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Segundo o capitão PM Fernando Edson 
Mendes, o Copom – Centro de Operações 
da Polícia Militar – instalado em São José 
dos Campos – recebe cerca de 9 mil liga-
ções mensais provenientes de Pindamo-
nhangaba pelo 190. O grande problema, 

segundo o ofi cial, é que em média 30% 
das chamadas telefônicas são trotes, o que 
retarda os procedimentos de atendimento 
e de socorro às pessoas que necessitam de 
ajuda.

Durante visita realizada com morado-

res de Pinda ao Copom na última semana, 
o comandante da PM do município, capi-
tão Ricardo Prolungati, explicou os proce-
dimentos adotados no local e esclareceu 
os motivos da central telefônica funcionar 
em São José dos Campos.

Seminário orienta empresários e futuros 
empreendedores a obter crédito

Trotes somam 30% das 
chamadas do Copom

O Seminário Balcão de Mi-
crocrédito, que será realizado 
em Pindamonhangaba pelo Se-
brae-SP, na quarta-feira (6), vai 
orientar empresários e futuros 
empreendedores do município a 
obter e a utilizar crédito.

As inscrições para o evento 
são gratuitas e os participan-
tes ainda terão acesso a outras 
informações, como serviços de 
fi nanças existentes destinados 
aos pequenos negócios, bem 
como rodadas de negócios fi -
nanceiros e aproximação de ins-
tituições de crédito. 

COLORADO 
GOLEIA E 
‘RESPIRA’ NA 
SEGUNDONA

A equipe do Colorado, 
que foi goleada na primeira 
rodada da Segunda Divisão, 
venceu o Afi zp por 4 a 1, no 
domingo (3), e subiu para a 
sexta colocação do grupo A.

O resultado fortalece o 
tradicional time da Vila São 
Benedito, que busca fi car en-
tre os quatro primeiros para 
avançar à próxima fase.

TENARIS REDUZ CARGA DE TRABALHO E SALÁRIOS
PM PRENDE 
PROCURADO POR 
ROUBO A BANCO

HOMEM TENTA 
VENDER CELULAR 
FURTADO EM SITE DE 
COMPRAS

MULHER É PRESA 
APÓS LEVAR CELULAR 
FURTADO PARA 
CONSERTO

Polícia

Francielly Godoy

Divulgação

PÁGINA 5

PÁGINA 3

Central telefônica 190 do Copom, instalado em São José dos Campos, atende 39 municípios da RM Vale/Litoral

Evento é gratuito e visa fornecer informações aos empreendedores da cidade
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Dados divulgados na sexta-feira 
(1°/4) pelo MDIC – Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior – referentes aos 
três primeiros meses de 2016, mostram 
que a balança comercial acumula saldo 
positivo de US$ 8,398 bilhões, revertendo 
o déficit de US$ 5,549 bilhões registrado 
no primeiro trimestre de 2015.

Deveria ser um momento de euforia para 
o país, que vive amargando problemas 
com a balança comercial, porém não é bem 
assim. E continua não sendo motivo para 
sorriso mesmo se considerar que o Brasil 
registrou superávit comercial de US$ 4,435 
bilhões em março – o melhor resultado 
para meses de março desde o início da série 
histórica da balança, em 1989. O resultado, 
contudo, reflete US$ 15,994 bilhões em 
exportações e US$ 11,559 bilhões em 
importações.

Os índices não devem ser motivos para 
euforia porque, segundo especialistas, 
as exportações só estão acima das 
importações porque ficou mais caro 
comprar ‘lá fora’ devido à constante alta 
do dólar.

O fato tem feito com que empresas 
busquem fornecedores nacionais e evitem 
os tradicionais parceiros de outras datas.

Com uma análise superficial, apreciar 
o produto nacional em detrimento do 
estrangeiro parece ser uma boa razão 
para aquecer a enfraquecida indústria 
brasileira. Porém, nem todas as 
empresas brasileiras tem o know-how 
para desenvolver elementos específicos 
necessitados por algumas indústrias – e 
isso gera gargalo.

Em outras palavras, muito do que 
o Brasil deve fazer para crescer está 
dependendo de empresas que ainda não 
detém tecnologia – e isso pode gerar 
produtos com qualidade inferior e 
atrasar a rede produtiva. Outra situação 
apontada por especialistas é a deficiência 
de honrar compromissos estabelecidos 
anteriormente – devido à alta da moeda 
norte-americana.

Por isso, comemorar o ‘sucesso’ 
momentâneo da balança comercial trata-
se de uma situação que não reflete a 
realidade que estamos vivendo.

De qualquer modo, isso sinaliza 
uma perspectiva de mudança para 
o rompimento com o já tradicional 
déficit brasileiro. Vamos torcer para 
que a palavra mais usada passe a ser o 
superávit.

É o que tem

Sucesso da balança 
comercial em março não 
representa a ‘liberdade’ 

das transações 
brasileiras

Para evitar demissões, Tenaris 
reduz carga de trabalho e salários

Gerdau é homenageada pela PM

Escritor lança 12º livro em homenagem 
aos filhos ilustres da Princesa do Norte 

Dr. Francisco Piorino 
Filho, um escritor 
preocupado com a 
divulgação da história 
de Pindamonhangaba

Lançado na última plená-
ria solene da APL – Acade-
mia Pindamonhangabense 
de Letras,  realizada no dia 
18 de março no Palacete 10 
de Julho, o 12º livro do escri-
tor Francisco Piorino Filho.

Com o título  José Mon-
teiro França, a obra visa 
resgatar mais um pinda-
monhangabense  esquecido 
por seu povo e trazê-lo para 
ocupar seu merecido lugar 

na galeria dos filhos ilustres 
dessa ‘terra roxa do saber e 
da aptidão’, conforme já di-
zia Monteiro Lobato.

Segundo consta no livro 
de Piorino, “José Monteiro 
França tinha um desenho se-
guro, livre, com uma matéria 
pictórica pastosa, e um colo-
rido às vezes exaltado”.

Sua pintura também era 
considerada inspirada nos 
mestres  italianos da esco-

la moderna.          Exempla-
res de mais esta importante 
obra literária, produzida 
pelo ‘presidente de honra’ da 
APL com o esforço do pró-
prio autor no referente aos 
gastos na produção, podem 
ser adquiridos no espaço que 
o Supermercado Excelsior 
gentilmente mantém em seu 
estabelecimento para divul-
gar livros de escritores pin-
damonhangabenses.

‘os Quatro Corpos’ – breve 
lançamento em Pinda

outro membro da aPL com 
livro na praça é o dr. José Lelis 
nogueira. autor de obras como 
‘os alicerces de Pindamonhanga-
ba – Um resumo sobre a história 
primitiva da cidade’, ‘o Caminho 
de São Francisco – uma via para 
a Saúde  Total’, ‘Emílio Ribas, o 
guerreiro da Saúde’, Lelis apre-
senta agora ‘os Quatro Corpos’.                                                        

Segundo o autor, trata-se 
de um guia destinado a quem 
se inicia no estudo da doutrina 
espírita e quer aplicar o conhe-
cimento  adquirido em benefício 
de sua própria saúde e evolução 
espiritual.

“de uma forma resumida, 
pode-se dizer que, pelos concei-
tos do espiritismo, o ser humano 
é constituído por uma comple-
xa estrutura, através da qual a 
alma interage com o corpo físico 
e condiciona o estado de saúde 
ou de doença; esta, possível de 
ser curada apenas pelo caminho 
do amor, via que conduz os seres 
à saúde total. minha proposta é 
oferecer aos interessados neste 
tipo de leitura uma opção didática 
capaz de facilitar o entendimento 
de noções elementares relacio-

nadas ao tema, cujos conceitos 
aprofundados são encontrados na 
literatura espírita e espiritualista”, 
resume José Lelis nogueira. 

A obra é uma publicação 
espírita da Editora 
Conhecimento (edita livros 
espíritas e espiritualistas), 
122 páginas, lançada em 
março. O autor providencia 
local e data para o 
lançamento em Pinda    

Trovador parTicipa de oficina 
de Trovas em escola

maurício Cavalheiro, 
trovador membro da 
UbT- União brasileira 
de Trovadores – Seção 
de Pindamonhangaba, 
representou a entidade na 
manhã do último sábado 
(2), na Oficina de Trovas 
promovida pela Escola 
Estadual Ryoiti Yassuda. 
no evento, coordenado 
pela professora Lóris 
Frasinelli, os alunos 
receberam informações 
referentes à trova e foram 

Alunos da escola 
Ryoiti Yassuda 
passaram a manhã 
de sábado em 
Oficina de Trovas                                 

divididos em grupos para 
elaborar trabalhos sobre 
essa modalidade poética 
composta por quatro 
versos setissilábicos 
em que o primeiro 
rima com o terceiro e o 
segundo com o quarto.                                                                       
o presidente da UbT-
Pindamonhangaba, 
José Valdez de Castro 
moura, impossibilitado 
de participar por motivos 
familiares, elogia a 
iniciativa da professora 

Lóris em benefício 
da divulgação 
da trova em 
Pindamonhangaba e 
agradece ao trovador 
que  representou a 
entidade.

João Paulo Ouverney

Divulgação
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Os funcionários ad-
ministrativos da Tenaris 
no Brasil, que atuam nas 
plantas de Pindamonhan-
gaba e Moreira César, 
aprovaram por unani-
midade em duas assem-
bleias, realizadas no sá-
bado (2), a adoção do 
programa worksharing.

A medida, que impac-
tará apenas os funcioná-
rios administrativos, será 
aplicada de abril a de-

zembro de 2016 e envolve 
reduções da carga de tra-
balho (com suspensão da 
jornada às sextas-feiras) 
e da remuneração men-
sal proporcional. Diante 
da situação de grande re-
cessão da economia e do 
mercado, a Tenaris segue 
estudando todas as alter-
nativas para adequação 
ao novo cenário e a pre-
servação do emprego na 
região.

Na última quarta-feira 
(30), a Gerdau foi homena-
geada pela participação em 
projetos sociais da Polícia 
Militar em Pindamonhanga-
ba. Edson Maurício Ivo No-
gueira, chefe de Segurança 
Empresarial, foi o represen-
tante da companhia na ceri-
mônia que reconheceu per-
sonalidades civis e militares 
que apoiam a instituição. O 
evento, que comemorou o 
aniversário de 119 anos do 5º 
Batalhão de Taubaté, contou 
com a presença de aproxi-
madamente 300 pessoas.

Atualmente, a Gerdau 
apoia duas iniciativas da cor-
poração, o Proerd - Progra-
ma Educacional de Resistên-
cia às Drogas e Violência  e 
o Parceiros do Amanhã, que 
juntas já beneficiaram mais 
de 2 mil crianças na região. 
Por meio de cursos, pales-
tras e aulas, as iniciativas 
buscam a conscientização de 
crianças sobre os perigos do 
uso de drogas, assim como 
oferecem oportunidades de 
melhorar a qualidade de vida 
de jovens por meio de ativi-
dades esportivas.

Divulgação

Divulgação
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Na quarta-feira (30), 
presidentes de bairros, 
representantes de órgãos 
públicos e a imprensa do 
município participaram 
de uma visita ao Copom 
– Centro de Operações da 
Polícia Militar – na cidade 
de São José dos Campos, a 
convite do capitão da PM 
de Pindamonhangaba, Ri-
cardo Prolungati, com o 
intuito de que a população 
conheça detalhes do tra-
balho desenvolvido pelos 
policiais  militares.

A visita aconteceu por-
que Prolungati, ao assu-
mir o posto em outubro do 
ano passado, sentiu uma 
carência da população 
“em não saber o porquê 
a central de ligações 190 
não cair direto na 2ª Com-
panhia da Polícia Militar 
do 5º Batalhão da Polícia 
Militar/I, e sim na central 
de operações em São José 
dos Campos”. “Percebi 
que as pessoas não sabiam 
disso, sempre nos pergun-
tavam e falavam que nesse 
sistema o atendimento de-
moraria mais, deste modo 
a visita esclareceria essas 
questões”, explica.

O capitão PM Fernan-
do Edson Mendes rece-
beu os munícipes para 
iniciar a visita às instala-

ções do prédio e explicar 
como funciona o Centro 
de Operações. Devido à 
estrutura tecnológica, o 
Copom atende as 39 ci-
dades da Região Metro-
politana do Vale e Litoral 
Norte, e com a expansão 
de uma nova unidade no 
local, a unidade da Se-
cretaria Estadual de Se-
gurança Pública abrigará 
um centro integrado com 
74 pontos de atendimen-
to, Polícia Federal, entre 
outros órgãos, seguindo 
a linha da capital do Es-
tado, unindo os poderes 
Militar e Civil. Segundo 
a instituição, esse projeto 
é para um trabalho de 20 
anos e deve ser inaugura-
do em 2019.

Nove  mil 
ligações de 
Pinda; 30% 

de trote 
Em fevereiro de 2016 

o Centro de Operações re-
cebeu 32.678 ligações de 
toda a região, sendo que 
das 9 mil que costumam 

receber de Pindamonhan-
gaba, em 2.114 foram ne-
cessários o acionamento 
de viaturas.

Um dado alarmante 
são os trotes, que somam 
30% das chamadas rece-
bidas no Centro de Ope-
rações da Polícia Militar, 
que muitas vezes são fei-
tos por crianças durante 
o horário de aula. “Pedi-
mos aos pais que cons-
cientizem os filhos, pois 
podemos retardar o cha-
mado de uma emergên-
cia atendendo um trote”, 
ressalta o comandante 
Mendes.

O período de maior 
fluxo de chamadas é 
durante a noite, onde 
140 policiais fazem re-
vezamento. Cada aten-
dimento não ultrapassa 
dois minutos. O aten-
dente faz perguntas 
iniciais como: nome 
de quem está ligando, 
cidade, nome da rua, 
bairro, um ponto de re-
ferência, e a partir daí 
o solicitante passa mais 
detalhes. Após esse fil-
tro, as informações são 
direcionadas a outra 
cabine, delimitada por 
cidade, onde o poli-
cial transfere a chama-
da para a viatura mais 

próxima do local da 
ocorrência. A cabine de 
Pinda abrange também 
a cidade de Campos do 
Jordão.

Ligações referentes 
a crianças engasgadas 
são frequentes. Nesses 
casos, o policial, além 
de saber instruir o soli-
citante da ligação, deve 
ter e passar a calma para 
que a ação seja bem su-
cedida. Capitão Mendes 
recomenda que, nesses 
casos, após o atendi-
mento pelo telefone, a 
pessoa seja levada até 
o pronto-socorro mais 
próximo para verificar 
o estado de saúde.

Para que os policiais 
não desenvolvam estres-
se devido à sobrecarga de 
trabalho, pois algumas 
ligações são intensas e re-
querem apoio psicológico, 
no local funciona uma sala 
de relaxamento para que 
os agentes descansem por 
30 minutos, a cada uma 
hora e meia trabalhada. 
A jornada é de 12 horas, e 
nessa sala é possível usar 
a internet, televisão e ce-
lular, para que os policiais 
se ‘desliguem’ do traba-
lho, proporcionando uma 
qualidade de vida melhor 
a eles.

Moradores de Pinda conhecem 
Centro de Operações da PM

A UNIDADE
O prédio de São José dos Campos abriga tam-

bém uma base das 17 escolas da Polícia Militar, 
escola de música que ainda atende crianças do 
município, campos de treinamento físico e de tiro, 
base de rádio de patrulhamento aéreo, além de dois 
helicópteros Águia, um para transporte médico e 
outro policial, que atuam na região. 

Quando a operação é feita em Pindamonhan-
gaba, o pouso é feito no Centro Esportivo ‘João do 
Pulo’. Do Copom até a Pedra do Baú, por exemplo, 
um voo de helicóptero leva de 13 a 16 minutos.

Aqueles que precisarem de atendimento da polí-
cia, basta ligar para o 190 que cairá na Central do 
Copom de São José dos Campos, e em no máximo 
dois minutos o policial de Pinda será contatado da 
ocorrência e seguirá até o local – de acordo com a 
diretoria da unidade.  

Para o capitão PM Ricardo Prolungati, a visita 
foi importante para que a população conhecesse o 
trabalho da Polícia Militar. “Essa unifi cação é uma 
forma de facilitar o atendimento de forma mais 
rápida”, acrescenta.

Comandante da PM de Pinda observa trabalhos na central telefônica Comandandes de São José dos Campos e de Pinda durante visita ao Copom

Moradores de Pinda chegam ao prédio da PM

Piloto do helicóptero Águia, utilizado para missões de resgate e de patrulha pelo Centro de Operações da Polícia Militar

Francielly Godoy

Francielly Godoy

Francielly GodoyFrancielly Godoy



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 PREÇO Nº. 067/2016 (PMP 9151/2016): 
referente à “aquisição de medicamentos para suprir a necessidade do 
Município de Pindamonhangaba”, com encerramento dia 02/05/16 às 08h 
e abertura às 08h30. 

- PREGÃO Nº. 068/2016 (PMP 9154/2016): referente à “aquisição de 
estantes para o novo prédio do Almoxarifado da Saúde”, com encerramento 
dia 02/05/16 às 14h e abertura às 14h30. 

- PREGÃO Nº. 069/2016 (PMP 9156/2016): referente à “aquisição de 
instrumentais para odontologia”, com encerramento dia 03/05/16 às 08h 
e abertura às 08h30. 

- PREGÃO Nº. 081/2016 (PMP 9495/2016): referente à “contratação de 
empresa especializada na realização de serviços em exames de raio-x 
pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia 15/04/16 às 14h 
e abertura às 14h30. 

- PREGÃO Nº. 082/2016 (PMP 9496/2016): referente à “contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de biópsia de próstata 
conduzida por USG, pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento 
dia 15/04/16 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. 

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO 228/2015 (PMP 23710/2015) 
A Autoridade Superior, considerando o parecer da Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, nega provimento ao recurso da empresa MV&T Tecnologia em 
Informática Ltda, manifestado em ata, e considerando ainda o parecer 
do Departamento de Informática, considerou apto o sistema ofertado, 
homologou, em 01/04/2016, e adjudicou a licitação supra, que cuida 
de “contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
sistema de biblioteca para gerenciamento das 07 bibliotecas municipais 
de Pindamonhangaba”, em favor da empresa Primasosft Informática Ltda, 
o item 01, no valor total de R$ 40.560,00.

PREGÃO 015/2016 (PMP 5062/2016) 
A Autoridade Superior homologou, em 31/03/2016, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida de “aquisição de uniforme para 
a guarda municipal”, em favor da empresa Cavirelu Confecções de 
Uniformes Ltda ME, o item 01, no valor total de R$ 30.756,29.

PREGÃO 018/2016 (PMP 5065/2016) 
A Autoridade Superior homologou, em 31/03/2016, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida de “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”, em favor das empresas: 
HSX Comércio e Serviços EIRELI EPP, o item 03, no valor total de R$ 
3.640,00; Luminus Comercial Elétrica Ltda EPP, os itens 01, 02, 04, 05, no 
valor total de R$ 18.126,00; Santos Gouvea Comercial Ltda EPP, os itens 
06, 07, 08, no valor total de R$ 67.769,00.

PREGÃO 028/2016 (PMP 6022/2016) 
A Autoridade Superior homologou, em 01/04/2016, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida da “aquisição de materiais elétricos 
a fim de atender o Departamento de Assistência Social e setores e 
Departamento de Obras e Viação”, em favor das empresas: HSX Comércio 
e Serviços EIRELI EPP, os itens 08, 09, 10, no valor total de R$ 4.430,00; 
Raul Rabello Neto EPP, os itens 01, 02, 03, no valor total de R$ 1.354,80; 
Santos Gouvea Comercial Ltda EPP, os itens 04, 05, 06, 07, no valor total 
de R$ 4.831,00.

PREGÃO 029/2016 (PMP 6024/2016) 
A Autoridade Superior homologou, em 31/03/2016, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais de 
pintura para serem utilizados pelo Departamento de Obras e Viação 
e Secretaria de Saúde e Assistência Social”, em favor das empresas: 
Dardour Tintas Comércio e Serviços Ltda ME, itens 12, 13, 14, no valor 
total de R$ 1.804,40; FR da Silva Tintas ME, itens 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, no valor total de R$ 3.065,25; HSX Comércio e Serviçoe EIRELI EPP, 
itens 02, 03, no valor total de R$ 65,12; Raul Rabello Neto EPP, itens 01, 
11, no valor total de R$ 2.136,65.

PREGÃO 030/2016 (PMP 6026/2016) 
A Autoridade Superior homologou, em 29/03/2016, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida da “aquisição de peças para a 
contínua prestação de serviço de manutenção das áreas rurais para 
atendimento dos produtores rurais de nosso município e peças de 
reposição e assessórios para roçadeiras laterais pertencentes à Secretaria 
de Obras e Serviços, desta municipalidade por um período de 12 (doze) 
meses”, em favor das empresas Martini Comércio e Importação Ltda, os 
itens 01, 02, 13, 19, no valor total de R$ 11.200,50; Raul Rabello Neto 
EPP, o item 16, no valor total de R$ 570,00; Unimáquinas Ferramentas e 
Equipamentos EIRELI ME, os itens 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, no valor total 
de R$ 5.142,50.

EXTRATO – PREGÃO N° 001/2016

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa 
que se acha aberto pregão presencial, nº 01/2016, com 
encerramento dia 18/04/2016, às 14h, para a contratação de 
empresa fornecedora de materiais diversos para escritório. 
Maiores informações pelo telefone (12)3644-2250, ou na 
Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça, 
mesma localidade, das 08h às 12h e das 13h30 às 17h30, 
inexistindo custo para retirada na Câmara. O edital também 
estará disponível pelo site www.camarapinda.sp.gov.br sem 
ônus.

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:

- CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2016 (PMP 3431/2016): reabertura 
referente ao “credenciamento de instituições financeiras para prestação de 
serviços de arrecadação das multas de trânsito de competência municipal, 
mediante formalização de convênio, conforme termo de referência”, com 
recebimento dos envelopes até dia 09/05/2016, às 09h, horário marcado 
para sessão para abertura. 

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. 

4ª Reunião Extraordinária do 
biênio 2015/2017.

Ficam às senhoras conselheiras 
e os senhores conselheiros 
titulares e suplentes do Conselho 
Municipal de Cultura convocados 
a comparecer na data e local 
abaixo: 
DATA: 12 de Abril de 2016, terça-
feira.
HORÁRIO: 18h00 com duração 
aproximada de 2 horas.
LOCAL: Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina.
ENDEREÇO: Rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, 260, centro.

PAUTA
- Abertura;
- Leitura da Lei nº4966, de 23 de 
setembro de 2009;
- Leitura da Lei nº5118 de 20 de 
outubro de 2010;
- Leitura do Regimento Interno do 
Conselho Municipal de Cultura de 
Pindamonhangaba;
- Substituição de membros do 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3° VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12)
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL MONITÓRIA PAGAMENTO

Processo Físico nº: 0000695-60.2012.8.26.0445
Classe: Assunto: Monitória - Pagamento
Requerente: Bt Atividades Educacionais Ltda
Requerido: Pedro Aldo Amadei Junior

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a PEDRO ALDO AMADEI JUNIOR, CPF 294.353.008-55, RG nº 273874925 que
a BT Atividades Educacionais Ltda, lhe ajuizou uma ação MONITÓRIA, objetivando a cobrança
da quantia de R$ 3.488,65 (três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco
centavos), corrigida pela Tabela Prática Para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos
Judiciais decorrente do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais por Adesão para fins de
prestação de serviços direcionada a Aluna Stella Szarazgat Amadei, quando do Jardim 1 da
Educação Infantil para o ano letivo de 2010. Que quanto ao pagamento das mensalidades
escolares, o Réu deixou de efetua-las no tocante as parcelas dos meses de julho à dezembro de
2010. Que cada parcela equivale à R$448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais). Que no
tocante a parcela de Julho de 2010 a mesma possui o valor de R$ 688,00 (seiscentos e oitenta e
oito reais) em função de que no mês anterior o Réu apenas havia realizado o pagamento de R$
208,00 (duzentos e oito reais) sendo a diferença acrescida no mês seguinte. Que a dívida à época
da propositura do processo se encontrava em R$ 3.488,65 (três mil quatrocentos e oitenta e oito
reais e sessenta e cinco centavos). Encontrando-se o mesmo em lugar ignorado, foi deferida a
intimação por edital, para que em quinze dias, a fluir após o prazo de vinte dias contados a partir
da publicação deste edital, ofereça embargos monitórios ou pague a importância supra, ficando
ciente, outrossim, de que neste último caso ficará isento de custas e honorários advocatícios e de
que na hipótese de não oferecimento de embargos, será iniciada a execução, conforme previsto
no Livro II, Título II, capítulos II e IV do CPC. O presente será afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de março de 2016.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3° VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12)
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL MONITÓRIA PAGAMENTO

Processo Físico nº: 0000695-60.2012.8.26.0445
Classe: Assunto: Monitória - Pagamento
Requerente: Bt Atividades Educacionais Ltda
Requerido: Pedro Aldo Amadei Junior

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a PEDRO ALDO AMADEI JUNIOR, CPF 294.353.008-55, RG nº 273874925 que
a BT Atividades Educacionais Ltda, lhe ajuizou uma ação MONITÓRIA, objetivando a cobrança
da quantia de R$ 3.488,65 (três mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco
centavos), corrigida pela Tabela Prática Para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos
Judiciais decorrente do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais por Adesão para fins de
prestação de serviços direcionada a Aluna Stella Szarazgat Amadei, quando do Jardim 1 da
Educação Infantil para o ano letivo de 2010. Que quanto ao pagamento das mensalidades
escolares, o Réu deixou de efetua-las no tocante as parcelas dos meses de julho à dezembro de
2010. Que cada parcela equivale à R$448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais). Que no
tocante a parcela de Julho de 2010 a mesma possui o valor de R$ 688,00 (seiscentos e oitenta e
oito reais) em função de que no mês anterior o Réu apenas havia realizado o pagamento de R$
208,00 (duzentos e oito reais) sendo a diferença acrescida no mês seguinte. Que a dívida à época
da propositura do processo se encontrava em R$ 3.488,65 (três mil quatrocentos e oitenta e oito
reais e sessenta e cinco centavos). Encontrando-se o mesmo em lugar ignorado, foi deferida a
intimação por edital, para que em quinze dias, a fluir após o prazo de vinte dias contados a partir
da publicação deste edital, ofereça embargos monitórios ou pague a importância supra, ficando
ciente, outrossim, de que neste último caso ficará isento de custas e honorários advocatícios e de
que na hipótese de não oferecimento de embargos, será iniciada a execução, conforme previsto
no Livro II, Título II, capítulos II e IV do CPC. O presente será afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de março de 2016.

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

Pa
ra

 c
on

fe
rir

 o
 o

rig
in

al
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/e

sa
j, 

in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 0

00
06

95
-6

0.
20

12
.8

.2
6.

04
45

 e
 c

ód
ig

o 
C

D
00

00
00

0W
KC

E.
Es

te
 d

oc
um

en
to

 fo
i l

ib
er

ad
o 

no
s 

au
to

s 
em

 1
4/

03
/2

01
6 

às
 1

0:
35

, é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

 a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 H

EL
IO

 A
PA

R
EC

ID
O

 F
ER

R
EI

R
A 

D
E 

SE
N

A.

fls. 1

Minitória 2 col por 12 cm

  LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE 
1º Leilão 19/04/2016 - 2º Leilão 29/04/2016 às 14h

Local da realização dos leilões: Marginal da Rodovia Presidente Dutra, Km 224 - Vila Augusta, em Guarulhos-SP

PRÉDIO COMERCIAL - ÁREA DE TERRENO 1.260 M2 EM PINDAMONHANGABA - SP
Mariana Lauro Sodré Santoro Batochio, Leiloeira Oficial inscrita na JUCESP sob nº 641, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizada pelo Banco Bradesco 
S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97.
Localização do imóvel: Pindamonhangaba - SP. Bairro Cidade Nova. Av. Rio de Janeiro, lts. 01, 02, 03 e 05 da qd. E6. Prédio 
Comercial. Área de terreno 1.260,00m².  Matr. 52.339 do RI local. Obs.: Construção pendente de averbação no RI. Imóvel interligado 
fisicamente com imóvel de terceiro que não integra a presente venda. Competirá exclusivamente ao comprador, cientificar-se da 
localização da edificação, área construída no local, entrada de energia elétrica e água/esgoto e providências, se necessárias, visando 
a regularização perante os órgãos competentes inclusive com terceiros, de eventual avanço da edificação e ajustes da divisão física do 
imóvel com os confrontantes, ampliação/demolição e divergência da área construída que vier a ser apurada no local, com a lançada no 
IPTU e averbada no RI. Ocupado. (AF). 1º Leilão: 19/04/2016, às 14h. Lance mínimo: R$ 1.034.788,93

2º Leilão: 29/04/2016, às 14h. Lance mínimo: R$ 216.447,31 (caso não seja arrematado no 1º leilão)
Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o 
cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. Os interessados devem consultar as condições de 
pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: 
www.bradesco.com.br e www.sodresantoro.com.br - Para mais informações - tel.: (11) 2464-6464

Mariana Lauro Sodré Santoro Batochio - Leiloeira Oficial JUCESP nº 641

Poder Público e Sociedade Civil;
- Encerramento.
A reunião é aberta à população e 
todos estão convidados. 

Pindamonhangaba, 04 de Abril de 
2016.

Karina Lacorte Cesar
Presidente do Conselho 

Municipal de Cultura

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Instituído pela LEI N° 4.966, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009.

A equipe de Força Tá-
tica de Pindamonhangaba 
recebeu uma denúncia de 
tráfico de drogas no Ara-
retama, durante Operação 
de Saturação, na noite de 
quinta-feira (31). 

Ao abordarem um ra-
paz de 33 anos, em uma 
blazer, ele aparentou 
nervosismo. Os agentes 
verificaram o espelho da 
CNH – Carteira Nacional 
de Habilitação – e cons-
tataram que era falsa. O 
pai do homem foi locali-

Procurado por roubo 
a banco é preso com 
identidade falsa

zado e revelou a verda-
deira identidade do abor-
dado.

O rapaz é procurado 
por roubo e furto a banco, 
com pena superior a oito 
anos, e integra uma qua-
drilha de Guarulhos, na 
grande São Paulo. 

O boletim de ocorrên-
cia foi feito pela Polícia 
Civil como procurado 
capturado e falsidade 
ideológica, com apreen-
são do veículo e da CNH 
do homem. 

Durante patrulhamen-
to, uma equipe da Polícia 
Militar avistou dois jo-
vens, um de 19 e outro de 
18 anos, com uma moto 
estacionada na praça São 
Paulo na tarde de sábado 
(2). Após abordagem, foi 
constatado que a motoci-

Jovens são presos por 
receptação de motocicleta

A Polícia Civil SIG 
– através do Setor de 
Investigação Geral 
identificou pelo siste-
ma Alpha, o anúncio 
de celular em um site 
de compra e venda, o 
aparelho foi furtado no 
ano passado. O vende-

Homem que vendia 
celular em site de 
compra e venda 
é detido

dor é do bairro Cícero 
Prado. A vítima recebe-
rá o celular de volta e o 
criminoso responderá 
na Justiça.  

O delegado Vicente 
Lagioto alerta sobre a 
compra de produtos em 
sites, e que é importan-
te solicitar documentos 
do vendedor como RG 
e CFP, anotando-os 
em um recibo, com en-
dereço do vendedor e 
dados de identificação 
do item comprado (nº 
de série/IMEI). O do-
cumento deve ser assi-
nado pelo comprador, 
guardando o recibo em 
caso de necessidade de 
confirmação de origem 
do produto.

A Polícia Civil iden-
tificou autor do furto de 
um celular na sexta-feira 
(1º/4). O crime ocorreu 
no centro comunitário da 
Vila São Paulo. 

O celular foi deixado 
para reparo em uma loja 
e o SIG – Setor de Inves-
tigação Geral junto ao 1º 
DP localizou o aparelho. 
Por meio do levantamen-
to fotográfico a vítima re-
conheceu a autora. 

A vítima gratificou 
o trabalho dos agentes. 
“Agradeço a atenção da 
equipe que me atendeu”, 
ressalta. 

A autora pode ser con-

Mulher que roubou 
celular é presa

A equipe da Polícia 
Militar recebeu a denún-
cia de um roubo que esta-
va em andamento na tar-
de de sexta-feira (1º/4) 
no centro da cidade. Dois 

Polícia identifica autores em 
tentativa de roubo em Pinda cleta era roubada e o cri-

me teria ocorrido na quar-
ta-feira (30). 

Os rapazes foram en-
caminhados ao plantão 
policial e a fiança não foi 
aceita. Eles permanecem 
presos pelo crime de re-
ceptação

Polícia

denada a uma pena de 
até quatro anos de de-
tenção.

jovens ao avistarem os 
agentes e diante de teste-
munhas, fugiram deixan-
do uma moto CG no local 
e um simulacro.

Durante a apresenta-

ção da ocorrência na DP, 
os policiais identificaram 
a suposta vítima regis-
trando o roubo de sua 
moto, mas diante das ca-
racterísticas passadas pe-
las testemunhas o rapaz 
foi detido, confessou o 
crime e identificou quem 
o ajudou. 

Ao serem chamadas 
até a delegacia, as vítimas 

reconheceram os jovens. 
A Força Tática foi até a 
residência do suspeito e 
encontrou a roupa usada 
na ação, que foi entregue 
pelo padrasto.  O segundo 
autor não foi localizado.

O rapaz, que respon-
derá por roubo, foi con-
duzido ao Distrito Policial 
onde permaneceu à dis-
posição da Justiça.

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 120-16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) BENEDITO DONIZETE 
DE OLIVEIRA, responsável pelo imóvel situado a RUA PADRE HELVECIO AZEVEDO 
TOFFULI, Bairro ARARETAMA. inscrito no município sob a sigla SO230401011000,  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

  

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

NEGRA DE PINDAMONHANGABA 

 

CONVOCAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO 
TEMPORÁRIA ESPECIAL SOBRE O REGIMENTO INTERNO 

Ficam convocados os conselheiros municipais do Conselho Municipal de 
Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Pindamonhangaba, 
abaixo identificados, para a 1ª Reunião de Comissão, a saber: 

 Data: 07/04/2016 

 Horário: 18 horas 

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

 Pauta: 

 Regimento Interno – Conclusão da redação final. 

 Conselheiros membros da Comissão Especial: 

1. Carla Aparecida Blanco 

2. Maria Solange Lobo 

3. Maria Aparecida de Oliveira Silva 

4. Juliana Vasques de Andrade 

5. José Carlos Gonçalves 

6. Rogéria de Fátima do Nascimento Braga Santos 

7. Ana da Silva 

8. Mauro Celso Barbosa 

9. Samuel Barbosa Miranda da Silva 

10. Marilda Usier Homem de Mello 
 
                      Antonio Rogério Lemes de Souza (Pai Rogério) 
                                    Presidente do CMPDCN 

  

 

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE 

NEGRA DE PINDAMONHANGABA 
 

 
CONVOCAÇÃO PARA A 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 Extraordinária, a saber: 

 Data: 14/04/2016 

 Horário: 18 horas 

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

 Pauta: 

o Releitura e aprovação do Regimento Interno do Conselho 

 

                       

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

 
 
 

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

 

licença da ceteSb

reZende e alMeida indÚStria de PlÁSticoS ltda Me torna público que requereu 
na CETESB de forma concomitante a Licença Prévia e a Licença de Instalação para 
FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE MATERIAL PLÁSTICO, sito à ESTRADA MUNICIPAL 
SANTA CRUZ, 45, TRIÂNGULO, CEP: 12.413-180 PINDAMONHANGABA/SP.

licença da ceteSb

a eMPreSa ZuleiMa Patricio João Me TORNA PUBLICO QUE SOLICITOU JUNTO 
A CESTESB A LICENÇA PREVIA DE INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO (LPIO) PARA A 
ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DIVERSOS DE MADEIRA EXCETO MÓVEIS, 
SITO Á RUA BENEDITO MONTEIRO S FRANÇA, 19, PEDRO LEME, CEP 12.580-000, 

licença da ceteSb

MarMoraria guarÁ ltda. - Me torna público que recebeu da CETESB a Licença 
de Operação Renovação nº. 3005186, válida até 23/03/2019, para a Fabricação de 
Produtos de Marmoraria, sito à Rua Cel. Pires Barbosa, n. 410, Campo do Galvão, 
Guaratinguetá /SP. 

licença da ceteSb
iMPerio MoVelaria ltda. Me. torna público que recebeu da CETESB a Licença 
Prévia, de Instalação e de Operação N° 3000342, válida até 30/03/2020, para Armários 
e outros moveis embutidos, de madeira; fabricação de à RUA PAULO CARVALHO, 
120, CONJUNTO HABITACIONAL, TERRA DOS IPES 1, SETOR SUL,CEP: 
12.443-670,PINDAMONHANGABA- SP.

 
 
 
 
 
 
 
 

PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRACESAR 
 

DATA: 04/04/2016 
 

FUNÇÃO
DEPILADORA 
ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
INSTRUTOR DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
MONITOR DE OFICINA DE TEATRO 
 

ACESSE O SITE:  maisemprego.mte.gov.br   OU COMPARECER AO PAT PARA CADASTRO 
AV. ALBUQUERQUE LINS, Nº 138 – SÃO BENEDITO – PINDAMONHANGABA-SP OU 

AV. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA, Nº 170 – SUB-PREFEITURA- MOREIRA CÉSAR, 
MUNIDO DE PIS ATIVO, CARTEIRA DE TRABALHO, RG E CPF. 

OBS: LEMBRANDO QUE AS VAGAS PODEM SOFRER ALTERAÇÃO OU ENCERRAMENTO 
ATÉ O FINAL DO EXPEDIENTE. 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA 
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

 

 

CONVOCAÇÃO PARA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016 
 

  
Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e 
Suplentes, convocados a comparecer à 3ª Reunião Ordinária/2016 
do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discriminados:  
 
 
Dia:    07/04/2016 (quinta - feira) 
Horário:   13h30 (tolerância de 10 min) 
Duração prevista: aproximadamente, 2 horas 
Local:  Casa dos Conselhos Municipais – à Travessa Rui 
Barbosa, 37, Centro – Fone: 3642.7447 
 
Pauta: 
 

I. Informes; 
II. Aprovação de Ata; 

III. Parecer sobre a análise da Comissão a respeito dos projetos 
apresentados ao Edital do Fundo Municipal do Idoso (FMI); 

IV. Deliberação de projetos – FMI; 
V. Encerramento. 

 
 

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou 

conselhospinda@gmail.com
 
 
 

Adilson Lima da Silva 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso 
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EDITAL DE ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE 
PINDAMONHANGABA – GESTÃO 2016/2018 

RESULTADO FINAL 

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, em atendimento ao Edital, 

INFORMA: 

A eleição das representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal dos Direitos 

da Mulher, Gestão 2016/2018, ocorrido no último dia 29 de março, teve o seguinte 

resultado: 

 Associação de Hipertensos e Diabéticos Terapia e Lazer Pró Saúde de Moreira 

Cesar = total de 1 voto; 

 Organização das Mulheres Solidárias e Colaboradoras – OMSC = total de 2 

votos; 

 OAB – 52ª Subseção de Pindamonhangaba = total de 2 votos; 

 FUNVIC – Fundação Universitária Vida Cristã – Faculdade de 

Pindamonhangaba = total de 6 votos; 

 Casa da Amizade de Pindamonhangaba = total de 2 votos; 

 Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Pindamonhangaba = total de 3 votos; 

 Bola de Neve Church – Pindamonhangaba = total de 5 votos; 

O CMDM FICA ASSIM CONSTITUÍDO NA REPRESENTAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL: 
1. FUNVIC – Fundação Universitária Vida Cristã – Faculdade de Pindamonhangaba 

1.1. Simone Souza Lima Tomé Braça – TITULAR 

1.2. Catarina Rodrigues – SUPLENTE 

2. Bola de Neve Church – Pindamonhangaba  

2.1. Elaine Soares Martins de Souza – TITULAR 

2.2. Michella Cristine de Souza Vieira – SUPLENTE 

3. Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Pindamonhangaba  
 

 

 

3.1. Cecilia Lopes Pereira – TITULAR 

3.2. Regina de carvalho Garrido – SUPLENTE 

4. OAB – 52ª Subseção de Pindamonhangaba 

4.1. Ana Cristina Andrade e Silva – TITULAR 

4.2. Karla Fernanda da Silva – SUPLENTE 

5. Casa da Amizade de Pindamonhangaba  

5.1. Valquiria Helena Reuter – TITULAR 

5.2. Ealine Faro Santos – SUPLENTE 

6. Organização das Mulheres Solidárias e Colaboradoras – OMSC  

6.1. Olga Suely Diniz Couto – TITULAR 

6.2. Candida Aparecida Arantes – SUPLENTE  

 

O Poder Executivo deverá indicar a sua representação para a nova gestão. 

A Posse das novas conselheiras municipais deverá ocorrer até o dia 12 de maio de 2016. 

 

Pindamonhangaba, 5 de abril de 2016. 
Comissão Especial Responsável 

Pindamonhangaba 5 dE abril dE 2016Tribuna do Norte 5

Na segunda rodada do 
campeonato da Segunda 
Divisão de Pindamonhan-
gaba, que aconteceu no do-
mingo (3), o Colorado con-
seguiu sua primeira vitória.

O time, que havia 
perdido de goleada para 
o Fluminense na rodada 
de estreia, jogou em casa 
e, com o apoio da torci-
da, passou pela Afizp 

com o placar de 4 a 1.
Com o resultado, o Co-

lorado assumiu a sexta co-
locação na chave A. 

A Afizp perdeu a segun-
da partida consecutiva e é 

o penúltimo colocado do 
grupo B, a frente apenas 
do Jardim Eloyna.

Para a próxima fase 
se classificam apenas os 
quatro melhores de cada 

chave. Por enquanto, o 
Bela Vista, que venceu o 
lanterna do grupo B por 4 
a 1, lidera a chave - segui-
do por Flamengo, Cidade 
Nova e Jardim Prince-

sa. Na chave B o líder é o 
Fluminense, que venceu o 
Santa Helena fora de casa 
por 2 a 0. Depois vem Fim 
de Carreira, Santa Cecília 
e Juventus.

Colorado goleia em casa e sobe na classificação
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Tribuna do Norte
oportunidades

Estudantes interessa-
dos em prestar o vestibu-
lar da Fatec Pinda para o 
segundo semestre de 2016 
podem se inscrever até 
sexta-feira (8), para isen-
ção e redução de 50% da 
taxa de inscrição. 

A unidade oferece cur-

sos superiores gratuitos de 
Tecnólogo em Manuten-
ção Industrial; Tecnólogo 
em Processos Metalúrgi-
cos; Tecnólogo em Proje-
tos Mecânicos; Tecnólogo 
em Mecânica – Processos 
de Soldagem; e o curso a 
distância de Tecnólogo em 

Gestão Empresarial.
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 possí-

AIAndrA AlvES MArIAnO
***

Todas as unidades de 
ensino participantes do 
programa Escola da Famí-
lia em Pindamonhangaba 
estão com inscrições aber-
tas para novos voluntá-
rios. Figuras importantes 
na mediação entre escola 
e comunidade, os “parcei-
ros da educação” atuam 
no planejamento e pro-
moção de ações gratuitas 
de esporte, cultura, lazer, 
saúde e trabalho. Todos 
são supervisionados pelos 
vice-diretores e professo-
res coordenadores das di-
retorias.

O cadastro deve ser fei-
to nas próprias escolas. 
É necessário o preenchi-
mento de uma ficha com 
nome, rG e CPF e a apre-
sentação de um projeto 
que queira realizar na uni-
dade. Todo plano de ati-
vidades deve ser feito de 
acordo com as habilidades 
e competências do volun-
tário e as necessidades da 
própria unidade escolar.

O voluntário da Escola 
da Família pode ser res-
ponsável, ajudar a orga-
nizar ou participar, por 
exemplo, de: reformas e 
mutirões de limpeza; gin-
canas e eventos; campa-

nhas; atividades educati-
vas, como contar histórias 
para crianças; entreteni-
mento para diversas fai-
xas etárias; passeios cul-
turais; projetos de média 
duração, atendendo a 
necessidades específicas 
da comunidade; cursos, 
oficinas e palestras, co-
locando suas habilidades 
profissionais específicas 
a serviço da comunidade; 
entre outras coisas. 

Além do apoio ao pro-
grama, os interessados 
também são certificados 
pelas Secretarias da Edu-
cação de São Paulo e do 
desenvolvimento Social.

A Unitau – Universi-
dade de Taubaté – por 
meio da Pró-reitoria Es-
tudantil, concederá cin-
co bolsas de intercâmbio 
para os alunos da Insti-
tuição. O objetivo é pro-
porcionar aos estudantes 
uma oportunidade de 
conhecer culturas estran-
geiras e adquirir novos 
conhecimentos.

Para conseguir a bol-
sa o aluno deve fazer sua 
inscrição até o dia 10 de 
junho. O aluno precisa 
estar matriculado na uni-
versidade e com os paga-
mentos regularizados. É 
necessário também ter 
nível elevado de espa-
nhol. A inscrição deve 
ser feita no site Santan-
der: https://santande-

runiversidades.com.br/
bolsas/Paginas/bolsas-i-
bero-americanas.aspx.

Após a inscrição, o 
estudante deve impri-
mir o comprovante e 
entregar na Pró-reito-
ria Estudantil, junta-
mente com as cópias do 
rG, CPF e passaporte 
válido. Os candidatos 
concorrem a cinco bol-
sas, que dão direito a 
estudar em um dos dez 
países parceiros.

Para mais informa-
ções, a Pró-reitoria Estu-
dantil está localizada na 
av. nove de Julho, 183, 
centro de Taubaté, telefo-
ne (12) 3625-4180. Fun-
cionamento: de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 12 e 
das 14 às 18 horas.

P i n d a m o n h a n g a b a 
promove, na quarta-fei-
ra (6), o Seminário Bal-
cão de Microcrédito para 
empresários e futuros 
empreendedores do mu-
nicípio interessados em 
informações sobre crédi-
to. O evento é organizado 
pelo Sebrae-SP – Serviço 
Brasileiro de apoio às Mi-
cro e Pequenas Empre-
sas – e será realizado no 
auditório do PAT – Posto 
de Atendimento ao Tra-
balhador, das 14 às 18 ho-
ras (avenida Albuquerque 
lins, 138).

de acordo com o Se-
brae, a terceira edição do 
programa em Pindamo-
nhangaba tem como ob-

jetivo orientar para a cor-
reta utilização do crédito, 
bem como disseminar os 
serviços de finanças exis-
tentes destinados aos pe-
quenos negócios e opera-
cionalizados por agentes 
financeiros, com a reali-
zação de palestras segui-
da de rodadas de serviços 
financeiros com os empre-
sários participantes.

Segundo a instituição, 
este formato permite uma 
aproximação dos empre-
sários com as instituições 
financeiras, em um am-
biente focado no assunto 
específico de serviços fi-
nanceiros.

Mais informações pelo 
telefone (12) 3642-9744.

Pinda promove Balcão do Microcrédito

Programação
14 horas: Boas-vindas do Sebrae e PAE Pindamonhangaba
14h30: Palestra: ‘Faça do crédito seu aliado’
15 horas: Apresentação das entidades financeiras
15h30: Rodada de atendimento aos empresários/ empreende-
dores
17 horas: Encerramento

Encontro acontecerá no auditório do PAT, na avenida Albuquerque Lins, 138

Faculdade de Tecnologia oferece 
inscrições para isenção e 
redução da taxa do vestibular

Unitau recebe 
cadastro para 
programa de 
bolsas

Programa escola da Família abre vagas para novos voluntários
A2 Fotografia / Gilberto Marques

Cadastro deve ser feito nas próprias escolas

vel pleitear os dois bene-
fícios, desde que atendam 
aos requisitos. neste caso, 
devem efetuar duas ins-
crições.

Os documentos devem 
ser entregues das 9 às 20 
horas (somente nos dias 
úteis), na secretaria da Fa-
tec. A resposta à solicita-
ção será divulgada no dia 
3 de maio, somente pela 
internet.

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

As inscrições para o 
vestibular começam 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.

Inscrições para vestibular começam dia 3 de maio e seguem até 9 de junho

divulgação

divulgação
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