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Novena da festa de Santa Rita
de Cássia começa na sexta
A tradicional novena para a festa de Santa Rita de Cássia, no bairro do Bonsucesso, começa nesta sexta-feira (13), com uma
missa celebrada pelo padre Luiz Paulo de
Aquino Cunha, às 19h30, com a participa-

ção dos Devotos de Santa Rita e da Comunidade Santa Terezinha (Piracuama). Após
a celebração haverá quermesse e show com
o músico Cleiton.
O evento segue até dia 22 (dia da fes-

ta), quando haverá procissão pelas ruas do
bairro, missa com o pároco Luiz Carlos de
Souza, almoço, bingo e show com Grupo Semente.
PÁGINA 6
Akim/AgoraVale

Etec e Fatec
oferecem
560 vagas
para cursos
A Etec – Escola Técnica Estadual e a Fatec – Faculdade de
Tecnologia – estão oferecendo,
juntas, 560 vagas para sete cursos de nível técnico e cinco para
nível superior.
No caso da Etec, as inscrições seguem até esta sexta-feira (13) e o valor da taxa é de R$
30; para a Fatec, os interessados devem efetuar o cadastro
até dia 9 de junho, com valor
ﬁxado em R$ 75.
PÁGINA 6

POLÍCIA
PM apreende
7,2 mil CD’s e
DVD’s piratas
Rapaz é preso
com 101 pinos
de cocaína
PÁGINA 2
3

Este ano o tema da festa é “Santa Rita de Cássia, mulher de fé, rogai a Deus por nós, para vivermos o amor e a misericórdia”

Escolas estaduais
iniciam preparação
para o Enem
As escolas da Rede Estadual
em Pindamonhangaba estão se
preparando para a edição 2016
do Enem –Exame Nacional do
Ensino Médio, cujas inscrições
começaram esta semana em
todo o país.
Para auxiliar os estudos, as
unidades estão programando
“mutirões” com intuito de
reforçar o conteúdo das
disciplinas exigidas na prova.
Além disso, as equipes
gestoras vão aplicar provões
até novembro. Outra opção,
no caso online, é o cursinho
Pré-Universitário da Evesp Escola Virtual de Programas
Educacionais do Estado
- aberto 24 horas por dia a
estudantes da rede.
PÁGINA 6

Grupo Parresia abre Casa de Missão no Liberdade
Divulgação

O grupo de jovens católicos
Parresia vai abrir sua primeira
Casa de Missão nesta sexta-feira (13), às 19h30, no loteamento
Liberdade, no Distrito de Moreira César.
De acordo com o coordenador do Parresia, a Casa de
Missão tem o objetivo de ser
referencial para os moradores
do bairro e se tornar um local
de oração e convivência fraterna entre eles. “Estamos felizes
e cremos, que, com a graça de
Deus, e com o apoio do nosso
pároco, vamos alcançar as famílias, a partir dos jovens”.
PÁGINA 3
QUINTA-FEIRA

18º
Casa de Missão é uma alternativa para que os jovens busquem um ideal de vida

PANCADAS DE CHUVA
DE CURTA DURAÇÃO

25º
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Bom de um lado, péssimo de outro

Número de fusões
e aquisições cresce junto
com desemprego

A

globalização iniciada fortemente na década
de 1970 em todo o planeta, aliada à necessidade de fortalecimento das empresas para
sobrevivência em um mundo cada vez mais capitalista, a descentralização de mercados locais e expansão
de mercados externos, associadas a tendências internacionais que impulsionam a associação de capital
estrangeiro, além das novas metodologias e conceitos
de produção, comercialização e identidade das companhias, fez surgir uma série de novas características
e possibilidades para o setor empresarial.
Essa tendência ocorre de diversas formas, porém
uma ramiﬁcação vem se destacando nos últimos anos,
a da fusão e aquisição.
Com isso se dá toda a reestruturação patrimonial
de uma empresa, permitindo aumento signiﬁcativo
de concentrações de produtos, serviços, mão de obra,
clientes e marca – agregando valor comercial e institucional à companhia.
Se isso é bom ou ruim, é uma questão de mercado
e cada pessoa, seja física ou jurídica, tem sua opinião.
Contudo, de fato, o que normalmente acontece
quando há fusão e aquisição é o fortalecimento das
companhias e o enfraquecimento da classe trabalhadora.
Em linhas conceituais, essa tendência não é preocupante, porém quando são analisados os números, a
situação pode sinalizar para um alerta.
Segundo dados da KPMG do Brasil, o número de
fusões e aquisições registrou o recorde para o período
no país, com 210 operações concretizadas nos primeiros três meses deste ano.
Além disso, comparado com o primeiro trimestre
do ano passado, o crescimento foi de 10,5%. O aumento das negociações foi puxado pela retomada das
operações domésticas que cresceram 36,5% em relação aos três primeiros meses do ano passado, passando de 63 para 83 transações. Os dados constam na
pesquisa de fusões e aquisições realizada trimestralmente pela KPMG.
“No geral, tivemos um mercado aquecido em um
cenário melhor do que o primeiro trimestre do ano
passado, principalmente porque as empresas brasileiras aumentaram o seu apetite por aquisições de negócios estabelecidos no país”, destaca o sócio da KPMG
no Brasil, Luis Motta.
Dentre os setores, além da tecnologia da informação (com 25 operações), serviços para empresas (21),
alimentos, bebidas e tabaco (19), empresas de internet (15) e instituições ﬁnanceiras (14) foram os que tiveram o maior número de negociações concretizadas.
“O resultado da pesquisa pode sinalizar uma perspectiva de recuperação da conﬁança das empresas
brasileiras em retomarem seus planos de longo prazo
e ainda a tentativa de efetuar aquisições com base em
preços menores decorrentes do atual cenário de incertezas”, analisa Motta.
Os dados e a explicação do sócio da KPMG reforçam a tese de desenvolvimento empresarial, com base
nas fusões e aquisições, porém não existem estatísticas fundamentalmente estabelecidas sobre o número
de pessoas que perdem emprego após essa tendência
de mercado.
Esses dados não são ‘oﬁcialmente’ demonstrados,
pois nenhum grupo ou empresa têm orgulho de informar os cortes resultantes dessas operações. Assim, os
únicos índices que podem servir como base são os que
provêm do IBGE, Ministério do Trabalho, sindicatos
e associações. Hoje já são mais de 11 milhões de brasileiros desempregados.
Todavia, não tem como fazer a contabilização de
todas as demissões e chegar a um número que obedeça padrões técnicos e metodológicos para justiﬁcar,
exatamente, a origem da perda do emprego.
Assim, todos entram no mesmo balaio. Foram demitidos porque a economia do Brasil está em resseção, pela crise político-econômica, problemas internacionais, necessidade de cortes, redução de custos,
baixa qualiﬁcação, adiamento de plano de expansão,
problemas no mercado externo etc etc.
Uma pena.
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Nossa Terra

NOSSA GENTE

(Juraci de Faria - escritora, poetisa e membro da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras)

NELSON PESCIOTTA: MENINO DE PINDAMONHANGABA,
EMBAIXADOR DA CULTURA VALEPARAIBANA
Há 93 anos, nascia em Campinas – SP Nelson Pesciotta, ﬁlho
único do alfaiate Generoso Pesciotta e de sua esposa Hermínia.
Da infância e juventude vividas numa casa de esquina com o
Jardim da Cascata, guardou inesquecíveis lembranças, as quais
iluminam os olhos deste “nonagenário menino” que aprendeu as
primeiras letras no Externato São
José e fez os estudos posteriores
no Ginásio Municipal de Pindamonhangaba.
Nelson Pesciotta rememora os dobrados da Banda Euterpe,
as missas de domingo na Matriz,
os jogos de futebol nos times da
Cruzada Eucarística e da Associação Atlética Ferroviária, os doces
da dona Soﬁa no Mercado Municipal, a espera do Rápido na Estação
Ferroviária, os primeiros ﬂertes
com Ariza, aquela que seria sua esposa e a mãe de seus 5 ﬁlhos.
Ao vê-lo recordar os dias de
sua juventude na sua “Paris Valeparaibana”, capto um indescritível
entusiasmo em seu olhar. Luz que
me fascina. Segredo de sua longeva
vida?
Entusiasmo vem do grego EN THEOS que signiﬁca “ter
Deus dentro de si”. A pessoa entusiasmada é aquela preenchida por
Deus e, por isso, pode transformar

Divulgação

Livro registra história
de uma vida dedicada a
alcançar os bons ideais
a natureza em sua volta e fazer
as coisas acontecerem. Para os
gregos, só as pessoas entusiasmadas são capazes de vencer os
desaﬁos, criar realidade, modiﬁcá-la e, sobretudo, acreditar que
é possível fazer dar certo.
E foi justamente o entusiasmo pela cultura de sua “Princesa do Vale” que levou o jovem
aprendiz de jornalismo, em
parceria com Rômulo Campos
D’Arace e outros companheiros,

a idealizar o Jornal “7 Dias” e o Rotary
Club de Pindamonhangaba.
O mesmo entusiasmo norteou
suas ações em prol da educação e da
cultura de Lorena, município onde
exerceu o magistério e viveu durante
60 anos. Na cidade das “Palmeiras
Imperiais”, foi professor, diretor de
escola, supervisor de ensino, advogado, vereador, secretário de educação e
de cultura.
Ao lado de amigos, foi um dos
idealizadores do Instituto de Estudos
Valeparaibanos, da Academia de Letras de Lorena, da Academia Jovem
de Lorena, do Colégio Técnico de Lorena e de incontáveis ações culturais
em prol dos demais municípios do
Vale do Paraíba.
Na ﬂor de seus 90 anos, Nelson Pesciotta mudou-se para São
Paulo e, aos 93, anuncia nova mudança, desta vez, para os EUA!
Na festa de sua despedida
e lançamento do livro que registra
sua história de vida -“Nelson Pesciotta, um educador valeparaibano”,
de Olavo Rubens Leonel Ferreira -,
prometeu aos amigos continuar cultivando sonhos! Só assim provará
para Deus que é um cidadão muito
ocupado: precisa manter vibrante a
chama divina dentro de si e dentro
de nós – discípulos e admiradores
do legado deste embaixador da cultura valeparaibana!

Aspectos 'legais' da lei

“Muitos juízes são absolutamente incorruptíveis;
ninguém consegue induzi-los a fazer justiça.”

Bertold Brecht

A justiça assusta por
paradoxal que pareça.
Essa desconﬁança brota
do universo onde estão
lançados o que é legal ou
não legal e, mesmo assim,
aplicado. Há uma cheiro de desconﬁança no ar.
Nossos direitos se tornam
cada vez mais frágeis.,
apesar da Constituição
Federal aﬁrmar ser este
um Estado Democrático
de Direito.
Em tempos de críticas,
comentários e explicações
das alterações produzidas
no idioma que falamos
pelo acordo ortográﬁco,
quando senhores e senhoras especialistas na
utilização do português
escrito aparecem a todo
instante na mídia para
explicar e justiﬁcar (por
vezes o injustiﬁcável) das
mudanças, bom seria usar
a oportunidade para uma
reﬂexão de caráter jurídicosociológico da utilização
de um termo que, embora
de natureza legal, converteu-se em gíria frequente,
cujo emprego em ocasiões
diversas quer dizer nada,
ou muito, dependendo
das circunstâncias.
Reﬁro-me à palavra
"legal". Tradicionalmente
quer dizer aquilo que decorre de tudo quanto está
expresso na Lei. Contudo,

face aos usos, com o tempo assumiu o signiﬁcado
de "bom", "ótimo", "excelente", "maravilhoso",
"gostoso", "surpreendente", "fantástico" e assim
por diante. Diz a ﬁlha ao
genitor: "papai, passei
no exame". E ele exclama: "legal!" Diz a sogra
entrando em casa com
uma bandeja coberta por
guardanapo: "ﬁz esses
docinhos prá você". E o
genro: "que legal!" Fala a
senhora aos convidados:
"foi muito legal terem vindo..." Fala a ex-mulher ao
ex-marido: "não foi legal
ter deixado o Pedrinho esperando..." Eu próprio, às
vezes penso no domingo à
noite: "legal que não choveu no ﬁm de semana".
Essa palavra ﬁcou impregnada de sentidos que
transcendem ao signiﬁcado original. Mas será que
em outros idiomas ela
aparece assim travestida
com outros usos? Certamente não. Mesmo em
países em que se fala este
idioma com o qual nos comunicamos não se veriﬁca
a aberração. Por que então entre nós é assim? Um
linguista explicaria mais
adequadamente. Questão
de cultura. Dessa cultura zombeteira de dizer as
coisas com outras pala-

vras, usurpando sentidos
e modiﬁcando signiﬁcados só por diversão.
Decisões judiciais são
eventos sérios, solenes. São
legais. Mas legais de verdadeiro sentido, na precisão do termo original. No
Brasil, como em qualquer
outra parte do mundo. Diﬁcilmente alguém ousará
a redundância do comentário: "foi legal" ou pior
contrariado declarar que a
sentença não foi “legal”
Por exemplo em São
Paulo o então Governador
José Serra cria o programa Cidade Legal, ﬁquei
imaginando como seria
essa Cidade Legal, por
exemplo não haveria engarrafamentos, enchentes nem pensar, lixo na
rua, nunca! Sem favelas,
pois favela não é legal,
ninguém pode achar uma
favela legal, jamais. A Cidade é Legal, claro vai ter
um eﬁciente sistema de
transporte coletivo, tudo
muito limpo, muito legal.
Nessa Cidade Legal, paraíso da utopia jurídica, advogados, juízes, promotores,
polícia, seriam inúteis, pois
lá não haveria necessidade,
aﬁnal, lá é a Cidade Legal.
Deboches à parte poderiam ter arrumado outro nome para o projeto
de regularização dos in-

EXPEDIENTE

contáveis conjuntos habitacionais, construídos
e habitados ao arrepio da
Lei, subtraindo de seus
possuidores a possibilidade de exercerem seus
direitos. Assim conclui-se
que esses pobres cidadãos
ﬁcam na ilegalidade.
Tudo que acaba se escorando no termo vulgar
de “legal”, acaba por nos
conduzir a errônea idéia
de que estamos no caminho certo, mais um exercício da Ilusão da Ordem.
Estamos vivendo uma
baita crise e pensamos
que havíamos evoluído,
com os poderes devidamente instalados com respeito aos limites dos outros, fazendo a Republica
se imaginar democrática.
Tal qual campeonato de
várzea rasgaram o regulamento para fazer do campeonato um jogo de cena.
Isso não foi legal. O
tempo dirá não foi legal
mesmo.
Assim só mesmo o malandro, ao escapar, por
um artifício da Lei, das
graves consequências dos
atos que o levaram a julgamento, poderá concluir
ao escapar da condenação: "legal, escapei"!
Claudio Berenguel
Advogado
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Jovens do grupo religioso Parresia
inauguram primeira Casa de Missão
O grupo católico Jovens Parresia abrirá sua
primeira Casa de Missão
para realizar as atividades, com o objetivo de ser
referência para a população. A inauguração será
nesta sexta-feira (13), às
19h30 no loteamento Liberdade, no Distrito de
Moreira Cesar.
De acordo com o coordenador geral, João Felipe
Araújo, além de ser uma
referência, o grupo quer
se aproximar das pessoas
e manter uma convivência
fraternal no local. “Alcançaremos o maior número
possível de jovens e consequentemente suas famí-

lias”, ressalta e acrescenta: “hoje damos um passo
ao encontro dos nossos irmãos. Estamos dispostos
a lutar ao lado deles, sofrer com eles, nos alegrar
e buscar junto com cada
família um novo viver que
Deus proporciona a cada
um de nós”.
Para moradores do
bairro, a Casa de Missão é
uma alternativa para que
os jovens busquem um
ideal de vida e saiam de
atividades ilícitas.
A inauguração será
após uma missa realizada
na Casa de Missão, que
está localizada na antiga
rua 8, no Liberdade 3.

Pm apreende 7,2 mil
Cd’s e dVd’s piratas
no centro de Pinda
Divulgação

Momento da operação da Polícia Militar
A equipe da Atividade
Delegada da Polícia Militar confiscou milhares
de mídias falsificadas nos
baixos do viaduto e na av.
Dr. Jorge Tibiriçá, na tarde de segunda-feira (9).
O primeiro a ser abordado foi um homem de
31 anos, morador do
Castolira, que tentou se
esconder em um depósito, mas ao ser surpreendido assumiu a posse

de 2.880 mídias em sua
banca. Um casal também tentou fugir, mas
foi abordado com a posse de 960 discos. Num
depósito foram encontrados 1.440 mídias, e
abandonados numa calçada mais 1.920.
Ao todo foram apreendidas 7.200 mídias, que
serão destruídas. As três
pessoas foram ouvidas e
liberadas.

Rapaz é detido com
drogas em residência
no nova Esperança
Uma equipe da Polícia Militar recebeu uma
denúncia, na terça-feira
(10), por volta das 19h30,
de que um homem armazenava entorpecentes e
praticava o tráfico de drogas na própria casa.
Chegando ao local denunciado, a presença dos
policiais foi percebida
pelo suspeito, um rapaz de

25 anos, que correu para
dentro da residência.
A casa foi vistoriada
pelos PMs, sendo encontrados 101 pinos de
cocaína, quatro pacotes
pequenos de maconha e
R$ 95.
O homem foi levado
ao Distrito Policial onde
permanece à disposição
da Justiça.

Material encontrado pela Polícia Militar

Divulgação
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Trabalho dos jovens do Grupo Parresia é reconhecido pela Igreja e pela comunidade

novelis realiza terceiro
encontro do ‘Família em ação’
A Novelis realiza nesta
quinta-feira (12), o terceiro encontro do programa
Família em Ação, projeto
que busca unir esforços da
empresa com os familiares de seus profissionais
em prol da segurança.
Com o tema “Comportamento Seguro”, as
atividades incluem treinamento em procedimentos internos e blitz de segurança. Em seguida, o
grupo participará de um
bate-papo com os profissionais da empresa para
apresentar o que absorveu durante as atividades
e sugerir ações voltadas
para saúde, segurança e
meio ambiente.
Já no primeiro ano
do 'Família em Ação', as
blitzes levantaram diversas melhorias com foco
na prevenção de riscos,
sendo que mais de 70% já
foram solucionadas e as
demais se encontram em
andamento.

Divulgação

Momento do segundo encontro do programa, ocorrido no ano passado
O diretor de Operações
da fábrica de Pindamonhangaba, Daniel Freire,
afirma que a continuidade
da iniciativa é uma oportunidade de aproximar
ainda mais a empresa com
os profissionais. “A família
tem papel fundamental ao
reforçar os cuidados que
se deve ter no ambiente
de trabalho. Desta forma,
conseguimos
fortalecer
ainda mais os laços com

os nossos colaboradores
e o compromisso da Novelis com a segurança de
todos”.
Para Érika Mariotto
dos Santos, esposa de José
Ricardo dos Santos, coordenador de Reciclagem da
indústria, o 'Família em
Ação' demonstra o comprometimento da companhia com a segurança. “Ao
abrir as portas da empresa
aos familiares, a Novelis

mostra que tem confiança no que está fazendo e
considera a opinião das
famílias como um auxílio
à busca pelo índice zero
de acidentes de trabalho”,
afirma Érika, que participa desde o primeiro ano
do programa.
O segundo ano do 'Família em Ação' teve início
em março deste ano e, ao
todo, serão realizadas dez
sessões.

gerdau contribui para formação
profissional de universitários

Divulgação

Ao longo desta semana,
estudantes da Unitau –
Universidade de Taubaté
– terão a oportunidade de
conhecer um pouco mais
sobre a atuação e a cultura empresarial da Gerdau,
além do perfil profissional
procurado nos processos
seletivos da Empresa, durante Feira de Oportunidades e Empreendedorismo
realizada na instituição.
Na oportunidade, gestores da Gerdau participarão também de um encontro com os diretores
e coordenadores da instituição de ensino, com o
intuito de contribuir com
sugestões para a melhor

Representantes da indústria na feira promovida pela universidade
preparação dos futuros
profissionais a partir de
experiências e vivências
de mercado.
A feira, que está em
sua quarta edição, busca
promover a inclusão pro-

fissional dos alunos e ex
-alunos da Universidade,
fazendo com que a troca
de informações e experiências possam auxiliar a
compreender e planejar a
carreira de cada partici-

pante. O evento, que ocorre até sábado (14), contará
com palestras de especialistas sobre carreira, empreendedorismo, empregabilidade e mercado de
trabalho.
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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
0510828-75.2010.8.26.0445
Execução Fiscal
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Alpina Industrial e Com de Embalagens Ltda

Processo Físico nº:
Classe: Assunto:
Requerente:
Requerido:

Tribuna do Norte
EDITAL DE CITAÇÃO

PROC.1317-11 PMP -04-04-2016

Processo Físico nº:
0501940-83.2011.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Coper Consórcio Operador da Rodovia Presidente Dutra

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena,
na forma da Lei, etc.

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 DA(S)
EMPRESA(S) 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 Localização
e funcionamento, ISSQN. 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: Alpina Industrial e Com de Embalagens Ltda
Documentos da Executada: nada consta
Execução Fiscal nº: 0510828-75.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
Data da Inscrição:08/01/2008 e/ous
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0033413 e/ous
Valor da Dívida: R$2.063,84
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 27 de abril de 2016.

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 ISS/ Imposto sobre Serviços. 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: Coper Consórcio Operador da Rodovia Presidente Dutra
Documentos da Executada: Nº Divida 20892/16074
Execução Fiscal nº: 0501940-83.2011.8.26.0445-PROC.1317/11
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 06/12/2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00019497
Valor da Dívida: R$ 30.560,42.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de março de
2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

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

EDITAL DE CITAÇÃO

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:
Classe: Assunto:
Requerente:
Requerido:

0511527-66.2010.8.26.0445
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Jose Alves da Silva

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(S)
EXECUTADO (S) 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: Jose Alves da Silva
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0511527-66.2010.8.26.0445
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:0028453 E/OUS
Valor da Dívida: R$761,94
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Processo Físico nº:
0505532-72.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo <<
Nenhuma informação disponível >>
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Raimunda N F Martins e Outras

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena,
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
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 Execução Fiscal(Localização e funcionamento).
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.

12 de maio de 2016
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PROCESSO Nº 1004717-42.2015.8.26.0445. 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 as(os) terceiros interessados que Fca Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda.
propôs uma ação de Protesto contra Vita Comercial de Veiculos Ltda, Nossa Senhora do Bom Sucesso, 3011,
Bela Vista - CEP 12412-401, Pindamonhangaba-SP, CNPJ 71.625.990/0001-00, alegando em síntese: FCA
FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede na Cidade de
Betim, Estado de Minas Gerais, na Avenida do Contorno, 3455, Bairro de Paulo Camilo, inscrita no CNPJ/MF
n. 16.701.716/0001-56, por seus advogados (doc. 01), vem, respeitosamente, à presença de Vossa
Excelência, com fundamento nos arts. 867 e seguintes do CPC, promover o presente PROTESTO em face de
VITA COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede social nesta Comarca,
na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, nº 3.011, Bela Vista, CEP 12412-401, inscrita no CNPJ/MF nº
71.625.990/0001-00, pelas razões de fato e de direito a seguir deduzidas. DOS FATOS: A ora Requerente
é conhecida fabricante de veículos automotores que atua no Brasil há mais de 40 anos, distribuindo sua
produção majoritariamente, por intermédio de sua rede de concessionárias, na forma da Lei n. 6.279/79 –
Lei Ferrari. A Requerida, por sua vez, é concessionária da FCA desde 26 de julho de 1993, tendo como área
de concessão para a exploração de sua atividade empresarial, além dos limites territoriais desta cidade,
aqueles dos municípios de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí (doc. 02).
Conforme se infere das cláusulas do contrato de concessão celebrado entre a Requerente e a Requerida,
o objeto do contrato é a revenda no varejo, pela VITA, dos veículos e peças de reposição produzidas pela
FCA. Confira-se: (....). Ocorre que, recentemente, ao receber a carta de citação para apresentação de resposta
a uma ação judicial (autos nº 1003081-41.2015.8.26.0445 – doc. 3) a FCA tomou conhecimento de que a
VITA, possivelmente com vistas a incrementar suas vendas, vem promovendo a captação de poupança popular,
por intermédio da administração e coordenação de grupos similares a um consórcio, o que lhe é absolutamente
vedado, uma vez que não tem autorização do BACEN para tanto. De fato, após o recebimento da mencionada
carta de citação, a FCA realizou uma busca no site no Tribunal de Justiça de São Paulo e localizou outras
ações (doc. 4) em que consumidores que aderiram a uma modalidade de vendas semelhante a um grupo de
consórcios irregularmente ofertada pela VITA, reivindicam a devolução das parcelas acordadas em no contrato
ou a entrega de veículos. As ações judiciais e os documentos que as instruem, dos quais a FCA tomou a
liberdade de destacar alguns (contratos, termos e comprovantes de pagamentos de parcelas - doc. 5) atestam
que a modalidade de vendas indevidamente promovida pela VITA é propositadamente denominado como
“Contrato particular de promessa de compra e venda parcelada com entrega programada e outras avenças
para grupos autônomos”, porém contém inegavelmente todas as premissas e características de um contrato
de consórcio, eis que “visa a formação de grupos de pessoas, que se reúnem para a constituição de um
capital determinado, com vistas à aquisição de idêntica espécie de bens, em uma quantidade equivalente
ao número de integrantes do grupo. No decurso do prazo de duração, todas contribuem com valores que,
somados, são suficientes para a aquisição de um ou mais bens, os quais serão sorteados em épocas
predeterminadas, entre os participantes.” Para que não restem dúvidas quanto ao que ora se afirma, confirase o teor das cláusulas dos contratos denominados pela VITA como “vendas futuras”: (...). Por óbvio que,
assim que tomou conhecimento da prática reiterada dessa conduta ilícita perpetrada pela VITA, a FCA
imediatamente alertou a concessionária acerca da ilegalidade de tal prática e da configuração de violação
ao contrato de concessão, conforme se observa da notificação extrajudicial enviada no dia 09.11.2015
(doc. 6). Evidentemente que, além da patente violação do contrato de concessão, os grupos criados pela
VITA, similares aos grupos de consórcio, são irregulares, ante a ausência de autorização do BACEN para
tanto, em violação aos artigos 6º e 7º da Lei nº 11.795/2008, in verbis: (...). Enfatizese, outrossim, que, diante
de tal conduta adotada pela VITA, cumulada com diversas outras infrações contratuais perpetradas em
caráter reiterado (descumprimento de metas, descumprimento do plano de ação, índices inferiores aos
observados no Regional e existência de dívidas), à FCA não restou alternativa senão a denúncia motivada
do contrato de concessão (doc. 6). Ademais, a constituição dos grupos semelhantes àqueles existentes em
consórcios por parte da VITA, além de configurar prática ilegal e não autorizada pelo BACEN, está
comprometendo sobremaneira a imagem e a boa reputação da FCA, porquanto a concessionária não está
honrando com as obrigações assumidas com os consumidores. Como é cediço, a Lei Ferrari e o próprio
contrato de concessão veda qualquer tipo de interferência da montadora nas atividades de suas
concessionárias. Vejamos, respectivamente, o texto da lei e do contrato: (...) Todavia, a Requerida ignorou
as disposições do contrato de concessão e da própria lei ao promover e administrar formas heterodoxas de
venda de veículos e de captação de poupança popular. É inegável que a aludida prática perpetrada pela
VITA é absolutamente prejudicial à FCA, não apenas por macular a sua marca, mas também por acarretar o
risco de que a FCA venha a ser acionada pelos consumidores eventualmente lesados por essa conduta
irregular da VITA, mesmo não tendo a FCA qualquer participação no negócio. Em verdade, tal receio já se
concretizou com o recebimento de carta de citação pela FCA para responder aos termos de uma demanda
ajuizada por um consumidor insatisfeito com o inadimplemento contratual único e exclusivo da VITA. De fato,
excluindo-se o fato de que a FCA não pode compactuar com a conduta ilícita da sua concessionária o que
por si só já permite que a FCA adote providências para proteger a sua reputação tem que se considerar
ainda que, caso a VITA deixe de cumprir todos os contratos firmados, é absolutamente previsível que os
consumidores tentarão reaver os seus prejuízos junto à FCA, como comumente ocorre nestes casos. E o risco
de que a VITA deixe de cumprir os contratos por ela firmados não é mera conjectura ou receio infundado da
FCA, já que o contrato de concessão foi motivadamente denunciado pela FCA, conforme a notificação
extrajudicial datada de 09.11.2015, visto que a Requerida (i) não estava cumprindo as metas de vendas
estabelecidas no plano de ação; (ii) perdeu, gradativamente, participação na sua área de atuação; (iii)
contribuiu para a descapitalização e a indisponibilidade de linhas de crédito, visto que está inadimplente
junto ao Banco Fidis, tendo realizado um saque no valor de R$ 1.353.652,33 (um milhão, trezentos e cinquenta
e três mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos) do “fundão” para quitação de duplicatas
vencidas; (iv) possui débito com a FCA no valor de R$ 202.276,65 (duzentos e dois mil, duzentos e setenta e
seis reais e sessenta e cinco centavos) e, finalmente, (v) violou o contrato de concessão na medida em que
passou a comercializar veículos de formas não previstas no contrato de concessão e na lei. A fragilidade
financeira da Requerida é extremamente preocupante, já que, apesar dos inúmeros esforços empreendidos
pela Requerente, a VITA não apenas deixou de quitar as suas dívidas com a FCA, como ainda vem apresentando
desempenho de vendas muito abaixo do esperado e da meta estabelecida no plano anual. Isto é, a
concessionária VITA demonstra inegavelmente evidentes sinais de insolvência e, por consequência lógica, de
que também dificilmente conseguirá cumprir com os contratos irregulares celebrados com os seus clientes, o
que certamente levará a que a FCA seja acionada pelos consumidores lesados como já ocorreu mesmo não
tendo qualquer participação na formação dos grupos em que estes foram inseridos. Portanto, havendo o
fundado risco de que a VITA não cumpra diversos contratos celebrados com consumidores e, por conta disso,
a FCA possa a vir ser indevidamente acionada em diversas demandas, é plenamente factível e cabível o
protesto ora requerido, a fim de prevenir e ressalvar responsabilidades. Assim, com o intuito de prevenir
responsabilidades e ressalvar os seus direitos, não resta alternativa à Requerente senão requerer o presente
protesto, com finalidade precípua de dar amplo conhecimento a terceiros de que a FCA jamais participou,
compactuou ou fomentou os contratos irregularmente promovidos pela VITA, de forma que não se responsabiliza
por eventual inadimplemento da VITA em relação aos mencionados contratos, evitando-se desta forma posteriores
alegações de ignorância ou boa-fé de terceiros que, eventualmente lesados pela Requerida, pretendam
imputar responsabilidade à FCA. DO DIREITO. Por todas as razões expostas acima, mostra-se plenamente
cabível o ajuizamento do presente protesto, na dicção do art. 867 do CPC. (...) O protesto pleiteado pela FCA
se enquadra perfeitamente nas normas legais invocadas. Nessa medida, estão presentes os requisitos exigidos
pelo art. 867 do CPC a autorizar o protesto. Justifica-se ainda mais tal providência, uma vez que a Requerente
não tem a menor ciência de quem são as pessoas que firmaram os contratos de consórcios com a VITA, impondo
o deferimento da publicação dos editais almejados. DOS PEDIDOS. Por todo o exposto, requer-se seja deferido
o presente PROTESTO, conforme previsto nos artigos 867 e 870, I, ambos do Código de Processo Civil, com
finalidade precípua de dar amplo conhecimento a terceiros, por meio de publicação urgente de editais em
jornais de grande circulação, de que a FCA jamais participou, compactuou ou fomentou os contratos irregulares
semelhantes a contratos de consórcio que foram promovidos e firmados pela VITA, de forma que não se
responsabiliza por eventual inadimplemento da VITA em relação aos mencionados contratos, evitando-se
desta forma posteriores alegações de ignorância ou boa-fé de terceiros que, eventualmente lesados pela
Requerida, pretendam imputar responsabilidade à FCA. Outrossim, requer-se a devolução dos autos, após a
devida intimação da VITA, pelos correios, e da publicação dos editais, independentemente de traslado, conforme
o artigo 872 do Código de Processo Civil. Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00. Termos em que, Pede deferimento.
São Paulo, 12/11/2015. (a) Fábio Teixeira Ozi (OAB/ SP 172.594). DESPACHO: Processo Digital nº 100471742.2015.8.26.0445. Vistos. 1. Notifique-se a requerida dos termos da petição inicial. 1.1. Tratando-se de processo
digital, decorrido o prazo de 48h (quarenta e oito horas) da intimação da requerida, os autos digitais permanecerão
à disposição da parte autora para os fins do artigo 872 do Código de Processo Civil. 1.2. Após, arquive-se. 2. Para
notificação de terceiros interessados por edital, intime-se a parte autora para fornecer à Serventia, por e-mail ou
pen drive, minuta de edital para elaboração de cálculo das custas de publicação no DJE. 3. Concedo o prazo de
5 dias para a parte autora regularizar a representação processual. Foi determinada a publicação do presente
edital para notificação de Terceiros Interessados. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de fevereiro de 2016.

Executada: Raimunda N F Martins e Outras
Documentos da Executada: Nº Divida 0001509/0010484/0000244.
Execução Fiscal nº: 0505532-72.2010.8.26.0445-PROC.3207/10
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Imposto Predial
Data da Inscrição: 25/10/10
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 01111506034000
Valor da Dívida: R$ 1.146,56
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de março de
2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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

PROGRAM

EXTRATO – PREGÃO N° 002/2016

EDITAL DE CITAÇÃO

PMP 1377-09 07-04-2016

Processo Físico nº:
0012111-30.2009.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de
Estabelecimento
Requerente:
Município de Pindamonhangaba
Requerido:
Ti & Djov Consultoria Sc Ltda

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena,
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
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 Município 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, 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: Ti & Djov Consultoria Sc Ltda
Documentos da Executada: CCM: IM11904
Execução Fiscal nº: 0012111-30.2009.8.26.0445-PROC.1377/09
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 13/10/2009
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00011904
Valor da Dívida: R$ 3.010,57
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de março de
2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

MUNICIPIO D

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha aberto pregão presencial, nº
02/2016, com encerramento dia 25/05/2016, às 10h00, para aquisição de material de expediente papel sulfite tamanho A4. Maiores informações pelo telefone (12)3644-2250, ou na Câmara, na
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08h às 12h e das 13h30 às
17h30, inexistindo custo para retirada na Câmara. O edital também estará disponível pelo site
www.camarapinda.sp.leg.br sem ônus.

PESSOAS INCLUÍDAS OU REINC
VERIFIQUE

OPROGRAMA
ÚLTIMO
DIA
PARA RECEBIMENTO
BOLSA
FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA
ATUALIZ
PESSOAS INCLUÍDAS OU REINCLUÍDAS NO PROGRAMA EM MAIO/2016
VERIFIQUE SEUdúvidas
NOME AQUI sobre o calendário
Para esclarecer
O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE MAIO/2016 É DIA 29/08/2016
ATUALIZADO EM 10/05/2016
Parae demais
proc
Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos
cartões, ligar paradúvidas,
0800 726 0207.
Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social do município.

NIS
13327283892
10889744243
12731702267
21235584269
16030308530
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** EDITAIS ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito
na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO Nº. 046/2016 (PMP 7681/2016)
Para “aquisição de cestos de lixo, espelhos, cabideiros e
escadas destinados à montagem do CEU (Centro de Artes e
Esportes Unificado) de Pindamonhangaba”, com encerramento
dia 10/06/16 às 08h e abertura às 08h30.
PREGÃO Nº. 113/2016 (PMP 12051/2016)
Para “aquisição de materiais para pintura para uso nas obras
e manutenções diversas executadas no Distrito de Moreira
César”, com encerramento dia 08/06/16 às 08h e abertura às
08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 119/2016
(PMP 12392/2016)
Para “aquisição de materiais elétricos para expansão do parque
de iluminação pública no Município de Pindamonhangaba,
conforme solicitado pelo Departamento de Obras Viação”, com
encerramento dia 13/06/16 às 08h e abertura às 08h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 120/2016
(PMP 12394/2016)
Para “aquisição de polpa de fruta para alimentação escolar,
conforme termo de referência”, com encerramento dia 10/06/16
às 14h e abertura às 14h30.
TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2016
Para “contratação de empresa especializada para execução da
cobertura da quadra poliesportiva no Loteamento Castolira, com
fornecimento de material e mão de obra”, com encerramento
dia 31/05/2016 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.
*** CONTRATOS ***
PREGÃO Nº. 016/2016 (PMP 5063/2016)
Foi firmado o contrato 070/2016, datado de 12/04/2016, para
“contratação de empresa especializada em dedetização,
desratização, desinsetização, descupinização e limpeza
de caixa d’água no Palacete da Palmeira Museu Histórico
e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, Palacete 10
de Julho-Centro de Memória Barão Homem de Mello pelo
período de 12 meses”, no valor total de R$ 7.995,96, vigente
por 12 meses. Assina pela contratante a gestora, Sra Marcia
Fernandes Lima Silva, e pela contratada, empresa AMB Tec
Imunização Ltda ME, o Sr João Donizete Dorta.
PREGÃO Nº. 017/2016 (PMP 5064/2016)
Foi firmado o contrato 084/2016, datado de 27/04/2016, para
“contratação de empresa especializada para prestação de
serviço de manutenção, com fornecimento de peças, do
equipamento para sinalização viária, montado sobre o chassi
do veículo Volkswagen, modelo 8.150, ano 2004, placa DBA0918, pertencente à Secretaria de Obras e Serviços desta
municipalidade”, no valor total de R$ 20.000,00, vigente por
12 meses. Assina pela contratante o gestor, Sr Marco Antonio
Guerrero, e pela contratada, empresa JE Correia Indústria e
Comércio Ltda, o Sr Jonathan Alves Correia.
PREGÃO Nº. 030/2016 (PMP 6026/2016)
Foi firmado o contrato 061/2016, datado de 11/04/2016, para
“aquisição de peças para a contínua prestação de serviço de
manutenção das áreas rurais para atendimento dos produtores
rurais de nosso município e peças de reposição e acessórios
para roçadeiras laterais pertencentes à Secretaria de Obras e
Serviços desta municipalidade”, no valor total de R$ 11.200,50,
vigente por 12 meses. Assina pela contratante os gestores, Sr
Jose Antonio Rodrigues Alves e Sr Francisco Norberto Silva
Rocha de Moraes, e pela contratada, empresa Martini Comércio
e Importação Ltda, o Sr Juarez Teixeira.
Foi firmado o contrato 062/2016, datado de 11/04/2016, para
“aquisição de peças para a contínua prestação de serviço de
manutenção das áreas rurais para atendimento dos produtores
rurais de nosso município e peças de reposição e acessórios
para roçadeiras laterais pertencentes à Secretaria de Obras e
Serviços desta municipalidade”, no valor total de R$ 570,00,
vigente por 12 meses. Assina pela contratante o gestor, Sr Jose
Antonio Rodrigues Alves, e pela contratada, empresa Raul
Rabello Neto EPP, o Sr Raul Rabello Neto.
Foi firmado o contrato 063/2016, datado de 11/04/2016, para
“aquisição de peças para a contínua prestação de serviço de
manutenção das áreas rurais para atendimento dos produtores
rurais de nosso município e peças de reposição e acessórios
para roçadeiras laterais pertencentes à Secretaria de Obras e
Serviços desta municipalidade”, no valor total de R$ 5.142,50,
vigente por 12 meses. Assina pela contratante o gestor, Sr

COMUNICADO
O Diretor Técnico de Departamento, do Departamento de Descentralização do
Desenvolvimento, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, faz saber que se encontra
disponível para venda, no Polo Regional do Vale do Paraíba - Pindamonhangaba,
aproximadamente 1.000 (Um Mil) Quilos de Banana, no dia 23/05/2016, as 09:00
horas, na Avenida Drº Antonio Pinheiro Junior n. 4009 - CEP: 12.412-010 - Cidade:
Pindamonhangaba/SP. Os produtos remanescentes serão vendidos até dia
30/12/2016, em dias uteis e as 09:00 horas. Havendo mais de um interessado o critério
de desempate será a melhor oferta. Processo SAA: 5.946/2016

Jose Antonio Rodrigues Alves, e pela contratada, empresa
Unimaquinas Ferramentas e Equipamentos Ltda ME, o Izael
Vianna Rocha.
PREGÃO Nº. 035/2016 (PMP 7321/2016)
Foi firmado o contrato 079/2016, datado de 25/04/2016, para
“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 de Solidariedade)”, no
valor total de R$ 4.720,00, vigente por 12 meses. Assina pela
contratante a gestora, Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e
pela contratada, empresa Centrinet Tecnologia Ltda EPP, o Sr
Cesar Florencio de Souza.
Foi firmado o contrato 080/2016, datado de 25/04/2016, para
“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 de Solidariedade)”, no
valor total de R$ 1.587,50, vigente por 12 meses. Assina pela
contratante a gestora, Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e
pela contratada, empresa HSX Comércio e Serviços EIRELI
EPP, o Sr Thyago Telles Pereira.
PREGÃO Nº. 063/2016 (PMP 9146/2016)
Foi firmado o contrato 100/2016, datado de 03/05/2016, para
“contratação de empresa especializada na realização de
serviços em exames de ultrassonografia obstétrica e exames
de ultrassonografia obstétrica morfológica com doppler”, no
valor total de R$ 472.320,00, vigente por 12 meses. Assina pela
contratante a gestora, Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e
pela contratada, empresa W K Radiologia Ltda, a Sra Wan Tsai
Yung.
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EDITAL DE CHAMADA DA SOCIEDADE SIVIL PARA COMPLETAR O QUADRO DE
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL – CATEGORIA SUPLENTES – GESTÃO
2015/2017 DO CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA.
O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba
na pessoa de seu Presidente, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal
2.626/91, bem como diretrizes aprovadas na 8ª reunião ordinária do CMDCA no dia 10 de
maio de 2016, vem,
CONVOCAR os movimentos de defesa dos direitos, as entidades de atendimento e de
estudos e pesquisas, relacionadas à criança e ao adolescente, com sede no município de
Pindamonhangaba para o credenciamento e inscrição de representantes que queiram completar o
quadro de Conselheiros Suplentes Representantes da Sociedade Civil que deverão integrar o
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Gestão 2015/2017, cujas normas
são regidas pelo presente Edital.
Artigo 1°. Ficam convocados os movimentos de defesa dos direitos, as entidades de
atendimento e de estudos e pesquisas, relacionadas à criança e ao adolescente, com sede no
município de Pindamonhangaba para completar as vagas de Conselheiros Suplentes de
representação da sociedade civil do CMDCA - Pindamonhangaba.
Artigo 2º. Os movimentos e as entidades interessadas deverão proceder da seguinte maneira
para a inscrição e credenciamento de seus representantes:
I – Para Entidade de atendimento:
 Ficha de inscrição (conforme modelo)
 Copia do registro no CMDCA ou protocolo de renovação.
II – Para os Movimentos de defesa dos direitos e Entidades de Estudos e Pesquisas:
 Ficha de Inscrição (conforme modelo)
 Comprovação de existência (Cópia registrada de Estatuto Social, Regimento Interno, CNPJ
ativo, Relatório de Atividades, Publicações).
Artigo 3º. O pedido de inscrição dos representantes deverá ser feito diretamente na sede do
CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba, à
Travessa Rui Barbosa, 37, Centro, Pindamonhangaba, das 8h30 às 11h30 e das 14 às 16h00,
no período de 12 de maio a 20 de maio de 2016.
Parágrafo Único: Os inscritos deverão se apresentar para uma ASSEMBLEIA
EXTRAORDINÁRIA no dia 24 de maio de 2016, às 16h30, no Auditório da Prefeitura
Municipal, onde serão eleitos os dois representantes que completarão o quadro de conselheiros
suplentes.
Artigo 4º. A posse dos eleitos será imediata à eleição, devendo os mesmos assumirem suas
posições na reunião ordinária que ocorrerá no mesmo dia e local, em seguida à Assembleia.

*** AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO/SERVIÇO ***

Artigo 5º. Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria Executiva do CMDCA.
Pindamonhangaba, 10 de maio de 2016.

PREGÃO Nº. 011/2016 (PMP 3989/2016)

Ana Maria Rita Gomes
Presidente em exercício do CMDCA

Objeto: aquisição de bancos de concreto com encosto e
conjuntos de mesa redonda de concreto com tabuleiro de dama
e 02 bancos curvos, a serem instalados nas praças e parques
do município , conforme solicitação do Departamento de Obras
e Viação.
Contratada: GP Comércio e Distribuidora de Produtos de
Papelaria Ltda ME
Autorização: 0663/2016 – Valor: R$ 8.500,00 – Data: 04/05/2016
Autorização: 0664/2016 – Valor: R$ 17.727,00 – Data:
04/05/2016
PREGÃO Nº. 022/2016 (PMP 5888/2016)
Objeto: aquisição de dispenser para preservativos para todas
as unidades de saúde através da verba PAM. Aplicação:
prevenção de DST/AIDS.
Contratada: Luiz C de Melo Souza Lorena ME
Autorização: 0618/2016 – Valor: R$ 15.500,00 – Data:
29/04/2016

ANEXO
FICHA DE INSCRIÇÃO
Processo eleitoral para representantes da Sociedade Civil – CMDCA (2015/2017)
Instituição: ______________________________________________________________
Tipo: Movimento ( ) Entidade de Atendimento ( ) Entidade de Estudos e Pesquisa ( )
Endereço Completo: _______________________________________________________
Telefone de contato: _______________________________________________________
Email: __________________________________________________________________
Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________
Representante Legal (Coordenador do Movimento)
Nome: __________________________________________________________________
RG: ______________________ CPF: _________________________________________
Telefone para contato: ____________________ Email:____________________________
Indicados para o processo eleitoral
Nome: __________________________________________________________________
RG: ____________________________CPF: ____________________________________
Telefone para contato: __________________email: _______________________________
Nome: __________________________________________________________________
RG: ____________________________CPF: ____________________________________
Telefone para contato: __________________email: _______________________________
Atividades e/ou principais projetos executados em 2015:

*** ADITAMENTOS ***
PREGÃO Nº. 078/2013 (PMP 13515/2013)
Foi firmado o aditamento 01/2016, datado de 25/04/2016, ao
contrato 115/2013, que cuida da “contratação de empresa
especializada para prestação de serviço de imunização
e controle de pragas urbanas nos prédios da Secretaria
de Educação”, para acréscimo de 20,8175%, ou seja, R$
102.107,12, em atendimento à justificativa da Secretaria
de Educação e Cultura. Assina pela contratante a Sra Maria
Aparecida Pedroso Rocha Pena, e pela contratada, a empresa
Procontrol Serviço de Controle de Vetores e Pragas Urbanas
Ltda, o Sr Guilherme Ardito Teixeira.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Documentos Apresentados
( ) Ficha de Inscrição
( ) Cópia do Registro no CMDCA ou Protocolo de Renovação (para entidades de atendimento)
( ) Cópia do documento que identifique os dirigentes em exercício
( ) Lista nominal, assinada e com número de documentos de identidade de, pelo menos 10 (dez)
integrantes do movimento, da qual conste também o nome de seus dirigentes, com os respectivos
endereços.
( ) Outros. Quais ________________________________________________

Pindamonhangaba, ____ de______________ de 2016.
__________________________________________________
(Identificação e Assinatura do Representante Legal)

PREGÃO Nº. 042/2015 (PMP 7267/2015)
Foi firmado o aditamento 01/2016, datado de 27/04/2016,
ao contrato 088/2015, que cuida da “aquisição de gêneros
alimentícios (pão, leite, etc), para consumo do posto do Corpo
de Bombeiros de Pindamonhangaba”, para prorrogação até
03/05/2017, e reajuste de 10,73%, conforme variação do índice
IPC-FIPE, para o valor total de R$ 25.346,23. Assina pela
contratante o Sr Edson Macedo de Gouvea, e pela contratada,
a empresa Maria de Lourdes de Souza Rezende ME, o Sr
Carlos Cesar Rezende.
PREGÃO N º. 018/2014 (PMP 4849/2014)
Foi firmado o aditamento 01/2016, datado de 10/03/2016, ao
contrato 062/2014, que cuida da “contratação de empresa
em seguro de veículos para a Secretaria de Saúde”, para
prorrogação até 13/03/2017. Assina pela contratante a Sra
Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa
Mapfre Seguros gerais S/A, o Sr Alexandre Luro.
Foi firmado o aditamento 01/2016, datado de 10/03/2016, ao
contrato 063/2014, que cuida da “contratação de empresa
em seguro de veículos para a Secretaria de Saúde”, para
prorrogação até 13/03/2017. Assina pela contratante a Sra
Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, a Sra Neide
Oliveira Souza e o Sr Eduardo Fraguas Kozma.

REUNIÃO: - SEMANA DE COMBATE AS DROGAS 2016
DIA: - 16/05/2016 - 10:00H. - SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE
Venho através deste em nome da Secretaria de Saúde e Assistência Social e Associação
Pro Coalizões Antidrogas do Brasil (Coalizão Pinda), contar com vossa participação ou
representante, na reunião a ser realizada dia 16/05/2016 (segunda-feira) às 10h, na sede
da Secretaria de Saúde. Nesta reunião será organizada a segunda edição da SEMANA
DE COMBATE
AS DROGAS 2016 - em nossa cidade, a ser realizada entre os dias 20 a 26/06/2016.
A Edição do ano passado foi um grande sucesso, tendo repercussão Nacional.
Contamos com a participação e apoio de todos envolvidos para a realização desta
SEMANA DE COMBATE AS DROGAS em nossa cidade.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba,
Moreira César e Roseira, convoca os trabalhadores da
Confab Industrial S/A - Unidade Tubos, Confab Industrial S/A
- Unidade Equipamentos - Moreira César e Tenaris Coating
S/A (Socotherm do Brasil S/A) que foram contemplados
na sentença e acórdão dos processos 650/1991, 651/1991
e 466/2005 para participarem da Assembleia Extraordinária
que será realizada no dia 22, mês de maio de 2016, às 12:00
horas em primeira convocação e às 13:00 horas em segunda
convocação na sede do sindicato, que fica localizada
à Rua Sete de Setembro, nº 232/246, centro, cidade de
Pindamonhangaba, com a seguinte ordem do dia:
a) Conhecimento e deliberação para aprovação
ou não de proposta de acordo judicial junto às
reclamadas acima citadas sobre a insalubridade e a
periculosidade;
b) O sindicato informa que fará plantão judiciário
para esclarecer dúvidas e dar conhecimento da
proposta de acordo judicial a todos os trabalhadores
contemplados nos respectivos processos nos dias
18, 19, 20 e 21, das 9h às 17h, do corrente mês.
Pindamonhangaba, 12 de maio de 2016.
Renato Marcondes de Oliveira
Presidente

QUINTA-FEIRA

Pindamonhangaba
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cotidiano
Tribuna do Norte
Novena da festa de Santa Rita
de Cássia começa nesta sexta

Santa Rita de Cássia

divulgação

A novena da tradicional Festa de
santa rita de Cássia, no Bonsucesso,
começa nesta sextafeira (13). Há mais
de 30 anos a festa
reúne fiéis de toda
a comunidade e até
mesmo de outras cidades. Para o padre
luiz Paulo de Aquino Cunha, o evento
representa toda a devoção à santa – que é
padroeira do bairro.
“essa comemoração,
tão antiga, mostra
todo o fervor do
povo da cidade por
santa rita, a vene-

ração à santa”, disse
o vigário.
A novena vai até
o próximo sábado
(22), com missa todos os dias, celebrantes e comunidades convidadas.
no período da preparação para a festa
haverá barracas de
comes e bebes, bingo e quermese.
no dia 22, dia da
festa, haverá missa
em louvor à santa
rita de Cássia, logo
após, às 10 horas, a
procissão. em seguida, almoço e depois o bingo.

Festa realizada no campo de futebol do Bonsucesso

etec e Fatec oferecem 560 vagas para
cursos técnicos e superiores gratuitos
AiAndrA Alves MAriAno
***
estão abertas as inscrições dos processos seletivos da etec - escola Técnica estadual - e da Fatec
– Faculdade de Tecnologia – de Pindamonhangaba, para o 2º semestre de
2016. As duas juntas oferecem 560 vagas em cinco
cursos de nível superior e
sete cursos de nível Técnico. Todos são gratuitos.
no caso da etec, as inscrições seguem até sextafeira (13) e o valor da taxa
é de r$ 30.
na cidade, são oferecidas vagas para os cursos
Técnico em Administração, Técnico em informática, Mecânica, nutrição
e dietética e Técnico em
serviços Jurídicos.
Também há os cursos Técnicos em recursos Humanos
e logística, na extensão ee
Professora Alzira Franco e
Administração, na extensão
ee Prof. rubens Zamith.
os cursos técnicos têm
duração de 18 meses.

Para concorrer a uma
das vagas do vestibulinho
para o ensino Técnico, o
candidato precisa ter concluído o ensino Médio ou
estar, pelo menos, no 2º
ano.
no site www.vestibulinhoetec.com.br os candidatos encontram todas as
informações necessárias
para escolher os cursos e
unidades para efetuar a
inscrição.
Fatec
A Fatec também segue
com inscrições para o processo seletivo que visa o
preenchimento de 200 vagas de cursos superiores
gratuitos.
os interessados no vestibular da instituição têm
até a data de 9 de junho
para preencher o formulário online e efetuar o pagamento do boleto emitido pelo sistema. A taxa de
inscrição é de r$ 75.
no município são
oferecidos cursos de
Mecânica – Processos
de soldagem, Processos

divulgação

Para auxiliar os estudos, as unidades estão
programando “mutirões”

PROGRAMAÇÃO dA FESTA dE
SANTA RITA dE CÁSSIA
Dia 13 – Sexta-feira- 19h30 – Santa Missa
Pres.: Pe. Luiz Paulo de Aquino Cunha
Animação: Cleiton
Convidados: Devotos de Santa Rita, Comunidade Santa Terezinha (Piracuama).
Noveneiros: Osvaldo Noronha, Alexandrina Salgado de M. Costa, Orlando
Silveira, José Benedito Cardoso, Ana Laura Amanda Naresi e famílias.
Dia 14 – Sábado – 19h – Celebração
Pres.: Diácno Carlos Domingo
Animação: Anuncia-me
Convidado: Comunidade São Geraldo Magela (Cerâmica).
Noveneiros: Thiago Gonçalves, Francisco do Espírito Santo, Vicente de Paula, Francisco Carlos, Silvia de Mello Alves, Felipe
José Alves e famílias.
Dia 15 – Domingo – 19h – Santa Missa
Pres.: Pe. Sebastião César Moreira
Animação: Grupo Sagrado Coração de Maria
Convidado: Genésio Valadão de Mello, Jairo Ferreira Duarte, Sydney José de Souza, Simone Brito, Antonio Luiz Moreira (Passarinho), Kaubi Palêncio e famílias.

Professor e alunos da Fatec
Metalúrgicos, Manutenção industrial e Projetos
Mecânicos. A instituição também oferece o
curso de Tecnólogo em
Gestão empresarial, na
modalidade a distância.
os cursos de tecnologia
da Fatec têm duração de
três anos.
Para concorrer a uma
das vagas do vestibular, o
candidato dever ter concluído ou estar cursando

o ensino Médio ou equivalente, desde que no ato
da matrícula comprove a
conclusão do curso.
As inscrições devem ser
feitas exclusivamente pelo
site www.vestibularfatec.
com.br . Para se inscrever
é necessário preencher
a Ficha de inscrição e o
questionário socioeconômico, imprimir o boleto e
pagar a taxa em qualquer
agência bancária.

escolas da Rede estadual começam
preparação para o enem
A2img / diogo Moreira

divulgação

As escolas que atendem
ao ensino Médio na rede
estadual de são Paulo em
Pindamonhangaba já se
preparam para a edição
2016 do enem - exame
nacional do ensino Médio.
nesta semana, começaram
as inscrições do exame
nacional. Para auxiliar os
estudos, as unidades estão
programando “mutirões”
com intuito de reforçar o
conteúdo das disciplinas
exigidas na prova.
A principal ferramenta
é o próprio currículo oficial
do estado (caderno do aluno e material do professor).
Além disso, as equipes gestoras vão aplicar provões
até novembro. A ideia é
reunir questões de edições

anteriores do enem e também dos vestibulares. outra opção, no caso online, é
o cursinho Pré-Universitário da evesp - escola virtual de Programas educacionais do estado - aberto 24
horas por dia a estudantes
da rede.
nas escolas de período integral o reforço vem
também na área diversificada do programa. Nas
aulas de “preparação acadêmica” são realizadas
atividades em grupos.
Para garantir que nenhum
aluno perca o prazo de
inscrições, as escolas também estão organizando
cadastros coletivos nas
salas do programa Acessa
escola.

Dia 16 – Segunda-feira – 19h30 – Santa Missa
Pres.: Pe. Francisco Carlos Eusébio (Pe. Chiquinho)
Convidado: Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Comunidades São Joaquim (Bela Vista), São Pedro (Beira Rio) e famílias.
Noveneiros: Sebastião de Almeida Sobrinho, José Estevão de Almeida, Valdir Correa da Silva, Regina Maura, José Alvarenga (Zé
Perereca), Maria das Graças de Souza e famílias.
Dia 17 – Terça-feira – 19h30 – Celebração
Pres.: Diácono João Bosco da Silva Ramos
Animação: Grupo Deus Imenso
Convidado: Grupo de Oração Deus Imenso
Noveneiros: Weverton Luiz Ferreira, Matheus de Lima Resende,
Sebastiana Eliete da S. P. Pedroso, Oswaldo de M. Perusses, Matheus Pereira Rangel e famílias.
Dia 18 – Quarta-feira – 19h30 – Santa Missa
Pres.: Pe. Frei Laércio A. de Carvalho
Animação: Grupo Moriá
Convidados: Comunidades São Luiz Gonzaga (Jaraguá - Tté),
Nossa Senhra Imaculada Conceição (Mandu)
Noveneiros: João Francisco da Silva, Waldinei Cesar de Almeida,
Alexandre Pereira Costa (Pió), Maria Teresa F. Gomes, Cleonice
de J. Augustinho, Maria Lucia da S. Queirós e famílias.
Dia 19 – Quinta-feira – 19h30 – Celebração
Pres.: Diácono Misael da Silva Cesarino
Animação: Grupo Raio de Luz
Convidados: Comunidades Santo Antonio (Bosque), Sagrada Família 1 e 2
Noveneiros: João Taliatti Evelin, Mariana A. Queirós de Moraes,
Juliana Santos Luzia, Joaquim Rodolfo de Mello, Nazareno Matias Pereira e famílias.
Dia 20 – Sexta-feira – 19h30 – Celebração
Pres.: Diácono Nicola Angelo Di Stéfano
Animação: Grupo Geração luz
Convidados: Catequese e Grupo de Jovens da Comunidade
Noveneiros: Maria Zilda Redentor de C. Pereira, Walter Valadão
de Mello, Carlos Glauco Pereira, Robson Cursino Martins, Jânio
Ardito Lerário, Luiz Antonio Masquio e famílias.
Dia 21 – Sábado – 19h – Celebração
Pres.: Diácono Flávio Aparecido Alves
Animação: Grupo Vox Populis
Convidados: Comunidades São João Bosco (Oliveiras), Santa
Cruz (Martins)
Noveneiros: José da Silva Junior, Amauri Narezi, Decio Nerosi,
Renato Marcondes de Oliveira, D. Leontino, José Maurindo, Ademar Martino e famílias.
Dia 22 – Domingo
6h – Alvorada (Sino)
10h – Procissão nas ruas do bairro
10h30 – Santa Missa – Pres.: Com. Luiz Carlo de Souza
Animação: GRUPO SEMENTE
12h30 – Almoço
13h30 – Bolo
14h – Bingo

