhanGaBa
edital de notifiCaÇÃo

Controle 103 - 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) FABRILAR COMERCIO / 
CONSTRUÇÃO LTDA, responsável pelo imóvel situado a RUA JANNART MOUTINHO 
RIBEIRO, Nº. 316, Quadra A, Lote 13, Bairro OURO VERDE inscrito no município sob a sigla 
SE21.01.14.007.000,  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 104 - 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) ORGANIZAÇÃO IMOBILIARIA 
AZEVEDO S.A, responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO JOSÉ SAN MARTIN, Nº. 0, Quadra 
E, Lote 3, Bairro VILA SÃO JUDAS TADEU inscrito no município sob a sigla SE11.07.10.003.000,  
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 105 - 16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) MARIA DE LURDES ELIAS, 
responsável pelo imóvel situado a RUA DO CARDOSO, Nº. 0, Bairro CARDOSO inscrito no 
município sob a sigla SO11.12.09.029.000,  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

Splendore I__2 col por 10 cm

Splendore 2 col por 10 cm

prefeitura MuniCipal de pindaMonhanGaBa
ConCurso pÚBliCo nº 02/2012

ConVoCaÇÃo
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, 
em original e cópia:

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

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 22/03/2016 às 14:00 horas:

299º MARCELA FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA MAGALHÃES
RUA ANGELO RUZENE, 59 – JARDIM FRANÇA I
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12510-533

edson MaCedo de GouVÊa
seCretÁrio de adMinistraÇÃo

prefeitura MuniCipal de pindaMonhanGaBa
estado de sÃo paulo

PORTARIA GERAL Nº 4.604, DE 1º DE MARÇO DE 2016.
 
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR o Sr. José Dener dos Santos, Lider de Turma, para responder interinamente 
pelo Gerente de Obras e Serviços, sem prejuízo de suas atribuições, durante o período em que o 
Gerente Sr. Adalberto Cardoso do Nascimento, encontrar-se em férias, de 29 de fevereiro a 19 de 
março de 2016.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de fevereiro 
de 2016.

Pindamonhangaba, 1º de março de 2016.
Vito ardito lerário
prefeito Municipal

edson Macedo de Gouvêa
secretário de administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 1º de março de 2016.
synthea telles de Castro schmidt
secretária de assuntos Jurídicos

prefeitura MuniCipal de pindaMonhanGaBa
estado de sÃo paulo

PORTARIA GERAL Nº 4.603, DE 1º DE MARÇO DE 2016.
   
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR o Sr. Pedro Aparecido Suisso Neves, Mestre de Obras e Serviços, para 
responder interinamente pelo Departamento de Obras e Serviços da Subprefeitura, sem prejuízo de 
suas atribuições, durante o período em que o Diretora Sra. Rosimeire Celeste da Silva, encontrar-
se em férias, de 29 de fevereiro a 19 de março de 2016.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de fevereiro 
de 2016.

Pindamonhangaba, 1º de março de 2016.
Vito ardito lerário
prefeito Municipal

edson Macedo de Gouvêa
secretário de administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 1º de março de 2016.
synthea telles de Castro schmidt
secretária de assuntos Jurídicos

prefeitura MuniCipal de pindaMonhanGaBa
estado de sÃo paulo                                          

  PORTARIA GERAL Nº 4.600, 1º DE MARÇO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais,  

R E S O L V E:
1- NOMEAR para constituir o CONSELHO FISCAL da Fundação “Dr. João Romeiro”, de acordo 
com o art. 12 do Estatuto Social aprovado pelo Decreto nº 4.670, de 22 de novembro de 2010, pelo 
período de 01 (um) ano, sendo de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016:

EFETIVOS:
- EDSON MACEDO DE GOUVEA
- JOSÉ FRANCISCO FERNANDES
- FERNANDA FIGUEIRA MORALES BORGES

SUPLENTES:
- AMANDA SALVADOR DE SOUZA
- ANTONIO CARLOS BERTONI ALVARES
- MARTA LILIAN GOMES FARIA
2 – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro 
de 2016.
Pindamonhangaba, 1º de março de 2016.

Vito ardito lerário - prefeito Municipal
francisco norberto silva rocha de Moraes  - secretário de Governo e integração

registrada e publicada na secretaria de assuntos Jurídicos, em 1º de março de 2016. 
synthea telles de Castro schmidt - secretária de assuntos Jurídicos
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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. 043/2016 (PMP 7501/2016): referente à “Contratação de empresa para prestação 
de serviços para conversão, implantação, treinamento, disponibilização e manutenção de um 
sistema informatizado integrado de gestão pública administrativa e financeira de forma a atender 
as necessidades da Administração Pública Municipal.”, com encerramento dia 30/03/16 às 14h e 
abertura às 14h30. 

- PREGÃO Nº. 142/2015 (PMP 15574/2015): referente à “Aquisição de Materiais Elétricos para 
atendimento de manutenção de Praças, Quadras, Remefis, Prédios Públicos, Ampliações em 
diversas Obras, casa populares e instalações festivas.”, com encerramento dia 30/03/16 às 08h 
e abertura às 08h30. 

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. 

*** COMUNICADO DE ADIAMENTO ***

PREGÃO Nº. 018/2016 (PMP 5065/2016) 
A Prefeitura comunica que o PP 018/2016 que cuida da “Aquisição de materiais elétricos 
necessários para manutenção e revitalização da iluminação de diversas praças já existentes, assim 
como implantações em novos locais, conforme Solicitado pelo Departamento de Obras e Viação.”, 
fica adiado para o dia 29/03/2016, com abertura as 14h30min.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº  5.290, DE 08 DE MARÇO DE 2016

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar

Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 5.886, de 08 de março 
de 2016,

D E C R E T A:

Art. 1º  Fica ABERTO, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), na Secretaria de Saúde e Assistência Social, 
no Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB), referente a Emenda Parlamentar 
de autoria do Deputado Federal Vanderlei Siraque, proposta nº.  12399.130000/1140-30, para a 
aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Unidades de Saúde Vila São Benedito e 
Goiabal. A classificação orçamentária será:

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.12 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB) 
1025  Equipamentos em Geral
10.301.0020.2      4.4.90.52– Equipamentos e Material Permanente (322)    R$ 
160.000,00
  
Art. 2º  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado pelo 
Ministério da Saúde.
 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Pindamonhangaba,  08 de março de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 08 de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

EDITAL Nº. 009/2016-SEA

RECADASTRAMENTO - AMBULANTES

Edson Macedo de Gouvêa, Secretário de Administração, no uso das atribuições legais, objetivando 
a implementação de medidas de aperfeiçoamento do controle e da fiscalização das atividades de 
ambulantes no Município, em absoluta consonância com as normas reguladoras do ordenamento 
urbano, em especial o consoante à Lei n.o 1.411, de 10 de outubro de 1974, que institui o Código 
de Posturas Municipal, e tendo em vista a necessidade de se atualizar a base de dados, visando 
atender aos princípios da oportunidade, conveniência, legalidade, defesa do interesse público, 
impessoalidade e isonomia, vem pelo presente Edital CONVOCAR todos os COMERCIANTES 
AMBULANTES que possuam autorização em vigor e que pretendam continuar exercendo suas 
atividades, a realizarem o RECADASTRAMENTO, observados os seguintes procedimentos:

1 - Os Comerciantes Ambulantes ficam convocados para realizarem o recadastramento, no período 
de 22 de março a 25 de abril de 2016.  

2 - O recadastramento é obrigatório para todos os Comerciantes Ambulantes cadastrados e 
portadores das respectivas licenças expedidas pelo Setor de Posturas da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba que pretendam continuar exercendo suas atividades no Município.

3 – O recadastramento será realizado mediante o preenchimento e envio de formulário eletrônico 
disponibilizado na página oficial da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba na internet (www.
pindamonhangaba.sp.gov.br). 

4 - Os ambulantes que não realizarem o recadastramento terão suas licenças suspensas, 
provisoriamente.

5 - Transcorrido o prazo para o recadastramento, a Secretaria Municipal de Administração/
Departamento de Administração/Setor de Posturas-SEPO, após proceder à análise dos 
requerimentos, conjuntamente com a base de dados disponível no atual cadastro de ambulantes 
licenciados, fará a publicação no jornal Tribuna do Norte e na página oficial da Prefeitura na 
internet, da relação dos ambulantes que realizaram o recadastramento, bem como daqueles que 
tiveram a licença suspensa, provisoriamente, por falta de recadastramento.   

6 -  Fica constituída a Comissão de Recadastramento de Comércio Ambulante, composta dos 
seguintes servidores:
1- Rosana da Silva Monteiro - Diretora de Administração
2- Gastão José Schmidt - Gerente do Setor de Posturas 
3- André Marcos Pereira - Fiscal de Posturas
4- Mário Augusto de Paula Ferreira - Fiscal de Posturas

7 – A participação no recadastramento importa na concordância dos termos e condições deste 
Edital.

8 – Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão decididos pela Comissão de 
Recadastramento de Comércio Ambulante.

Pindamonhangaba, 14 de março de 2016.

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
Secretário de Administração

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 107-16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) SIMONE REGINA BAZZO C 
MIRANDA, responsável pelo imóvel situado a RUA HENRIQUE HOMEM DE MELLO , S/
NRº,  Bairro LESSA inscrito no município sob a sigla SO210201020000,  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 108-16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) ZULEIKA APARECIDA FORONI 
SIMÕES E OUTOS, responsável pelo imóvel situado a RUA SEVERINO DA SILVA LOPES 
, S/NRº,  Bairro JD MARIANA inscrito no município sob a sigla SO110609074000,  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
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº  5.886, DE 08 DE MARÇO DE 2016
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 
42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 160.000,00 (cento e 
sessenta mil reais), na Secretaria de Saúde e Assistência Social, no Fundo Municipal de 
Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB), referente a Emenda Parlamentar de autoria do 
Deputado Federal Vanderlei Siraque, proposta nº.  12399.130000/1140-30, para a aquisição 
de equipamentos e materiais permanentes para Unidades de Saúde Vila São Benedito e 
Goiabal. A classificação orçamentária será:

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.12 Fundo Municipal de Saúde/ Assistência Atenção Básica (PAB) 
1025             Equipamentos em Geral
10.301.0020.2      4.4.90.52– Equipamentos e Material Permanente (322)    R$ 160.000,00

Art. 2º  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse efetuado 
pelo Ministério da Saúde.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Pindamonhangaba,  08 de março de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 08 de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 13/16 

Pindamonhangaba re-
cebe no sábado (19), a pri-
meira aula da oficina gra-
tuita de dramaturgia, com 
a renomada dramaturga, 
diretora, escritora, rotei-
rista, atriz, poeta e dese-
nhista Ana Roxo. A oficina 
é trazida à cidade pelo De-
partamento de Cultura da 
Prefeitura, que está rece-
bendo as inscrições.

Com o tema “Como 
contar uma história no te-

atro?”, a oficina fornecerá 
instrumentos para cria-
ção de pequenos textos, 
performance e esquetes, 
focando campanhas edu-
cativas promovidas pela 
administração.

A primeira aula será no 
Teatro Galpão, das 14 às 
18 horas. Em seguida, ha-
verá mais dois encontros, 
nos dias 2 e 3 de abril, das 
14 às 18 horas, desta vez 
no Espaço Juventude.

O primeiro dia de ofi-
cina é aberto ao público 
geral, acima de 15 anos. As 
duas aulas seguintes são 
voltadas para interessados 
em teatro e escrita.

Inscrições e mais infor-
mações no Departamento 
de Cultura, que fica na pra-
ça Barão do Rio Branco, 22, 
centro, ao lado da igreja São 
José (antigo prédio da Câ-
mara Municipal). Telefones 
3642-1080 e 3643-2690.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
está abrindo inscrições 
para as oficinas gratuitas 
de teatro, que fazem par-
te da proposta do projeto 
Pinda em Cena.

Inicialmente, as ofici-
nas serão realizadas em 
três pólos: Teatro Galpão, 
Ceu das Artes e Vila Rica. 
As inscrições para as ofi-
cinas no teatro devem ser 

feitas no Departamento de 
Cultura da Prefeitura. As 
oficinas serão na segunda 
e quarta-feira. As  inscri-
ções do teatro estão aber-
tas no Departamento de 
Cultura,   sendo: das 9  às 
12 horas (para alunos de 
6 a 12 anos); das 14 às 17 
horas (para alunos a partir 
de 12 anos) e das 19 às 22 
horas (também para alu-
nos a partir de 12 anos).

No Vila Rica, as oficinas 

deverão ser realizadas no 
CCI Vila Rica. No Ceu das 
Artes, em Moreira César, 
as inscrições e mais infor-
mações devem ser obtidas 
diretamente no local.

O Departamento de 
Cultura fica na praça Ba-
rão do Rio Branco, 22, 
centro, ao lado da igreja 
São José (prédio da antiga 
Câmara).

As aulas terão início em 
abril.

Cidade terá oficina 
gratuita de dramaturgia

Divulgação

Divulgação

Dramaturga Ana Roxo estará na cidade 
com oficina gratuita Oficinas serão no Teatro Galpão, Vila Rica e Ceu das Artes, em Moreira César

Inscrições abertas 
para aulas de teatro

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E 
CONVERSÃO  DO ARRESTO EM PENHORA

 Processo  nº:0501664-47.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - 
Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da 
Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO 
RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo 
de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo 
Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, para cobrança de 
dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial 
e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a)(s) 
executado(a)(s) relacionado(a)(s) em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO 
do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro teor 
para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) 
dos encargos legais nela(s) especificados, 
juros de mora, correção monetária e honorários 
advocatícios, custas e despesas judiciais, ou 
garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de ser 
convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) o 
valor de R$1.138,48(Hum mil, cento e trinta e oito 
reais e quarenta e oito centavos) em PENHORA. 
Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO 
EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S)  do 
prazo para interposição de embargos, que é de 
30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o 
decurso do prazo deste Edital.
Executado: Carlos Alberto da Cruz
Documentos da Executada: CPF: 06598517842, 
RG: 17529844
Execução Fiscal nº: 0501664-47.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 14/10/2014
Valor da Dívida: R$ 1.138,48.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 24 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Tribuna do Norte
esportes

Bruna Gonçalves Fran-
ceschini, 23 anos, está re-
presentando o Brasil no 
Campeonato Mundial de 
Muaythai, que acontece até 
22 de março em Bangkok, 
na Tailândia.

Bruna pratica esta mo-
dalidade há nove anos e, 
por causa de um acidente 
ficou afastada do esporte 
por dois anos. Retornou 
aos treinos no ano retra-
sado e está focada para 
trazer o título para o país. 
Ela revela que começou a 
praticar esporte jogando 
capoeira e quando desco-
briu que tinha muaythai 
em Pinda resolveu mudar 
de esporte.

“Depois de três meses 
que comecei a fazer muay-
thai já iniciei as competi-
ções e não parei mais. En-
trei no Brasileiro, fiquei 
em 1º lugar, e também 
conquistei o 1º lugar no 
Pan-Americano. Vou lu-
tar na categoria até 51 kg, 
agradeço todos que estão 
torcendo por mim e me 
ajudaram para ir ao Mun-
dial”, revela Bruna.

Lutadora representa o país 
no Mundial de Muaythai

Bruna é moradora do 
Araretama e para ir ao 
campeonato também con-
tou com o apoio do técnico 

Álvaro de Aguiar, e da Lei 
de Incentivo ao Esporte 
de Pindamonhangaba, Lei 
Municipal 5.570, de 2013.

Os atletas de águas 
abertas de Pindamonhan-
gaba obtiveram bons re-
sultados na 3ª Etapa do 
Circuito Mares, em Uba-
tuba, no dia 6. O Circuito 
Mares conta com quatro 
etapas e ocorre em diver-
sas praias do litoral norte, 

com distâncias entre 1km 
e 10km.

Na prova de 1km o 
atleta Ângelo conquistou 
o terceiro lugar na catego-
ria, a atleta Renata Garcia 
também alcançou o ter-
ceiro lugar na categoria. 
Esses dois competidores 

ainda estão, respectiva-
mente, em primeiro e 
segundo no ranking da 
competição. Além deles,  
Luís Alberto Miranda Al-
cançou o 4º lugar na cate-
goria e Humberto nadou 
os 10 km completando a 
prova com êxito.

atletas de Pinda têm bons 
resultados no Circuito mares

Os atletas contam com o apoio da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte

Divulgação

Lutadora afirma que treinou forte para trazer 
títulos ao Brasil

As semifinais da Copa 
Regional Amador foram 
disputadas no domingo 
(13). Os finalistas se en-
frentarão no próximo do-
mingo em jogo único, com 
local ainda a ser decidido. 
O Araretama empatou com 

o Bandeirantes em 2 a 2, 
mas venceu nos pênaltis. 
Vindo de uma grande vi-
tória nas quartas de final 
e uma ótima campanha na 
fase classificatória, o ‘Ara-
ra’ chega à final com leve 
favoritismo.

Do outro lado, o Vila São 
José atropelou o Força Jo-
vem com o placar de 4 a 0 e 
se classificou. A equipe tem 
uma campanha irretocável 
e avançou até as finais sem 
levar um único gol no cam-
peonato todo.

araretama e Vila São José 
chegam à final da Copa Regional

Vila São José chegou à fase final invicto e sem levar gol em nenhum jogo

Divulgação

COPA REGONAL AMADOR - SEMIFINAL ÚNICA
8ª RODADA - DOMINGO (13) 
BANDEIRANTE  2 X 2 ARARETAMA - RAMIRÃO (FLUMINENSE)
VILA SÃO JOSÉ 4 X 0 FORÇA JOVEM - BOSQUE (ESTRELA)

COPA REGIONAL SUB 17 – SEMIFINAL ÚNICA
8ª RODADA - DOMINGO (13)
FLUMINENSE  3 X 1 VILA SÃO GERALDO - BOSQUE (ESTRELA)
ARARETAMA  0 X 1 AAMOVIC - RAMIRÃO (FLUMINENSE)

CAMPEONATO SÊNIOR 40 
2ª RODADA - DOMINGO (13)
BELA VISTA  1 X 0 BANDEIRANTE - BAIRRO DAS CAMPINAS
SÃO PAULO  3 X 0 INDEPENDENTE - SANTA LUZIA
ESTRELA  10 X 0 JD. PRINCESA - JARDIM RESENDE
TERRA DOS IPÊS 1 X 0 COMERCIAL - TIPÊS – IPÊ I
ROSÁRIO  4 X 1 SANTA LUZIA - AFIZP
PINDENSE  2 X 1 CORINTHIANS - AFIZP

COPA ZÉ MARIA SÊNIOR 50
9ª RODADA - DOMINGO (13) 
ESPLANADA SÃO JOSÉ – 60 2 X 5  CACAU SHOW - VILA SÃO JOSÉ
ESPLANDA SÃO JOSÉ – 50      0 X 5  SANTOS  - SANTA CECÍLIA
SANTA CRUZ  1 X 0 AFIZP - VILA SÃO JOSÉ
SANTA LUZIA  0 X 1 COLORADO - SANTA LUZIA 
FLAMENGO   4 X 1 INDEPENDENTE - SOCORRO

RESULTADOS DOS JOGOS


