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Araretama Campeão Regional
O Araretama venceu o Vila 

São José por 3 a 2, de virada, 
e conquistou a Copa Regional 
Categoria Amador, no domingo 
(20), no estádio Pinheiro Junior 
(Ferroviária).

O jogo começou intenso e 

o ‘Vila’ abriu vantagem aos 3 
minutos com Kirica; a equipe 
de Moreira César ainda am-
pliou aos 12 minutos com Al-
varenga. 

A partir daí, o Araretama ten-
tou pressionar a melhor defesa 

do campeonato, que não tinha 
levado nenhum gol. No interva-
lo, o técnico Beibe fez alterações 
táticas e o ‘Arara’ conseguiu a 
virada.

Aos 7 minutos Kaique des-
contou; aos 10, Vagner empa-

tou; e aos 20 minutos o atacante 
Leonardo ‘Leo’ virou.

O jogo seguiu com chances 
para as duas equipes até a árbi-
tra Adeli Mara Monteiro encer-
rar a partida, após lance polêmi-
co na área do Araretama.

Jogadores, diretores, comissão técnica e torcedores do Araretama comemoram o título

INSTITUTO 
SALESIANOS 
ABRE INSCRIÇÕES 
PARA CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO

FLUMINENSE CONQUISTA SUB 17

PÁGINA 2PÁGINA 3

A categoria sub 17 da Copa Regional foi vencida pelo 
Fluminense, que bateu o Aamovic por 2 a 1, na partida 
prévia do Amador. Além do título, o Fluminense ainda teve o 
goleiro menos vazado da competição, Washington Isaac.

Nova Gokula 
comemora 
Ano Novo 
Védico na 
quarta-feira

A comunidade da 
Fazenda Nova Goku-
la vai comemorar, 
na quarta-feira (23), 
o Festival da Lua 
Dourada, Ano Novo 
Védico - evento que 
também festeja os 50 
anos da chegada do 
mantra Hare Krishna, 
ao Ocidente.

A programação 
conta com canto de 
mantras, cerimônia 
litúrgica, palestra, 
além de banquete com 
iguarias do cardápio 
lacto-vegetariano.

 

Igreja Batista terá 
culto e coral para 
celebrar Páscoa

Unifi cação dos 
DDDs da área 12 é 
prorrogada

Os jovens interessados em 
fazer curso técnico de auxiliar 
administrativo poderão fazer 
inscrições no Instituto Salesia-
nos de Pindamonhangaba. As 
vagas são limitadas e as aulas 
serão ministradas às terças e 
sextas-feiras.

PÁGINA 2

Odirley Pereira

Portal R3

Escola ‘Pedro 
Silva’ realiza 
atividades de 
resgate cultural

A Escola Estadual Profes-
sor Pedro Silva, do bairro das 
Campinas, iniciou o projeto 
Resgate Cultural no sábado 
(19). O evento contou com ofi -
cinas culturais nas diversas 
linguagens artísticas e pedagó-
gicas e foi uma oportunidade 
para os jovens desenvolverem 
seus talentos e adquirirem ha-
bilidades em algumas áreas.

De acordo com a direção da 
escola, haverá programação 
cultural para todos os sábados 
letivos, sempre com a partici-
pação de professores, alunos e 
comunidade.
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FUTEBOL 6Jogadores do Fluminense após receberem troféu
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Altair FernandesREGISTRo CUlTURal
Plenária solene da aPL 
lota Palacete 10 de Julho

Foi uma festa de cul-
tura a sessão plenária so-
lene da APL – Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras, ocorrida na noite 
de sexta-feira (18), nas de-
pendências do Palacete 10 

de Julho. Reunindo aca-
dêmicos, professores, alu-
nos e convidados, o even-
to constou de palestra, 
homenagens, premiação 
literária, poesia e muita 
música.

Não tem desculpa

Proprietários devem ser 
conscientes e levar animais 
para vacinação antirrábica

Portal R3.com.br

Portal R3.com.br

Portal R3.com.br

Portal R3.com.br

Acadêmicos, professores, alunos e convidados 
prestigiam plenária

Nos últimos anos, alguns 
fatos e informações desen-
contradas geraram polêmica 
em relação à eficiência da va-
cinação antirrábica em todo 
o país. Alguns estados, como 
São Paulo, por exemplo, 
suspenderam a aplicação da 
dose durante alguns anos.

Teve os que continuaram 
a vacinação e os que foram 
radicais – extinguido de vez 
com o produto na rede pú-
blica de saúde.

O próprio Ministério da 
Saúde ficou em saia justa 
quando apareceram casos 
suspeitos de ineficácia do pro-
duto e de animais que supos-
tamente teriam morrido após 
receber a droga. Nas ocasiões 
em que surgiram as discus-
sões, o receio pairava no ar.

Pior que isso, era que os 
especialistas se dividiam. Ha-
via os médicos veterinários 
que alegavam que todos os 
cães e gatos deveriam ser va-
cinados e até reduziam o pre-
ço da aplicação da droga – já 
que o sistema público tinha 
suspendido o fornecimento.

E também os veterinários 
que acreditavam ser melhor 
esperar a onda passar.

Fato é que quem se pre-
judicava era a população 
com o racha entre União, 
Estados, Município e com 
profissionais de saúde.

E foi assim durante um 
longo período... tempo de 
reflexão? Não, não! Tempo 
de incerteza.

Hoje, de modo mais 
aprofundado, o próprio Mi-
nistério da Saúde reassume 
o posto que é seu por direito 
e volta a determinar a vaci-
nação de cães e gatos.

Com isso, todos que pos-
suem os animais domés-
ticos devem levá-los para 
tomar a dose da vacina que 
é oferecida gratuitamente 
pela rede pública. O ato é 
simples e rápido, não leva 
mais que cinco minutos e, 
além de opções nos bairros, 
o Sindicato Rural também 
recebe os serviços ofereci-
dos pela Prefeitura.

Ou seja, não levar o bi-
chinho para receber a vacina 
é uma questão diretamente 
ligada apenas ao desejo do 
proprietário. Esse que deve 
ser consciente e demonstrar 
amor ao seu animal.

A raiva é uma doença 
que atinge animais e tam-
bém humanos. Um cachor-
ro ou gato com a doença vai 
transmiti-la aos humanos 
em caso de mordida.

De modo resumido, cabe 
alertar que a saúde do seu ca-
chorro ou do seu gato, a sua e 
de seus filhos, depende, neste 
caso, exclusivamente de você.

Realizados os proce-
dimentos de praxe em 
reuniões da APL, coube 
à acadêmica Anamaria 
Jório dar início a pro-
gramação da plenária 
com a apresentação da 

acadêmica Gislene Al-
ves, responsável pela 
palestra  ‘O papel da 
mulher na literatura’, 
que homenageou as 
mulheres no mês a elas 
dedicado.

Palestra

Música
A apresentação mu-

sical coube as alunos da 
Fasc – Faculdade Santa 
Cecília: Edna Varela (voz), 
Tuta do Cavaco (cavaco 
e violão) e Thiago Mar-
celo (violão e percussão). 
As músicas apresentadas 
foram: Índia (de José As-
suncion Flores e Manuel 
Ortiz Guerrero em versão 

de José Fortuna); Modi-
nha (Sérgio Bittencourt); 
Maria Maria (Milton 
Nascimento), e a com-
posição do aluno Tuta do 
cavaco, Uma Linda Mar-
garida. A apresentação de 
alunos da Fasc em sessões 
da APL são coordenadas 
pela acadêmica e profes-
sora Jaqueline Bigaton.    

Alunos músicos da Fasc animaram o evento

Homenagem
Também em alusão ao 

mês dedicados às mulhe-
res, a APL, por intermé-
dio de sua presidente Bete 
Guimarães,  homenageou 
as senhoras Maria do Car-
mo de Oliveira Hein, The-

rezinha Zenita Braga Sch-
midt e Marieta Azeredo, 
cidadãs que contribuíram 
para o desenvolvimento 
social, educacional e cul-
tural de Pindamonhanga-
ba.

Mulheres foram homenageadas

Premiação literária

Pelo concurso literário 
promovido pela Academia 
com o objetivo de estimu-
lar a criação literária entre 
os jovens estudantes, a 
presidente Bete Guima-
rães procedeu a premia-
ção a alunos da Escola 
Estadual Rubens Zamith 

(escola na qual foi reali-
zado o concurso). O cer-
tame é coordenado junto 
às escolas (rede pública e 
particular)  pela acadêmi-
ca Neila Tavares. Foram 
premiados os melhores 
trabalhos, poesia e contos, 
sobre o tema ‘mulher’.

Alunos da EE Rubens Zamith foram premiados

Participaram da mesa dos trabalhos:  presidente 
bete guimarães;   vice Edmar de Souza; palestrante 
acadêmica e professora gislene alves; diretora da EE 
rubens Zamith, maria aparecida de oliveira Santos. 

A Inspetoria Nossa Senhora 
Auxiliadora de Pindamonhangaba 
– Instituto Salesianos – está com 
inscrições abertas para o curso de 
auxiliar administrativo, para jo-
vens de 17 a 19 anos que estejam 
matriculados ou que tenham ter-
minado o Ensino Médio.

As inscrições são limitadas e é 
possível fazê-la entre os dias 21 e 

23 e de 29 a 31 de março, das 9 às 
11 e das 14 às 16 horas, levando os 
seguintes documentos: 1 foto 3x4; 
cópia da certidão de nascimento/
RG do candidato; comprovante de 
endereço; cartão do SUS; compro-
vante de renda (de todos que mo-
ram na casa); declaração escolar 
2016 ou de conclusão do curso. É 
necessário o responsável para pre-

enchimento da ficha e atendimen-
to junto ao Serviço Social.

As aulas serão ministradas às 
terças e sextas-feiras, das 13h10 às 
16h45; e das 18h20 às 21 horas.

Mais informações pelos telefo-
nes (12) 3643-2239 e (12) 3645-
1110. O Instituto Salesianos está 
localizado na avenida São João 
Bosco, Santana.

Pindamonhangaba e mais 38 
cidades da Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba não terão o fim 
da DDD - Discagem Direta a Dis-
tância – em abril, como previsto 
pela Anatel. A Agência Nacional 
de Telecomunicações alegou que 
a nova configuração da área ainda 

está em análise pelo Conselho Di-
retor e sem data para deliberação.

A unificação beneficiaria cida-
des da região que usam o DDD 
para discar a outros municípios, 
exceto Igaratá que usa o código 
11. Essa prática já é adotada nas 
Regiões metropolitanas de Cam-

pinas e Baixada Santista.
Após a configuração da área, 

as empresas de telecomunicações 
terão o prazo extenso de 180 dias 
para realizarem os ajustes. Por 
isso, segundo a agência, é pouco 
provável que a adequação aconte-
ça no mês de abril.

‘Salesianos’ abre inscrições 
para curso de administração

A Faculdade Anhanguera de 
Pindamonhangaba está com ins-
crições abertas para os cursos de 
pós-graduação lato sensu e traz 
uma novidade para a região: a es-
pecialização em Gestão Industrial. 
Com duração de 14 meses e carga 
horária de 360 horas, o curso é 
oferecido na modalidade presen-
cial. As aulas acontecem nas se-
gundas e quartas-feiras, das 19 às 
22 horas.

O título capacita o profissional 
para desenvolver uma visão inte-

grada e abrangente da gestão dos 
processos industriais, possibili-
tando a identificação de oportu-
nidades e fatores de risco para a 
empresa ou segmento industrial. 
O especialista pode atuar com pla-
nejamento e controle da produ-
ção, essenciais ao desenvolvimen-
to da indústria.

 Entre as disciplinas ministra-
das estão: estratégia executiva; 
economia empresarial; gestão da 
cadeia de suprimentos; gestão es-
tratégica da informação; gestão de 

processos e qualidade; gerencia-
mento de projetos; planejamento, 
programação e controle da produ-
ção; processos de fabricação; au-
tomação e controle.

 As aulas começam em abril 
e as inscrições podem ser feitas 
pela internet, por meio do portal 
https://www.portalpos.com.br. 
Mais informações com a coorde-
nadora dos cursos de pós-gradu-
ação da unidade, Luciana Krebs, 
(avenida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, 3.344).

Anatel prorroga unificação do 
ddd na rmVale

anhanguera de Pinda lança pós-
graduação em gestão industrial

 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
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A Primeira Igreja 
Evangélica Batista de 
Pindamonhangaba rea-
lizará no domingo (27) 
uma programação espe-
cial de Páscoa.

No período da manhã, 
a partir das 8 horas, será 
feito o Culto da Ressurrei-
ção, com adoração, prega-
ções da Bíblia, orações e a 
Ceia do Senhor. Ás 19 ho-
ras haverá a Celebração de 
Páscoa e Grande Cantata, 
apresentada pelos irmãos 
do Coral “Harmonizando 
a Fé”, que farão entoação 
de diversos cânticos e hi-
nos em louvor e adoração.

A programação de 
Páscoa é para todos que 
quiserem participar e 
acontecerá na igreja lo-
calizada na travessa Mar-
quês do Herval, 96 (em 
frente ao estacionamento 
do Banco Itaú).

AIANdRA AlvES MARIANo
***

A comunidade da Fazenda 
Nova Gokula, de Pindamonhan-
gaba, está em festa e vai come-
morar o Festival da lua dourada, 
Ano Novo védico, nesta quarta-
feira (23).

o evento vai festejar também 
os 50 anos da chegada do mantra 
Hare Krishna, ao ocidente.

No calendário védico, o ano 
novo é comemorado no primei-
ro dia de lua cheia, que acontece 
na quarta-feira. A programação 
conta com canto de mantras, ceri-
mônia litúrgica, palestra, além de 

banquete com iguarias do cardá-
pio lacto-vegetariano.

Com entrada franca, a festa 
também celebra o aparecimen-
to de Chaitanya Mahaprabhu, na 
Bengala, Índia. o dia do apare-
cimento de Chaitanya Mahapra-
bhu, pioneiro na propagação do 
mantra Hare Krishna, é uma data 
importante para os membros da 
ISKCoN, que o consideram o ava-
tar dourado, ou a encarnação de 
Krishna, deus, para a era atual.

Toda a programação será gra-
tuita e aberta ao público. No lo-
cal será cobrada apenas uma taxa 
de estacionamento. Às 16 horas 

horas haverá uma cerimônia no 
templo e em seguida, a exibição 
de um vídeo sobre a ISKCoN.

Ás 18 horas, acontece um ceri-
monial em adoração à Chaitanya 
e logo depois será oferecido um 
banquete vegetariano, com con-
tribuição solidária dos visitantes.

A programação também conta 
com cânticos, teatro e dança clás-
sica indiana.

Nos dias seguintes e durante o 
feriado da Semana Santa, haverá 
programação na Fazenda. Mais 
informações pelo endereço ele-
trônico faleconosco@novagokula.
com.br.

Igreja Batista tem programação 
diferenciada no Domingo de Páscoa

nova gokula comemora ano novo Védico com programação especial

Mais conhecida como 
movimento Hare Krish-
na, a Sociedade Interna-
cional para Consciência 
de Krishna, hoje é uma 
confederação mundial de 
mais de 400 templos, 100 
restaurantes vegetarianos, 
mais de 100 milhões de 
membros no mundo, mais 
de 10 mil no Brasil, e uma 

grande variedade de pro-
jetos comunitários e sus-
tentavelmente corretos.

o Festival da lua dou-
rada é aberto ao público 
e acontece a partir das 16 
horas. os visitantes pode-
rão assistir a toda a pro-
gramação e participar do 
Prasadan, um banquete 
lacto-vegetariano santifi-

cado às deidades adora-
das na fazenda.

Popularmente conheci-
do como Movimento Hare 
Krishna, a ISKCoN – So-
ciedade Internacional para 
Consciência de Krishna é 
uma tradição monoteísta 
dentro da ampla cultura 
hindu. É baseada de ma-
neira escritural no Bha-

gavad-gita, ou Canção de 
deus, texto de 5 mil anos 
de idade, em Sânscrito.

devotos de Krishna 
ensinam que as pessoas 
não são seus corpos ma-
teriais, mas são almas 
espirituais eternas, e que 
todos os seres são interli-
gados por meio de deus, 
o pai comum. Na tradição 

vaishnava, deus é conhe-
cido por muitos nomes, 
mas principalmente pelo 
nome de Krishna, que 
significa “a Toda-Atrati-
va Pessoa Suprema”. os 
membros da ISKCoN 
acreditam que o mesmo 
se fala de deus em todas 
as grandes escrituras do 
mundo.

Saiba mais 
sobre o 
movimento 
hare Krishna

Pastor Esio Moreira é o titular da Igreja Batista em Pinda

Evento foi realizado das 8 às 13 horas, na própria escola

A Escola Estadual 
Professor Pedro Silva, 
do bairro das Campinas, 
iniciou, no sábado (19), o 
projeto Resgate Cultural, 
voltado aos alunos e à co-
munidade.

Foram desenvolvidas 
atividades de oficinas 
culturais nas diversas lin-
guagens artísticas e pe-
dagógicas, como esporte, 
dança, arte visual, música 
e teatro, dando a oportu-

nidade para os jovens de-
senvolverem seus talentos 
e adquirirem habilidades 
em algumas das áreas cul-
turais.

o evento contou com a 
participação de todos os 

professores, moradores 
e pais de alunos, que fo-
ram prestigiar e incenti-
var seus filhos a participar 
dos programas culturais 
da escola.

de acordo com a dire-

ção, a intenção é seguir 
com o projeto cultural 
denominado Sábado de 
Todos, na escola, inte-
ragindo toda comunida-
de na programação do 
calendário cultural para 

os próximos sábados le-
tivos que serão nos dias 
2 e 30 de abril, 21 de 
maio, 11 de junho, 27 de 
agosto, 17 de setembro, 
8 de outubro e 26 de no-
vembro. 

escola das Campinas promove resgate cultural

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO 
DO ARRESTO EM PENHORA

 Processo  nº: 0501344-94.2014.8.26.0445
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) que recaiu sobre um imóvel situdo na rua José Emiliano dos Santos, 
177 Jardim Santa Luzia, com inscrição municipal SE 11.11.04.016.002.l 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: Jair Freire
Documentos da Executada: CPF: 02704013853
Execução Fiscal nº: 0501344-94.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 14/10/2014
Valor da Dívida: R$ 1.165,16.

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

divulgação

divulgação

divulgação

Entre professores, alunos e pais, cerca de 200 pessoas participaram

Festival da Lua Dourada festeja Ano Novo Védico

Arjun Bhattacharyya



Conheça o nosso novo Portal
www.camarapinda.sp.gov.br

Ao clicar neste banner, 
qualquer pessoa

(física ou jurídica),
sem a necessidade de 
apresentar o motivo,

poderá obter as
informações de 

interesse público dos 
órgãos e entidades

de  Pindamonhangaba.
A Lei de Acesso à

Informação (LAI) - 
Lei nº 12.527/2011 -

regulamenta esse direito
constitucional.

Neste banner há
informações relacionadas 
a transparência da Casa 

Legislativa, como as
prestações de contas, 

publicação de editais e
licitações, formulários 

e links para o acesso à 
informação e atendimento 

ao cidadão. 

Clicando neste banner
você poderá acompanhar

todas as transmissões da
TV Câmara, como sessões

ordinárias, extraordinárias, 
eventos solenes,

 audiências públicas, etc. 

Neste menu de navegação, o cidadão terá 

acesso à todas das informações oficiais

da Câmara de Pindamonhangaba. 

Neste espaço, ele encontrará a agenda de 
eventos oficiais programada para os

próximos dias, o Regimento Interno da 

Casa e a Estrutura da Câmara.

Além disso, a população poderá conhecer os 

vereadores, os integrantes da Mesa
Diretora, ter acesso a todos os dados da

Ordem do Dia, das Leis Municipais, das 

Licitações e Contratos e, ainda, fazer

suas sugestões, observações e pedidos

por meio da Ouvidoria da Câmara.

Ao acessar o novo

Portal, o cidadão

encontrará as principais 

informações das

Sessões Ordinárias, 

Extraordinárias, 

Solenes e Audiências 

Públicas realizadas

na Câmara de

Pindamonhangaba. 

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
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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 – REGISTRO DE PREÇOS Nº. 031/2016 (PMP 7311/2016): referente à 
“Aquisição de medicamentos.”, com encerramento dia 06/04/16 às 08h e abertura às 08h30. 

- PREGÃO Nº. 032/2016 (PMP 7315/2016): referente à “Aquisição de material de 
enfermagem, para as unidades de saúde do Município.”, com encerramento dia 06/04/16 
às 14h e abertura às 14h30. 

- PREGÃO Nº. 033/2016 (PMP 7316/2016): referente à “Contratação de empresa 
especializada para transporte de animais de grande porte (incluindo: motorista, ajudante, 
manutenção, pedágio e combustível), dentro do Município de Pindamonhangaba pelo 
período de 12 (doze) meses.”, com encerramento dia 07/04/16 às 08h e abertura às 08h30. 

- PREGÃO Nº. 034/2016 (PMP 7319/2016): referente à “Aquisição de detector de batimento 
cardíaco fetal para atender a Saúde da Mulher.”, com encerramento dia 07/04/16 às 14h e 
abertura às 14h30. 

- PREGÃO Nº. 035/2016 (PMP 7321/2016): referente à “Aquisição de ar condicionado, com 
instalação, para a sala de vacinas, atendendo ao projeto rede frio e de geladeira para a 
casa do Lessa (Fundo Social da Solidariedade).”, com encerramento dia 08/04/16 às 08h 
e abertura às 08h30. 

- PREGÃO Nº. 036/2016 (PMP 7322/2016): referente à “Contratação de empresa 
especializada para fornecimento e instalação se reservatório metálico de água do tipo taça, 
a ser instalado no palco do parque da Cidade e aquisição de reservatório de água fabricado 
em poliéster reforçado com fibra de vidro, com capacidade de 5.000 litros, conforme 
solicitação do Departamento de Obras e Viação.”, com encerramento dia 08/04/16 às 14h 
e abertura às 14h30. 

- PREGÃO Nº. 037/2016 (PMP 7323/2016): referente à “Aquisição de material elétrico para 
uso nas obras e manutenções diversas executadas no distrito de Moreira Cesar.”, com 
encerramento dia 11/04/16 às 08h e abertura às 08h30. 

- PREGÃO Nº. 038/2016 (PMP 7324/2016): referente à “Contratação de empresa para 
fornecimento de material para funilaria e pintura automotiva e estopa a ser utilizado nos 
veículos pertencentes à frota municipal.”, com encerramento dia 11/04/16 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. 

cardosao 2 col 11 cm

cardoso 2 col 11 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 30/03/2016 às 14:00 horas:

308º ISABEL CRISTINA DE ARAÚJO MELLO
RUA ADAIL GARCIA DOS REIS, 33 – JARDIM PRIMAVERA
ROSEIRA – SP
CEP 12580-000

309º GISLENE DE SOUZA PIREZ
AVENIDA DR. HIPOLITO JOSÉ RIBEIRO, 185 – JARDIM SANTANA
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000

310º ANA NERIS DE QUEIROZ GONÇALVES
R. TEN.CEL.ALEXANDRE G.DE SOUZA LACERDA, 1214 - CHÁCARA SILVESTRE
TAUBATÉ – SP
CEP 12085-160

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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 01/04/2016 às 14:00 horas:

311º CAROLYNE CHEDID DE OLIVEIRA DIAS FERNANDES
RUA VEREADOR GUILHERME HENRIQUE TURNER, 121 – V. PAULO ROMEU
CRUZEIRO – SP
CEP 12710-520

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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 01/04/2016 às 14:00 horas:

312º ANA MARIA MESQUITA
RUA JULIO PRESTES DE ALBUQUERQUE, 50 – JARDIM DO SOL
TAUBATÉ – SP
CEP 12070-680

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - P.A.I 

(PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA)

Na qualidade de Presidente desta Associação – P.A.I Programa de Assistência Integrada, 
sirvo-me do presente para convocar todos membros para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária, a   realizar-se no próximo dia 30/04/2016 (sábado), na Avenida Prefeito 
Nicanor Ramos Nogueira, n° 290, Bairro Jardim Araretama, Pindamonhangaba/SP, ás 08:30 
horas em primeira convocação, contando com a presença de pelo menos metade Diretoria 
e Conselho Fiscal, e as 09:00 horas segunda convocação, no mesmo dia e local, com 
qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM: 1-  Dissolução 
voluntária da sociedade e nomeação de liquidantes.

ANTONIO VALDEVINO DA SILVA
Presidente – Programa de Assistência Integrada

LICENÇA DA CETESB
MAYSTAR COSMÉTICA DO BRASIL LTDA. torna público que recebeu da CETESB 
– Agência Ambiental de Taubaté a Renovação da Licença de Operação nº 3005110, 
válida até 26/02/2018, para fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos, sito à 
Avenida Prof. Manuel César Ribeiro, nº 2397, Ipiranga, Pindamonhangaba /SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 112-16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) DANILI HENRIQUE PACHECO 
MONTEIRO, responsável pelo imóvel situado a RUA ALVARO TEIXEIRA DE SOUZA, S/Nº, Bairro 
VILA SUIÇA. inscrito no município sob a sigla NE12.13.11.0005.000,  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

 
 
 
 
Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a 
comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da 2ª reunião 
extraordinária, cuja pauta vem a seguir: 

 
Pauta: 

 Eleição do Conselho - dia 29/03 

 Programação do encerramento das atividades do Mês 
Internacional da Mulher - dia 31/03 

 
Dia:   23/03/2016 (quarta-feira) 
Horário:  11h30 (tolerância de 10min) 
Duração:  Aproximadamente 2 horas 
Local:  Casa dos Conselhos – Travessa Rui Barbosa, 37 - Centro 
 
 
Observação:  

As conselheiras que não puderem comparecer, respeitando o Regimento Interno, deverão 

justificar a ausência através do email – cmdm@pindamonhangaba.sp.gov.br 

   

 
Simone Braça 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 
 

 

 

  

Convocação para a  2ª Reunião 
Extraordinária do CMDM – 2016. 

 

  

 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

NEGRA DE PINDAMONHANGABA 
 

CONVOCAÇÃO PARA A 2ª REUNIÃO DE 2016 
Ficam convocados todos os conselheiros municipais do Conselho Municipal de Participação 

e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba e demais interessados para 

a 2ª Reunião Ordinária, a saber: 

 Data: 31/03/2016 

 Horário: 18 horas 

 Local: Sede do Conselho – Travessa Rui Barbosa, 37 – Centro  

 Pauta: 

o Leitura e aprovação de atas 

o Devolutivas: 

 Ofícios enviados 

 Ofícios recebidos  

 I Simpósio de Conselhos Municipais de Pindamonhangaba 

o Apresentação das estratégias das 3 Comissões Permanentes 

o Novos projetos a desenvolver 

 Curto prazo 15 a 30 dias 

 Médio prazo 30 a 90 dias 

 Longo prazo 90 a 180 dias 

 

Observação: Reunião aberta ao público. Os Conselheiros que não puderem 
comparecer deverão enviar a justificativa ao email: 
comunidadenegra@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 

                       

Antonio Rogério Lemes de Souza (Pai Rogério) 
Presidente do CMPDCN 

EDITAL – Contribuição Sindical 2016
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Pindamonhangaba e 
região. CNPJ 04.842.370/0001-27, CÓDIGO SINDICAL 556.139.97278-9, com sede à Rua dos 
Bentos, nº 481 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP.– EDITAL – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
ANO 2016 – Pelo presente Edital, cientificamos às Empresas enquadradas no 10º Grupo 
Profissional, representado pelas categorias de Trabalhadores nas Industrias Químicas para fins 
Industriais, de Produtos Farmacêuticos, de Preparação de Óleos Vegetais e Animais, de Perfumaria 
e Artigos de Toucador, de Resinas Sintéticas, de Velas, da Fabricação do Álcool, de Explosivos, 
de Tintas e Vernizes, de Fósforos, de Adubos e Corretivos Agrícolas, de Defensivos Agrícolas, de 
Material Plástico (Inclusive de Trabalhadores da Indústria de Laminados Plásticos), de Matérias 
Primas Para Inseticidas e Fertilizantes, de Abrasivos, da Indústria Petroquímica, de Lápis, Canetas 
e Material de Escritório, de Defensivos Animais e de Re-Refino de Óleos Minerais, (Lubrificantes 
Usados ou Contaminados) – Art. 570, parágrafo único da CLT, a que se refere a art. 577 da CLT, 
sediadas nos municípios Pindamonhangaba, Aparecida, Roseira, Arapei e Potim, que no mês de 
março de 2016, deverá ser descontado de todos os empregados 01(um) dia de trabalho, a título 
de CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, e recolhido a qualquer agência da Caixa Econômica Federal, 
casas lotéricas ou bancos conveniados, em guias deste Sindicato com vencimento da contribuição 
Sindical para o Setor Químico e Farmacêutico (grupo 10), em 14 de abril de 2016, conforme 
cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho. Após esta data, o recolhimento sofrerá um acréscimo 
de multa de 10% mais 2% por mês subseqüente, além de juros de 1% e outras cominações legais, 
quando cabíveis, conforme dispõe o Artigo 600 da CLT. A não observância do pagamento da 
referida Contribuição sujeitará as Empresas a cobrança executiva, em face do que prescreve o 
Artigo 606 da CLT. Para os mensalistas o desconto será na base de 1/30 avos do salário integral 
e para os diaristas e horistas na base de uma diária de 8 horas, e para os tarefeiros, empreiteiros, 
comissionados, o desconto se fará de dias de trabalho. O Sindicato ou Caixa Econômica Federal 
(site www.caixa.gov.br) fornecerá as guias para o recolhimento, gratuitamente, podendo ser 
solicitadas no endereço da entidade acima mencionado, via e-mail: stiquimicospinda@uol.com.br  
ou pelo telefone: (12) 3648-5767, no horário comercial, caso não as recebam até o dia 31/03/2016. 
Pindamonhangaba, 22 de Março de 2016 – A) Sebastião de Melo Neto – Presidente.
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‘ARARA’ FURA DEFESA DO ‘VILA’, 
VIRA O JOGO E É CAMPEÃO

No duelo entre o melhor 
ataque, Araretama, e a melhor 
defesa, Vila São José, na fi nal 
da Copa Regional, categoria 
Amador, disputada no domingo 
(20), no estádio Pinheiro Junior 
(Ferroviária), prevaleceu o sis-
tema ofensivo – dando o título 
ao ‘Arara’.

A partida começou bastan-
te movimentada e Kirica abriu 
o placar para o ‘Vila’ aos 3 mi-
nutos. O Araretama procurava 
se encontrar em campo, quan-
do Alvarenga ampliou aos 12. A 
partir daí, o técnico Beibe man-
dou o time para o ataque para 
tentar fazer o que nenhuma 
equipe havia conseguido – furar 
a defesa do ‘Vila’.

O treinador Clemente pedia 
calma e valorização da bola para 

seus comandados, para tentar 
ampliar o marcador em um con-
tra-ataque.

No intervalo, Beibe fez al-
terações táticas e o Araretama 
voltou mais determinado. Aos 7 
minutos Kaique descontou; aos 
10, Vagner deixou tudo igual.

O duelo fi cou tenso e ganhou 
dramaticidade, quando o ata-
cante Leonardo Leo virou o jogo 
aos 20 minutos – 3 a 2 Arareta-
ma.

Deste momento em diante, 
o confronto fi cou ‘pegado’ e as 
equipes partiram para o ataque 
de forma desesperada, com mui-
ta vontade e pouca inspiração.

A entrada do meia Jequinha 
deu mais criação ao ‘Vila’, que 
partiu para o ataque em busca 
do empate.

Força, 
torcida e 
vontade

Aos 43 minutos, um lance 
polêmico na área do Arareta-
ma gerou uma grande con-
fusão. Os jogadores do clube 
de Moreira César partiram 
para cima da árbitra Adeli 
Mara Monteiro para pressio-
ná-la a marcar a penalidade. 
Alguns atletas do Arareta-
ma intervieram e começou o 
empurra-empurra, discussão, 
ameaças etc.

Na lateral do campo, o 
presidente da Liga de Futebol, 
Walmir Lucas de Souza Lima 
– o Macarrão – chegou a ser 

agredido por um torcedor do 
Vila São José, e algumas pes-
soas entraram no meio para 
apartar a briga.

A árbitra paralisou a 
partida por 25 minutos, até 
a chegada da Polícia Militar, 
quando o jogo foi encerrado 
com vitória de 3 a 2 para o 
Araretama. 

No primeiro tempo, Adélia 
havia recebido reclamações, 
devido a outro lance polêmico, 
que ocorreu na área do ‘Vila’, e 
os jogadores do ‘Arara’ pedi-
ram pênalti.

Jogadores do Vila São 
José pressionaram pela 
marcação de um pênalti

Beibe atribuiu o resultado à 
força do grupo “Nós tomamos 
2 a 0 no primeiro tempo, não 
nos abatemos e tivemos compe-
tência para virar graças a Deus. 
Isso é Araretama”. 

O atacante Leo agradeceu ao 
apoio da torcida. “Nossa tor-

cida foi fundamental durante 
todo o campeonato. Eu cheguei 
mais tarde, comecei na quinta 
rodada porque vinha de lesão 
e percebi, de dentro e de fora, 
o quanto essa torcida é maravi-

lhosa e nos empurra para a vi-
tória. Além disso, a disposição 
e a garra de todos com muita 
vontade de vitória e as palavras 
do treinador nos ajudaram”, 
disse o autor do gol do título.

Jogadores do Araretama exibem as medalhas

Atletas, comissão técnica e torcida comemoram título

Time de Moreira César manteve pressão

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

Odirley Pereira

FLUMINENSE 
CONQUISTA SUB 17

Fluminense e Aamovic se 
enfrentaram no domingo 
(20), no campo da Ferroviá-
ria, pela fi nal da Copa Regio-
nal Sub 17.

O Fluminense venceu por 
2 a 1 e sagrou-se campeão. A 
partida foi bastante disputa-
da, e os gols saíram no pri-

meiro e segundo tempo. 
Em todas as oito rodadas o 

campeão perdeu apenas um 
jogo, vencendo cinco partidas 
e empatando as outras duas. 
Além do título, o goleiro do 
Fluminense, Washington Isa-
ac, levou o prêmio de menos 
vazado da competição. 

Legenda

Portal R3

Atacante 
do Aamovic 
comemora gol

Confusão
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