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PÁGINA 3

‘BORBA GATO’ LANÇA SELO 
COMEMORATIVO DOS 
70 ANOS DO BATALHÃO

O 2ª Batalhão de Engenha-
ria de Combate, ‘Batalhão Bor-
ba Gato’, vai lançar um selo 
comemorativo nesta sexta-fei-
ra (13), às 10h30, no pátio da 
unidade, sobre os 70 anos de 
existência da unidade.

No domingo (15), às 10h30, a 
cerimônia de aniversário do Ba-
talhão Borba Gato contará com 
várias atividades, dentre elas al-
gumas homenagens e o tradicio-
nal desfi le dos militares.

Na quinta-feira (12), a progra-
mação de aniversário teve inspe-
ção do estágio de operação e ma-
nutenção dos robôs anti-bombas, 
no pátio do Batalhão.

Semana da Liberdade realiza 
show com ‘Os de Paula’ hoje

O grupo ‘Os de Paula’, for-
mado por quatro fi lhos do can-
tor de pagode Netinho de Paula, 
fará um show gratuito nesta 
sexta-feira (13), às 21 horas, no 

Largo do Quartel. A apresenta-
ção faz parte da programação 
da ‘Semana da Liberdade’, que 
começou na segunda-feira (9) 
e vai até o sábado (14), quando 

será encerrada com um ato 
público na praça Monsenhor 
Marcondes, às 10 horas, seguido 
por uma concerto com o conjun-
to Nota Samba.         PÁGINA 3

Apta abre 
inscrições 
para curso 
de sistemas 
agrofl orestais

A Agência Paulista de Tec-
nologia dos Agronegócios abriu 
inscrições para o curso ‘Implan-
tação e Manejo Agrofl orestal’, 
que será realizado na quarta-
feira (18), na Apta Regional 
Vale do Paraíba. A iniciativa 
visa sensibilizar agricultores e 
técnicos envolvidos com siste-
mas agrofl orestais e fortalecer a 
construção da agroecologia para 
a restauração ambiental de áre-
as degradadas.

PÁGINA 5

PÁGINA 3Eventos do aniversário do Batalhão são abertos a militares e civis

Bandidos invadem 
residência e 
matam empresário

PÁGINA 5

Cursos da Funvic 
realizam Jornada 
de Gestão

Trabalho de cães 
guias será apresentado 
no sábado

PÁGINA 3

ESPORTES 6

‘Vale’ precisa bater 
Vila Rica para se 
manter no G4
Vila Rica para se 
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Som da Terra
... COMO É QUE EU POSSO ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comi-

go tudo dela e eu não sei...” – Roberto Carlos

- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista - 
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DESTAQUE DA SEMANA

INSTITUTO CCR NOVA DUTRA QUALIFICA 
PROFESSORES SOBRE EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO

MEI inadimplente terá registro cancelado

Os responsáveis pelo 
Posto do Sebrae de Pinda-
monhangaba fi zeram um 
alerta para as pessoas que 
estão inscritas no MEI – 
Microempreendedor In-
dividual – sobre as novas 
regras do programa sobre 
seu cancelamento invo-
luntário.

Isso porque está em 
vigor desde 3 de maio 

a Lei Complementar n. 
123/2006. Em seu § 15-B 
do Art. 18-A, ela prevê o 
cancelamento do MEI que 
fi car por mais de 12 (doze) 
meses consecutivos sem 
o pagamento do boleto 
mensal (DAS) e sem o en-
vio da Declaração Anual 
(DASN-MEI).

Esse mesmo dispositi-
vo menciona que o cance-

lamento ocorrerá na for-
ma a ser disciplinada pelo 
CGSIM – Comitê para 
Gestão da Rede Nacional 
para Simplifi cação do Re-
gistro e da Legalização de 
Empresa e Negócios.

O cancelamento será 
efetivado entre 1º de ju-
lho e 31 de dezembro. 
Para que ocorra o cance-
lamento, devem ocorrer 

simultaneamente as duas 
condições mencionadas 
(a omissão no envio da 
DASN-MEI nos dois úl-
timos exercícios e o não 
pagamento do DAS du-
rante todo o período de 1º 
de janeiro de 2014 a 30 de 
junho de 2016). Uma vez 
cancelado o registro não 
será possível recuperá-lo.

O órgão informa que 
o cancelamento do regis-
tro do MEI também não 
o isenta da responsabili-
dade pelo pagamento dos 
tributos devidos. A rela-
ção dos MEIs que tiveram 
o seu registro cancelado 
será publicada no Por-
tal do Empreendedor. O 
MEI poderá impedir o 
cancelamento do seu re-
gistro, desde que realize 
algum dos pagamentos 
pendentes ou entregue 
alguma das declarações 
atrasadas até 30 de junho 
deste ano.

Professores de esco-
las municipais de Pin-
damonhangaba parti-
ciparam do curso dado 
pelo Instituto CCR Nova 
Dutra na quarta-feira 
(12), na Casa Transitória 
Fabiano de Cristo. Por 

meio do projeto ‘Cami-
nhos para a Cidadania’, 
a habilitação é a educa-
ção no trânsito, onde os 
docentes estarão aptos a 
aplicar as atividades em 
sala de aula.

O principal objetivo 

da qualifi cação é que os 
conceitos sejam incluí-
dos no conteúdo progra-
mático das matérias em 
toda a grade curricular 
aos alunos da 4ª série 
nas escolas municipais. 

Além da educação do 

trânsito, o projeto ‘Ca-
minhos para a Cidada-
nia’ também desenvolve 
trabalhos com professo-
res do 5º ano das escolas 
municipais, com a mes-
ma estrutura, voltado 
para o Meio Ambiente. 

ANJINHO DO VALE Agenda: 
21/5 (sábado 20h30) - Recanto Cai-
pira Pinda. 22/5 (domingo 18h30) - 
Forró do Silvio Taubaté. 27/5 (sexta 
14h) - Lar Irmã Terezinha Pinda. 
28/5 (sábado 18h30) - CCI Pinda.

ARENA 101 Pinda: 14/5 (sá-
bado) – Pedro Henrique & Matheus. 
21/05 (sábado) – Bruninho & Davi. 

BELO SOL Taubaté: 14/5 (sá-
bado 21h) – Bruno&Hyago. Caldi-
nhos de mandioca, quirera com cos-
tela e queijo. 

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda: Baile com 
banda ao vivo todo sábado início 
18h30. Tel Luiz Gongaza (12) 3645-
2361. Av. Abel Corrêa Guimarães, 
Vila Rica.

CERVEJARIA DO GORDO Lo-
rena:  14/5 (sábado) – Root Rock 
Reggae. Top Djs. Via Dutra, divisa 
Guará-Lorena.

CÉSAR BARBOSA 15/5 (Do-
mingo 11h) – Almoço no Restau-
rante Gabriel. Bairro das Campinas, 
Pinda.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
13/5 (sexta) – Banda Brete, Gaby& 
Gustavo, Crhis Tavares, e Giuliano 
Castro. 20/5 (sexta) – Janderson& 
Anderson.

CLUBE DA VILA SÃO BE-
NEDITO Pinda: Realiza baile no 
Recinto São Vito de Moreira César 
domingos às 20h - 15/5 – Banda 
Gold. 22/5 – Marcos Henrique. 29/5 
– Banda Magia do Som.Tel (12) 
3642-2087.

CLUBE DO VAQUEIRO Rosei-
ra: 14/5 - sábado -   Banda ao vivo.  
Dj Toni Balada. Mulher free até meia 
noite. Tel (12) 3641-2424.

CLUBE DO LAZER Taubaté: 
Quarta – 18/5 - Bruno Y Hyago. 18 
- Alexandre Vilela. Domingo –15/5 - 
Raio X. 22 - Tropicalientes. 

CREIX TÊNIS CLUBE de Tre-
membé “Creix: 14/5 (sábado) – 
Banda Alpha Valle. Ingresso R$ 10 
preço único.Tel. (12) 99602-9554 e 
99110-0521.

DEGUST HOUSE Pinda: 15/5 
(domingo) –Baile com banda ao vivo. 
Telefone (12) 99619-5702 (Gerson). 
Rua Dr. Rubião Júnior, 65, ao lado do 
Supermercado Excelsior.

ESTÂNCIA SERTANEJA Caça-
pava: 13/5 (sexta) – Fiduma& Jeca. 
Agora com acesso único a 300 metros 
da Estância. Via Dutra, Aparecida.

FERROVIÁRIA Pinda: Som ao 
vivo no deck da piscina SEXTA-FEI-
RA: 13/5 - César Barbosa. Come-
moração do Dia das Mães. Sorteio 
de brindes e entrega de rosas. As 
mães não pagarão ingresso. Asso-
ciado não paga, não associado R$ 
10 (mulher vip até 23h, depois des-
se 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.

FESTIVAL DE MÚSICA da 
Juventude Pinda: De 18 a 22/5 na 
Praça da Bíblia.

MANGUERÃO Pinda: 13/5 
(sexta) – Banda Gold. Presença de 

free-dancers. Ingresso R$ 10.
MUNDI Taubaté: 14/5 (sába-

do) – Pagode da Ofensa. Fernando 
& Fabiano, Thaís Prado, e Rayane 
Mattos. 

MUTLEY Taubaté: 13/5 (sexta) 
– Noite da Porca e Parafuso. Banda 
A Liga. 14/5 (sábado) – Banda Áries.

ÓPERA MIX Pinda:Quinta – 
Banda sertaneja ao vivo. 14/5 (sába-
do) – Gabriel & Santa Fé. 23/6 (quin-
ta) – Arriba Nelas. Catando a Laço.

PINDABAR: Segunda Serta-
neja com banda ao vivo. Quarta 
Sertaneja: Banda ao vivo.  Sexta – 
Grupos de Pagode ao vivo. Domingo 
- Fabiano Dileto e convidados. 14/5 
(sábado) – Grove Night. Flash back 
anos 70/80/90. Dj Adilson Fernan-
des.

POINT DA FAMÍLIA Pinda: 
Toda quinta - Videokê. 13/5 (sexta 
20h) – Projeto Barnadance. Som 
eletrônico com Djs Adriano K e Ser-
ginho. 14/5 (sábado) – Mozart Pra-
do e Leandro acústico. 15/5 (domin-
go 19h) – Telão com fl ash back. Rua 
Massami Yonemoto, 142, ao lado da 
Via Expressa, antigo “BarNabé”.

RANCHO DO COWBOY 
Taubaté: 14/5 (sábado) – Daver-
ton& Moacyr. Vaca atolada na faixa. 
Estrada do Barrero, ao lado do West 
Point, após o Bar do Carioca.

RANCHO SANTA FÉ Apareci-
da: 13/5 (sábado) - Fiduma& Jeca.

RECANTO CAIPIRA Pinda, no 
Sindicato Rural:Vanda ao vivo toda 
quinta e sábado. 14/5 (sábado) - 
Wilson & Washington. 19/5 (quin-
ta) – Nova Dimensão. 21/5 (sába-
do) – Anjinho do Vale.  Tel. (12) 
99775-0389.

RESTAURANTE COLMÉIA 
Pinda: 21/5 (sábado) – Samba-
nejo. César Barbosa, Fabiano 
Magalhães Dilleto e Grupo Bom 
Talento. Todo domingo -Almoço 
com música ao vivo. Telefone (12) 
3642-2120.

RESTAURANTE GABRIEL 
Pinda: 18/5 (quarta-feira) – Jantar 
com César Barbosa. R$ 15 por pes-
soa.14/05 (sábado) - Almoço. R$ 
15 por pessoa para comer à von-
tade.14/5 (domingo)– Almoço com 
música ao vivo. César Barbosa. R$ 
15 por pessoa.

Os ingressos e mesas para a “RETRÔ NA FER-
RÔ” estão à venda, evento será no dia 21 de maio, 
sábado, com banda “Legião Urbana Cover do Bra-
sil”, que há 15 anos impressiona o público como 
uma das pioneiras no país. 

A festa traz ainda os DJs AdrianoK e Sergi-
nho com o melhor do rock e pop rock nacional e 
internacional com os grandes sucessos dos anos 
80 e 90. 

Ingressos e Mesas - Os ingressos promo-
cionais – 1º lote - estão sendo vendidos por R$ 10 
(associado) e R$ 20 (não associado) no clube, Lo-
jas Netto Jeans (Centro e Shopping Pátio Pinda), 

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

Infelizmente, desde as eleições de 2014, o Brasil 
fi cou praticamente dividido. Separado por opi-
niões e atitudes de duas ideologias políticas, a 

Nação tem vivido uma severa e profunda crise, moti-
vada puramente em seu intrínseco aspecto de descon-
fi ança e falta de bom senso. 

Não era para estar assim, porém os tenebrosos ca-
minhos resultantes da falta de diálogo e da ausência 
de respeito nos levaram a este lamaçal de vergonha 
que temos vivido nos últimos meses.

De um lado, os que defendem o modelo adotado 
pela presidente afastada Dilma Rousseff  e pelo seu an-
tecessor, o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva; de 
outro, os que buscam romper com esse sistema; e no 
meio... opa, não existe meio, não tem direita e nem 
esquerda. O que há somos nós, brasileiros.

Contrários ou favoráveis a uma metodologia de ad-
ministração pública, somos todos fi lhos da soberana 
República Federativa do Brasil.

Temos o direito de nos manifestarmos, de criticar, 
de cobrar, de protestar, porém não nos cabe criar ‘cli-
ma’ de guerra civil, e cultivarmos rancor, medo e pa-
vor de quem não pensa ou não age como nós.

Ainda bem que existem as diferenças. O que seria 
do Brasil, e do mundo, se todos fossem iguais?

Os últimos meses, principalmente, foram caloro-
sos para muita gente. Pessoas que são vizinhos, que 
são amigos de serviço, que jogam bola aos sábados ou 
domingos ou quartas-feiras, que pegam ônibus, que 
sentam ao lado no salão de beleza ou que esperam em 
fi las, como as do INSS... sim, pessoas como todos nós.

Muitos deixaram de falar uns com outros, após dis-
cussões e brigas sobre o que poderia ser ideal para o 
Brasil. Alguns chegaram a agredir fi sicamente, destruir 
patrimônio público e privado, atacar polícias, queimar 
ônibus e incentivar cada vez mais o ódio alheio.

Não, não era para estarmos passando por tudo isso.
Querer o impeachment da presidente ou achar que 

a abertura de processo é equivocada é um direito de 
cada brasileiro, seja ele pobre, rico, branco, negro, as-
salariado, empresário, empreendedor, militar ou es-
tudante.

O que não é admissível é sentir e até observar uma 
guerra sem motivos entre pessoas que buscam o mes-
mo: o melhor para o Brasil.

Agora, passado as primeiras fases do pesado e can-
sativo debate sobre o impeachment e com o pro-
cesso já instaurado, resultando no afastamento de 
180 dias da presidente da República, até que a ação 
seja definida de fato, talvez seja possível termos 
um período mais ameno. Isso porque, de qualquer 
lado que você leitor estiver, e sim você como todos 
os brasileiros têm o direito de escolher o que julgar 
melhor, você terá um pouco mais de paz para viver.

Viver. Olhar para o céu, curtir as manhãs de ou-
tono, se aproximar do seu filho ou mãe, terminar 
aquele projeto do trabalho, torcer para seu time 
em uma competição importante (se ele ainda es-
tiver disputando), limpar o quintal, ir ao cinema, 
levar a esposa para passear, os filhos no Bosque, 
ou pensar no seu futuro.

Vamos lá, de um sorriso para a pessoa que senta 
do seu lado no serviço. Reflita e lembre-se de que 
seu vizinho pode, e, com certeza, tem, dezenas de 
defeitos, mas ele também almeja o bem do Brasil. Não 
é por terem preferência por um ou outro comandante 
que vocês devem fechar a cara um para o outro.

Como já afi rmados, somos todos Brasileiros, seja 
nosso presidente o Michel Temer ou a Dilma Rousseff , 
ou outra pessoa.

O que nos cabe é torcer para que o processo do 
impeachment seja executado de acordo com os 
princípios legais e que, após a apuração de todos 
os fatos e o amplo direito de defesa, a comissão 
responsável chegue a um resultado justo para o 
Brasil. E enquanto isso não for definido, que o 
presidente em exercício consiga retomar o cres-
cimento do Brasil e que se esse for o fruto de seu 
trabalho, que esse desenvolvimento nacional pros-
siga se ele continuar no cargo ou se Dilma Rousseff  
voltar.

É desejo de todos o BEM do Brasil.

Somos todos brasileiros

Após discussões calorosas, 
comportamento do povo deve 

voltar ao normal

Divulgação
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cidade
‘BorBa Gato’ 
comemora 70 anos

Semana da Liberdade promove 
show com ‘Os de Paula’ hoje

Casa transitória promove 
noite da pizza no sáBado

1º musiCão acontece neste sábado

Homem é morto após ser 
rouBado em Casa, no ipê ii

Temporada da vila “galinha 
Pintadinha” termina domingo

O 2ª Batalhão de En-
genharia de Combate 
“Borba Gato” celebra 
neste domingo (15), sete 
décadas de criação com 
uma cerimônia de ani-
versário às 10h30 nas 
instalações da compa-
nhia.

O 5º Batalhão de En-
genheiros de 1908 teria 
dado origem ao 2º BE, 
que 11 anos depois foi 
transferido para a capital 

do estado de São Paulo, 
se instalando em Pinda-
monhangaba em 1947, 
no local onde até hoje se 
encontra aquartelado.

O coronel Rogério 
Caum dirige as compa-
nhias que são compostas 
pela Engenharia de Com-
bate (praça Padre João 
de Faria Fialho), Pontes 
(margens do Rio Paraí-
ba do Sul) e Comando de 
Apoio. As unidades de-

senvolvem os trabalhos-
como a construção de 
pontes, estradas e supor-
te à população como em 
campanhas de conscien-
tização sobre doenças. 

Comemorações

As comemorações 
de aniversário do Bata-
lhão tiveram início na 
quinta-feira (12), com a 
Inspeção do Estágio de 

Operação e Manutenção 
dos Robôs Anti-bombas 
TeodoreTelemax, das 8 
às 16 horas.

Nesta sexta-feira (13), 
a partir das 10h30, será 
realizado o lançamento 
do Selo Comemorativo 

aos 70 anos da criação 
do 2º BECmb. Uma 
autenticação histórica  
para o Batalhão.

A ‘Semana da Liberda-
de’ 2016 vai promover um 
show gratuito de pagode 
com o grupo ‘Os de Pau-
la’, nesta sexta-feira (13), 
às 21 horas, na praça Pa-
dre João de Faria Fialho 
‘Largo do Quartel’. O con-
junto paulistano, formado 
por quatro dos sete filhos 
do cantor Netinho de Pau-
la, está na repescagem do 
programa ‘Super Star da 
Rede Globo’, onde tem 
se apresentado com seu 
maior sucesso, a música 
“Que Mina é Essa?”.

No show em Pinda, 
esta e outras canções do 
grupo, bem como algumas 
coveres de outros conjun-

tos de pagode devem fa-
zer parte do repertório, 
incluindo sucessos do pai 
dos integrantes, à frente 
do Negritude Junior.

No sábado (14), a par-
tir das 10 horas, será re-
alizado, na praça Monse-
nhor Marcondes, um ato 
público com a entrega de 
panfletos e revistas, com 
informativos sobre o as-
sunto, com a presença 
do grupo de pagode Nota 
Samba.

De acordo com os 
membros da Associação 
Afro Livre, instituição ide-
alizadora da Semana da 
Liberdade, além de ativi-
dades e eventos de valori-

zação da cultura afrodes-
cendente, o importante é 
levar a discussão e o com-
bate ao preconceito racial 
para toda a sociedade, re-
pudiando toda e qualquer 
situação discriminatória.

Durante a Semana da 
Liberdade, que iniciou na 
segunda-feira (9), foram 
realizadas várias pales-
tras e atos no município, 
com destaque para infor-
mações à população em 
geral, além e debates nas 
escolas. O objetivo se-
gundo os idealizadores é 
propiciar mais conheci-
mento, interação cultural 
e integração social entre 
pessoas de todas as raças.

A Casa Transitória Fa-
biano de Cristo realiza 
neste sábado (14), a partir 
das 20 horas, a Noite da 
Pizza. Serão servidos 10 ti-
pos de pizza, sistema rodí-
zio, a R$ 14,90 por pessoa. 
Os ingressos podem ser 

adquiridos antecipada-
mente na Casa Transitória 
(rua Fabiano de Cristo, 
555, Crispim).

Mais informações pelo 
telefone (12) 3642-6277 
ou www.casatransitoria.
org.br.

Três indivíduos entra-
ram em uma residência 
anunciando roubo, no 
bairro Ipê II, no Distri-
to de Moreira Cesar, na 
quarta-feira (11) por volta 
das 21 horas. 

Após roubarem certa 

quantia de dinheiro dos 
comerciantes, os indivídu-
os fizeram disparos com 
arma de fogo, atingindo o 
morador da casa, que não 
resistiu aos ferimentos e 
morreu. Até o momento 
ninguém foi preso.

A vila que animou o Shopping 
Pátio Pinda nos últimos dois meses 
termina neste domingo (15). Além 
das opções gratuitas de diversão, 
como piscina de bolinhas, espaço 
para pintura e ovinhos giratórios, a 
vila da “Galinha Pintadinha” atraiu 
cerca de 10 mil crianças na maior 
roda-gigante indoor do Brasil. 

Até domingo (15), a cada R$ 20 
consumidos na Praça de Alimenta-
ção, o cliente ganha um cupom de 
desconto para comprar dois ingres-
sos para a roda-gigante pelo preço 
de R$ 15. Os professores ou os res-
ponsáveis que quiserem aproveitar 
o fim da temporada também podem 

reunir a criançada e agendar uma 
visita à roda-gigante da vila por 
R$ 7 cada ingresso. A excursão 

deverá ser agendada no Departa-
mento de Marketing do shopping, 
pelo telefone (12) 3522-5591. 

Em prol  do Projeto ‘Luz em Qua-
tro Patas – Cão Guia’, da Associação 
dos Deficientes Visuais do Vale do 
Paraíba, será realizado o 1º Musi-
Cão neste sábado (14), a partir das 

17 horas, no Recanto Classic. Uma 
exposição de cães guia para a comu-
nidade ter conhecimento da inicia-
tiva.

O valor da comanda é R$ 5 e dá 

direito a uma cortesia. Durante o 
evento haverá música ao vivo, co-
midas e bebidas. O Recanto Classic 
está localizado na Estrada Muni-
cipal do Borba, 1.775 (Dutra senti-

do Rio de Janeiro. Após a entrada 
principal, entrar à direita no Pólo 
Regional do Vale do Paraíba). In-
formações pelos números (12) 9 
9724-2229 ou (12) 3424-0444. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Militares do ‘Borba Gato’ durante atividades no Largo do Quartel

Vila da 
“Galinha 
Pintadinha” 
atraiu cerca 
de 10 mil 
crianças
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 178/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) SINSSAKO NAGAOKA,    
responsável pelo imóvel situado a RUA   IGNACIO HENRIQUE ROMEIRO,  NR 
201. BAIRRO GALEGA , inscrito no município sob a sigla SO110814002000,  para 
que efetue a limpeza do  imóvel construído e a  retirada dos materiais/entulhos do 
mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento 
e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

rosana da Silva Monteiro
diretora do departamento da administração

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, confira-
se 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 t ipo de interferência da montadora nas at ividades 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 1004717-
42.2015.8.26.0445. 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.

RECEITAS
 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE
     DISPONÍVEL      RECEITAS DE SUBVENÇÕES
         Caixa 736,52                          Subvenção Municipal 12.940,05                                           
         Banco Conta Movimento 190,22                -                                Subvenção Estadual 1.950,00                                             
         Banco Conta Poupança -                                Subvenção Federais 1.821,00                                             
     CRÉDITOS E VALORES -                           RECEITAS DIVERSAS
         Outros Créditos -                                Receitas Eventuais 1.510,00                                             
     TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 926,74                -                        TOTAL DAS RECEITAS 18.221,05                                           

DESPESAS
 ATIVO  NÃO CIRCULANTE -                       DESPESAS TRIBUTARIAS
     IMOBILIZADO      TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE -                                Impostos Taxas e Contribuições (104,30)                                              

 DESPESAS OPERACIONAIS
PATRIMÔNIO SOCIAL           Despesas Gerais (16.815,79)                                          

          Despesas c/ Serviços (112,50)                                              
     - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA          Patrimônio Social 926,74                        Despesas Financeiras Gerais (994,20)                                             
    TOTAL DO ATIVO  NÃO CIRCULANTE -                         TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 926,74                TOTAL DAS DESPESAS (18.026,79)                                         

 TOTAL DO ATIVO 926,74              TOTAL DO PASSIVO 926,74            SUPERAVITS DO EXERCÍCIO 194,26                                           

ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS FRANCISCA INÁCIO RIBEIRO

PASSIVOATIVO

CNPJ: 07.836.140/0001-43
Avenida José Benedito Quirino, 450, Bairro das Campinas, Pindamonhangaba - SP, CEP: 12.415-030

ADILSON LIMA DA SILVA
Diretora Presidente

CPF: 251.875.468-72

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2015 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
ENCERRADO EM 31/12/2015

MARCO AURÉLIO COURY DORNA
Contador CRC 1SP130.646/O-0

CPF: 789.119.078-04

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 179/16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) BENEDITO 
XAVIER DE ALMEIDA, responsável pelo imóvel situado a RUA DR. ELOY 
CHAVES,       NR 378. BAIRRO TABAÚ , inscrito no município sob a sigla 
SE11.02.08.018.001,  para que efetue a limpeza do  imóvel construído e 
a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, 
alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização 
do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

rosana da Silva Monteiro
diretora do departamento da administração

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. 048/2016 (PMP 7683/2016) – reabertura 
Para “aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, equipamentos cenotécnicos 
(urdimento, rotunda, cortina) e de iluminação cênica, destinados à montagem do CEU 
(Centro de Artes e Esportes Unificado) de Pindamonhangaba”, com encerramento 
dia 01/06/16 às 14h e abertura às 14h30. 
Pregão nº. 065/2016 (PMP 9148/2016) – reabertura 
Para “aquisição de mobiliários de cine teatro, mobiliários para biblioteca, telecentro, 
destinados à montagem do CEU (Centro de Artes e Esportes Unificado) de 
Pindamonhangaba, e mobiliários para o CRAS (Centro de Referência em Assistência 
Social)”, com encerramento dia 01/06/16 às 08h e abertura às 08h30. 
Pregão nº. 124/2016 (PMP 13393/2016) 
Para “aquisição de material esportivo para atender a implantação do projeto ‘Ceu 
das Artes’ em Moreira César”, com encerramento dia 02/06/16 às 08h e abertura às 
08h30. 
Pregão nº. 132/2016 (PMP 13403/2016) 
Para “aquisição de cal para pintura com fixador e cal hidratado, conforme solicitado 
pelo Departamento de Serviços Municipais e Departamento de Obras e Viação”, com 
encerramento dia 31/05/16 às 08h e abertura às 08h30. 
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 

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. 121/2016 (PMP 12395/2016) 

Para “contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação 
de cortinas e persianas”, com encerramento dia 13/06/16 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. 

*** hoMologaçÕeS ***

Pregão nº. 314/2015 (PMP 33123/2015) 

A autoridade superior, com base no parecer emitido pela Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, dá provimento ao recurso protocolado pela empresa 
Santos Gouvea Comercial Ltda EPP, e homologou e adjudicou, em 
10/05/2016, a licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais 
hidráulicos para instalação de bebedouros em torno da pista de caminhada 
do Parque da Cidade, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e 
Viação e nas Unidades Escolares”, em favor da empresa Santos Gouvea 
Comercial Ltda EPP, o item 02, no valor total de R$ 10.750,00. Itens 
fracassados: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.

Pregão nº. 066/2016 (PMP 9149/2016) 

A autoridade superior, com base na análise técnica do Departamento de 
Informática, homologou e adjudicou, em 06/05/2016, a licitação supra, que 
cuida de “aquisição de equipamentos de informática (microcomputadores, 
impressoras, tela de projeção e data show) para o CRAS – Centro de 
Referência em Assistência Social e CEU – Centro de Artes e Esportes 
Unificados”, em favor das empresas: Entek Equipamentos Taubaté Ltda, 
os itens 02, 05, no valor total de R$ 4.120,00; Suprinet Suprimentos para 
Informática Ltda EPP, os itens 01, 03, no valor total de R$ 83.853,00. Itens 
imprósperos: 04, 06. 

Pregão regiStro de Preço nº. 073/2016 (PMP 9161/2016) 

A autoridade superior, com base na análise técnica da Secretaria de Saúde 
e Assistência Social homologou e adjudicou, em 10/05/2016, a licitação 
supra, que cuida de “aquisição de materiais de consumo odontológico 
para uso em pacientes atendidos nos consultórios odontológicos da 
rede municipal de saúde, Pronto atendimento de Moreira César e Pronto 
Socorro Municipal, por um período de 12 meses”, em favor das empresas, 
os itens (item/vl unit em R$): Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda: 
01/38,50; 02/38,50; 05/146,77; 06/32,55;  07/32,55; 08/32,55; 09/32,55; 
10/32,55; 11/32,55; 12/32,55; 13/32,55; 14/32,55; 15/32,55; 16/32,55; 
17/32,55; 18/32,55; 19/32,55; 20/32,55; 21/40,97; 22/40,97; 23/40,97; 
Paulo Cesar Fleury de Oliviera EIRELI: 03/148,00; 04/168,63; 24/5,42; 
25/8,40; 26/1,33; 27/1,33; 28/1,33; 29/1,33; 30/1,33; 31/1,33; 32/1,33; 
33/1,33; 34/1,33; 35/1,33; 36/1,33; 37/1,33; 38/1,33; 39/1,33; 40/1,33; 
41/1,33; 42/1,33; 43/6,20; 44/6,20; 45/6,20; 46/6,70. 

Pregão regiStro de Preço nº. 075/2016 (PMP 9163/2016) 

A autoridade superior homologou, em 10/05/2016, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais de 
carpintaria a serem utilizados nos serviços de manutenção realizados pelo 
Departamento de Obras e Viação”, em favor das empresas, os itens (item/
vl unit em R$): Da Fazenda Madeiras ME: 01/99,00; 02/18,48; 03/24,35; 
04/31,00; 05/37,17; 07/22,50; 13/100,00; 14/100,00; 15/100,00; 16/100,00; 
18/98,99; 21/1,90; 22/10,20; 23/36,05; 24/48,00; 25/60,10; 26/71,10; 
27/41,10; 28/54,10; 29/68,10; 30/82,10; 31/55,10; 32/74,10; 33/93,00; 
34/113,10; 35/27,10; 36/33,00; Mariane Bertolin Locação de Máquinas 
e Equipamentos EIRELI EPP: 06/40,59; 08/3,59; 17/99,99; 19/108,90; 
20/108,90; 37/23,29; 38/27,49; 39/19,65; OP Materiais Serviços Importação 
e Exportação Ltda: 09/365,00; 10/368,00; 11/368,00; 12/409,00. 

Pregão nº. 076/2016 (PMP 9164/2016) 

A autoridade superior homologou, em 09/05/2016, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços técnicos de manutenções 
preventivas e corretivas de elétrica e mecânica, com reposição, sem 
exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais de 
fábrica, para roçadeiras do tipo lateral, motosserras de diversas marcas e 
motores diversos, pertencentes a esta municipalidade, por um período de 
12 meses”, em favor da empresa K S Martins ME, o item 01, no valor total 
de R$ 30.305,00. 

Pregão nº. 080/2016 (PMP 9168/2016) 

A autoridade superior homologou, em 10/05/2016, a adjudicação do 
pregoeiro na licitação supra, que cuida de “aquisição e instalação de 
aparelhos de ar condicionado para o Palacete 10 de Julho – Centro 
de Memória Barão Homem de Mello”, em favor da empresa Centrinet 
Tecnologia Ltda EPP, os itens 01, 02, 03, no valor total de R$ 8.100,00. 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 180/16

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) 
GUSTAV ALBIN BERGSTROM, responsável pelo imóvel situado 
a PRAÇA DOM PEDRO II,       NR 95. BAIRRO SANTANA, inscrito 
no município sob a sigla NE11.16.01.010.001,  para que efetue a 
limpeza do  imóvel construído e a  retirada dos materiais/entulhos 
do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada 
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização 
do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte 
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/
outubro/2015. 

rosana da Silva Monteiro
diretora do departamento da administração

 Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Travessa Rui Barbosa, 37– Centro 

 Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642.7447 

e-mail:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 
 

 
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. 

Artigo 5º. Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria Executiva do CMDCA. 

 
Pindamonhangaba, 10 de maio de 2016. 

Ana Maria Rita Gomes 
Presidente em exercício do CMDCA 

 
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: 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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) 
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Divulgação

Apta promove curso de manejo de 
sistemas agroflorestais em Pinda

Cursos de administração e de Rh da 
Funvic se unem para Jornada de gestão

Projeto Vitrine 
AgroecológicA

A Agência Paulista de 
Tecnologia dos Agrone-
gócios está com inscrições 
abertas para o curso ‘Im-
plantação e Manejo Agro-
florestal’, que será reali-
zado na quarta-feira (18), 
das 7h30 às 17 horas, na 
Apta Regional Vale do Pa-
raíba.

O curso tem o objetivo 
de sensibilizar agriculto-
res e técnicos envolvidos 
com sistemas agroflores-
tais.

Para o coordenador da 
Apta do Vale do Paraíba, 
Antonio Carlos Pries De-
vide, a formação atende 
Pindamonhangaba. “Ire-
mos fundamentá-los para 
planejar a implantação e 
o manejo participativo de 
SAF – Sistemas agroflo-
restais”, explica.

A atividade é parte do 
Projeto Vitrine Agroecoló-
gica, que gera sistemas de 
produções agroecológicas, 
com a participação da po-
pulação através do ‘apren-
der fazendo’, método que 

trabalha a intuição do par-
ticipante. O curso fortale-
ce a construção da Agro-
ecologia e dos SAF para a 
restauração ambiental de 
áreas degradadas. 

O curso será ministra-
do pelo engenheiro agrô-

nomo e pesquisador do 
Pólo Apta Vale do Paraíba 
(Sistemas agroflorestais), 
Antonio Carlos Pries De-
vide, e pela engenheira 
agrônoma e pesquisadora 
do Pólo Apta Vale do Pa-
raíba (Plantas alimentí-

cias não convencionais), 
Cristina Maria de Castro. 

Podem participar inte-
ressados em implantar e 
manejar os SAF no Vale 
do Paraíba, na formação 
de pomares, na restaura-
ção da reserva legal ou re-

cuperação da mata ciliar.
As inscrições podem 

ser feitas pelo telefone 
(12) 3642-1823 com Ma-
ria Alice ou pelo email ni-
tc-vp@apta.sp.gov.br. São 
10 vagas para o público 
externo e o restante será 

A atual crise econômica que 
o país está passando, com um 
número cada vez maior de de-
sempregados e indústrias fe-
chando as portas, é um desafio 
e tanto para as pessoas conse-
guirem boas oportunidades de 
trabalho, maior demanda da 
população nos dias de hoje.

 Pensando nisso, os alunos 
do 5º ano do curso de Admi-
nistração da Funvic – Facul-
dade de Pindamonhangaba, 
junto com os estudantes do 
3º semestre de RH, estão re-
alizando a Jornada de Ges-
tão, que é a unificação de dois 
eventos da instituição, a Jor-
nada de RH e o COE – Ciclo 
Organizacional de Eventos, da 
Administração, com o intuito 
de agregar conhecimento aos 
participantes.

 O COE é uma atividade 
inserida dentro da disciplina 
Gestão de Pessoas, a qual exi-

ge a criação de uma empresa 
fictícia e a organização de um 
evento como um todo.

 A programação foi feita de 
forma a atender às fortes de-
mandas da sociedade nesses 
maus tempos que o país tem 
vivido. Os dois primeiros dias 
foram organizados pelo curso 
de RH, já o último dia foi pre-
parado pela turma de Admi-
nistração. Os alunos de ambos 
os cursos captaram patrocí-
nios para o evento, cuja arre-
cadação será destinada para a 
Apae de Pindamonhangaba.

 Segundo o coordenador 
do curso de Administração 
da Funvic, Rafael Barreiro 
Takei, “os alunos iniciaram o 
semestre na preparação desta 
atividade que tem três objeti-
vos principais: desenvolver as 
habilidades na realização de 
eventos,  compartilhar expe-
riência dos palestrantes e aju-

dar a Apae, que receberá como 
doação o valor excedente do 
que foi arrecadado para a oca-
sião”, disse. “Com a iniciativa 
de juntar dois cursos diferen-
tes em um único evento, per-
cebemos que, apesar de todas 
as dificuldades, a união é o ca-
minho”, completou. 

A palestrante da primeira 
noite do evento foi Fabiana 
Araújo, consultora de marke-
ting empresarial, que abordou 
o tema “Como buscar empre-
go em tempo de crise e desen-
volver carreira”. 

“O importante é tirar a re-
alidade de zona de conforto 
daquele que está em busca 
de uma oportunidade de tra-
balho. É preciso repensar e 
mudar em relação a compor-
tamento, atitude e ter um cur-
rículo atraente e verdadeiro. A 
busca de emprego requer um 
planejamento, tem que ter um 

roteiro, um plano de ação, um 
plano de negócio. Desta forma 
facilita um pouco mais para 
a recolocação no mercado de 
trabalho”, disse Fabiana. “É 
preciso desenvolver habilida-
des, trocar o pensamento ne-
gativo de “não posso ou não 
consigo” para “sim eu consi-
go” e, além disso, precisa se 
libertar do ego, às vezes uma 
pessoa deixa de conseguir 
uma oportunidade de renda 
porque não gosta de fazer tal 
coisa, e nos dias atuais isso é 
preciso mudar”, comentou.
Na quarta-feira (11), a palestra 
foi ministrada pelo empresá-
rio Jeremias Rodrigues, que 
abordou o tema “Gestão de 
Pessoas em Tempos de Crise”. 
Já na quinta-feira (12), foi a 
vez do especialista em gestão, 
Marcelo Elias, que falou so-
bre “Liderando a Mudança em 
Tempos Desafiadores”.

preenchido àqueles que já 
participaram dos cursos.

O Polo Regional Vale 
do Paraíba - Apta/SAA 
- no setor de Fitotecnia 
está localizado na avenida 
Antônio Pinheiro Júnior, 
4.009 - Ponte Alta.

o primeiro curso 
foi dado em 2012, em 
seguida outras ativi-
dades foram feitas na 
aPTa e em áreas de 
produtores vinculados 
a Rede Agroflorestal 
do Vale do Paraíbapa-
ra a instalação e o 
manejo de sistemas 
agroflorestais.

dentre as 50 
ações desenvolvidas 
na região, Pindamo-
nhangaba recebeu em 
quatro locais:borba 
gato, mandu, Fazenda 
goura Vrindrávna e 
Sítio Araçatuba.

Divulgação

Divulgação

Atividade é parte do Projeto Vitrine Agroecológica, que gera sistemas de produções agroecológicas

Acima, palestrantes da Jornada 
de Gestão; ao lado, estudantes de 
Administração e de RH da Faculdade 
de Pindamonhangaba

Rede Agroflorestal Vale do Paraíba
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Tribuna do Norte
ESPORTES

A fase classificatória da 
Segundona está chegando ao 
fim e com isso a disputa pelas 
vagas fica mais acirrada.

Vila Rica e Vale das 
Acácias vão se enfrentar 
domingo (15), às 10h15, e 
os dois vão a campo pre-
cisando vencer para se 
firmarem no G4 de seus 
respectivos grupos.

O Vale das Acácias 
está em segundo lugar 
no grupo A, mas como as 
pontuações estão muito 
iguais qualquer tropeço 
pode ser fatal. Por isso o 
time, que vai jogar contra 
o Vila Rica fora de casa, 
só tem pensamento na vi-
tória. Rafael, o Pi, técnico 
da equipe, disse que para 

conseguir os três pontos 
no fim de semana eles vão 
com o mesmo esquema 
que vêm usando. “Nosso 
ataque é bem rápido, en-
tão vamos jogar lá apos-
tando no nosso contra 
ataque. O que queremos é 
a vitória, não vamos para 
empatar”, afirmou.

A situação do Vila Rica 
é bem parecida. O clube 
está em terceiro lugar no 
grupo B, a três pontos do 
segundo colocado, mas 
somente um à frente do 
quarto colocado. A vitória 
é necessária para o grupo 
se manter no G4 e tentar 
alcançar o segundo lugar, 
para garantir a vantagem 
na próxima fase. 

Vale das Acácias aposta no 
ataque para se manter no G4

Embora equipes busquem a vitória, rodada deverá ser marcada pelo sistema defensivo

2ª DIVISÃO

DOMINGO (15 )      
        PARTIDA     LOCAL/ ESTÁDIO                 HORAS
FIM DE CARREIRA  X   FLAMENGO   PLANEDI                         10H30
FLUMINENSE   X  BELA VISTA   RAMIRÃO                        9H45
AFIZP    X   CIDADE NOVA   JARDIM CRISTINA          9H45
VILA RICA    X   VALE DAS ACÁCIAS    AFZIP                               10H15
REAL MOMBAÇA  X     UNIDOS JARDIM PRINCESA  MOMBAÇA                       9H45
100 NOME    X    MARICÁ   VISTA ALEGRE                10H30
JARDIM ELOYNA  X   JARDIM REGINA   JARDIM ELOYNA             9H45
U. ARARETAMA   X    SANTA HELENA   ARARETAMA                   15H
JUVENTUS    X    COLORADO   ARARETAMA                    9H45
SANTA CECÍLIA   X   MOREIRA CÉSAR   SANTA CECILIA                9H45
GALÁTICOS    X   CAMPO ALEGRE   JARDIM REGINA              10H30

CAMPEONATO SUB 11
 
7ª RODADA-1º TURNO - SÁBADO (14) - 8H30 
        PARTIDA    LOCAL/ ESTÁDIO
SÃO PAULO    X      GREMIO UNIÃO/CANTAREIRA MORUMBI PINDENSE
GEREZIM    X      TERRA DOS IPÊS   AZEREDO
ETNA    X      FERROVIÁRIA   MACHADÃO

CAMPEONATO SUB 15

7ª RODADA-2º RODADA - SÁBADO (14) - 9H45
        PARTIDA      LOCAL/ ESTÁDIO
SÃO PAULO    X      FERROVIÁRIA   MORUMBI PINDENSE
GEREZIM    X      GREMIO UNIÃO/CANTAREIRA AZEREDO
ETNA    X      FLUMINENSE   MACHADÃO

CAMPEONATO SÊNIOR 40

9ª RODADA  DOMINGO (15)
        PARTIDA      LOCAL/ ESTÁDIO           HORAS
PINDENSE    X      JARDIM PRINCESA   AFIZP                              8H30
ESTRELA    X      CORINTHIANS   BOSQUE                         8H30
BANDEIRANTE   X      ROSÁRIO   FEITAL                             8H30
TERRA DOS IPÊS  X      INDEPENDENTE   TIPES                              10H
SÃO PAULO    X      SANTA LUZIA   MORUMBI PINDENSE    8H45
COMERCIAL    X      BELA VISTA   B. DAS CAMPINAS          8H30

PRÓXIMOS JOGOS

SEXTA-FEIRA (13) 

     PARTIDA                                LOCAL  HORA
STEEL              X  ÔNIX  ALTO TABAU 19H30
U. ARARETAMA          X DORTMUND ALTO TABAU 20H30

RESULTADOS
QUARTA-FEIRA (11) 

     PARTIDA                                LOCAL  HORA
MORUMBI FUTSAL      4 X 2  BOSQUE  ZITO   19H30
UNIÃO PEDRO LENENCE     2 X 5   ÔNIX  ZITO   20H30

PRÓXimoS JogoS SaLonÃo 2016  
CaTegoRia PRinCiPaL LiVRe


	TN1301
	TN1302
	TN1303
	TN1304
	TN1305
	TN1306

