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Eliane Marcondes, da Coalizão, 
vai debater sobre drogas na ONU

Banco de Leite precisa de 
doadoras para salvar vidas

CONTRA 
FLAMENGO, 
ARARETAMA 
BUSCA SUBIR
NA TABELA

O jogo deste domingo (17), 
entre Araretama e Flamengo, 
pela quarta rodada da Segun-
da Divisão de Pindamonhan-
gaba, é fundamental para os 
planos do alviazul da região 
oeste e para o rubro-negro.

Com três empates, o time 
treinado por ‘Sãopaulino’ 
precisa vencer para sair da 
sexta posição. Do outro lado, 
o Flamengo, treinado por 
Adilson, quer a vitória e, se 
possível, com boa diferen-
ça para ultrapassar o Cida-
de Nova na liderança de seu 
grupo.

PM INSTALA 
PROGRAMA 
VIZINHANÇA 
SOLIDÁRIA FORA 
DO CENTRO
A Polícia Militar de Pin-

damonhangaba apresen-
tou o ‘Vizinhança Solidá-
ria’ para moradores da Vila 
São Paulo, na terça-feira 
(12), para implantar o pro-
grama no bairro.

Na reunião, o coman-
dante da PM de Pinda, ca-
pitão Ricardo Prolungati, 
explicou que o objetivo é 
aumentar a ligação da po-
lícia com a comunidade, 
estimulando a mudança de 
comportamento para ga-
rantir mais segurança ao 
local.

A presidente da Asso-
ciação Pró-Coalizões Co-
munitárias Antidrogas do 
Brasil de Pindamonhanga-
ba, Eliane Prado Marcon-
des, terá um papel funda-
mental no debate sobre a 
prevenção ao uso de entor-
pecentes, que acontece na 
próxima semana, na sede 
da ONU – Organização 
das Nações Unidas, em 
Nova Iorque, nos Estados 
Unidos.

Ela será a única brasi-
leira representando a so-
ciedade civil, tendo o papel 
de porta-voz da população 
mundial para enfatizar o 
combate às drogas na in-
fância e na adolescência. 

O Banco de Leite Materno de Pin-
damonhangaba precisa da doação de 
50 litros por semana para atender os 
bebês internados na UTI Neonatal da 
Santa Casa. Segundo os responsá-
veis pelo serviço, em média, o núcleo 
recebe apenas dois litros de leite por 
semana – o que é insufi ciente para a 
necessidade dos recém-nascidos.

Para aumentar a captação do leite 
materno, a equipe desenvolve um 
trabalho de conscientização com as 
gestantes que fi cam internadas antes 
de dar à luz. Para Érika Flauzino da 
Silva Vasconcelos, uma das mulheres 
que contribuem com o banco de leite, 
“a amamentação é um ato de amor e a 
doação é um gesto em dobro”.

ESPORTES 5

PÁGINA 6 PÁGINA 2A doadora Érika com seu fi lho João Paulo

No detalhe, Eliane Prado Marcondes - que vai participar de debates na sede da Organização das Nações Unidas
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ARENA 101 Pinda:16/4 (sába-
do) – Zé Ricardo & Thiago.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda: Baile com 
banda ao vivo todo sábado início 
18h30. Tel (012) 3645-2361. 

CERVEJARIA DO GORDO Lo-
rena:  16/4 (sábado) – Maria Cecília 
& Rodolfo. Via Dutra, divisa Guará
-Lorena.

CÉSAR BARBOSA Agen-
da:15/4 (sexta 18h) – Conveniên-
cia do Tigrão Pinda. 23h – Chick na 
Roça.16/6 (sábado) – Restaurante 
Piracuama.17/4 (domingo) – Al-
moço no Restaurante Gabriel. 20/4 
(quarta véspera de feriado) – Almo-
ço no Restaurante Gabriel.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
15/4 (sexta) – Banda Chapéu Bra-
sil. 17/4 (domingo 21h) – Giuliano 
Castro, Rafael Maia e Diego Rocha. 

CLUBE DA VILA São Benedito 
realiza dois bailes  no Recinto São 
Vito (Moreira César) em abril. 17/4 
– Banda Gold. Tel (12) 3642-2087

CLUBE DO VAQUEIRO de 
Roseira: 16/4 (sábado) – Banda ao 
vivo e Dj Toni Balada. Mulher free 
até meia noite. Tel (12) 3641-2424.

CLUBE DO LAZER Taubaté: 
Quarta –20/4 – Baile do Preto e 
Branco. Banda Ópus. 27 – Antonio 

Marcos e Marcelo Reis. Domingo 
–17/4 – Kubanacan. 

CREIX TÊNIS CLUBE de Tre-
membé “Creix: 16/4 (sábado) – Bru-
no & Hyago. Noite do Chapéu, será 
sorteado um ‘Panamá’. Ingresso R$ 
10 preço único.Tel. (12) 99602-9554 
e 99110-0521.

DEGUST HOUSE Pinda: Baile 
toda quarta-feira e domingo com 
banda ao vivo. Rua Dr. Rubião Jú-
nior, 65, ao lado do Supermercado 
Excelsior.

ESTÂNCIA SERTANEJA Caça-
pava: 15/4 (sexta) – Melanina. Ka-
naviá e Dj Mau Garcia.16/4 (sábado) 
– Art Popular, Jonathas & Maurício e 
DjNoggue. Via Dutra, Aparecida.

FERROVIÁRIA Pinda: Som 
ao vivo no deck da piscina SEXTA-
FEIRA: 15/4 – Tiago Ferreira. 22/4 
- Anjinho do Vale. 29/4 - Marrom 
Sertanejo.

FERROVIÁRIA Pinda: 16/4 
(sábado) – Baile de Aniversário. 
Banda Clave de Sol de Volta Redon-
da, que fez grande sucesso no clube 
o ano passado. 

FERROVIÁRIA Pinda: 21/5 
(sábado) - Retrô na Ferrô. Banda 
Legião Urbana Cover e Djs Serginho 
e Adriano K. Tel (12) 2126-4444. 
Mais um grande evento da série que 

faz sucesso em todo o Vale do Pa-
raíba.

MANGUERÃO Pinda: 15/4 
(sexta) – Bruno & Hyago. Freedan-
cers. Ingresso R$ 10.

PAINEIRAS COUNTRY CLUB 
Pinda: 7/5 (sábado) - Vinil Remem-
ber. Luana Camarah, Tributo Legião 
Urbana Cover e Djs convidados. 
Convites à venda na Tesouraria do 
clube e várias lojas. Sócios entrada 
franca. 

PINDABAR Pindamonhanga-
ba: Segunda-feira: Segunda Ser-
taneja com banda ao vivo. Quarta 
Sertaneja: Banda ao vivo. Sexta 
(15/4) – Grupos Simples Kadência 
e Nota Samba. Domingo - Fabiano 
Dileto convida Grupo Doce Samba e 
Yara Rocha. 

POINT DA FAMÍLIA Pinda: 
Quinta - Porções em promoção.15/4 
(sexta 20h) – Lívia Santos e Adriele 
Oliveira. 16/4 (sábado 20h) – Erick 
Bustamante. 17/4 (domingo 20h) 
– Telão com fl ash back. Porções e 
panquecas. Rua Massami Yonemo-
to, 142, ao lado da Via Expressa, 
antigo “BarNabé”.

QUIOSQUE BEIRA RIO Pin-
da: 14/5 (sábado) - Rock’ N Roça. 
Diversas bandas de prestígio. Bairro 
Graminha.

RANCHO SANTA FÉ Apareci-
da: 15/4 (sexta) – Pedro Henrique 
& Matheus. 20/4 (quarta véspera de 
feriado) – André Mello & Diego. 

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural: 16/4 (sábado) 
– Cleiton & Adriano. 21/4 (quinta) 
– Alexandre Vilela. 23/4 (sábado) 
– Bruno &Hyago.Tel. (12) 99775-
0389.

RESTAURANTE COLMEIA Pin-
da: 20/4 (quarta véspera de feriado) 
– Tribo de Jah. Aniversário da Loja 
Tribos Rasta Style.Todo domingo - 
Almoço com música ao vivo. Telefo-
ne (12) 3642-2120.

RESTAURANTE GABRIEL Pin-
da:16/4 (sábado) - Almoço. R$ 15 por 
pessoa.17/4 (domingo) - Almoço. 
Música ao vivo com César Barbosa. 
R$ 15 por pessoa.20/4 (quarta vés-
pera de feriado) – Jantar Frango à 
Passarinho. César Barbosa. R$ 10 
por pessoa. 8/5 (Dia das Mães) – Al-
moço especial ao ar livre. Churrasco 
fogo de chão. Três sobremesas. R$ 
20 antecipado por pessoa e R$ 25 
na hora. À venda a partir do pró-
ximo domingo, 17 de abril. Como 
chegar – Passe sobre o viaduto da 
Cidade Nova, vire a primeira à es-
querda, fi ca a 100 metros na primei-
ra à direita.

A FERROVIÁRIA realiza neste sábado (16), o Baile de Aniversário, a partir 
das 22 horas, com a Banda Clave de Sol, Rio de Janeiro. A banda esteve no 
clube em maio do ano passado, recebendo elogios do público devido ao seu 
estilo e agradável repertório musical. A diretoria convida os associados e o pú-
blico em geral para participar deste evento e juntos cantaremos o  “Parabéns a 
Você” à Ferroviária, que completa 86 anos. Haverá sorteio de brindes para os 
participantes. As últimas mesas (R$ 30), estão à venda e os ingressos para não 
associados (R$ 15) também podem ser adquiridos na tesouraria. Associados 
em dia não pagam. Informações 2126-4444.

PM instala programa Vizinhança 
Solidária na Vila São Paulo

Polícia apreende homem com armas 
e munições no Jardim Eloyna

Mudou muito, mas ainda está lon-
ge do almejado.

Há algumas décadas, quando 
uma pessoa buscava orientação ou algum 
serviço público, era aquela demora, lentidão, 
informações desencontradas e muito papel.

De duas décadas para cá, a chamada bu-
rocracia nacional vem, felizmente, perdendo 
forças. Isso graças à modernização da ‘má-
quina pública’, investimento em tecnologia 
e, sobretudo, bom senso.

Até meados da década de 1980 era comum 
uma pessoa procurar atendimento em ser-
viços, especialmente do Governo Federal, 
como INSS – Instituto Nacional de Seguro 
Social – e não conseguir ter o fato resolvido 
e, muitas vezes, sequer esclarecido.

De tanta reclamação e insatisfação do 
povo, aliada à vontade de fazer melhor, as 
coisas começaram a mudar.

A obtenção de um documento que demo-
rava um mês, hoje pode ser obtida em uma 
semana; a formalização de uma ação, que ti-
nha lá seus 15 dias, hoje é feita em três.

Sim, tem muito o que mudar, mas o gran-
de passo já foi dado.

Aliás, esta semana a população brasileira 
recebeu uma boa notícia do Governo Fede-
ral. Isso porque a Secretaria de Governo di-
vulgou  o estudo “Serviços públicos digitais, 
integração de bases de dados e autenticação 
simplifi cada do cidadão no governo brasilei-
ro”.

Feito pela equipe do programa Bem Mais 
Simples em parceria com técnicos do Minis-
tério do Planejamento, o levantamento for-
nece subsídios para expandir a oferta de ser-
viços públicos digitais no Portal de Serviços 
do Governo Federal. 

Entre as propostas do estudo está a ado-
ção de uma senha única para que todo bra-
sileiro possa acessar documentos e serviços 
públicos pela internet.

“O estudo mapeia todos os gargalos e ten-
tativas de solução dos diversos órgãos de go-
verno”, explica Marcelo Varella, secretário
-executivo do Programa Bem Mais Simples. 
“Ele serve de base para soluções que facili-
tam a vida das pessoas”, afi rma.

Com a divulgação do levantamento, um 
Grupo de Trabalho composto pelos ministé-
rios da Fazenda, da Justiça, do Planejamen-
to, do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome e da Previdência irá avaliar as me-
lhores maneiras de implementar as medidas 
sugeridas. Também participam do grupo o 
INSS, a DataPrev, o ITI – Instituto Nacional 
de Tecnologia da Informação – e organiza-
ções da iniciativa privada.

A semente foi plantada. Agora é regar e 
esperar crescer e dar frutos. Estamos oti-
mistas.

Esperar pelo resultado

Governo divulga estudo que 
visa integrar dados, agilizar e 
facilitar serviços ao cidadão

A Polícia Militar de 
Pindamonhangaba apre-
sentou o ‘Vizinhança So-
lidária’ para os moradores 
da Vila São Paulo, com 
uma reunião na noite de 
terça-feira (12), na casa de 
uma moradora na rua Bel-
miro Claro Cortez, primei-
ra do bairro a implantar o 
programa.

No encontro, o ca-
pitão PM Ricardo Pro-
lungati conversou com 
os moradores para que 
conhecessem melhor o 
trabalho da Polícia Mili-
tar, os objetivos do pro-
grama que é aumentar a 
ligação com a comunida-
de, estimulando a mu-
dança de comportamen-
to por meio de posturas 
preventivas individuais 
e coletivas de solidarie-
dade, dando mais segu-
rança ao local e dimi-

nuindo a criminalidade. 
O programa já está im-

plementado no comércio 

da região central e o ob-
jetivo é estender para os 
demais bairros da cidade, 

que ainda não adotam a 
iniciativa.

A equipe Força Tática 
da Polícia Militar de Pin-
damonhangaba prendeu 
um rapaz de 31 anos que 
possuía arma e munições. 
A apreensão aconteceu 
na quarta-feira (13), no 

Jardim Eloyna.
Ao ver os policiais, ele 

apresentou nervosismo e 
tentou sair do local, mas 
foi abordado e identifi -
cado. Os PMs o levaram 
até a sua residência, onde 

encontraram uma pistola 
7,65 com a numeração ras-
pada mais 13 munições.

O rapaz foi apresenta-
do à delegacia e autuado 
por posse ilegal de arma 
de fogo de uso restrito.

 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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cotidiano

A presidente da Asso-
ciação Pró-Coalizões Co-
munitárias Antidrogas do 
Brasil de Pindamonhan-
gaba, Eliane Prado Mar-
condes, participará do 
evento Ungass – em por-
tuguês, Sessão Especial da 
Assembleia-Geral das Na-
ções Unidas sobre drogas, 
que será realizado entre 
os dias 18 e 21 de abril, em 
Nova Iorque, nos Estados 
Unidos.

Na segunda-feira 
(18), Eliane estará em 
uma mesa redonda junto 
a representantes de oito 
países quando aborda-
rá sobre a importância 
da prevenção dos entor-
pecentes e questionará 

sobre a possibilidade 
de legalização de algu-
mas substâncias no Bra-
sil. “Em um país com 
1 milhão de usuários 
de crack, a legalização 
das drogas não deve ser 
aprovada”, reclama. 

Convidada pela ONG 
CADCA – Coalizões Co-
munitárias Antidrogas 
da América, com sede 
em Washington-DC, nos 
EUA, Eliane será a única 
a representar a sociedade 
civil, tendo o papel de por-
ta-voz da população mun-
dial, no qual enfatizará as 
drogas na infância e ado-
lescência.   

A assembleia acontece 
de dez em dez anos e tem 

como objetivo traçar me-
tas para 2019. O último 
encontro aconteceu em 
2008, no entanto, países 
como México, Colômbia, 
Bolívia e Costa Rica, pe-
diram para que o evento 
fosse adiado diante da ne-
cessidade em tratar sobre 
o assunto.

A presidente é treina-
dora nacional do Coalizão, 
onde percorre cidades do 
país capacitando profis-
sionais para implantar 
o programa nas cidades, 
a fim de reduzir os índi-
ces do uso de drogas por 
crianças e adolescentes na 
prevenção dos entorpe-
centes com embasamen-
tos científicos. 

Presidente da Coalizão vai à ONU 
debater sobre combate às drogas 

AIANDRA AlvES MARIANO
***

Os devotos da filoso-
fia Hare Krishna que re-
sidem na Fazenda Nova 
Gokula, em Pindamo-
nhangaba, realizam, nes-
ta sexta-ferira (15), a ce-
lebração do aparecimento 
do Senhor Ramachandra, 
com a cerimônia do fogo 
sagrado, ministrada pelo 
sacerdote brâmane Rama 
Putra Das.

Neste ritual, todos os 
participantes se benefi-
ciam purificando o kar-
ma, fazendo votos e ob-
tendo bênçãos.

Ao jogar grãos de ger-
gelim no fogo sagrado 
para queimar, uma pes-
soa se purifica tanto in-
terna como externamente 
tornando sua vida auspi-
ciosa.

Segundo a mitologia 
Hare, no dia de Rama 

Navami, o Senhor Supre-
mo aparece neste mundo 
para mostrar o seu humor 
divino de amizade agindo 
como um grande monar-
ca dando exemplo a so-
ciedade humana de como 
um governante deve agir.

Celebra-se o dia de seu 
aparecimento em muitas 
partes do mundo, princi-
palmente nos lugares em 
que a tradição vaishnava 
é praticada.

Neste dia aqueles que 
buscam pelas bênçãos da 
divindade praticam peni-
tências e caridade, fazen-
do jejum até o anoitecer, 
alimentando pessoas san-
tas e executando ativida-
des espirituais.

Quem quiser assistir à 
cerimônia pode obter mais 
informações pelo telefone/
whatsapp 61 9137-5913 ou 
pelo email adwaitachan-
dra1@gmail.com.

Presidente Eliane Prado Marcondes participará do evento Ungass na ONU

nova gokula 
promove 
cerimônia do 
fogo sagrado

Divulgação
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0002264-33.2011.8.26.0445 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(o) Elonilton Apostolo Borges, CPF 094.271.798-80, RG 17550626-7 e
Simone Moraes Silva Borges, CPF 130.751.178-38, RG 22413663-X, que lhe foi proposta uma ação de Despejo
por Falta de Pagamento, convertido em Cobrança por parte de Transcontinental Emprendimentos Imobiliários
Ltda, alegando em síntese: objetivando a cobrança de R$ 2.600,00 (02/2011), relativo aos alugueres do imóvel
na Rua Bulgária, 331, Residencial Pasin, Pindamonhangaba SP, vencidos desde 10/2010. Encontrando-se os réus
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros,
os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 10 de novembro de 2015.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0002782-28.2008.8.26.0445 O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido
Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de
Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) José Francisco Soares, CPF 219.418.698-
07, RG 7983568, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Ordinário por parte de Transcontinental Empreendimen-
tos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: que é proprietária do imóvel situado à Rua Espanha, nº 239, Residencial Pasin,
Pindamonhangaba-SP, matrícula 10.009 CRI desta, e que através do instrumento particular de Promessa de Venda e
Compra do referido imóvel e outras avenças, prometeu vendê-lo a José Francisco Soares, que se tornou inadimplente
desde fevereiro de 2004, razão pela qual foi notificado extrajudicial e judicialmente para efetuar o pagamento das parcelas,
mantendo-se o réu inerte. Ao final requer a antecipação dos efeitos da tutela para reintegrala na posse do imóvel, e o
julgamento procedente da demanda, declarando a rescisão do contrato e a reintegração definitiva da autora na posse
do bem, condenando ainda ao pagamento de indenização a título de perdas e danos, pela utilização ilícita do bem, e multa
diária no valor de um salário mínimo, em caso de novo esbulho ou turbação. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Alcides Ramos Nogueira, 780, .,
Mombaça - CEP 12421- 010, Fone: (12) 3643-1602, Pindamonhangaba-SP. Pindamonhangaba, 15 de agosto de 2014.

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 DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0011910-67.2011.8.26.0445
Classe: Assunto: Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Bancário
Requerente: Aleris Latasa Reciclagem Ltda
Requerido: Remcsal Recuperação Mistura de Sais Ltda e outro

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0011910-67.2011.8.26.0445

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(o) a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e possa
interessar, notadamente à RÉ REMCSAL RECUPERAÇÃO MISTURA DE SAIS LTDA, Rua
Princesa Isabel, 540, Cidade Nova - CEP 12414-260, Pindamonhangaba-SP, CNPJ
04.708.782/0001-79, que neste Juízo de Direito da terceira Vara e respectivo Cartório foi proposta
a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cumulada com pedido de
antecipação de tutela, processo nº 0011910-67.2011.8.26.0445. Nº DE ORDEM: 20527/2011,
movida por ALERIS LATASA RECICLAGEM LTDA., cuja petição inicial assim se resume nos
termos da minuta apresentada em Cartório e juntada a fls. 02/07: Pretende a Autora a declaração
de inexistência de debito em face dos Réus REMCSAL RECUPERAÇÃO MISTRURA DE SAIS
LTDA e RK SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA, da importância de R$ 17.400,00 (dezessete
mil quatrocentos e reais), ante a comprovação da quitação do valor cobrado indevidamente; bem
como pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, objetivando o cancelamento do
protesto indevido, ou, subsidiariamente a suspensão dos efeitos públicos do protesto. Pleiteia-se,
ainda, a condenação da Ré ao pagamento com o reembolso das despesas processuais adiantadas e
honorários advocatícios de sucumbência. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi determinada a citação por edital, ficando a Ré
REMCSAL RECUPERAÇÃO MISTRURA DE SAIS LTDA, atualmente em lugar incerto e
não sabido, devidamente CITADA da petição inicial ora resumida, neste transcrito, ficando ainda
cientificada de que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela mesma como
verdadeiros os fatos articulados pela Autora, conforme o disposto nos artigos 285, 2ª parte e 319,
ambos do Código de Processo Civil. O prazo de contestação será de 15 (quinze) dias, estes
contados após o decurso de 30 (trinta) dias do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Reitere-se que,
não sendo apresentada contestação ao presente pedido no prazo de 15 (quinze) dias,
presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Pindamonhangaba, aos 17 de dezembro de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
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 DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0011910-67.2011.8.26.0445
Classe: Assunto: Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Bancário
Requerente: Aleris Latasa Reciclagem Ltda
Requerido: Remcsal Recuperação Mistura de Sais Ltda e outro

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0011910-67.2011.8.26.0445

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(o) a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento e possa
interessar, notadamente à RÉ REMCSAL RECUPERAÇÃO MISTURA DE SAIS LTDA, Rua
Princesa Isabel, 540, Cidade Nova - CEP 12414-260, Pindamonhangaba-SP, CNPJ
04.708.782/0001-79, que neste Juízo de Direito da terceira Vara e respectivo Cartório foi proposta
a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cumulada com pedido de
antecipação de tutela, processo nº 0011910-67.2011.8.26.0445. Nº DE ORDEM: 20527/2011,
movida por ALERIS LATASA RECICLAGEM LTDA., cuja petição inicial assim se resume nos
termos da minuta apresentada em Cartório e juntada a fls. 02/07: Pretende a Autora a declaração
de inexistência de debito em face dos Réus REMCSAL RECUPERAÇÃO MISTRURA DE SAIS
LTDA e RK SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA, da importância de R$ 17.400,00 (dezessete
mil quatrocentos e reais), ante a comprovação da quitação do valor cobrado indevidamente; bem
como pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, objetivando o cancelamento do
protesto indevido, ou, subsidiariamente a suspensão dos efeitos públicos do protesto. Pleiteia-se,
ainda, a condenação da Ré ao pagamento com o reembolso das despesas processuais adiantadas e
honorários advocatícios de sucumbência. E, para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância no futuro, foi determinada a citação por edital, ficando a Ré
REMCSAL RECUPERAÇÃO MISTRURA DE SAIS LTDA, atualmente em lugar incerto e
não sabido, devidamente CITADA da petição inicial ora resumida, neste transcrito, ficando ainda
cientificada de que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pela mesma como
verdadeiros os fatos articulados pela Autora, conforme o disposto nos artigos 285, 2ª parte e 319,
ambos do Código de Processo Civil. O prazo de contestação será de 15 (quinze) dias, estes
contados após o decurso de 30 (trinta) dias do presente Edital. ADVERTÊNCIA: Reitere-se que,
não sendo apresentada contestação ao presente pedido no prazo de 15 (quinze) dias,
presumir-se-ão como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Pindamonhangaba, aos 17 de dezembro de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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edital de Citação___2 col por 14 cm

 

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250 
Pindamonhangaba - SP     Portal: www.camarapinda.sp.gov.br 

ORDEM DO DIA 

 
13ª Sessão Ordinária do ano de 2016, a realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. 

Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 18 de abril de 2016, 
segunda-feira, às 18h. 

 
MATÉRIA DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

I. Projeto de Lei n° 29/2016, do Poder Executivo, que “Altera a Lei n° 5.509, de 28 

de fevereiro de 2013, que autoriza o Executivo Municipal a conceder Bolsas de 

Estudo para o Ensino Superior”. 

 

II. Projeto de Lei n° 39/2016, da Mesa Diretora, que “Fixa o percentual mínimo de 

empregos em comissão da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba a serem 

preenchidos por servidores efetivos e dá outras providências”. 

 

Pindamonhangaba, 13 de abril de 2016. 

 

 

Vereador FELIPE CÉSAR 

Presidente 

 

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores no livro 

próprio. 

 

Tribuna Livre: Sr. Deltonio Aires – apresentar o objetivo do Movimento dos 

Desempregados de Pindamonhangaba. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

PORTARIA INTERNA Nº 9.824, DE 31 DE MARÇO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, a contar de 12 de abril de 2016, nos 
termos do Memorando nº 513/2016 – DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares, o prazo para 
conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2016, comissão constituída pela Portaria 
Interna nº 9.791, de 13 de janeiro de 2016.

Esta portaria entra na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 31 de março de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 31 de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA INTERNA Nº 9.825, DE 31 DE MARÇO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, a contar de 12 de abril de 2016, nos 
termos do Memorando nº 486/2016 – DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares, o prazo para 
conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2016, comissão constituída pela Portaria 
Interna nº 9.750, de 13 de janeiro de 2016.

Esta portaria entra na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 31 de março de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 31 de março de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

 
 
 
 
 
 
 
 

PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR DE PINDA/MOREIRACESAR 
 

DATA: 14/04/2016 
 

FUNÇÃO
COORDENADOR DE FAST FOOD 
DEPILADORA 
EMPACOTADOR ( vaga para pessoas com deficiência) 
GERENTE COMERCIAL JUNIOR 
INSTRUTOR DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 
MONITOR DE OFICINA DE TEATRO 
MOTOBOY (com habilitação AB) 

 
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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE SEOB-007/2016

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. João Vitor, responsável pelo imóvel 
localizado na Rua Francisco Bicudo de Mello, nº 439, Bairro Galega, para que tome ciência do 
Termo de Embargo nº 07/2016, em função de obra sendo executada sem projeto aprovado junto 
à Prefeitura Municipal, infringindo assim o Código de Edifi cações de Pindamonhangaba, em 
atendimento e conformidade com o artigo 209º da Lei Complementar nº 9 de 16/12/2008.

ARQUITETO LUIS PAULO MENDES NUNES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

CARGOS REF A B C D E F G
Assist. Comercial 111 1.510,92 1.586,47 1.665,79 1.749,08 1.836,53 1.928,36 2.024,78
Assist. Técnico 122 2.584,22 2.713,43 2.849,10 2.991,56 3.141,14 3.298,19 3.463,10
Entregador 112 1.586,47 1.665,79 1.749,08 1.836,54 1.928,36 2.024,78 2.126,02
Escriturário 111 1.510,92 1.586,47 1.665,79 1.749,08 1.836,53 1.928,36 2.024,78
Montador de Past-up 114 1.749,10 1.836,56 1.928,38 2.024,80 2.126,04 2.232,34 2.343,96
Motorista 112 1.586,47 1.665,79 1.749,08 1.836,54 1.928,36 2.024,78 2.126,02
Of. de adm. Senior 118 2.126,03 2.232,33 2.343,95 2.461,15 2.584,20 2.713,41 2.849,08
Op. De computador I 114 1.749,10 1.836,56 1.928,38 2.024,80 2.126,04 2.232,34 2.343,96
Op. De computador II 117 2.024,80 2.126,04 2.232,34 2.343,96 2.461,16 2.584,21 2.713,43
Secretária Adm. 117 2.024,80 2.126,04 2.232,34 2.343,96 2.461,16 2.584,21 2.713,43
Servente 104 1073,79 1.127,48 1.183,85 1.243,05 1.305,20 1.370,46 1.438,98

Cargos e empregos providos por concurso público - Lei Nº 5.900

                                          TABELA DE VENCIMENTOS - ABRIL 2016

                                           FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** RETIFICAÇÃO DE EDITAL ***

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2016 (PMP 10095/2016) 
Comunicamos a retifi cação do edital da licitação supra, que cuida de “cadastramento de 
ofi cineiros de arte, cultura, educação e comunicação  de Pindamonhangaba e sub região 
2 metropolitana do Vale do Paraiba, para fomento as Politicas Publicas de Juventude do 
Municipio de Pindamonhangaba para o Programa Estação Juventude”, no que se refere 
ao período de cadastramento constante no preâmbulo do edital e no item 3.3 deste, onde 
se lê “de 13 de abril a 02 de maio de 2016”, leia-se “de 15 de abril a 04 de maio de 2016”.

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº. 033/2016 (PMP 7316/2016) 
A Autoridade Superior homologou, em 07/04/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação 
supra, que cuida de “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 meses”, em favor da empresa Rafael 
de Paiva Pinto Transportes ME, o item 01, no valor total de R$ 112.800,00. 

PREGÃO Nº. 035/2016 (PMP 7321/2016) 
A Autoridade Superior homologou, em 08/04/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação 
supra, que cuida de “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”, em favor da empresa Centrinet Tecnologia Ltda EPP, o item 01, 02, no valor 
total de R$ 4.720,00; HSX Comércio e Serviços EIRELI EPP, item 03, no valor total de R$ 
1.587,50. 

PREGÃO Nº. 038/2016 (PMP 7324/2016) 
A Autoridade Superior homologou, em 05/04/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação 
supra, que cuida de “contratação de empresa para fornecimento de material para funilaria e 
pintura automotiva e estopa a ser utilizado nos veículos pertencentes à frota municipal”, em 
favor da empresa Eletrifi car Serviços de Manutenção Elétrica e Hidráulica Ltda ME, itens 
01, 02, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 32, 34, no valor total de 
R$ 8.182,74; F R da Silva Tintas ME, itens 03, 04, 05, 06, 12, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 
37, no valor total de R$ 11.072,30; HSX Comércio e Serviços EIRELI  EPP, itens 11, 26, 29, 
no valor total de 3.064,40. 

PREGÃO Nº. 039/2016 (PMP 7326/2016) 
A Autoridade Superior homologou, em 07/04/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação 
supra, que cuida de “Aquisição de tinta acrílica látex, para atender o Fundo Social da 
Solidariedade, Casa dos Conselhos, Casa do Lessa, Casa do Jovem Campinas, Telecentro 
das Campinas, Cícero Prado, Vila Rica, Araretama e  Acessa SP, Polo da Construção Civil, 
Casa do Castolira ‘Lãs e Linhas’”, em favor da empresa Raul Rabello Neto EPP, o item 01, 
no valor total de R$ 8.880,00. 

PREGÃO Nº. 040/2016 (PMP 7327/2016) 
A Autoridade Superior homologou, considerando a análise técnica do representante da 
Secretaria de Saúde e Assistência Social, que aprovou as propostas, conforme constou 
em ata, homologou e adjudicou, em 13/04/2016, a licitação supra, que cuida da aquisição 
de 01 veículo, tipo picape, zero quilômetro; aplicação: Secretaria de Saúde e Assistência 
Social, em favor da empresa Via Mondo Automóveis e Peças Ltda, o item 01, no valor total 
de R$ 78.500,00. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 041/2016 (PMP 7328/2016) 
A Autoridade Superior homologou, em 13/04/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação 
supra, que cuida de “aquisição de lanches para eventos da SEJELP”, em favor da empresa 
Maria de Lourdes de Souza Rezende, o item 01, no valor unitário de R$ 4,15. 

*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***

PREGÃO Nº. 155/2015 (PMP 17592/2015) 
A autoridade superior, face a manifestação do pregoeiro e parecer da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social, considerou, em 13/04/2016, a licitação supra, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na realização de serviços em exames de mamografi a, pelo 
período de 12 meses”, FRACASSADA, com base nas leis federais 8666/93 e 10520/02 e 
suas alterações. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº. 183/2015 (PMP 19419/2015) 
Objeto: contratação de empresa especializada na realização de serviços em exames de 
ultrassonografi as, pelo período de 12 meses.
Aditamento 01/2016 ao contrato 198/2015, para adequação da planilha orçamentária.
Data de assinatura: 04/02/2016.
Valor: acréscimo de R$ 120,00.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Contratada: WK Radiologia Ltda.
Assina pela contratada: Wilson Hiroyuki Watanabe.

                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
                        ESTADO DE SÃO PAULO 

 
SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 

  
Travessa Rui Barbosa, 37 – Cento – Pindamonhangaba – SP  

Tel. (12) 3642.7447 - e-mail: conselhospinda@gmail.com 
 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
  

Ficam os Presidentes e Vice-presidentes dos Conselhos Municipais de 

Pindamonhangaba, convocados a comparecerem, na data e local abaixo, 

para a realização da “1ª Assembleia Geral Extraordinária de 2016 entre 
Conselhos”, cuja pauta vem a seguir: 

 

Pauta: 
Legislação vigente, Regimento Interno, Demandas pertinentes, Frequência 

de Conselheiros, Editais de eleição dos representantes da sociedade civil, 

Sede oficial. 

 

Dia:   27/04/2016 (quarta-feira) 
 
Horário:  19h (dezenove horas) – aproximadamente 2 horas de 
duração. 
 
Local:  Auditório da Prefeitura Municipal 
 

 

 

 

Maria Cristina Pereira da Luz 

Setor Executivo dos Conselhos Municipais 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.905, DE 13 DE ABRIL DE 2016.
Altera a Lei nº 5.898, de 23 de março de 2016, que autoriza o Executivo Municipal a conceder 
auxílio ao “Lar São Vicente de Paulo”.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica alterado o valor do auxílio à entidade Lar São Vicente de Paulo, constante do art. 1º da 
Lei nº 5898, de 23 de março de 2016, que passa a vigorar:

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de abril de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Sandra Maria Carneiro Tutihashi
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de abril de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Projeto de Lei nº 38/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.620, DE 05 DE ABRIL DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR a Sra. Maria Ondina de Oliveira, Auxiliar de Escritório, para responder 
interinamente pela Gerência de Unidade, sem prejuízo de suas atribuições, durante o período em 
que a Gerente, Sra. Fabricia Maria dos Santos, encontrar-se em férias, de 29 de março a 17 de 
abril de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de abril de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de abril de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

    PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 ESTADO DE SÃO PAULO 

PORTARIA INTERNA Nº 9.836, DE 11 DE ABRIL DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos da Lei Municipal nº 5.751, de 24/02/2015, NOMEIA os 
senhores: Luciana de Morais Magalhães (Presidente), Fernanda Cristina Pedersoli e 
Lorival Vighy Almeida (membros), para comporem a comissão de abertura de PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face do servidor Antonio Florêncio Alves Neto, 
advogado municipal, matrícula nº 848761, lotado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
para apurar desídia no cumprimento de suas funções, visto que manteve em seu poder 
processos sem dar o devido andamento, conforme relatado no Processo nº 33239/2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 de abril de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
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Araretama e Flamengo buscam 
subir na tabela da Segundona

DOMINGO  (17) - PARTIDAS   LOCAL/ESTÁDIO          HORAS

UNIDOS DO ARARETAMA    X  FLAMENGO/ARARETAMA 15H 
JUVENTUS       X BELA VISTA/ARARETAMA 9H45
SANTA CECILIA     X  CIDADE NOVA/STA. CECÍLIA 10H
GALÁTICOS      X  VALE ACÁCIAS/JD. REGINA  9H45
FIM DE CARREIRA      X    UN. JD. PRINCESA/PLANEDI 9H15 
FLUMINENSE      X   MARICÁ/RAMIRÃO  10H15
AFIZP       X  JD. REGINA/JD. CRISTINA 9H15
VILA RICA      X   SANTA HELENA/BOSQUE 10H15
REAL MOMBAÇA      X   COLORADO/MOMBAÇA 9H15
100 NOME      X  M. CÉSAR/VISTA ALEGRE 10H30
JARDIM ELOYNA     X  CAMPO ALEGRE/AFIZP 10H15

Atleta de Pinda é campeão 
do Open Internacional de 
Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro

Escola ‘Ismênia’ recebe secretário estadual da Educação

Unidos do Araretama 
e Flamengo se enfrentam 
neste domingo (17) pela 
4ª rodada da Segunda Di-
visão de Pindamonhanga-
ba, com os dois focando na 
vitória, mas cada um com 
um objetivo. O jogo será 
às 15 horas no campo ‘Jota 
Marcondes’, no Araretama.

O time da casa entra 
em campo querendo a 
vitória para subir na ta-
bela. O Unidos do Arare-
tama está em sexto lugar 
no grupo B e empatou 
nos três jogos que dispu-
tou. Para Anderson, o São 
Paulino, técnico da equi-
pe, o problema é um só: a 

bola que não quer entrar 
no gol. “Quem vê a tabela 
acha que estamos jogando 
na defesa só, mas quem 
acompanha as partidas vê 
que nós vamos pra cima” 
disse. A esperança para o 
confronto com o Flamengo 
é que o ataque consiga de-
sencantar e marcar. “Vai ser 
um jogo aberto onde os dois 
vão jogar para ganhar. Pre-
cisamos de apenas um gol, 
o da vitória”, ressalta.

Do lado do Flamengo 
a busca é pela liderança 
da chave. A equipe esta 
em segundo lugar, com o 
mesmo número de pontos 
do primeiro colocado, o 

Cidade Nova, mas tem o 
saldo de gols menor, por 
isso uma vitória contra 
o ‘Arara’ fora de casa é 
muito importante. Porém 
o jogo não será dos mais 
fáceis, com os dois de 
meio campo titulares 
suspensos, o time terá 
apostar nos seus joga-
dores de velocidade na 
frente. “Sabemos que 
não vai ser fácil jogar 
na casa deles, mas te-
mos que ganhar. Para 
isso vamos a campo tran-
quilos, sempre respei-
tando o adversário e sem 
esquecer nosso objetivo”, 
disse o técnico Adilson.  

COLABORAÇÃO - LAÍS SILVA
***

O atleta de Pindamo-
nhangaba, Michel Cassiano 
de O. Moreira, 30 anos, con-
quistou a medalha de ouro 
no Rio Summer Internatio-
nal Open de Jiu-Jitsu, pela 
categoria Master 1, faixa azul 
até 82k, mês passado, no Rio 
de Janeiro-RJ.

A competição de alto nível 
contou com a participação de 
atletas de várias regiões do 
Brasil e do mundo. Dentre os 
presentes, vários lutadores 
locais, visto que o Rio de Ja-
neiro é o berço desse esporte 
no Brasil.

O torneio aconteceu em 
um único dia e o atleta dis-
putou um total de quatro 

lutas até a grande fi nal. Ele 
enfrentou combates de alto 
nível, mas conquistou a vi-
tória e prosseguiu até a fi nal, 
que foi uma luta bem dispu-
tada e equilibrada.

A luta estava empatada 
até os dez segundos fi nais, 
quando Michel efetuou uma 
“passagem de guarda” levan-
do a vantagem que precisava 
para desempatar o confronto 
e se consagrar campeão.

“Agradeço a Deus por esta 
conquista, ao meu mestre e 
as equipes que me apoiaram 
nos treinamentos. Equipe 
Careca, Monteiro, Augusto 
Pulga e em especial a equi-
pe Fonseca de Jiu-Jitsu, dos 
professores Júlio e Geisoni, 
da qual faço parte desde 2015 

com muito orgulho, onde 
trabalhamos juntos com 
aproximadamente 70 alunos 
no projeto social Rayane, que 
leva esporte, lazer, disciplina 
e jiu-jitsu de alta qualidade a 
todos do Maricá ”, destacou.

Michel Moreira, da Equi-
pe Mestre Careca, faz par-
te da CBJJ - Confederação 
Brasileira de Jiu-Jitsu e tem 
como principal meta dispu-
tar o Word 2016 Jiu-Jitsu 
Championship, Campeonato 
Mundial que ocorrerá de 1 a 
5 de junho, em Long Beach, 
Califórnia – EUA.

Para representar a cida-
de, ele treina de segunda a 
sábado e conta com a colabo-
ração de patrocinadores para 
o custeio de sua participação.

RODADA DO SALONÃO PROMETE GOLEADAS

RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

13 DE ABRIL    QUARTA-FEIRA LOCAL  
FÊNIX  4  X  4   MORUMBI FUTSAL ZITO   
 
SERROTE 3  X  7  MANTIQUEIRA  ZITO   

14 DE ABRIL   QUINTA-FEIRA LOCAL
UNIÃO FUTSAL X  FÊNIX   JARDIM ELOYNA 
STEEL   X CASTOLIRA  JARDIM ELOYNA

15 DE ABRIL    SEXTA-FEIRA LOCAL
ONIX   X  MANTIQUEIRA  ALTO DO TABAÚ 
BOSQUE  X ARARETAMA  ALTO DO TABAÚ

Nesta sexta-feira (15) 
têm mais dois jogos, vá-
lidos pela 9ª rodada da 
categoria livre. O Ônix vai 
enfrentar o Mantiqueira às 
19h30; e às 20h30 o Bos-
que terá como adversário 

o Unidos do Araretama. As 
partidas serão realizadas 
no bairro Alto Tabaú.

Na quarta-feira (13) a 
bola rolou pela 7ª roda-
da da competição, que 
terminou com 18 gols, 

uma vitória e um em-
pate. Os jogos foram 
no ‘Zito’, em Moreira 
César. O Mantiqueira 
venceu o Serrote por 7 
a 3. Fênix e Morumbi em-
pataram em 4 a 4.

A EE “Profª Ismênia Montei-
ro de Oliveira” recebeu a visita 
do secretário da Educação do 
Estado de São Paulo, professor 
José Renato Nalini, na última 
semana, como parte do desen-
volvimento do projeto “A escola 
que queremos”; onde o secretá-
rio conversa com os alunos do 
Grêmio Estudantil sobre a uni-
dade existente e a almejada.

O objetivo do projeto é ouvir 
os alunos dos Grêmios Estudan-
tis e a partir daí construir um 
ambiente escolar baseado na es-
cola que o jovem quer. “Foi uma 
experiência impar para os alu-
nos da Escola Ismênia”, segundo 
o estudante Gabriel, que ainda 

acrescentou que “a escola pro-
move ações voltadas para trans-
formar o aluno em um cidadão 
solidário, autônomo e compe-
tente para intervir na sociedade 
e modificá-la”.

A aluna Mikaela explicou 
porque um ambiente escolar 
acolhedor é importante para o 
aprendizado, elencando vários 
exemplos que vivencia na escola 
Ismênia. De acordo com o secretá-
rio, “é preciso oferecer à juventude 
um ensino motivador e integrado 
ao contexto social de cada aluno”.

O secretário saiu da reunião 
muito feliz, levando as ideias 
apresentadas para serem debati-
das em reunião com seus asses-

sores. A ‘Ismênia’ confirma ser 
uma escola pública de referência 
na cidade de Pindamonhangaba. 
Para a direção “não é a toa que 
o lema dos alunos é: Orgulho de 
ser Ismênia”.

A reportagem completa so-
bre a vinda do secretário a Pin-
damonhangaba foi publicada 
na edição de quarta-feira (13). 
No material há informações so-
bre a inauguração do prédio da 
EE Profª. Alexandrina Gomes 
de Araújo Rodrigues, no Cidade 
Jardim, e um breve relato so-
bre o encontro com estudantes 
da EE Ryoiti Yassuda e da EE 
Professora Ismênia Monteiro de 
Oliveira.

Michel com atletas do projeto social Rayane

Gil Arruda/107 FM

Secretário da Educação conversou com os alunos 
do Grêmio Estudantil da EE ‘Ismênia’

Equipe do Araretama terá o apoio da torcida

Arquivo pessoal

Divulgação
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Banco de leite precisa de mais 
doadoras para alimentar bebês

    COMO TIRAR O LEITE

    MELHOR ALIMENTO
Importância do leite 
materno para o bebê

Qualquer volume pode 
ajudar a salvar vidas    BAIXO ESTOQUE

FRANCYELLI GODOY
***

A Santa Casa de Pindamo-
nhangaba criou o próprio ban-
co de leite materno, que desde 
agosto de 2015 atende as crian-
ças da UTI Neonatal do hospital. 
Em média, o núcleo tem armaze-
nado cerca de 2 litros de leite, o 
que corresponde a 4% da capa-
cidade, sendo que o ideal seriam 
50 litros por semana.

Embora o volume recebido 
seja baixo, mais de 100 crianças 
já foram benefi ciadas com a ação 
e cerca de 120 mulheres fi zeram 
a doação, desde o início do ban-
co de leite.

A enfermeira Priscila Barbo-
sa, é a responsável por explicar às 

mães como é feita a amamentação, 
os porquês de amamentar, quais 
os benefícios para ela e para o bebê 
e a importância de doar leite.

Umas das pessoas que re-
cebeu as informações da enfer-
meira foi a fi sioterapeuta Érika 
Flauzino da Silva Vasconcelos, 
quando estava internada para ter 
seu primeiro fi lho, João Paulo, 
em setembro de 2015.

Ela compreendeu a necessida-
de do Banco de Leite e se solida-
rizou com a causa. “Após o nas-
cimento do meu fi lho, fi quei dois 
meses me adaptando à questão 
da amamentação. Depois que me 
habituei com o fato, passei a doar 
leite. Em média, coleto cerca de 
150ml por semana”, relata.

A nutricionista enfatiza so-
bre a importância da doação 
do leite materno. “Coloque-se 
no lugar do próximo, se seu 
fi lho estivesse em uma UTI 
Neonatal, e você não tivesse 

condições de estar lá o tempo 
todo para amamentar, como 
você se sentiria?”, refl ete. “As-
sim, quanto maior a doação, 
mais estará ajudando a salvar 
vidas”, completa Ligia. 

A mulher fará uma higienização na mama somente com água, secá-la com um 
papel descartável branco não reciclado e que não solte as fi bras, pois esses resíduos 
podem constatar no leite, tornando a doação imprópria. Por exemplo, em um frasco 
de 500ml, se contiverem uma única sujidade todo leite é descartado.  

Aquelas que fi zerem a captação em casa devem tomar os devidos cuidados: retirar 
o leite e colocá-lo em um copo que tenha passado pelo processo de fervura por 15 mi-
nutos, e seco naturalmente em papel toalha, só depois transferir para o vidro esterili-
zado. A cada coleta o copo deverá ser fervido.

A nutricionista responsável pelo Banco 
de Leite Humano, Lígia Rodrigues da Silva, 
ressalta que as mães não vão deixar de 
amamentar o fi lho para doar a outro. “A 
mulher produz um volume de leite ‘gran-
de’ e o excedente pode ser captado para 
doação”, explica. “Algumas mães dizem 
que sobra um pouquinho, cerca de 50ml, 
mas nós temos crianças que mamam 1ml. 
Deste modo, seriam 50 mamadas para 
aquele bebê”, completa. 

Para a doadora Érika, “as mães que 
amamentam têm que entender que o leite 
não diminui com a doação, pelo contrário, 
isso estimula o corpo a produzir mais”.

Ela afi rmou que “enquanto tiver leite, 
vai doar”. “Amamentar é um ato de amor, 
e doar leite para um bebê é um gesto em 
dobro”, completa Érika.

As mulheres que quiserem doar preci-
sam fazer uma série de exames, válidos 
por seis meses, gratuitos no posto da ci-

dade. Essa averiguação é importante para 
que nenhuma intercorrência do leite passe 
para o bebê. Após o resultado ser apro-
vado, as doadoras passam por um ques-
tionário e uma triagem, e só em seguida 
recebem os frascos.

Outro trabalho desenvolvido é no envio 
dos vidros, no qual cada uma recebe um 
kit contendo uma touca, um avental, e 
uma máscara. A doadora impossibilitada 
de ir até a Santa Casa pode solicitar ao 
hospital para que vá buscar em sua resi-
dência o leite coletado.

Vale ressaltar que o leite cru pode fi car 
armazenado até 15 dias congelado na re-
sidência da doadora, mas o recolhimento 
é feitos com sete dias, pois o hospital não 
pode mandar para a pasteurização após 
essas duas semanas, senão ele é conside-
rado desprezado. Após ser pasteurizado, 
o leite pode fi car congelado por até seis 
meses.

O leite materno – muito desvalorizado 
no século passado – contém cargas imu-
nológicas, afetivas, transmite segurança 
para as crianças pelo fato de estarem 
próximos, além do valor nutricional que 
ele possui como a medida necessária em 
calorias, proteínas, gordura, minerais e 
vitaminas, diferente do leite de vaca que 
não foi idealizado para o humano e sim 
para a o bezerro, mesmo uma fórmula 
infantil.

De acordo com a nutricionista Lígia, 
quando o leite materno chega ao estôma-

go do bebê, ele tem uma digestibilidade 
fácil. “O leite humano para uma criança 
imatura, que já é uma criança de risco, é 
fundamental”, destaca.

A Santa Casa está com uma campa-
nha para a arrecadação de vidros para 
Banco de Leite Humano, eles podem ser 
frascos de maionese, palmito, geleia, ou 
qualquer outro. Eles serão esterilizados 
e, devidamente limpos, receberão uma 
tampa própria, para armazenar. Os inte-
ressados podem ir até a entidade para 
fazer a doação.

Na instituição, o armazena-
mento é feito em um freezer, no 
qual são separados os leites crus e 
os leites pasteurizados, para que 
não haja risco de contaminação.

Apesar de todo o trabalho de 
conscientização feito no local e 
da ajuda de companhas e repor-
tagens da imprensa, o volume 

de estoque é baixo em relação 
ao número de crianças que pre-
cisam do produto, pois dos 14 
leitos na UTI Neonatal, 12 estão 
ocupados. Segundo a enfermei-
ra, a rotatividade entre o leite 
armazenado e os levados para a 
pasteurização é alta, no entan-
to, o estoque continua baixo.

A nutricionista Lígia e a enfermeira Priscila Érika e o fi lhinho João Paulo

Francyelli Godoy

Francyelli Godoy

Arquivo pessoal

Potes com leite no freezer




