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Fatec de Pinda comemora 10 anos
A Fatec – Faculdade de Tec-

nologia do Estado – comemora 
em março 10 anos de instalação 
em Pindamonhangaba. Atual-
mente, a instituição conta com 
1.100 alunos matriculados nos 
cursos superiores de Tecnólo-
go em Manutenção Industrial; 
Tecnólogo em Processos Meta-
lúrgicos; Tecnólogo em Proje-
tos Mecânicos; Tecnólogo em 
Mecânica – Processos de Sol-
dagem; e o curso a distância de 
Tecnólogo em Gestão Empre-
sarial.

A diretora Cristina de Car-
valho Ares Elisei explicou que 
o crescimento e a consolidação 
da Fatec se dão pela nature-
za dos cursos oferecidos, que 
são voltados para atender a 
necessidade das empresas da 
cidade e da região, e pelos in-
vestimentos realizados desde a 
inauguração.

PÁGINA 6

NÃO HÁ FAVORITO NA COPA REGIONAL

Araretama e Vila São José fazem duelo de invictos na fi nal

Escola ‘Yonne’ 
realiza palestras e 
gincanas no sábado

Vila São José e Araretama 
decidem a Copa Regional, ca-
tegoria Amador, neste domingo 
(20), às 10h30, no estádio Pi-
nheiro Junior (Ferroviária). O 
Araretama, dono do melhor ata-
que da competição, terá a difícil 
missão de furar o esquadrão de-
fensivo do ‘Vila’, que não sofreu 
nenhum gol em sete partidas, e 
ainda possui dois dos artilheiros 
do torneio.

O duelo de invictos vai con-

frontar o time da velocidade, 
habilidade e toque de bola, o 
Araretama, com a equipe do 
conjunto, da técnica e do equilí-
brio, o Vila São José.

PÁGINA 2

Proximidade da Sexta-feira 
Santa aumenta vendas de peixes

PÁGINA 2PÁGINA 3

As vendas de peixes em 
todo o Brasil aumentam con-
sideravelmente com a pro-
ximidade da Semana Santa. 
Em Pindamonhangaba, a co-
mercialização do pescado no 
mês de fevereiro de 2016 foi 
cerca de 40% superior ao pri-
meiro mês do ano.

Embora o tradicional pro-
duto desta época do ano seja 
o bacalhau – que teve preço 
reajustado em média 40% de-
vido à alta do dólar, nas duas 
peixarias pesquisadas pela re-
dação em Pindamonhangaba, 
os peixes mais vendidos são 
sardinha, tilápia e pescada.

Estudantes têm acesso a laboratórios equipados com produtos essenciais para desenvolvimento de pesquisas

Funcionária atende clientes no Mercado Municipal

PARÓQUIAS DIVULGAM 
PROGRAMAÇÃO DA SEMANA SANTA

Meia-atacante Fernando Chupa-Cabra Meio-campista Jequinha

PÁGINA 3

Diversas paróquias de Pindamo-
nhangaba estão divulgando a 
programação da Semana Santa, 

que contará com missas, celebrações, 
orações, procissões, dentre outros atos 
religiosos.

Gil Arruda/107 FM

Aiandra Alves Mariano
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Tatiane Oliveira
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Não tem escapatória

Contas de água e telefone são 
vilãs do orçamento doméstico

Escola ‘Yonne’ promove palestras e gincanas

Ninguém mais consegue viver sem serviços de 
abastecimento de água, energia ou de telefonia. 
Isso só  é possível a quem mora no meio do mato e 
quer passar a vida ‘ao natural’.

Sabemos que é impossível conduzir nossas 
vidas sem esses produtos, pois tratam-se de neces-
sidade insubstituível para as famílias.

E como itens fundamentais, que não podem ser 
cortados, o que as pessoas fazem é conviver com eles.

Esse ‘convívio’, porém, tem um custo. Aliás, é 
bastante custoso.

Pesquisa da Boa Vista SCPC – Serviço Central de 
Proteção ao Crédito, feita em todo o Brasil, revelou 
que as contas de consumo (como as de água, luz, 
gás, telefone e TV a cabo) são consideradas as maio-
res ‘vilãs’ do orçamento doméstico. A fatia dos que 
apontaram essas contas como a principal causa de 
problemas no orçamento das famílias foi de 37%, um 
salto de 14 pontos percentuais em comparação aos 
23% que manifestaram essa opinião no ano passado.

Em segundo lugar, apareceram os gastos com 
alimentação, lembrados por 29%, uma elevação de 6 
pontos percentuais na comparação com 2015. De-
pois vieram impostos e transportes, ambos com 8%.

As mulheres são as que mais sentem o impacto 
das contas de consumo no orçamento doméstico: 
40% delas apontaram essas contas como causa 
maior de difi culdades no orçamento, em compara-
ção à fatia de 36% dos homens.

De acordo com a pesquisa, as contas de luz 
pesaram principalmente no orçamento dos con-
sumidores das classes D/E (41%). O impacto foi 
sentido por 34% dos entrevistados na classe C e 
por 29% nas A/B.

Mas independentemente da classe social de cada 
família, todas tendem a sentir, pois o valor gasto 
para pagar a conta de energia no Brasil é altíssimo.

E a culpa não é só das pessoas que gastam em 
demasia, que deixam luzes acesas, vários apare-
lhos ligados... do menino que fi ca ‘duas horas’ de-
baixo do chuveiro’, da menina que faz chapinha, 
escova, utiliza secador de cabelo por horas, ou da 
mãe ou empregada que lava, seca e passa roupas 
todos os dias, ou do pai que abre a geladeira a 
cada cinco minutos e mantém o ar condicionado 
ligado no máximo – às vezes sem necessidade.

Não, o maior responsável pelo custo elevado 
da energia elétrica para as famílias é o Gover-
no – que não tem planejamento, não investe em 
infraestrutura, e não consegue abastecer todo o 
território nacional.

De qualquer modo, voltando ao ponto central 
desta discussão, quando se usa o critério de perfi l 
de consumo, o levantamento mostrou que as con-
tas de luz tiveram impacto maior no orçamento 
dos “muito econômicos” (61%) – o que prova que 
a culpa não é só das famílias, mas, sobretudo do 
Governo.

O item alimentação prevaleceu sobre essas 
contas entre os “muito consumistas” (48%) e os 
“econômicos” (32%).

Como já mencionado, deixar de utilizar os ser-
viços não dá. Mas fazer uma economia é possível. 
O problema, aliás, retratado na pesquisa, é que 
até os consumidores de perfi l econômico foram 
afetados de forma veemente.

Mudar essa realidade é tarefa de todos, espe-
cialmente do Governo Federal, pois se os rumos da 
economia voltarem a serem animadores, as famílias 
vão sentir menos o impacto do custo de vida.

A partir deste sábado (19), das 8 
às 13 horas, a Escola Estadual Yon-
ne Cesar Guaycuru de Oliveira rea-
lizará atividades para completar a 
grade curricular exigida de 200 ho-
ras no ano letivo. Haverá palestras, 
apresentações e gincanas.

Uma reunião de pais e respon-
sáveis dará início à programação. 
Em seguida, haverá palestra volta-
da às mulheres com representantes 
dos departamentos de Cultura e de 
Turismo da Prefeitura.

O projeto do professor Carlos 

Magno dará sequência às ativida-
des em uma apresentação de dança 
com o grupo Saindo das Ruas.

Para os alunos haverá gincana 
pedagógica testando os conheci-
mentos, além de atividades espor-
tivas e recreação.

 Apto Duplex no Centro de Pindamonhangaba (Mobiliado) Edifício Monte Verde
     3 dormitórios (sendo 2 suítes), sala 2 amb., coz., wc social, sacadas, área de 
serviço, área com churrasqueira e 2 vagas de gar., armários em todos os ambientes e 
demais mobílias. Tratar: Sr. Ricardo Henrique : 12. 99731-7512 (Horário Comercial)

LoCAção
LoCAção

COPA REGIONAL

Final tem duelo do melhor 
ataque contra melhor defesa

A Copa Regional Amador chega 
à fi nal com jogo único a ser dispu-
tado no domingo (20), às 10h30, 
entre Vila São José e Araretama. Os 
dois chegam invictos.

O ‘Vila’, dono da melhor de-
fesa de todo o campeonato, tem 
como grande objetivo parar o for-
te ataque do ‘Arara’. Mas a linha 
de ataque do time vem chegando 
forte também, com dois jogadores 
na lista de artilheiros da Copa Re-
gional. Para Clemente, o técnico, a 
equipe está preparada para a fi nal. 
“Os jogos nos ajudaram a fi car for-
tes para a decisão, diminuindo os 
erros a cada partida. Quanto me-
nos erros, menos chance de nos 
vencerem”, afi rma.

Do outro lado do confronto está 
o Araretama, dono de uma cam-

JOGOS DE DOMINGO

COPA REGIONAL SUB 17 – FINAL ÚNICA
9ª RODADA - DOMINGO (20) - 8H15
FLUMINENSE X AAMOVIC  FERROVIÁRIA - BOA VISTA

COPA REGIONAL AMADOR – FINAL ÚNICA
9ª RODADA - DOMINGO (20) - 10H30
VILA SÃO JOSÉ X ARARETAMA FERROVIÁRIA - BOA VISTA

panha ainda invicta. Beibe, o trei-
nador, deve apostar no seu ataque 
rápido para ganhar o título. O desa-
fi o do ‘Arara’ é fazer o que ninguém 
fez, furar a sólida defesa do Vila São 
José que não sofreu nenhum gol em 
nenhuma das sete partidas.

O confronto será no campo da 
Ferroviária (Boa Vista) e será co-
brado R$ 3 a entrada. Sócios da 
Ferroviária não pagam.

Antes, às 8h15, Fluminense e 
Aamovic decidem o sub 17 do tor-
neio.

Meia atacante Fernando Chupa-Cabra cabeceia bola no ataque do Araretama

Divulgação

Gil Arruda/107 FM
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religiosidade

Paróquia São CriStóvão

20/3 – Domingo de ramos 
8h30 benção dos ramos no Salão dos 
Vicentinos e procissão até a igreja matriz 
para missa Solene
18h30 Terço e missa da Paixão do Senhor 
– matriz São Cristóvão

21/3 – Segunda-feira Santa
5h Procissão da Penitencia
19h Terço e missa na matriz – Procissão 
até a comunidade Santíssima Trindade

22/3 – terça-feira Santa
5h Procissão da Penitência
19h Terço e missa – Santíssima Trindade – 
Procissão até a Capela Santa Cruz

23/3 – quarta-feira Santa
5h Procissão da Penitencia
19h Terço e missa – Santa Cruz – 
Procissão até a matriz São Cristóvão

trÍDuo PaSCaL

24/3 – quinta-feira Santa
8h missa dos Santos Óleos – Catedral São 
Francisco das Chagas (Taubaté)
19h Terço e missa da Ceia do Senhor (Lava-
pés) – matriz após a missa Vigília até 0h

25/3 – Sexta-feira Santa 
7h – 17h Vigília – Salão da matriz
9h Via Sacra na praça em frente à Casa 
Paroquial
17h Celebração da Paixão e morte do 
Senhor – Procissão do Senhor morto – 
matriz
20h apresentação do Filme “a Paixão de 
Cristo” – matriz

26/3 – Sábado de aleluia
09h – 10h Vigília das mães aos pés da 
mãe – em todas as comunidades
20h Solene Vigília Pascal – Procissão de 
Jesus ressuscitado

Dia 27 – Domingo da Páscoa
8h Terço e missa – Páscoa do Senhor – 
Santíssima Trindade
10h Terço e missa – Páscoa do Senhor – 
matriz
18h30 Terço e missa – Páscoa do Senhor 
– matriz

Paróquia N. SeNhora De Fátima

20/3 – Domingo de ramos
8h benção dos ramos, na Praça nossa 
Sra. Fátima e segue em procissão para 
Paróquia onde acontecerá a Santa missa 
às 9 horas
19h missa na Paróquia, em seguida 
procissão do Senhor dos Passos para à 

Casa  Cida balzani– Crispim

21/3 – Segunda-feira Santa
19h Caminhada das 7 dores de maria, 
(com a imagem da santa) saindo da 
Casa da madalena (irmandade) no 
Crispim e encerrando com a Santa 
missa na Paróquia nossa Sra. de 
Fátima,(levar velas)

22/3 – terça-feira Santa
18h30 Procissão do encontro: as mulheres 
saem com a imagem de nossa Sra. das 
dores da Paróquia nossa Sra. de Fátima 
e os homens saem com o Senhor dos 
Passos da Casa de Cida balzani e se 
encontram próximo da Quadra da aPe 
Crispim, seguem em procissão para a 
Paróquia encerrando com a Santa missa, 
(leva velas  para procissão)

23/3 – quarta-feira Santa
5h30 Via Sacra Penitencial (saindo da 
Paróquia e encerrando na igreja Salesianos)
15h missa da Saúde na Paróquia nossa 
Sra. de Fátima

24/3 – quinta-feira Santa
9h missa dos Santos Óleos, na Catedral de 
Taubaté  
19h30 missa da Ceia do Senhor e Lava 
Pés na Paróquia, seguido da Transladação 
e adoração ao Santíssimo no Salão 
Paroquial até as 23 horas, retornando às 
7h30 de sexta-feira até as 15 horas

25/3 – Sexta-feira Santa
6h Caminhada da Penitência, saindo do 
Salesianos até a Vila São benedito
15h Celebração da Paixão e adoração da 
Cruz na Paróquia nossa Sra. de Fátima
19h Procissão com o Senhor morto 
saindo da Quadra apae e encerrando 
na Paróquia nossa Sra. de Fátima (levar 
velas para procissão)

26/3– Sábado de aleluia
14h aberta para o beijamento do Senhor 
morto
15h Reflexão e Oração das Dores de Maria 
na Paróquia n.Sra. de Fátima
20h30 benção do Fogo novo na Paróquia 
em seguida missa Solene da Vigília Pascal, 
benção da água, anúncio da ressurreição 
do senhor, renovação do batismo, 
em seguida procissão com o Senhor 
ressuscitado pelas ruas e benção Final, 
(levar velas para procissão)

27/3 – Domingo da Páscoa 
9h missa com as Crianças   
19h missa da Páscoa

Paróquia N. SeNhora DaS GraçaS 

20/3 – Domingo de ramos
7h missa
10h Missa das crianças, início do final da 
rua da igreja
18h30 missa dos jovens, início na Praça 
do ouro Verde com bênção dos ramos 
em procissão até a igreja

21/3 – Segunda-feira Santa
19h30 missa, em seguida procissão até a 
igreja São Tomé no bela Vista

22/3 – terça-feira Santa
18h45 Procissão com a imagem de nossa 
Sra. das dores e nossa Sra. aparecida até 
a Paróquia 
19h Procissão com a imagem de nosso 
Senhor dos Passos até a Paróquia e 
encerramento com Santa missa

23/3 –quarta-feira Santa
19h Saindo da comunidade São José até 
a Paróquia e encerramento com Santa 
missa

24/3 – quinta-feira Santa
19h30 Ceia do senhor (lava-pés), 
transladação do santíssimo sacramento 
com adoração aos fiéis

25/6 –Sexta-feira Santa
9h Via sacra
15h Celebração da Paixão do Senhor e 
adoração da cruz
19h Procissão do Senhor morto

26/3 – Sábado de aleluia
9h Coroa das sete dores de maria
19h30 Vigília pascal

27/3 – Domingo Pascal
4h Procissão da ressurreição e Santa missa
10h missa das Crianças
18h30 missa dos Jovens

São miGueL arCaNjo

20/3 – Domingo de ramos
8h30 Procissão saindo da comunidade São 
gabriel
17h/ 19h missa

21/3 – Segunda-feira Santa
19h30 missa 

22/3 – terça-feira Santa
19h30 missa 
23/3 – Quarta-feira Santa
19h30 Procissão do encontro: imagem 
do nosso Senhor do Passos da 
comunidade São gabriel e imagem 
da nossa Sra. das dores saindo da 
comunidade São rafael, em seguida as 
dores de maria.

24/3 – quinta-feira Santa
21h missa Lava-Pés

25/6 –Sexta-feira Santa
5h Procissão de penitência, logo após 
retorna a adoração ao Santíssimo 
Sacramento
15h ação litúrgica e adoração a Santa Cruz
21h ofício das Trevas, em seguida 
procissão do Sr. morto pelas ruas do 
bairro e beijamento do Senhor morto 

26/3 – Sábado de aleluia
21h benção do Fogo novo e Santa missa
27/3 – Domingo Pascal

6h Procissão do ressuscitado, saindo da 
comunidade São gabriel 

Paróquia NoSSa SeNhora 
raiNha DoS aPóStoLoS

20/3 – Domingo de ramos
7h30 benção de ramos nocentro 
comunitário em seguida procissão e missa 
na igrejaparoquial. animação: grupo 
anuncia-me
10h benção de ramos e missa na igreja 
nossa Sra.Perpétuo Socorro
19h Santa missa. animação: Felipe e Sara

21/3 – Segunda-feira Santa
19h dores de maria, em seguida Santa missa

22/3 – terça-feira Santa
19h encontro de nosso Senhor dos 
Passos e nossa Sra. das dores.  os 
homens saindo do campo de futebol da 
Cidade Jardim e as mulheres do escola 
municipal, o encontro acontecerá na 
igreja, em seguida Santa missa

23/3 – quarta-feira Santa
19h Via sacra na igreja nossa Sra. 
Perpétuo Socorro, em seguida Santa missa

24/3 – quinta-feira Santa
19h missa Lava-Pés, em seguida transladação 
do santíssimo e adoração até às 0h

25/6 –Sexta-feira Santa
06h/ 12h adoração do Santíssimo

26/3 – Sábado de aleluia
19h missa na igreja nossa Sra. do 
Perpétuo Socorro
21h missa em Seguida Procissão da 
ressurreição. animação: grupo São Pedro

27/3 – Domingo Pascal
08h missa. animação: grupo envia-me
10h missa na igreja nossa Sra. Perpétuo 
Socorro
19h missa comCoroação de nossa 
Senhora. animação: grupo anuncia-me.

Paróquia NoSSa SeNhora Do 
Bom SuCeSSo

19/3 – Sexta-feira
19h missa, em seguida cortejo 
transportando com o Senhor dos Passos 
até o Casarão da Céres Salles

20/3 – Domingo de ramos
7h missa
8h30 defronte a igreja São Joaquim, 
benção de ramos e procissão até o 
santuário, seguida por missa solene e 
Canto da Paixão
16h Procissão de encontro e Via Sacra

21/3 – Segunda-feira Santa
15h Via Sacra
19h missa Solene

22/3 – terça-feira Santa
15h missa aos enfermos

19h missa

23/3 – quarta-feira Santa
15h dores de nossa Senhora
19h missa

24/3 – quinta-feira Santa
19h30 Celebração da Ceia do Senhor e 
cerimônia Lava-pés

25/6 –Sexta-feira Santa
15h Solene ação Litúrgica
22h Procissão de enterro com canto da 
Verônica

26/3 – Sábado de aleluia
20h Vigília Pascal

27/3 – Domingo Pascal
7h missa
9h missa, entrega de bandeiras do divino
11h missa
18h missa Coroação de nossa Sra. das dores

Paróquia N. S. Da aSSuNção

20/3 – Domingo de ramos
7h Santa missa
8h30 bênção dos ramos na Capela da 
Santa Casa
Procissão de ramos/ missa Solene na matriz
18h Santa missa
19h30 Santa missa
 
21/3 – Segunda-feira Santa
19h30 Santa missa e procissão do depósito
 
22/3 – terça-feira Santa
15h missa para enfermos e idosos
19h30 Santa missa e procissão de 
encontro (mulheres)
Santa missa e procissão de encontro 
(homens)
 
23/3 – quarta-feira Santa
19h30 Santa missa e procissão das dores 
de maria
 
24/3 – quinta-feira Santa
9h30 missa dos Santos Óleos - renovação 
das promessas sacerdotais na Catedral 
São Francisco das Chagas em Taubaté
19h30 Santa missa na ceia do senhor
Cerimônia de Lava-pés
guarda de honra ao Santíssimo 
Sacramento
 
25/3 – Sexta-feira Santa
9h Via Sacra
15h Solene ação litúrgica e adoração da cruz
Procissão de Senhor morto
beijamento do Senhor morto
 
26/3 – Sábado Santo
19h30 Vigília Pascal
missa da ressurreição
 
27/3 – Domingo da ressurreição
7h/ 9h Santa missa
10h30 Santa missa rancho Petter e bela 
(Cavalgada)
18h/19h30 Santa missa

A Semana Santa começa 
neste Domingo de Ra-
mos (20) e termina no 

Domingo Pascal (27).
Celebrada por todas as paró-

quias e igrejas católicas do mu-
nicípio, como em todos os anos, 
são esperadas milhares de pes-
soas nas missas, orações, pro-
cissões e encenações.

PROGRAMAÇÃO

Semana Santa tem 
início neste domingo 
nas paróquias

CresCe proCura por peixes Com 
proximidade da sexta-feira santa

Durante o período de Qua-
resma, muitos cristãos, espe-
cialmente os católicos, evitam 
o consumo de carne vermelha 
e, assim, a procura por peixes 
aumenta consideravelmente em 
relação ao restante do ano. 

Não comer carne vermelha 
na Sexta-Feira Santa é preceito 
do catolicismo e todos os fiéis da 
igreja se abstêm desse alimento 
no dia. Na família de Jonathan 
Felipe Rosa Silva comer peixe é 
hábito nessa época do calendá-
rio cristão. “Todo ano pratica-
mos a abstinência, é um sinal de 
respeito”, disse. Quanto ao pre-

ço a pagar por causa da prática, 
ele afirma estar mais elevado 
este ano. “Em casa só compra-
mos filé de peixe, mas mesmo 
sendo só uma variedade sen-
timos a diferença no preço na 
hora de pagar”, conclui.

Nos dois primeiros meses de 
2016, o preço dos peixes teve re-
ajuste médio de 25% em relação 
ao mesmo período do ano passa-
do - de acordo com a Associação 
Brasileira de Supermercados.

O bacalhau, por exemplo, que 
é importado e depende da varia-
ção cambial do dólar, ficou em 
média 40% mais caro; a merluza 

nacional subiu 40%; o surubim, 
19%; e o cascudo, 10,4%.

Independentemente do preço 
em alta, especialmente de alguns 
pescados importados, em compa-
ração a janeiro de 2016, as vendas 
de fevereiro deste ano foram cer-
ca de 40% superiores, conforme 
números da Associação.

Entretanto, ao comparar o 
volume de comercialização nos 
dois primeiros meses deste ano 
em relação ao mesmo período 
de 2015, as vendas despenca-
ram 45%.

Marilene Rodrigues Ikeda, 
atendente de balcão de uma pei-

xaria da cidade, acredita que a 
queda em comparação ao ano 
passado se deve à crise. Todavia, 
ela espera melhoras na reta final 
da Quaresma e início da Sema-
na Santa. “As vendas não estão 
tão animadoras quanto no ano 
passado, mas quando vai che-
gando a Sexta-Feira da Paixão 
as pessoas ‘correm atrás’ para 
ter peixe em casa”, explicou. 

Em outra peixaria do mu-
nicípio, as vendas também 
caíram quando comparadas 
a 2015, porém Cibele Barbo-
sa, ajudante geral da peixaria, 
está na expectativa para que as 

pessoas comprem mais peixes. 
“Ano passado as vendas esta-
vam um pouco melhores, mas 
com a chegada dessa data forte 
para os católicos a saída de pei-
xes aumenta consideravelmen-
te” afirma.

Sardinha, tilápia e pescada 
são os mais consumidos nas duas 
peixarias, com mudança de valor 
de acordo com a quantidade do 
produto obtido na pesca. “Se for 
uma boa pesca, o preço cai; se 
não houver tantos peixes, o valor 
aumenta”, segundo Marilene.

Em média, o quilo da tilapia é 
R$ 12 e o da sardinha, R$ 9,50.

Divulgação

aS DemaiS ParóquiaS Não ForNeCeram ProGramação
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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

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

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 OPÇÃO DE PESQUISA É POR 
“PERÍODO DE APRESENTAÇÃO” DIGITANDO 
AS DATAS NOS DOIS CAMPOS...

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

ORDEM DO DIA

9ª Sessão Ordinária do ano de 2016, a realizar-se no Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no

próximo dia 21 de março de 2016, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 149/2015, do Vereador Carlos Eduardo de Moura – 
Magrão, que “Denomina a Quadra Poliesportiva do Bairro Azeredo, localizada 
na Rua Jorge Marcos de Azeredo, Distrito de Moreira César, de BENEDITO 
JOSÉ COELHO – PINTADO”.
II. Projeto de Lei n° 17/2016, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional suplementar”.
III. Projeto de Lei n° 19/2016, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional suplementar”.
IV. Projeto de Lei n° 21/2016, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre 
a autorização para repasse de recursos para cobertura de insufi ciências 
fi nanceiras do Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba durante 
a execução orçamentária de 2016”.
V. Projeto de Lei n° 23/2016, do Vereador Carlos Eduardo de Moura – 
Magrão, que “Institui e inclui no calendário ofi cial do município o DIA 
MUNICIPAL DE COMBATE A DENGUE NO MUNICÍPIO”.

 Pindamonhangaba, 16 de março de 2016.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Projetos de Lei em Fase de Tramitação:  ANO 2013.
Projeto de Lei n° 02/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina o Parque da Juventude de LIGIA MARIA FERREIRA 
DA FONSECA”.
Projeto de Lei n° 12/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a Creche localizada na Rua Major José 
dos Santos Moreira, em terreno desapropriado do Sindicato Rural de Pindamonhangaba de TEREZINHA MACEDO PEDRO 
DE ANDRADE”.
Projeto de Lei n° 94/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina de CAMPO DE FUTEBOL DO ETNA 
MARIANA DIAS o campo de futebol construído no Vale das Acácias”.
Projeto de Lei n° 137/2013, do Vereador Felipe César, que “Denomina de MARIA DA SILVA QUEIROZ uma via pública 
no Bairro do Bonsucesso”.
Projeto de Lei n° 149/2013, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina a REMEFI do Bairro Crispim de REMEFI 
PROFESSORA IZABEL DO CARMO NOGUEIRA”.
Projeto de Lei n° 156/2013, do Vereador Antonio Alves da Silva, que “Declara de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO PIN-
DAMONHANGABENSE DE EQUOTERAPIA – CAVALGAR”.

Projetos de Lei em Fase de Tramitação: ANO 2014.
Projeto de Lei n° 24/2014, do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão, que “Dispõe sobre a criação do selo AMBIENTE 
LIVRE DE TABACO e dá outras providências”.
Projeto de Lei n° 51/2014, do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão, que “Denomina o Centro Comunitário localizado 
no Bairro das Campinas de BENEDITO CORRÊA LEITE”.
Projeto de Lei n° 69/2014, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina de JOSÉ FRANCISCO GOMES - “Zé 
Gomes” a Estrada Municipal do Monjolinho – Bairro Monjolinho”.
Projeto de Lei n° 147/2014, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Denomina de MARIA RITA DO NASCIMENTO 
FRANCO a Creche do Bairro Mantiqueira, em Moreira César”.
Projeto de Lei n° 157/2014, do Vereador Osvaldo Macedo Negrão, que “Denomina a UPA – Unidade de Pronto Atendimento 
localizada no bairro da Cidade Nova, de HENRY CÉSAR MONTEIRO”.
Projeto de Lei n° 166/2014, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina de CENTRO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA 
LUIZ GUSTAVO DIAS (Guga) o Centro de Esportes localizado no bairro do Crispim”.
Projeto de Lei n° 167/2014, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Denomina de MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS 
o Prédio de Estratégia da Saúde da Família no Bairro Marieta Azeredo”.
Projeto de Lei n° 171/2014, do Vereador Roderley Miotto, que “Denomina a UPA – Unidade de Pronto Atendimento localizada 
no bairro do Araretama de Dr. José Roberto Mafetano”.
Projeto de Lei n° 172/2014, do Vereador Roderley Miotto, que “Denomina a UPA – Unidade de Pronto Atendimento localizada 
em Moreira César, de Dr. MILTON FLÁVIO DE OLIVEIRA”.
Projeto de Lei n° 185/2014, do Vereador Roderley Miotto, que “Dispõe sobre vagas de empregos em empresas benefi ciadas 
com incentivos para se instalarem no Município de Pindamonhangaba”.

Projetos de Lei em Fase de Tramitação: ANO 2015.
Projeto de Lei n° 18/2015, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Denomina de WAGNER LUIZ ROSA a Rua Dois, 
situada no bairro Vitória Vale III”. (Adiado por 30 dias – 30/03/2016)
Projeto de Lei n° 26/2015, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Denomina de ROBERTO RIVELINO DE BARROS 
a Rua Dez, situada no bairro Vitória Vale III”.
Projeto de Lei n° 95/2015, do Vereador Antonio Alves da Silva, que “Dispõe sobre a criação do programa de atendimento 
veterinário gratuito aos animais da população de baixa renda”.
Projeto de Lei n° 104/2015, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Denomina de PAULO DOS SANTOS a Rua Seis, 
situada no bairro Shangri-lá”.
Projeto de Lei n° 106/2015, do Vereador Antonio Alves da Silva, que “Denomina de Professora FRANCISCA PIRES VIEIRA 
a Creche do Bairro do Crispim”.
Projeto de Lei n° 117/2015, do Vereador José Carlos Gomes - Cal, que “Denomina de JOSÉ LUIZ PASIN, a praça localizada 
entre a Quadra de futsal e a Igreja Católica São José, no bairro do Pasin”.
Projeto de Lei n° 124/2015, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Denomina de TIRADENTES  a Avenida Um, situada 
no Loteamento Residencial Colonial Village II, no Bairro Socorro”.
Projeto de Lei n° 125/2015, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Denomina de INCONFIDENTES a Avenida Dois, 
situada no Loteamento Residencial Colonial Village II, no Bairro Socorro”.
Projeto de Lei n° 126/2015, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Denomina de OURO PRETO a Avenida Três, situada 
no Loteamento Residencial Colonial Village II, no Bairro Socorro”.
Projeto de Lei n° 127/2015, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Denomina de SÃO JOÃO DEL REI a Rua Um, 
situada no Loteamento Residencial Colonial Village II, no Bairro Socorro”.
Projeto de Lei n° 128/2015, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Denomina de DO PILAR a Rua Dois, situada no 
Loteamento Residencial Colonial Village II, no Bairro Socorro”.
Projeto de Lei n° 129/2015, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Denomina de VILA REAL a Rua Três, situada no 
Loteamento Residencial Colonial Village II, no Bairro Socorro”.
Projeto de Lei n° 130/2015, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Denomina de DIAMANTINA a Rua Quatro, situada 
no Loteamento Residencial Colonial Village II, no Bairro Socorro”.
Projeto de Lei n° 131/2015, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Denomina do CHAFARIZ a Rua Cinco, situada no 
Loteamento Residencial Colonial Village II, no Bairro Socorro”.
Projeto de Lei n° 132/2015, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Denomina de HEITOR CORRÊA GONÇALVES a 
Rua Seis, situada no Loteamento Residencial Colonial Village II, no Bairro Socorro”.
Projeto de Lei n° 133/2015, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Denomina de MARIANA a Rua Sete, situada no 
Loteamento Residencial Colonial Village II, no Bairro Socorro”.
Projeto de Lei n° 134/2015, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Denomina de DOS PROFETAS a Rua Oito, situada 
no Loteamento Residencial Colonial Village II, no Bairro Socorro”.
Projeto de Lei n° 135/2015, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Denomina de CONGONHAS a Rua Nove, situada 
no Loteamento Residencial Colonial Village II, no Bairro Socorro”.
Projeto de Lei n° 137/2015, do Vereador Carlos Eduardo de Moura – Magrão, que “Denomina a Praça, localizada entre a 
Rua Hungria e Avenida Áustria, no bairro residencial Pasin, Distrito de Moreira César, neste município de PRAÇA MARIA 
APPARECIDA DA SILVA (DONA CIDA)”.
Projeto de Lei n° 156/2015, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Denomina o Parque Linear, localizado no bairro Terra 
dos Ipês II, de PARQUE LINEAR JURACY BERNARDO DA SILVA – VIZINHO”.
Projeto de Lei n° 158/2015, do Vereador Roderley Miotto, que “Estabelece normas para desembarque de passageiros do 
transporte coletivo urbano após as 22 horas em áreas consideradas de risco à integridade física dos usuários de ônibus, micro 
ônibus e vans no Município de Pindamonhangaba e dá outras providências”.
Projeto de Lei n° 159/2015, do Vereador Roderley Miotto, que “Proíbe queimadas de lixos resultantes de limpeza de terrenos e 
residências e de resíduos de qualquer natureza, na zona urbana e zona rural do município de Pindamonhangaba”.
Projeto de Lei n° 160/2015, do Vereador Roderley Miotto, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação dos valores 
arrecadados com multas de trânsito no Município de Pindamonhangaba e dá outras providências”.
Projeto de Lei n° 161/2015, do Vereador Roderley Miotto, que “Dispõe sobre a inclusão de detalhamento de informações nas 
contas de energia elétrica prestada aos consumidores no Município de Pindamonhangaba”.
Projeto de Lei n° 164/2015, do Vereador Roderley Miotto, que “Dispõe sobre ruídos urbanos do bem estar e do sossego público 
no âmbito do Município de Pindamonhangaba”.
Projeto de Lei n° 167/2015, do Vereador Roderley Miotto, que “Dispõe sobre a padronização de abrigos (Ponto de Ônibus), 
no município de Pindamonhangaba”.
Projeto de Lei n° 169/2015, do Vereador Roderley Miotto, que “Denomina de BENEDITA GODOI a quadra de esportes do 
bairro do Goiabal”.
Projeto de Lei n° 184/2015, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Denomina de MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SAN-
TOS o Prédio da UBS (Unidade Básica de Saúde) localizado na rua Antônio Bueno de Carvalho, no bairro Jardim Azeredo 
no Distrito de Moreira César.

Projetos de Lei em Fase de Tramitação: ANO 2016.
Projeto de Lei n° 15/2016, do Vereador Professor Eric de Oliveira, que “Denomina de VEREADOR JOSÉ GONÇALVES, a 
Praça localizada em frente a rua Shiduca Yassuda, no bairro Morumbi”.

Projetos de Lei Complementar em Fase de Tramitação:  ANO 2013.
Projeto de Lei Complementar n° 03/2013, do Vereador Ricardo Piorino, que “Dispõe sobre exigências urbanísticas para 
projetos de loteamentos”.

Projetos de Resolução em Fase de Tramitação:  ANO 2014.
Projeto de Resolução n° 08/2014, do Vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão, que “Altera o inciso XI e o Parágrafo Único 
do Art. 269 do Regimento Interno”. (Adiado por 15 dias)
Projeto de Resolução n° 11/2014, da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre o traje dos Vereadores nas Sessões da Câmara de 
Pindamonhangaba”.

Projetos de Resolução em Fase de Tramitação:  ANO 2016
Projeto de Resolução n° 01/2016, da Mesa Diretora, que “Regulamenta o uso do Plenário”.

Cidadão: a sua 
participação fortalece

a democracia!

Exerça
sua cidadania e

 participe da vida 
da sua cidade!

Acompanhe o trabalho 
do Legislativo e fique 
atento as informações 
de sua comunidade!

canal 04 - operadora NET

Sessões Ordinárias

Segundas-feiras
a partir das 18 horas

Internet:
www.camarapinda.sp.gov.br
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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. 044/2016 (PMP 7679/2016): referente à “Aquisição de medicamentos para 
atender o dimensionamento da necessidade apresentada no plano emergencial de Dengue 
no ano de 2016.”, com encerramento dia 01/04/16 às 08h e abertura às 08h30. 

- PREGÃO Nº. 045/2016 (PMP 7680/2016): referente à “Contratação de empresa 
especializada para elaboração do P.P.R.A.(Programa de Prevenção de Riscos Ambientais)  
documento base e LTCATS (Laudos Técnicos das Condições Ambientais do Trabalho) 
de todas as Secretarias do Município, incluindo o Gabinete e a Sub prefeitura de Moreira 
César.”, com encerramento dia 01/04/16 às 14h e abertura às 14h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL 2 col por 9 cm

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA, ESTADO DE 
SÃO PAULO.EDITAL DE CITAÇÃO DOS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS E DE 
JOSÉ BENEDITO VENDRAMINI EXPEDIDO NOS AUTOS DE USUCAPIÃO PROC. Nº 0012598-
97.2009.8.26.0445, MOVIDO POR LUIZ RICARDO MIRANDA PICCA e MARCIA MARIA DA 
FONSECA MIRANDA, COM O PRAZO 30 DIAS.O DOUTOR HELIO APARECIDO FERREIRA 
DE SENA, MM. JUÍZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE PINDAMONHANGABA, ESTADO DE 
SÃO PAULO. NA FORMA DA LEI, ETC...F A Z    S A B E R a todos quantos o presente virem ou 
conhecimento tiverem que perante este Juízo se processam os termos da ação de Usucapião 
n. 0012598-97.2009.8.26.0445, requerido por LUIZ RICARDO MIRANDA PICCA  e sua mulher 
MARCIA MARIA MIRANDA PICCA, onde objetivam usucapir o terreno com as seguintes medidas 
e confrontações: 9começa no ponto 1, ponto esse localizado na lateral direita da Av. Dr. João 
Ribeiro, nº 130 e distante 115.01m da esquina com a Rua Bicudo Leme, e, 9,92m a esquina com 
a Rua Frei Maurício; este ponto segue pela lateral da Av. .Dr. João Ribeiro, com ângulo interno de 
8608’48’’, no numo37º52’52’’NE, numa extensão de 9,92m, até o ponto 2, e confrontando nesta 
extensão com a Av. Dr. João Ribeiro; deste ponto segue com ângulo interno de 133º06’17’’, no 
rumo 84º46’34’’NE, numa extensão de 1,77m, até o ponto 3, ponto este localizado na intersecção 
da Av. Dr. João Ribeiro com a Rua FEI Maurício, Deste ponto segue com ângulo interno de 
133º45’04’’, no rumo 48º58’30’’SE, numa extensão de 15,69m até o ponto 4; deste ponto segue 
com ângulo interno de 179º32’01’’, no rumo48º58’30’’SE, uma extensão de 28,73m até o ponto 5, 
e confrontando nessas extensões (do ponto 3 ao 5) com a Rua Frei Maurício, deste ponto segue 
com ângulo interno de 93º22’49’, no rumo38º06’40’’SW, numa extensão de 5,30m, até o ponto 6, 
confrontando nesta extensão com a propriedade do IPESP – Instituto de Previdência do Estado de 
São Paulo – Transcrição nº 9.526 do L2-Q, fl 72, prédio nº 75, com frente para a Rua Prof. José 
Benedito Cursino; deste ponto segue com ângulo interno de 94º15’23’’, no rumo 56º08’43’’NW, 
numa extensão de 27,87m até o ponto 7; deste ponto segue com o ângulo interno de 179º49’38’’, 
no rumo 55º58’40’’NW, numa extensão de 16,79m, até o ponto 7; deste ponto segue com o ângulo 
interno de 179º49’38’’, no rumo 55º58’40’’NW, numa extensão de 16,79m, até o ponto 1, ponto 
inicial de partida e confrontando nestas extensões ( do ponto 6 ao 1) com a propriedade de João 
Vendramini, prédio nº 310, com frente para a Av. Dr. João Ribeiro, transcrição nº 4.273 – L 3-M, Fl 
104, e encerrando uma área de 379,38 m². Assim, pelo presente edital CITA os ausentes incertos 
e desconhecidos e JOSÉ BENEDITO VENDRAMINI, para os termos da ação supra mencionada, 
ficando cientes de que não sendo contestada a ação em quinze (15) dias, a fluir da publicação 
deste edital, tornar-se-á por aceitos como verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 319 do 
CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, expedido o presente edital que será afixado e 
publicado na forma da lei.HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA JUÍZ DE DIREITO

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  

 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO  
DO ARRESTO EM PENHORA 

 
 
Processo nº: 0500339-37.2014.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Parte Ativa: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Parte Passiva: Leandro Benetti Nogueira 
 
  
 
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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de 30 
dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que 
lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de 
ISS/ Imposto sobre Serviços. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)(s) em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, por 
intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas 
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de 
ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) o valor junto ao Itaú Unibanco, o valor de 
533,26 e Banco do Brasil, valor de R$ 11,40, bem como os veículos GM-Kadett, placa CGU5792, 
SR/Iderol, placa BML7143, Scania/L111, placa BWF6775 e GM/Chevette, placa DFL8529 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: Leandro Benetti Nogueira 
Documentos da Executada: CPF: 27022079870 
Execução Fiscal nº: 0500339-37.2014.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Data da Inscrição: 17/11/2014 
Valor da Dívida: R$ 1.289,31 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de janeiro de 2016. 
 

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

AiAndrA Alves MAriAno
***

A Fatec – Faculdade de 
Tecnologia do estado – 
está comemorando, neste 
mês, 10 anos de instalação 
em Pindamonhangaba. 
A unidade de ensino, que 
oferece cursos superiores 
gratuitos, começou com 
apenas um curso em uma 
sala de aula cedida pela 
escola estadual João Go-
mes Araújo, e hoje conta 
com cinco cursos superio-
res e um grande campus, 
com salas de aula, labora-
tórios modernos etc, além 
de uma equipe com mais 
de 60 professores.

Para a diretora da fa-
culdade, Cristina de Car-
valho Ares elisei, o cresci-
mento e a consolidação da 
instituição no município 
se dão, principalmente, à 
natureza dos cursos ofe-
recidos. “A Fatec, por na-
tureza, oferece cursos que 
atendem à demanda local 
de mão de obra especia-
lizada. nestes dez anos, 
conseguimos fornecer às 
empresas da cidade e da 
região essa qualificação”, 
garante.

A faculdade conta, 
atualmente, com 1.100 
alunos matriculados nos 
cursos superiores de Tec-
nólogo em Manutenção 

Faculdade comemora 10 anos em Pinda
industrial; Tecnólogo em 
Processos Metalúrgicos; 
Tecnólogo em Projetos 
Mecânicos; Tecnólogo 
em Mecânica – Processos 
de soldagem; e o curso a 
distância de Tecnólogo em 
Gestão empresarial.

em 10 anos, 311 pro-
fissionais foram forma-
dos pela instituição, 40 
deles na semana passada. 
“A faculdade me possibi-
litou uma qualificação na 
área onde eu já atuava, 
mas não tinha formação 
acadêmica. Com todo o 
conhecimento adquirido, 
pude melhorar meu traba-
lho e agora vou em busca 
de crescimento profissio-
nal dentro da própria em-
presa onde atuo”, contou 
samuel Clayton, que se 
formou em Processos Me-
talúrgicos.

Grande parte dos es-
tudantes da Fatec, como 
samuel Clayton, já atu-
am nas indústrias da ci-
dade e foram à faculdade 
em busca de uma forma-
ção acadêmica e ascen-
são profissional. “Mas o 
perfil de nossos alunos é 
bem diversificado. Temos 
também estudantes mui-
to jovens que acabaram 
de sair do ensino Médio. 
Esse é um grande desafio 
para nossos professores, 
porque eles precisam en-
contrar uma didática que 
atenda perfis e gerações 

diferentes”, ressalta a di-
retora.

Apesar da diversidade 
no perfil dos alunos, as 
mulheres ainda são mi-
noria da Fatec Pinda. elas 
representam cerca de 13% 
da comunidade acadêmi-
ca. “entendemos que isso 
se deve à natureza indus-
trial de nossos cursos, que 
é uma seara ainda pouco 
explorada por mulheres, 
mas cremos que temos 
também um papel na que-
bra desse tabu e estamos 
conseguindo inserir pro-
fissionais femininas nes-
te mercado de trabalho”, 
destaca Cristina.

estudantes interessa-
dos em prestar o vestibu-
lar da Fatec Pinda para 
o segundo semestre de 
2016 podem se inscrever 
até o dia 8 de abril, para 
isenção e redução de 50% 
da taxa de inscrição. 

os candidatos preci-
sam preencher o formu-
lário específico disponível 
no site e guardar o núme-
ro do protocolo, que deve 
constar do envelope que 
vai conter os documentos 
comprobatórios.  É pos-
sível pleitear os dois be-
nefícios, desde que aten-
dam aos requisitos. neste 
caso, devem efetuar duas 
inscrições.

os documentos devem 

ser entregues das 9 às 20 
horas (somente nos dias 
úteis), na secretaria da 
Fatec. A resposta à soli-
citação será divulgada no 
dia 3 de maio, somente 
pela internet.

Outras informações 
pelo telefone 0800-596 
9696 ou pelo sitewww.
vestibular.fatec.com.br. 

As inscrições para o 
vestibular começam no 
dia 3 de maio e seguem 
até 9 de junho. A taxa de 
inscrição é de r$ 75. o 
exame será realizado no 
dia 3 de julho.

os cursos oferecidos 
são completamente gra-
tuitos e têm duração de 
três anos.

instituição continua a 
crescer e busca novidades

em 10 anos de ativida-
de no município, a Fatec 
Pinda continua a crescer e 
está sempre buscando no-
vos projetos e programas 
para seus alunos.

Para 2016, a maior no-
vidade é a instalação de 
um novo laboratório, de 
processamento de polí-
meros, que se juntará aos 
outros 17 laboratórios já 
existentes. “Até o fim do 
primeiro semestre, esse 

laboratório já estará pron-
to para ser utilizado pe-
los professores e alunos”, 
afirma a diretora.

Todas essas melho-
rias contínuas reforçam o 
aprendizado dos estudantes, 
atuando em várias frentes. 
“Aprendemos de modo ino-
vador e intransitivo: a Fatec 
nos ensina a sermos cida-
dãos, com aulas buscando 
a valorização do social e do 
equilíbrio e nos incentivan-

do a seguirmos nossos so-
nhos e acreditarmos em nos-
so potencial”, conta o aluno 
de Processos Metalúrgicos, 
rodrigo rocha.

A última grande me-
lhoria na Fatec aconteceu 
em 2015, com a inaugura-
ção de um novo bloco pe-
dagógico com duas salas 
de aulas, sete laboratórios 
(automação; informáti-
ca; física; eletricidade e 
eletrônica; mecânica dos 

fluídos; processos; e usi-
nagem), biblioteca e audi-
tório com capacidade para 
120 pessoas, entre outros 
ambientes. o prédio tam-
bém recebeu sistema de 
vigilância por câmeras.

entre os novos projetos 
também há uma parceria 
com a Unesp – Universida-
de estadual Paulista, para 
implantação de um curso 
de mestrado na unidade de 
Pindamonhangaba.

Unidade está com inscrições 
abertas Para isenção e 
redUção da taxa do VestibUlar

Estudantes da Faculdade de Tecnologia têm parceria com Universidade Estadual Paulista

Alunos no laboratório de informática

Samuel Clayton, que se formou em Processos Metalúrgicos

Formatura de 40 alunos de Processos Metalúrgicos, na semana passada

Diretora da Faculdade, Cristina de Carvalho Ares Elisei
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