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Eventos pela cidade marcam 
comemorações do Dia das Mães

O Dia das Mães – que aconte-
ce no domingo (8) – terá diver-
sas comemorações na cidade. 
Na programação se destacam as 
atividades da Acip – Associação 
Comercial e Industrial de Pin-
damonhangaba e do Shopping 
Pátio Pinda.

No sábado (7), a Acip vai 
oferecer ginástica laboral, afe-
rição de pressão arterial, exa-
mes de glicemia, desfile de 
modas, shiatsu entre outras 
atrações na praça Monsenhor 
Marcondes.

No shopping são várias 
ações durante o fi nal de sema-
na, dentre as principais estão 
exposições com fotos de mães e 
fi lhos, show com a cantora Ce-
cília Militão e Luciana Andrade 
(ex-integrante do grupo Rouge), 
música ao vivo para almoço e 
jantar, mutirão da saúde, aulão 
de zumba, além de cinema gra-
tuito para as mães que forem 
acompanhadas por um fi lho no 
domingo.

PÁGINA 6

Cidade Nova e Fluminense fazem duelo de líderes
O líder da chave A, Cidade 

Nova, recebe o primeiro colo-
cado do grupo B, o Fluminense, 
neste domingo (8), às 9h15. 
O confronto é decisivo para 
as pretensões das equipes na 

competição, pois embora liderem 
suas chaves, a diferença entre os 
demais concorrentes é pequena.

Para o presidente do Cidade 
Nova, Lagoinha, a união e a 
força do grupo farão a diferen-

ça. Pelo ‘Flu’, que terá quatro 
desfalques, o zagueiro Elton 
afi rmou que o clube vai jogar 
pela vitória, embora um empate 
ainda seja considerado um bom 
resultado.

PÁGINA 3

‘Semana da 
Liberdade’ 
visa combater 
racismo e 
preconceito

A ‘Semana da Liberdade’, or-
ganizada pela Associação Afro 
Livre, começa na segunda-feira 
(9) e segue até o próximo dia 14. 
Durante a semana, os membros 
da Afro Livre vão discutir for-
mas de combater atos discrimi-
natórios e racistas, bem como 
situações que permitam melhor 
conhecimento e interação cul-
tural e integração social para os 
afrodescendentes.

PÁGINA 5

Data deve 
movimentar 
comércio

PÁGINA 5

Festa do Divino 
começa hoje

A paróquia Nossa Senhora 
do Bom Sucesso promove a tra-
dicional festa do Divino Espirito 
Santo, entre esta sexta-feira (6) 
e o próximo dia 15.

O evento conta com novena 
todos os dias às 19 horas, na 
igreja Matriz, seguida de quer-
messe e shows no Largo do 
Quartel.

PÁGINA 3

PÁGINA 2

Filme rodado em 
Pinda e protagonizado 
por morador será 
exibido no domingo

Data deve 

Divulgação

O Dia da Mães em Pindamonhangaba terá diversos eventos promovidos pela Acip e o Shopping Pátio Pinda
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Som da Terra
“... EU NÃO VIVO SEM VOCÊ, porque tudo que eu andei, procurando pela vida agora eu sei, que andei sabendo 

que em algum lugar te encontraria, pois você já era meu e eu sabia...” – Roberto Carlos

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 

Teatro exibe filme rodado em Pinda e 
protagonizado por morador da cidade

A China é hoje o 
maior responsá-
vel pela poluição 

mundial, seja atmosférica 
ou hídrica.

Com um constante 
crescimento da população 
– que já está em 1,36 bi-
lhão e subindo..., milhares 
de empresas, sendo boa 
parte delas extremamente 
poluidoras e com uma fro-
ta de mais de 300 milhões 
de veículos e que cresce 
em média 20 milhões de 
unidades ao ano, não há 
outra perspectiva em rela-
ção ao meio ambiente que 
não seja catastrófi ca.

Além do ar poluído, 
carregado, pesado, e da 
enorme contribuição com 
o aquecimento global, o 
país ainda lança diaria-
mente milhões de litros de 
esgoto nos rios e no ocea-
no. É um verdadeiro caos.

Poucos são os países 
que têm políticas públicas 
voltadas para o básico – a 
defesa do planeta terra. 
Esperar algo da China? 
Pode esquecer. Não estão 
e não fi carão preocupados 
com isso.

No segundo país mais 
populoso, sua vizinha Ín-
dia a situação é quase a 
mesma. Embora os nú-
meros não sejam tão alar-
mantes, o problema é que 
a infraestrutura é precária.

Ambos juntos são res-
ponsáveis por cerca de 
51% de todas as espécies 
de poluição do mundo, se-
gundo relatório de 2014 do 
Greenpeace.

Embora juntos causem 
este impacto profundo ao 
meio ambiente, isso não 
signifi ca que as demais 
nações tenham que se con-
tentar com essa metodo-
logia suicida – que afeta 
todos nós.

Pelo contrário, tem 
que haver sinergia e luta 
para que os demais deem 
o exemplo e, quem sabe, 
possam forçar a China e a 
Índia a contribuírem – o 
que é improvável e quase 
utópico.

No Brasil, por exemplo, 
na questão específi ca de 
poluição ligada a combus-
tíveis, tivemos uma boa 
notícia esta semana, com 
o lançamento do PCVE – 
Programa Brasileiro de 
Combustíveis, Tecnologias 
Veiculares e Emissões, que 
desenvolverá informações 
científi cas sobre a infl uên-
cia dos combustíveis e das 
tecnologias veiculares nas 
emissões automotivas. 

Os trabalhos serão re-

Vinil Remember: festa para reviver o passado

Estava na hora

Programa brasileiro vai estudar 
infl uência dos combustíveis na 

poluição atmosférica

alizados em parceria en-
tre o Ministério de Minas 
e Energia; Ministério do 
Meio Ambiente; Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustí-
veis; Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Reno-
váveis; Petrobras, e Asso-
ciação Brasileira de Enge-
nharia Automotiva.

Entre as ações de co-
operação estão previstos 
estudos de infl uência dos 
combustíveis e das tecno-
logias veiculares da frota 
brasileira nas emissões 
atmosféricas, levantamen-
to de dados e informações 
científi cas e o aprimora-
mento do monitoramento 
e da modelagem da qua-
lidade do ar.  Os estudos 
contribuirão para o apri-
moramento de soluções 
tecnológicas para a melho-
ria da qualidade do ar no 
Brasil.

O objetivo é que o Bra-
sil se alinhe aos países de-
senvolvidos, como os do 
continente Europeu, os 
Estados Unidos e o Japão, 
que já possuem os chama-
dos “programas Auto Oil”, 
que investigam a infl uên-
cia da tecnologia veicular e 
a da composição dos com-
bustíveis na emissão de 
poluentes.

Os estudos serão geri-
dos por um comitê gestor, 
uma coordenação execu-
tiva e grupos de trabalhos 
técnicos específi cos para 
cada objeto de pesquisa, 
que deverão prover o País 
de informações científi cas 
para defi nir, por exem-
plo, quais especifi cações 
de combustíveis são mais 
adequadas à realidade 
nacional. O extrato terá 
vigência de cinco anos, 
podendo ser prorrogado 
mediante aditivo a ser fi r-
mado pelos partícipes.

Como citado acima, o 
Japão, por exemplo, faz 
parte dos países que pos-
suem ‘programas Auto Oil’ 
e embora esteja relativa-
mente próximo à China 
geografi camente e com al-
guns aspectos culturais si-
mulares, eles apresentam 
posições bem distintas 
sobre o meio ambiente. O 
mesmo acontece na rela-
ção entre China e Coreia 
do Sul. Aliás, a China não 
dá ouvido a ninguém.

Não esperemos por 
eles.

O Espaço Cultural 
Teatro Galpão recebe a 
exibição do curta-metra-
gem rodado em Pinda-
monhangaba, “Herói Sem 
Memória”, neste domingo 
(8), às 19 horas, com en-
trada franca.

O curta foi feito no 
formato de um drama de 
guerra, contado através 
das lembranças de Pedro, 
ex-pracinha da FEB – For-
ça Expedicionária Brasilei-
ra –que lutou na 2ª Guerra 
Mundial na Itália. O fi lme 
mostra sua trajetória, após 
a perda de sua esposa, em 
meio as suas memórias do 
campo de batalha e do dia 
que a conheceu.

O segundo fi lme diri-
gido por Fernanda Galetti 
tem no elenco Celso Car-
lucci, morador da cidade, 

Ester Laccava, premiada 
atriz do teatro brasileiro, 
e João Côrtes, novo talen-
to da televisão conhecido 
como o “ruivo da Vivo”. 
Também completam a 
equipe Mika Moret (1ª 
Assistente de Direção), 
Gabriel Helú (Produção), 
Rafael Sylos (Direção de 
Arte), Pedro Reali (Dire-

ção de Fotografi a) e Kery-
ma Lourenço (Animação).

A obra é realizada atra-
vés da mistura do dese-
nho animado - onde serão 
retratadas as memórias 
de guerra do protagonis-
ta - e do liveaction (repre-
sentado por atores reais), 
que acontece no presente.

O objetivo é trazer à 

tona um episódio pouco 
falado nos livros de his-
tória brasileira, visando o 
resgate cultural e propor-
cionando ao espectador 
uma experiência pauta-
da em uma densa e vasta 
pesquisa histórica realiza-
da por Fernanda Galetti e 
Keryma Lourenço, através 
de fi lmes-documentários, 
livros e, principalmente, 
conversas com ex-solda-
dos e familiares, preser-
vando, assim, a memória 
dos ex-combatentes.

O fi lme foi gravado em 
Pindamonhangaba em 
2015 e seus produtores 
pretendem percorrer fes-
tivais nacionais e interna-
cionais, além de promover 
sessões especiais gratuitas 
para o público de Pinda-
monhangaba.

No sábado (7) será realizada a 
‘Vinil Remember’. A proposta da 
festa, que será no Paineiras Cou-
ntry Club a partir das 22 horas, é 
reviver a casa noturna que existiu 
na cidade há alguns anos. 

O entretenimento do evento fi ca 
por conta de Luana Camarah (Ban-
da Turnê), Thiago Viana e Banda 
Análise com um tributo a Legião 

Urbana, mais DJ’s convidados.
Agora sob a direção de Aleks 

Dinatalli, Tiago Matanzza, Ma-
teus Nyery e Leonardo Mantova-
ni, a Fraternidade Beta fez uma 
parceria com a organização da Vi-
nil Remember e terá um camarote 
no evento. Esse espaço vai ser no 
estilo que a fraternidade adota, o 
americano. Com festa no deck da 

piscina, disponível para todos que 
comprarem o ingresso, com ele-
tronica, trap, Black, rap.

Ainda há convites a venda. 
Para adquirir o seu, basta entrar e 
contato com os organizadores na 
página do evento ‘Vinil Rock Bar 
REMEMBER’ ou pelo telefone 
992058108, com Leonardo Man-
tovani.

Divulgação

ARENA 101 Pinda: 7/5 (sába-
do) – Fernando & Fabiano. Tel. (12) 
3424-7673. www.arena101.com.br.

ASSOCIAÇÃO Taubaté: 7/5 
(sábado) - Double You. MegaRevi-
val. O melhor dos anos 80 e 90. Rua 
Juca Esteves, 500. Tel (12) 3621-
8566.

BELO SOL Taubaté: 7/5 (sába-
do 21h) – Banda Alpha Vale. Caldi-
nhos de mandioca, quirera com cos-
tela e queijo.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda: 7/5 (12h) – 
Almoço do Dia das Mães. Em se-
guida bailinho com som mecânico. 
18h30 – Baile com o artista Ademar.  
Sócios não pagam e não-sócios R$ 
10 por baile. 

CERVEJARIA DO GORDO Lo-
rena:  7/5 (sábado) – Festa do Bran-
co. Nando Reis. Top Djs. Via Dutra, 
divisa Guará-Lorena.

CÉSAR BARBOSA Agenda: 
7/5 (sábado) –Tênis Clube Creix 
Tremembé. 8/5 (Domingo Dias das 
Mães – Almoço Dia das Mães no 
Restaurante Gabriel.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 6/5 
(sexta) – Banda Rodeio, Os Traiados 
e Vander Oliveira.

CLUBE DA VILA SÃO BENE-
DITO Pinda: Realizabaile no Re-
cinto São Vito de Moreira César do-
mingos 20h – 8/5 – Marquinho dos 
Teclados. 15/5 – Banda Gold. 22/05 
– Marcos Henrique. 29/5 – Banda 
Magia do Som.

CLUBE DO VAQUEIRO Rosei-
ra: 7/5 - sábado -   Banda Chapéu 
Brasil.  Dj Toni Balada. Mulher free 
até meia-noite. Tel (12) 3641-2424.

CLUBE DO LAZER Taubaté: 
Quarta – 11/5 – Bruno&Hyago. 18 
- Bruno&Hyago. Domingo – 8/5 – 
Marcos Frahan. 15 - Raio X. 

CREIX TÊNIS CLUBE de Tre-
membé “Creix: 7/5 (sábado) – Cé-
sar Barbosa e Marrom Sertanejo. In-
gresso R$ 10. Tel. (12) 99602-9554 
e 99110-0521.

DEGUST HOUSE Pinda: 8/5 
(domingo) - Marrom Sertanejo. Te-

lefone (12) 99619-5702 (Gerson). 
Rua Dr. Rubião Júnior, 65, ao lado 
do Supermercado Excelsior.

ESTÂNCIA SERTANEJA Ca-
çapava: 6/5(sexta) – Nando & Rick. 
13/5 (sexta) – Fiduma& Jeca. Via 
Dutra, Aparecida.

FERROVIÁRIA Pinda: Som 
ao vivo no deck da piscina SEXTA-
FEIRA: 6/5 – Roniel Lemes. 13/5 
- César Barbosa. Comemoração do 
Dia das Mães. Sorteio de brindes e 
entrega de rosas. As mães não pa-
garão ingresso. Associado não paga, 
não associado R$ 10 (mulher vip até 
23h, depois desse horário R$ 5).

FERROVIÁRIA Pinda: 21/5 
(sábado) - Retrô na Ferrô. Banda 
Legião Urbana Cover e Djs Serginho 
e Adriano K. Tel (12) 2126-4444. In-
gressos a venda: R$ 10, associados 
e R$ 20 não associados.

MANGUERÃO Pinda: 6/5 (sex-
ta) – Marrom Sertanejo. Presença 
de free-dancers. O Mangueirão re-
tornou ao comando da família Zé 
Bé. Ingresso R$ 10.

MUNDI Taubaté: 7/5 (sábado) 
– Nego do Borel. Elas vip até 2h.

MUTLEY Taubaté: 6/5 (sexta) 
– Mission Beer. Banda NDK. 7/5 (sá-

bado) – Please Rock Drink. Banda 
Arizona Rock.

ÓPERA MIX Pinda: Banda ao 
vivo toda quinta. Antiga Vinil.

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. Participe do sorteio de vip 
comentando “Quero ir ao Vinil Re-
member” no Facebook de João Pau-
lo Ouverney.

PEDRÃO DRINK’S BAR Pin-
da: 6/5 (sexta) – André Guedes. 
Forró com banda ao vivo toda sexta 
e sábado. Av. NS. do Bom Sucesso.

PINDABAR Pindamonhanga-
ba: 8/5 (domingo) - Fabiano Ma-
galhães mais 10 atrações. 9/5 - Se-
gunda-feira: Banda Rodeio. Quarta 
Sertaneja: Banda ao vivo.  Sexta – 
Grupos de Pagode ao vivo. 

POINT DA FAMÍLIA Pinda: 
Toda quinta -Videokê. 6/5 (sexta 
20h) – João By Law. 7/5 (sábado) 
– Peu Junior. 8/5 (domingo 19h) – 
Telão com fl ash back. Rua Massami 
Yonemoto, 142, ao lado da Via Ex-
pressa, antigo “BarNabé”.

RANCHO DO COWBOY 
Taubaté: 7/5 (sábado) – Mana Fer-
reira. Caldinho na faixa a noite toda. 
Traiados e mulheres vip até 1h. Es-
trada do Barrero.

RANCHO SANTA FÉ Apare-
cida: 6/5 (sexta) - Nando & Ricky. 
13/5 (sábado) - Fiduma& Jeca.

RECANTO CAIPIRA Pinda, no 
Sindicato Rural:7/5 (sábado) – Mar-
rom Sertanejo. 12/5 (quinta) – Mar-
quinho dos Teclados. 14/5 (sábado) 
- Wilson & Washington. Tel. (12) 
99775-0389.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: 21/5 (sábado) – Sambane-
jo. César Barbosa, Fabiano Maga-
lhõesDilleto e Grupo Bom Talento. 
Todo domingo - Almoço com mú-
sica ao vivo. Telefone (12) 3642-
2120.

RESTAURANTE GABRIEL 
Pinda: 7/5 (sábado) - Almoço. R$ 
15 por pessoa para comer à von-
tade. 8/5 (Dia das Mães) – Almo-
ço especial ao ar livre. Churrasco 
fogo de chão. Três sobremesas. R$ 
20 antecipado, por pessoa, e R$ 
25 na hora. Ingressos já a venda. 
11/5 (quarta) – Jantar com César 
Barbosa.

Os ingressos e mesas para a “RETRÔ NA 
FERRÔ” já estão a venda. 

O evento acontece no dia 21 de maio, sába-
do, com banda “Legião Urbana Cover do Bra-
sil”, que há 15 anos impressiona o público como 
uma das pioneiras no país. A festa, na oitava 
edição, traz ainda os DJs AdrianoK e Serginho 
com o melhor do rock e pop rock nacional e 
internacional fazendo o público voltar no tem-
po com os grandes sucessos dos anos 80 e 90. 
Ingressos e Mesas - Os ingressos promocionais 
– 1º lote - estão sendo vendidos porR$ 10 (asso-
ciado) e R$ 20 (não associado) no clube, Lojas 
Netto Jeans (Centro e Shopping Pátio Pinda), 

DESTAQUE DA SEMANA

Conveniência Avenida (Posto Ipiranga São 
Benedito), Ponto do Óleo e Bar do Léo. O 
preço é R$ 30.
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cidade

A sétima rodada do 
Campeonato da Segunda 
Divisão de Pindamonhan-
gaba terá, entre seus 11 
jogos, o confronto dos lí-
deres dos grupos A e B – 
Cidade Nova e Fluminen-
se. A partida será realizada 
no campo do Cidade Nova 
às 9h15 de domingo (8).

Apesar de líderes, os 
grupos de ambos estão 
com pontuação bem pró-
xima. No caso do Cidade 
Nova, entre os quatros 
primeiros colocados a di-
ferença é de no máximo 
dois pontos.

A vitória contra o Flu-
minense em casa é de ex-
trema importância para 
se manter na liderança e 
garantir a vantagem do 
empate na próxima fase. 
Segundo o presidente do 

clube, Lagoinha, a força da 
equipe esta na união que 
há entre eles. “Não apos-
tamos nesse ou naquele 
jogador, mas sim em todo 
o grupo. Esse vem sendo 
nosso grande trunfo du-
rante todo o campeonato”, 
explica.

Ainda de acordo com 
ele, para o importante 
confronto de domingo, 
o time está muito bem 
preparado e conta com o 
apoio da torcida, que vem 
sendo importante em to-
das as partidas em casa.

Na primeira posição 
do grupo B, o Fluminen-
se não pensa em outra 
coisa a não ser em vitória 
no campo do adversário. 
Para o zagueiro Elton, não 
tem porque mudar o jeito 
de jogar apenas por ser 

fora de casa, apesar de ir a 
campo com quatro desfal-
ques por causa de cartão. 
“Temos que jogar apenas 
com o pensamento na vi-
tória. Empatamos na úl-
tima rodada e isso deixou 
nossa vantagem um pou-
co menor em relação aos 
demais do G4 do grupo”, 
conta o defensor.

Como o adversário 
nessa rodada é o atual lí-
der da outra chave e pre-
cisa ganhar para manter 
a posição, o Fluminense 
sabe que vai ser duro ga-
nhar. “Eles também pre-
cisam vencer, ainda mais 
jogando em casa. Sabe-
mos que a partida será 
dura, então se conseguir-
mos arrancar um empate 
deles lá, não será de todo 
ruim”, afirma Elton.

6/5 – Sexta-feira
19h - Pe Cleiton Willian Rodrigues 
Convidados: Legião de Maria, Aposto-
lado da Oração e Oficina da Oração de 
Vida.
Animação: Essinho

7/5 – Sábado
19h - Pe Ricardo Luís Cassiano 
Convidados: Oficina Santa Rita, Ordem 
Franciscana, Pastoral da Juventude.
Animação: Moriá

8/5 – Domingo 
18h - Pe Luís Paulo de Aquino Cunha
Convidados: Equipes da Nossa Senhora, 
Pastoral Batismo e Irmandade de Nossa 
Senhora
Animação: Lucas

9/5 – Segunda-feira
19h - Pe Frei Diego Bastos Martins 
Convidados: Comunidade Santo Antônio 
e São Pedro
Animação: Coral Capela

10/5 – Terça-feira
19h - Antonio Carlos Gonçalves 
Convidados: RCC, Pastoral do Dízimo, 
Mãe Rainha
Pastorais: Educação, saúde e Idoso
Animação: Relicário

11/5 – Quarta-feira
19h-  Pe Marcelo Henrique de Souza 
Convidados: Comunidade São Lourenço 
e São Joaquim
Animação: Wagner

12/5 – Quinta-feira
19h - Pe Jaime Lemes, MSJ
Convidados: Associação São José, Ir-
mandade do Santíssimo e Ministros da 
Sagrada Comunhão e Eucaristia
Animação: Carlinhos

13/5 – Sexta-feira
19h - Pe Rafael Thiago dos Santos
Convidados: Pastorais da Criança, Voca-
cional, GEV e Catequese em Geral
Animação: Grupo Geração Luz

14/5 – Sábado
19h - Pe Luís Lobato dos Santos
Convidados: Pastoral Familiar, Minien-
contro e Religiosos em geral 
Animação: Hosana 
22h - Vigília de Pentecostes no Santuário Mariano

15/5 – Domingo
7h - Santa Missa, em seguida, café na Praça do 
Quartel
9h e 11h - Santa Missa
17h - Procissão com o andor do Divino e 
N. Sra. do Perpétuo do Socorro. Em se-
guida, missa solene
Animação: Nossa Senhora do Bom Sucesso

Líderes das chaves se enfrentam pela Segundona

Jogos da sétima rodada devem iniciar definição das chaves A e B

DOMINGO (8)  

         JOGOS     LOCAL/ ESTÁDIO                          HORAS
FLAMENGO    X   GALÁTICOS   SOCORRO                                      10H30
BELA VISTA    X  FIM DE CARREIRA   BAIRRO DAS CAMPINAS              10H15
CIDADE NOVA   X   FLUMINENSE   CIDADE NOVA                                 9H15
VALE DAS ACÁCIAS  X   AFIZP     AZEREDO                                        9H15
JARDIM PRINCESA  X     VILA RICA   SANTA LUZIA                                  10H15 
MARICÁ    X    REAL MOMBAÇA   MARICÁ                                           10H
JARDIM REGINA   X   100 NOME   JARDIM REGINA                             9H15
SANTA HELENA   X    JARDIM ELOYNA   BONSUCESSO                                9H45
COLORADO    X    UNIDOS DO ARARETAMA   VILA SÃO BENEDITO                      9H15
MOREIRA CÉSAR  X   JUVENTUS   MOREIRA CÉSAR                           15H
CAMPO ALEGRE  X   SANTA CECÍLIA   CAMPO ALEGRE                            10H30

TABELA SEGUNDA DIVISÃO

SEXTA-FEIRA (6)  
                                    JOGOS                  LOCAL HORA
BOSQUE     X    UNIÃO FUTSAL         ALTO TABAÚ 19H30 

ÔNIX   X   SERROTE             ALTO TABAÚ 20H30

RESULTADOS
QUARTA-FEIRA (4)
     JOGOS                             LOCAL HORA
VILA SÃO JOSÉ A       1 X 0   FÊNIX              ZITO  19H30 
MANTIQUEIRA       2 X 3  VILA SÃO JOSÉ B     ZITO  20H30

PRÓXIMOS JOGOS E RESULTADOS 
CATEGORIA PRINCIPAL SALONÃO

Paróquia de Nossa Senhora do Bom 
Sucesso promove Festa do Divino

Como acontece todos 
os anos, a Festa do Divino 
Espírito Santo será cele-
brada em Pindamonhan-
gaba pela Paróquia Nossa 
Senhora do Bom Sucesso. 
Este ano as comemorações 
iniciam nesta sexta-feira (6) 
e vão até o próximo dia 15.

A festa, tributo da 
igreja católica ao Espíri-
to Santo, é realizada após 
sete semanas da Páscoa, 
no Dia de Pentecostes – 
este ano dia 15 de maio. 
De acordo com registros, 
a rainha portuguesa Isa-
bel de Aragão prometeu 

ao Espirito Santo que iria 
peregrinar o mundo com 
uma coroa e uma pom-
ba no alto da coroa, arre-
cadando alimentos para 
doar aos mais pobres, se 
seu marido, o rei Dinis I, 
fizesse as pazes com o fi-
lho herdeiro do trono. 

Nos dias de novena, haverá quermesse na praça Padre João 
de Faria Fialho (Largo do Quartel), bingo e show todas as noites.

Haverá praça de alimentação e shows musicais nos dias do evento

Divulgação

Odirley Pereira

Futebol
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                                         CASA TRANSITÓRIA FABIANO DE CRISTO DE 
PINDAMONHANGABA 

Fundada pelo CENTRO ESPÍRITA ‘MELO DE MORAES” em 22 de maio de 
1977. 

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

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

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

do Estatuto da -Casa Transitória Fabiano de Cristo de Pindamonhangaba ,ficam 

convocados os Associados efetivos e fundadores para a AGE-Assembleia Geral 

Extraordinária , a se realizar no dia 28 de maio de 2016, às 17 horas nesta cidade 

de Pindamonhangaba(SP), na rua Guaratinguetá, 555 – Crispim , para tratar da 

seguinte ordem do dia : 

 Alteração do estatuto,  

                                     Pindamonhangaba (sp), 04 de maio de 2016 

                                               DIRETORIA   EXECUTIVA                             
 Presidente: Carlos Eduardo de Mesquita, brasileiro, casado, aposentado, portado 
do RG 4.805.653-4 e                 CPF  nº-   218.214.458-72, residente na rua Irmã 
Maria Dionísia Seidl 312 em Pindamonhangaba (sp) -fone      12-3642-3486; 
 Vice-Presidente :  

 Nome  :  André Gustavo Bevilacqua Piccolo, brasileiro, casado, Defensor 
Público Federal, portador do RG 23.899.084-   9-SSP-SP e  do CPF 
109.559.318-86 ,residente na rua dos Mognos 575– Pq Lago Azul em 
Pindamonhangaba-sp – fone 12-3648-1349-e  99621-4090; e.mail : 
andre.piccolo@hotmail.com; 

 Diretor da Área de Relações Institucionais e Secretaria 
 Nome   :  Ney Carmona ,brasileiro, casado, aposentado, RG ;2.797.028-0 –SSP-
SP e CPF : 138.940.568-00 -Endereço residencial :  Rua Eugênia B. Salgado 31- 
Socorro-Resid.Real Ville -Pindamonhangaba (SP)- CEP 12421-780 –     Telefone 
– 12-3643-2940      - e.mail : carmonaney@superig.com.br 

  Diretor da Área de Finanças- 
   Nome   : Antonio Carlos Nascimento dos Santos, brasileiro, casado-     Nº do RG 
; 22.303.741  -ssp-sp        
    CPF :   109.835.488-54 -   Profissão Autônomo-    Endereço residencial : 
Av.Manoel Marcondes de    Oliveira 482- CEP 12421-700- Pindamonhangaba (SP- 
Telefone – 12-3645-3681 – e.mail :   acnascimento20@uol.com.br                                       
   Diretor da Área de Saúde 
    Nome : Cristina Lucia Vieira , brasileira, casada-  RG :  10.701.080-X   -SSP-SP    
CPF  ;  021.631.068-44                
     Profissão : Enfermeira -      Endereço residencial :Rua Tem.Cel.Alexandre 
Marcondes Monteiro 155-Bosque  -  (SP)-  Pindamomhangaba –sp  -       12401-
330 – Telefone – 3642-4595        

     Diretor da Área de Orientação Materno-Infantil,Educação, Cultura e Apoio 
à Mulher               Gestante; 
     Nome : Maria Amélia Maluf Carmona , brasileira, casada-  RG :  5.042.623   -
SSP-SP     CPF  ; 275.535.948-06- Profissão :do Lar ;Endereço residencial - /rua 
Eugenia Bicudo Salgado 31 – Real Ville em                               
  Pindamonhangaba—sp - 12421-780 –Telefone 12 –3643-2940 – e.mail –
carmonaamelinha@gmail.com;                                                          
    Diretor da Área de Cultura, Educação, Esporte e Apoio à Criança e ao 
Adolescente 

           Nome : Andrea Pires Cecchetti Vaz,   Brasileira, casada, médica, 
portadora do RG –M2-866.847 –     CPF  - 600.030.066-20, residente na rua 
Expedicionários 561 –apto 60=– Pindamonhangaba(SP)-cep 12400-370, 
Telefone – 12 – 3642-8043 – e.mail – cecchettivaz@globo.com                                               

                                Diretor da Área de Gestão de Atividades de Apoio e Meio Ambiente 
      Nome : José Souto de Lucena , brasileiro, casado.  RG  12.126.097-5  -SSP-
SP       CPF   004.325.918-93 
       Profissão : Coordenador de Sistema , Endereço residencial- Rua Henrique 
Homem de Melo 534-   Resi-  dencial Lessa- Pindamonhangaba (sp),        
Telefone – 12-  3645-9052  - e.mail -  soutodelucena@gmail.com 
     Diretor da Área de Serviço Social 
       Nome : José Walter Dias , brasileiro, casado, RG :14.228.230-3 -SSP-SP- 
CPF  ; 045.216.638-18                        
       Profissão : Comerciante. 

  

 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA C O N V I D A a população

em geral, para participar da  AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao projeto de Lei n° 41/2016,

que  “Dispõe  sobre  as  Diretrizes  Orçamentárias  para  o  exercício  de  2017  e  dá  outras

providências”, a ser realizada no dia  23 de maio do corrente ano, às 9h, no Plenário “Dr.

Francisco Romano de Oliveira”,  na sede da Câmara Municipal,  localizada na Rua Alcides

Ramos Nogueira, n° 860 – Loteamento Real Ville, Bairro Mombaça.

Pindamonhangaba, 02 de maio de 2016.

Vereador Martim Cesar

Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Telefax: (12) 3644-2250

Pindamonhangaba - SP     Portal: www.camarapinda.sp.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA ADEPI – ASSOCIAÇÃO 
DOS DIREITOS DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DE 

PINDAMONHANGABA 
O presidente da ADEPI, Wellington Teixeira, no uso de suas atribuições estatutárias 
convoca a população para participarem da eleição que definirá a Nova Diretoria Executiva 
e o Conselho Fiscal da ADEPI. O processo eleitoral ocorrerá no dia 07/05/2016 as 13:00hs.
A eleição, tanto da Diretoria Executiva, quanto do Conselho Fiscal, será feita por voto 
universal, direto e secreto, somente podendo exercer essa prerrogativa o Associado no 
gozo de seus direitos estatutários, e que já tenha alcançado idade superior a 16 (dezesseis) 
anos, portando Título de Eleitor emitido pela Justiça Eleitoral. Podendo votar membros 
da ADEPI, Deficientes e pessoas envolvidas com o movimento em prol da pessoa com 
deficiência. 
No caso de chapa única, tanto para a Diretoria Executiva, quanto para o Conselho Fiscal, 
poderá ser definido pela Comissão Eleitoral que a cédula apresentará apenas duas 
alternativas: “sim” ou “não”, representando que as eleições dar-se-ão por aclamação 
expressa às únicas chapas apresentadas.
Na hipótese da alternativa “não” alcançar metade mais um dos votos dos eleitores presentes 
ao pleito, para qualquer das chapas apresentadas, esta não poderá ser proclamada eleita, 
resultando em que a Comissão Eleitoral iniciará novamente todo o procedimento para novo 
pleito.
Não será permitido, em qualquer hipótese, o voto por procuração. 
São inelegíveis para quaisquer cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, além 
daqueles impedidos por Lei, os condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, 
peculato ou contra a economia popular e a fé pública.
Os integrantes da Comissão Eleitoral não poderão ser candidatos à Diretoria Executiva 
nem ao Conselho Fiscal, dissolvendo-se esta logo em seguida à cerimônia de posse, após 
a regularização dos documentos das chapas proclamadas eleitas.
Atenciosamente

Presidente
Wellington Teixeira

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. 235/2015 (PMP 25805/2015) - REABERTURA 
Para “aquisição de uniformes para os funcionários da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
pelo período de 12 meses”, com encerramento dia 25/05/16 às 08h e abertura às 08h30. 

PREGÃO Nº. 054/2016 (PMP 7689/2016) - REABERTURA
Para “aquisição de complemento para cobertura tipo concha, e instalação em cima do palco de 
alvenaria no Parque da Cidade”, com encerramento dia 18/05/16 às 08h e abertura às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 102/2016 (PMP 11272/2016) 
Para “aquisição de gêneros alimentícios especiais para alimentação escolar, conforme termo de 
referência”, com encerramento dia 31/05/16 às 08h e abertura às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 104/2016 (PMP 11274/2016) 
Para “aquisição de lanches para atender a Secretaria de Educação na realização de cursos, 
oficinas e reuniões”, com encerramento dia 25/05/16 às 14h e abertura às 14h30. 

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

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº. 060/2016 (PMP 7695/2016) 
A autoridade superior homologou, em 03/05/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “aquisição de brinquedos e jogos para o projeto lúdico pedagógico”, em favor da 
empresa Brink Bril Materiais Escolares Ltda EPP, os itens 01, 02, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, no valor total de R$ 11.393,40. Itens 
imprósperos: 04, 06, 14, 27, 30, 31.

 

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

 
EXTRATO – PREGÃO N° 01/2016 

 
 
A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, retifica que no pregão presencial 01/16, para 
contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais diversos para escritório, 
com objeto adjudicado e homologado sem ressalvas como segue: item nº 16 fracassado; itens nº s 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 o valor total correto é de R$ 
2.669,50 (dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) à empresa Fabrício de 
Ramos & Cia Ltda EPP, devendo referida empresa comparecer ao mesmo endereço do evento 
anterior para retirada da autorização de serviço, conforme item 7 do precedente edital. 
 
 
 

EDITAL

GRÊMIO ESPORTIVO RECREATIVO SANTA LUZIA convoca todos os associados a 
comparecerem no dia vinte do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às 19hs, Rua 
Ignácio Henrique Romeiro, nº 196, bairro Galega, Pindamonhangaba-SP. CEP. 12422-120, 
para eleição da diretoria executiva, conselho fiscal e aprovação do novo Estatuto de acordo 
com as normas vigentes.

EDITAL
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA AREIÃO convoca todos os associados a comparecerem no dia 
vinte do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às 19hs, Rua Sete de Setembro, nº 
218, bairro São Benedito, Pindamonhangaba-SP, CEP. 12410-020, para eleição da diretoria 
executiva, conselho fiscal e aprovação do novo Estatuto de acordo com as normas vigentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DE EXECUTADO 
 

Processo Físico nº: 0501977-13.2011.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Geraldo Siqueira 
 

 
 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Geraldo Siqueira 
Documentos da Executada: NADA CONSTA 
Execução Fiscal nº: 0501977-13.2011.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 01/01/2007 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:3951829 
Valor da Dívida: R$736,43 em 06/12/2011 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 25 de abril de 2016. 
 
 

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO  
 

Processo Físico nº: 0503305-12.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Roberto Paz P de Araujo e Out 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. 
Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA CITADO de seu inteiro teor 
para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) 
dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e honorários 
advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º 
da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Roberto Paz P de Araujo  
Execução Fiscal nº: 0503305-12.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Valor da Dívida: R$ 1.848,66 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 27 de abril de 2016. 
 
 

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Físico nº: 0504900-46.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Amintas Jose dos Santos 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto 
Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual 
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de 
mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Amintas Jose dos Santos 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0504900-46.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Valor da Dívida: R$ 1.848,66 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 de janeiro de 2016. 
 
 

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DE EXECUTADO 
 

Processo Físico nº: 0509575-52.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Contribuições de Melhoria 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Emerson Massahiro Honishi 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de 
Contribuições de Melhoria. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual 
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de 
mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Emerson Massahiro Honishi 
Documentos da Executada:NADA CONSTA 
Execução Fiscal nº: 0509575-52.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Contribuições de Melhoria 
Data da Inscrição: 10/01/2008 e/ous 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:0061441 e/ous 
Valor da Dívida: R$1.096,90 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 26 de abril de 2016. 
 
 

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DE EXECUTADO 
 

Processo Físico nº: 0510022-40.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Fumi Kumagai Imai 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de 
Licenciamento de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do 
qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) 
o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, 
juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou 
garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem 
penhorados bens suficientes para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Fumi Kumagai Imai 
Documentos da Executada:NADA CONSTA 
Execução Fiscal nº: 0510022-40.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 
Data da Inscrição: 08/01/2010 e/ous 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:0026437 e/ous 
Valor da Dívida: R$662,51 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 26 de abril de 2016. 
 
 

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

Divulgação

Movimento no comércio deve 
aumentar na véspera do Dia das Mães

Menos de R$ 30
• Uma caixa decorada com bombons, docinhos, bem-
casados ou brigadeiros;
• Um kit de pincéis para maquiagem;
• Um porta-retrato com  foto sua ou dela (ou da dupla);
• Uma caneca com mensagem sobre Mães;

De R$ 30 a R$ 50
• Uma almofada decorada com mensagem sobre Mães;
• Uma bolsa carteira de couro sintético;
• Uma blusa ou camisa básica;
• Óculos de sol.

De R$ 50 a R$ 100
• Um suéter para o inverno;
• Uma sapatilha em veludo;
• Um buquê de fl ores (sempre funciona);
• Um pijama de seda ou de malha;

Acima de R$ 100
• Um conjunto para fondue (é sofi sticado, mas ela 
tem de gostar de cozinhar);
• Sandália de salto alto ou uma bota;
• Quadro em aquarela (a ilustração deve ter um sig-
nifi cado especial para ela);
• Cesta com um bom vinho, queijos, pães e frutas secas;

AIANDRA ALVES MARIANO
***

O Dia das Mães é a se-
gunda data comemorativa 
que mais gera lucro ao co-
mércio de Pindamonhan-
gaba. Isso, aliado ao fato 
de que o quinto dia útil do 
mês, quando grande par-
cela da população recebe, 
cai nesta sexta-feira (6), 
deve gerar um grande mo-
vimento nas lojas da cida-
de no sábado (7), véspera 
da data comemorativa. 

Mas o consumidor que 
deixar para a última hora 

deve fi car atento porque, 
mesmo otimista, o comér-
cio local não ampliará o 
horário de atendimento 
no sábado e não funciona-
rá no domingo.

Neste ano, os lojistas 
acreditam que 30% dos 
presentes serão roupas, 
sapatos e acessórios. A 
crise que atinge todo o 
país fez o preço médio dos 
presentes despencar em 
2016. A maioria dos con-
sumidores deve gastar, em 
média, R$ 70 no presente 
de Dia das Mães. No ano 

passado, por exemplo, a 
média era de R$ 100.

Mesmo com o crédito 
mais caro e com mais res-
trições, a expectativa dos 
lojistas está na certeza de 
que as promoções conquis-
tarão os consumidores.

Eles esperam um cres-
cimento maior nas vendas 
de perfumes e cosméticos, 
além dos chocolates e do-
ces.Cerca de 1% dos con-
sumidores devem levar as 
mães para almoçar ou jan-
tar em restaurantes para 
comemorar a data.

Todos os dias deveriam ser das mães, mas a data ofi cial acaba sendo um bom pretexto para homenagear uma pessoa 
tão fundamental em nossas vidas. Para ajudar os fi lhos nesta tarefa, preparamos uma lista com várias sugestões de 

presentes para agradar sua mãe, independentemente do quanto você tem no bolso.

PRESENTES PARA TODOS OS BOLSOS

Confi ra as sugestões divididas por faixa de preço

Bolso vazio
Se você não tem nenhum centavo, mas quer de-
monstrar todo o seu amor e deixar sua mãe feliz, 
roube uma linda fl or no jardim mais próximo e 
entregue a ela, com um bilhete escrito a mão. 
Pode ser uma poesia, uma letra de música ou 
uma declaração de amor feita por você. Sua mãe 
vai se emocionar e, provavelmente, vai guardar 
esse presente por toda a vida!

Pinda promove ‘Cãominhada’ Semana da Liberdade 
visa combater 
racismo e preconceito

Para quem está à procura de 
uma opção para se divertir nes-
se fi m de semana, no sábado (7), 
às 20 horas, estará em cartaz no 
Teatro Galpão a peça “É... quem 
tem amigo tem tudo”.

Estrelado por Theodoro Be-
cker e Sídney Bretanha, o espe-
táculo mostra a história de dois 
amigos que se reencontram de-
pois de anos, mas a situação não 
é das mais favoráveis, já que um 
deles está com câncer em estado 
terminal. No decorrer da peça os 
dois relembram suas histórias 
em meio a gargalhadas e lágri-
mas, discussões e perdão. 

O encontro é em uma visita 
surpresa feita no hospital, en-

quanto se lembram do passado 
com tristeza, alegria e até mes-
mo raiva, os dois resolvem criar 
algo concreto para o futuro.

O espetáculo promete fazer 
o espectador rir, se emocionar 
e reconhecer o verdadeiro valor 
da amizade.

Ainda há ingressos a venda, 
no valor de R$ 60 (inteira), R$ 
30 (meia). A censura é de 14 
anos. Quem fi zer a reserva do 
ingresso pela Fan Page do es-
petáculo e levar um quilo de ali-
mento, paga apenas R$ 15. Mais 
informações, com Sidney pelo te-
lefone (11) 98765-1250 ou na pá-
gina do espetáculo ‘É quem tem 
um amigo tem tudo. Peça teatral’.

A ‘Semana da Liber-
dade’, projeto idealizado 
pela Associação Afro Li-
vre, terá início na segun-
da-feira (9) e seguirá até 
o próximo dia 14. Haverá 
debate nas escolas, abor-
dando o preconceito ra-
cial na sociedade, e sobre 
como situações discrimi-
natórias afetam profun-
damente a vida de mi-
lhões de pessoas, desde a 
abolição dos escravos em 
13 de maio de 1888, por 
meio da Lei Áurea.  

Durante a semana, os 
membros da Afro Livre 
estarão com alunos e com 
a população em geral, 
para discutir formas de 

combater atos discrimi-
natórios e racistas, bem 
como situações que per-
mitam melhor conheci-
mento e interação cultural 
e integração social para os 
afrodescendentes.

No dia 13, às 21 horas, 
na praça Padre João de  
Faria Fialho ‘Largo do 
Quartel’, haverá show 
de pagode com o grupo 
‘Os de Paula’. No dia 14, a 
partir das 10 horas, será rea-
lizado, na praça Monsenhor 
Marcondes, ato público com 
a entrega de panfl etos e re-
vistas, com informativos 
sobre o assunto, com a pre-
sença do grupo de pagode 
Nota Samba.

A Associação Amor 
Animal junto à Associa-
ção Atlética Ferroviária 
promoverá a 2ª edição do 
Cãominhada, neste sába-
do (7), às 8h30. A concen-
tração será em frente ao 
clube, para uma caminha-
da entre os proprietários 
com os animais pelo cen-
tro da cidade. 

O primeiro colocado 
ganhará um ensaio foto-
gráfi co com Daniela Silva 
e um ‘Dia de Beleza Clí-

nica’AuQMia; o segundo 
colocado ganhará ração 
da empresa Mercado Ani-
mal; e o terceiro,um coo-
ler.

Qualquer um pode 
participar da caminhada. 
No dia, a associação es-
tará arrecadando rações 
para animais acolhidos 
por eles. 

A primeira edição do 
Cãominhada aconteceu 
em 30 de março de 2014 e 
retornou agora.

PEÇA EM CARTAZ LEMBRA VALOR DA AMIZADE

João Paulo Ouverney

Divulgação

Quinto dia útil do mês deve contribuir com setor comercial

A 1ª edição do Cãominhada aconteceu em 
março de 2014

Membros da Afro Livre com alunos e  população

A peça estará em cartaz no sábado 
(7), no Teatro Galpão
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VARIEDADES
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SEXTA-FEIRA

Divulgação

Shopping oferece lazer e 
diversão para celebrar data 

Associação Comercial realiza 
comemoração ao Dia das Mães

8H - GINÁSTICA LABORAL E CAFÉ DA MANHÃ

9 ÀS 12H - VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL E 
EXAMES DE GLICEMIA SOMENTE
PARA MÃES E GESTANTES

9 ÀS 13H - INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE DA MULHER E 
ALEITAMENTO MATERNO

9 ÀS 13H – ESPAÇO KIDS
11 ÀS 12H30 - DESFILE DE MODA COM 10 LOJAS 
PARCEIRAS

Ginástica Laboral, 
aferição de pressão arte-
rial, exames de glicemia, 
desfi le de modas, shiatsu 
entre outras atividades. 
Esse será o evento “Dia 
das Mães Acip – Meu bem 
Maior”, neste sábado (7), 
a partir das 8 horas, na 
praça Monsenhor Mar-
condes, para comemorar o 
Dia das Mães – que acon-
tece no domingo (8).

O dia começa com gi-
nástica laboral, às 8 ho-
ras, na praça e termina às 
14 horas. Ao longo do dia, 
haverá muitas atividades 
para a população como 
aferição de pressão arte-
rial, glicemia e cuidados 
com a beleza. A partir das 
11 horas, terá desfi le de 
modas com a participação 
de 10 lojas associadas da 
Acip – Associação Comer-
cial e Industrial de Pinda-
monhangaba.

O objetivo da Acip é 
oferecer um grande pre-
sente para as mães que es-
tiverem no centro da cida-
de neste dia com o apoio 
das empresas parceiras. 
Os salões de beleza Duetto 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Mix, By Pucci Parrucchie-
ri, Bella Express, kamarin 
Hair Design e Backstage 
Hair irão atender as mães 
com pequenas interven-
ções, como penteados, 
maquiagem, entre outras.

O evento conta com 
o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 

meio da Secretaria de 
Saúde, da Funvic – Fun-
dação Vida Cristã, qui-
tanda São Domingos e 
padaria Santo Pani.

Participam do desfi le 
de Modas, as lojas: Eclip-
se, Vintage, TT Kids, 
Hering, Lislian, Erk 
Magazine, Lìdia Mo-

das, One Store, Jocko’s, 
Vanúbia. O evento con-
ta ainda com a partici-
pação dos fotógrafos, 
PC Monteiro e Karina 
Amábile, além das em-
presas Wella, Lip – Ca-
pacitação e Produto,  
Empresárias da Beleza e 
Papelaria Pap Cop. 

PROGRAMAÇÃO:

Até 30/5 – Exposição 
“Doces Lembranças”
Painéis trazem fotos de mães e 
fi lhos. As famílias participantes 
são moradoras de Pindamo-
nhangaba
Local: próximo à loja Hering

6/5 – Show com 
Cecília Militão
Cantora fará apresentação gra-
tuita que promete marcar a 
noite
Horário: 20h
Local: Praça de Alimentação

7/5 – Música ao vivo para um 
jantar especial entre mães e fi -
lhos (as)
A apresentação será embalada 
por músicas ao estilo pop&rock.
Horário: 19h
Local: Praça de Alimentação

8/5 – Música ao vivo para um 
almoço especial entre mães e 
fi lhos (as)
A apresentação será embalada 
por músicas ao estilo MPB
Horário: 12h
Local: Praça de Alimentação

13/5 – Show com Luciana An-
drade (ex-integrante do grupo 
Rouge)
Luciana Andrade e Ciro Visconti 
formam o Duo Elétrico e farão 
um show acústico no empreen-
dimento
Horário: 20h
Local: Praça de Alimentação

14/5 – Mutirão da Saúde: “Mãe, 
coração que bate forte!”
Na ocasião, serão oferecidos 
gratuitamente os serviços de 
aferição de pressão, glicemia e 
IMC
Horário:a partir das 13h
Local: próximo à loja Tennis Bar

22/5 – Aulão de Zumba comTra-
jano Ferrari
Aulão de zumba e ritmos com 
o famoso dançarino, professor 
Trajano
Horário: 17h
Local: próximo à loja Oscar Cal-
çados

Para comemorar 
o Dia das Mães – que 
acontece no domingo 
(8), o Shopping Pá-
tio Pinda preparou 
uma série de ativi-
dades que prometem 
muita alegria e emo-
ção para toda a fa-
mília. A agenda tem 
várias ações, como 
shows com artistas 
que fazem sucesso 
na região e uma ex-
posição com a parti-
cipação de algumas 
mães da cidade.

Além das atra-
ções, o Pátio Pinda 
continua, até domin-
go, com a campanha 
“Uma joia de mãe”, 
que reforça e valo-
riza os laços entre 
mães e fi lhos. A ação 
tem como brinde a 
pulseira “Doces Lem-
branças” e berloques. 
Detalhes da promo-
ção e o regulamento 
completo estão dispo-
níveis para consulta 
no site www.patio-
pinda.com.br.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

MÃES 
ACOMPANHADAS 
TERÃO ENTRADA 
GRATUITA NO 
CINEMA 

Promoção é válida 
para qualquer 
sessão que esteja 
em exibição neste 
domingo (8)

Outra opção para 
aproveitar o domingo 
(8) com a família sem 
se preocupar com o 
bolso é a parceria com 
a rede Cinefl ix, quando 
as mamães que estive-
rem acompanhadas de 
seus fi lhos e fi lhas não 
pagam ingresso. 

Animação, aventura 
e ação estão entre os 
gêneros dos seis fi lmes 
em cartaz no empreen-
dimento. Lançamentos 
como “Mogli: O menino 
lobo”, “Batman versus 
Superman: A origem 
da justiça” e “Capitão 
América: Guerra Civil” 
são alguns dos longas 
disponíveis. 

Ginástica Laboral fará sucesso entre as mulheres

Haverá aferição da pressão arterial

Cantora Cecília Militão Exposição de fotos com mães e fi lhos
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