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Metade das agências 
bancárias do país 
estão fechadas

Em uma semana, greve afeta o funcionamento de 376 agências no Vale do Paraíba e região bragantina

Após sete dias de paralisação, 
a greve dos bancários cresce e 
já atinge 50% das agências em 
todo o país, segundo balanço da 
Confederação Nacional dos Tra-
balhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf-CUT). 

No Vale do Paraíba e região 
bragantina, a greve dos bancá-
rios afeta o funcionamento de 
376 agências. 

Na tarde da terça-feira (13), 
os bancários voltaram a se reu-
nir com a Federação Nacional 

dos Bancos (Fenaban) em São 
Paulo, para discutir as reivindi-
cações dos trabalhadores. Até o 
fi nal desta edição, nenhuma das 
partes havia divulgado o resul-
tado do encontro.

PÁGINA 3

Brasil avança para 
conquistar títulos 
inéditos nos Jogos 
Paralímpicos do Rio

Os atletas brasi-
leiros estão avan-
çando rumo às fa-
ses fi nais dos Jogos 
Paralímpicos Rio 

Já no goalball, a vaga nas 
quartas já estava garantida, mas 
o Brasil queria fechar a fase de 
grupos com 100% de aproveita-
mento. Conseguiu com direito a 
goleada sobre a Alemanha. 

Quem já garantiu a medalha 
de ouro foi o quarteto do reve-
zamento 4 x 100m rasos. Os 
brasileiros venceram a prova e 
estabeleceram o novo recorde 
olímpico.                   PÁGINA 6

2016, e buscam títulos inéditos 
para o país.

A seleção brasileira femini-
na de voleibol sentado fechou a 
fase de classifi cação em primei-
ro lugar do grupo e já está nas 
quartas de fi nal. 

Estudantes podem se inscrever 
para o vestibular da Unesp

CAMPANHA 
TRAZ ALERTA 
CONTRA 
INJUSTIÇAS 
TRIBUTÁRIAS

Projeto cultural 
combina artes 
visuais, dança 
e circo com 
ambientes naturais 
da Mantiqueira

PÁGINA 5

Madre Teresa de Calcutá 
e Bento XVI ganham 
estátuas no Museu de Cera

O Museu de Cera de 
Nossa Senhora Aparecida 
colocou em exposição, na 
segunda-feira (15), as está-
tuas em homenagem a Bento 
XVI, Papa Emérito da Igreja 
Católica, e Madre Teresa de 
Calcutá, canonizada no úl-

timo dia 4 de setembro, pelo 
Papa Francisco no Vaticano.

As estátuas feitas em 
tamanho natural foram 
produzidas por ateliês espe-
cializados e retratam com 
realismo os dois ícones da 
igreja católica.

Estátua em cera de Madre Teresa de Calcutá

Já começaram as inscrições 
para o vestibular 2017 da Unesp 
(Universidade Estadual Pau-
lista). Estão disponíveis 7.365 

vagas em 173 opções de cursos, 
distribuídas em 23 cidades. Os 
interessados devem se inscre-
ver pelo site da Fundação Vu-

nesp até o dia 10 de outubro. A 
taxa de inscrição integral é de 
R$ 170.

PÁGINA 2

São 7.365 vagas em 173 opções de cursos, distribuídas em 23 cidades do Estado

Marcos Santos/USP

Marlon Costa/Futura Press/Estadão Conteúdo

A Campanha “Pobre Paga 
Mais”, instituída pela categoria 
dos Auditores Fiscais da Re-
ceita de São Paulo (AFRS) tem 
o objetivo de gerar um alerta à 
população sobre desequilíbrio 
dos impostos no Estado de São 
Paulo, sobretudo do ICMS (Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços). 

PÁGINA 3

Divulgação
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Davi Gerardi/I.O

Algumas 
refl exões sobre 
o resultado 
do IDEB

Daniel Medeiros*
  

Desde 2007, o Ministério da Educação 
publica um raio X das escolas públicas 
e privadas brasileiras, destacando três 

aspectos: reprovação, evasão e aprendizado em 
matemática e língua portuguesa, nos três âmbitos 
do ensino básico: fundamental 1, fundamental 2 e 
ensino médio. 

O governo estabeleceu como meta para 2022 
-  ano do bicentenário da independência –  que 
as escolas brasileiras teriam nota 6,0 e assim 
“passaríamos de ano” diante das nações civiliza-
das do planeta. No entanto, até aqui, os esforços 
apontam para um reprovação de dois dos três 
segmentos. Apenas os primeiros anos da escola-
rização atingirão – alguns municípios, inclusive, 
já alcançaram – a nota de corte. No fundamental 
2 e, principalmente, no ensino médio, a situação é 
verdadeiramente trágica.

Como sabemos, o ensino de primeiro ao quinto 
ano é de competência do município - e é aí que os 
resultados têm aparecido. Já no fundamental 2, 
a competência é partilhada com o Estado e, no 
Ensino Médio, com exceção de algumas poucas 
escolas federais, o Estado é o responsável pela 
gestão da educação. O que se nota? A ação muni-
cipal, quando focada e persistente, consegue obter 
resultados expressivos. Por outro lado, as escolas 
federais de ensino médio costumam obter notas 
ainda melhores que as escolas particulares. O que 
acontece com a gestão estadual da Educação? 
Qualquer refl exão que busque, realmente, pensar 
uma mudança para a educação brasileira, passa 
por essa pergunta. 

Outra coisa para se pensar: no momento em 
que a escola passa a ter um programa dividi-
do em disciplinas – a partir do sexto ano – os 
problemas começam. A formação do professor 
para dar aula deve ser colocado na pauta das 
refl exões sobre o tema. Não se trata apenas de 
formação para dominar o conteúdo, mas para 
torna-lo uma ferramenta de aprendizado. As 
universidades, com raras e honrosas exceções, 
não consideram a performance do professor um 
elemento importante na sua formação, insistindo 
em uma sequência de teorias e conteúdos que, de-
pois, não servem de base para o acesso ao aluno, 
para criar empatia e interesse pela disciplina. 
Daí, na medida em que a escolarização avança, a 
reprovação e a evasão ganham corpo. No Ensino 
Médio, todos os anos, cerca de 700 mil jovens 
abandonam a escola e engrossam a legião dos 
“nem-nem”, aqueles que nem estudam e nem tra-
balham, vítimas fáceis de outra “escola” que não 
para de crescer: a da violência.

O governo, agindo sempre por choque, propõe 
uma medida provisória para reduzir a quanti-
dade de disciplinas no Ensino Médio. Se fosse 
possível dar uma nota para essa ideia, seria, 
sem dúvida, um zero. O que desinteressa o alu-
no não é o excesso de disciplinas, é a forma e o 
tempo que se dedica a elas. Se é fato que seria 
positivo criar áreas de disciplinas de interesse 
para que o aluno ou aluna pudessem escolher 
nas quais gostariam de se dedicar mais,  o que 
vai manter o estudante interessado é a escola 
oferecer algo que faça sentido e dê resultado. 
Com 14 disciplinas e uma média efetiva de 3 
horas de aulas por dia, isso se torna impossí-
vel. Mas com ensino integral, com pelo menos 
7 horas de aulas por dia, e grades integradas 
por projetos, fazendo o aluno aprender e usar 
o aprendizado em ações que poderiam envolver 
sua rua, bairro e mesmo cidade, a realidade seria 
outra.

Como conseguir isso? Recursos e formação. E, 
é lógico, vontade política e envolvimento dos pais 
e da população. Enquanto os cidadãos votarem 
nos candidatos que prometem mais armas em vez 
de mais escolas, o quadro não mudará. Ou seja, 
para variar, o futuro está em nossas mãos.

* Daniel Medeiros é doutor em Educação 
pela UFPR e professor do Curso Positivo

Já começaram as ins-
crições para o vestibular 
2017 da Unesp (Universi-
dade Estadual Paulista). 
Estão disponíveis 7.365 
vagas em 173 opções de 
cursos, distribuídas em 23 
cidades. Os interessados 
devem se inscrever pelo 
site da Fundação Vunesp 
até o dia 10 de outubro. A 
taxa de inscrição integral 
é de R$ 170.

No Vale do Paraíba, 
há vagas para cursos em  
Guaratinguetá (310) e São 
José dos Campos (120).

As provas da primeira 
fase da seleção serão re-
alizadas no dia 13 de no-
vembro em 31 municípios 
paulistas.

Cerca de 400 mil alu-
nos de último ano do En-
sino Médio da rede públi-
ca estadual de São Paulo 
poderão se inscrever com 
desconto de 75% na taxa, 
ou seja, pagarão R$ 42,50. 
O benefício é oferecido por 
meio de convênio entre a 
Universidade, a Secretaria 

MRV Engenharia abre 
processo seletivo para trainee

Senac lança cursos em 
gestão e negócios na região

Estão abertas as inscrições para 
oVestibular 2017 da Unesp

da Educação e a Funda-
ção Vunesp, responsável 
pela realização da seleção, 
e também é válido para 
os alunos das escolas do 
Centro Paula Souza. Os 
interessados na redução 
de 75% deverão procurar 
a secretaria de sua escola 
para obterem uma senha 
de acesso à fi cha de inscri-

ção com o benefício.
A Unesp também ofe-

rece isenção da taxa des-
tinada a 7.365 candidatos 
socioeconomicamente 
carentes. O resultado dos 
pedidos será divulgado na 
página da Vunesp no dia 4 
de outubro.

O vestibular 2017 ga-
rante um mínimo de 45% 

das vagas de cada curso 
para alunos que tenham 
feito todo o Ensino Médio 
em escola pública.

Para mais informações, 
Disque Vunesp – (11) 
3874-6300 (de segunda a 
sábado, das 8h às 20h) ou 
acesse os sites: http://ves-
tibular.unesp.br e www.
vunesp.com.br. 

O Senac Taubaté está lançando 
alguns cursos neste mês, nas áreas 
de Gestão e Negócios e Tecnologia 
da Informação.

No dia 20 de setembro começa o 
curso “Cargos e Salários”, que pos-
sibilitará ao aluno descrever, anali-
sar, avaliar e classifi car cargos por 
meio de técnicas pertinentes à área 
de remuneração, em busca de me-
lhor aproveitamento do potencial 
humano da empresa e otimização 
dos resultados diante do cenário de 
uma economia competitiva. O curso 
vai até o dia 10 de novembro, com 
aulas às terças e quintas-feiras das 
19 às 22 horas.

No curso “Negociação em Com-

pras”, que vai do dia 21 ao dia 30 de 
setembro, o participante aprende a 
realizar negociações em compras, 
mobilizando conhecimentos, habi-
lidades e valores relacionados ao 
processo, com vistas a alcançar os 
objetivos da organização. As aulas 
são das 18h30 às 22h30 às quartas 
e sexta-feiras.

Nas aulas sobre “Noções de Con-
tabilidade para não Contadores”, o  
participante aprende a analisar e 
interpretar os procedimentos e re-
latórios contábeis, mobilizando 
conhecimentos sobre os proces-
sos envolvidos no contexto con-
tábil-financeiro. O curso vai de 
24 de setembro a 5 de novembro, 

com aulas aos sábados, das 9 às 
14 horas. 

Também haverá o curso de “Tec-
nologia da Informação - CorelDraw 
X7 - Ilustração Digital”, com objetivo 
de capacitar o aluno a criar e desen-
volver imagens vetoriais e layouts 
de páginas para meios impressos ou 
digitais, utilizando os recursos e fer-
ramentas do CorelDRAW® X7.  As 
aulas acontecem às terças e quintas-
feiras, das 19h às 22h, a partir de 20 
de setembro a 1 de novembro. 

O Senac Taubaté fi ca na rua Nel-
son Freire Campello, 202, Jardim 
Eulália. Informações e inscrições: 
(12) 2125-6099 ou www.sp.senac.
br/taubate.

A MRV Engenharia 
lançou o Programa Trai-
nee da companhia para 
2017 e inicia a seleção de 
jovens para assumir car-
gos na empresa. São 13 va-
gas para atuação nas áreas 
de Desenvolvimento Imo-
biliário, Comercial, Con-
troladoria, Planejamento 
Financeiro e Tecnologia 
da Informação.

Em sua 7ª edição na 
companhia, o Programa 
Trainee MRV tem como 
objetivo preparar jovens 
para assumir cargos-cha-
ve e construir uma carrei-
ra na empresa.

As vagas são para pro-
fi ssionais graduados ou 

pós-graduados entre de-
zembro de 2011 e dezem-
bro de 2016, nos cursos 
Administração, Arquite-
tura, Ciências da Compu-
tação, Ciências Contábeis, 
Direito, Economia, Enge-
nharia Civil, Engenharia 
de Produção e Estatísti-
ca que tenham foco em 
alto desempenho, sejam 
engajados, comprometi-
dos, gostem de desafi os e 
tenham mobilidade para 
residir em outros estados. 
O programa terá duração 
de 12 meses, envolvendo 
imersão na cultura MRV, 
job rotation, desafi os nas 
áreas e projeto fi nal.

O processo seletivo será 

composto por inscrições 
online e escolha da área 
de interesse, testes online 
e entrevista virtual, entre-
vista com consultoria, eta-
pa presencial: painel de 
negócios e entrevista com 

a liderança, exames médi-
cos e admissão. 

As inscrições poderão 
ser feitas até o dia 30 de 
setembro. Mais informa-
ções no site   http://www.
mrv.com.br/trainee/.

Divulgação
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COTIDIANO

A Campanha “Pobre 
Paga Mais” foi instituída 
pela categoria dos Audi-
tores Fiscais da Receita de 
São Paulo (AFRS). A ação 
é independente e aparti-
dária, e tem o objetivo de 
gerar um alerta à popu-
lação sobre desequilíbrio 
dos impostos no Estado 
de São Paulo, sobretudo 
do ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercado-
rias e Serviços). 

O ICMS é de compe-
tência dos Estados e a 
Constituição Federal de-
fi ne que o tributo pode 
ser seletivo. Dessa forma, 
cabe aos Estados estipular 
as diferentes taxas para 
cada mercadoria ou ser-
viço. Em tese, as alíquo-
tas menores deveriam ser 
aplicadas às mercadorias 
e serviços essenciais, in-
clusive alimentos da cesta 
básica, ou seja, consumi-
dos pela maior parte da 
população, e maiores para 
supérfl uos, como helicóp-
teros, jatinhos ou jet ski, 
por exemplo.

No entanto, em São 
Paulo, os produtos es-
senciais estão sujeitos a 
um ICMS maior do que 
muitos produtos que não 
fazem parte da realidade 
da maioria das pessoas, 
fazendo com que o consu-
mo de quem pode pagar 
menos tenha uma carga 
tributária maior do que o 
consumo dos mais ricos.

Tributos
A tributação dos ali-

mentos e bens de con-
sumo duráveis são um 
exemplo ilustrativo dos 
efeitos perversos da tri-
butação sobre o consumo. 
A campanha pretende ex-
por números de produtos 

Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço completa 50 anos

Após uma semana, GREVE 
DOS BANCÁRIOS atinge 
metade das agências do país

Após sete dias de para-
lisação, a greve dos ban-
cários cresce e já atinge 
50% das agências em todo 
o país, segundo balanço 
da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro (Con-
traf-CUT). Na tarde da 
terça-feira (13), os bancá-
rios voltaram a se reunir 
com a Federação Nacional 
dos Bancos (Fenaban) em 
São Paulo, para discutir as 
reivindicações dos traba-
lhadores. Até o fi nal desta 
edição, nenhuma das par-
tes havia divulgado o re-
sultado do encontro.

No Vale do Paraíba e 
região bragantina, a greve 
dos bancários afeta o fun-
cionamento de 376 agên-

cias. Segundo o sindicato, 
até a segunda-feira (12) 
a adesão era de 100% na 
regional de Taubaté, que 
conta com 86 agências e 
1,2 mil bancários. Já em 
São José dos Campos, as 
184 agências aderiram ao 
movimento; na regional de 
Bragança Paulista 53 das 
54 agências suspenderam 
as atividades. Na regional 
de Guaratinguetá, 53 das 
61 agências estão fechadas 
e 654 bancários suspende-
ram as atividades.

REIVINDICAÇÕES
A categoria rejeitou 

a primeira proposta da 
Fenaban - de reajuste de 
6,5% sobre os salários, a 
PLR e os auxílios refeição, 
alimentação, creche, e 

abono de R$ 3 mil. A pro-
posta seguinte, também 
rejeitada, foi de reajuste 
de 7% no salário, PLR e 
nos auxílios refeição, ali-
mentação, creche, além de 
abono de R$ 3,3 mil.

Os sindicatos alegam 
que a oferta não cobre a 
infl ação do período e re-
presenta uma perda de 
2,39% para o bolso de 
cada bancário. 

A Fenaban disse em 
nota que “o modelo de 
aumento composto por 
abono e reajuste sobre o 
salário é o mais adequa-
do para o atual momento 
de transição na economia 
brasileira, de infl ação alta 
para uma infl ação mais 
baixa”.

Campanha “Pobre Paga Mais” traz 
alerta contra injustiças tributárias 

essenciais como gasolina, 
energia elétrica e serviços 
de comunicação, como te-
lefone e internet que são 
tributados com alíquota 
de 25%, enquanto produ-
tos consumidos exclusi-
vamente pelos mais ricos 
possuem uma carga tribu-
tária menor. A carga tribu-
tária do ICMS na compra 
de helicópteros e jatinhos, 
por exemplo, é de 4% en-
quanto automóveis pa-
gam 12%. Alimentos da 
cesta básica, como arroz e 
feijão, salsicha e sardinha 
em lata são tributados a 
7%, e produtos como pi-
canha e o fi let mignon são 
isentos de ICMS.

De acordo com Lean-
dro Ferro, Diretor de Co-
municação do Sinafresp, 
São Paulo e o Brasil pre-
cisam de uma adminis-
tração tributária capaz de 
sanar as necessidades de 
todos os cidadãos, sem fa-
vorecimentos a quem quer 
que seja. “Justiça fi scal, 

transparência e simplifi -
cação nas tributações são 
benefícios que contempla-
rão toda a sociedade pau-
lista e estão contidas na 
Lei Orgânica da Adminis-
tração Tributária (LOAT) 
elaborada pelo Fisco Pau-
lista e engavetada há anos 
pelo governo estadual, 
esse é o passo defi nitivo 
para que o Fisco Paulista 
possa atuar com efi ciência 
e livre de intervenções po-
líticas a favor da socieda-
de”, alerta Leandro.

Etapa
A primeira fase da cam-

panha contará com hotsi-
te (www.pobrepagamais.
com.br), spots de rádio 
em horário nobre, exibi-
ção em shoppings na cida-
de de São Paulo, e outdo-
ors nas cidades de Osasco, 
São Bernardo do Campo, 
Santo André, Taubaté, So-
rocaba, Araçatuba, Presi-
dente Prudente, Marília, 
Bauru, Araraquara e Pin-
damonhangaba.

O Fundo de Garan-
tia do Tempo de Servi-
ço (FGTS) completou 50 
anos, na terça-feira (13), 
com um total de R$ 498 
bilhões em ativos, patri-
mônio líquido superior a 
R$ 100 bilhões e se con-
solida como um dos prin-
cipais agentes de desen-
volvimento do país. Nesse 
período, mais de R$ 426 
bilhões foram aplicados 
em obras de moradias 
populares, rodovias, por-
tos, hidrovias, aeropor-
tos, ferrovias, energia 
renovável e saneamento 
básico.

Os investimentos a se-
rem aplicados, até 2019, 
em habitação, saneamen-
to básico e infraestrutu-
ra urbana, ultrapassam 
R$ 218 bilhões, confor-
me orçamento aprovado 
pelo Conselho Curador do 
FGTS. Mais de 4 mil mu-
nicípios (73%) já tiveram 
obras fi nanciadas com 
recursos do Fundo. Até 
junho desse ano, o Fundo 
havia aplicado mais de 
R$ 28 bilhões em obras, 
em todos os estados do 
Brasil.

Criado no dia 13 de 

setembro de 1966, o FGTS 
funciona como uma pou-
pança paga pelo empre-
gador em nome do empre-
gado, equivalente a 8% da 
remuneração, sem descon-
tar do salário do traba-
lhador. Desde sua criação, 
já foram realizados mais 
de 702 milhões de saques 
das contas vinculadas to-
talizando mais de R$ 890 
bilhões injetados na econo-
mia brasileira. Atualmente, 
o Fundo conta com 37,6 mi-
lhões de contas ativas, que 
recebem depósitos mensais 
regulares, efetuados por 4,2 
milhões de empregadores.

O ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, avalia 
que o FGTS já demonstrou 

ter capacidade de manter 
níveis expressivos de inves-
timentos, mesmo em cená-
rios econômicos adversos. 
“Os investimentos aprova-
dos pelo Conselho Curador 
demonstram a importân-
cia do Fundo para a execu-
ção de obras estratégicas 
no país. E, por outro lado, 
o aniversário de 50 anos 
marca também a garantia 
do FGTS como um direito 
do trabalhador brasileiro”, 
afi rma.

Em comemoração ao 
aniversário de 50 anos do 
Fundo de Garantia de Tem-
po de Serviço, serão lança-
dos o bilhete das Loterias 
CAIXA e o selo ofi cial dos 
Correios. 

ROMILDO DE JESUS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
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No Vale do Paraíba e região bragantina, a paralisação afeta o 
funcionamento de 376 agências

O FGTS fi nancia obras em diversos 
municípios brasileiros

Produtos essenciais estão sujeitos à ICMS maior 
que artigos ‘de luxo’
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J Marinho Projetos e Prestação de Serviços em Construção Civil e 
Industrial Ltda Me, inscrita no CNPJ nº 08.033.620/0001-39, Inscrição 
Estadual nº 528.081.436.117, Inscrição Municipal 18839, por seu 
representante legal Jesu Marinho da Cruz Junior, CPF nº 159.485.278-
24, vem por meio de esta comunicar e extravio de 01 Talão de Nota 
Fiscal de Prestação de Serviços, modelo bloco, 3 vias, contendo as 
notas fi scais de nº 151 à 200 todas em branco. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400   –  CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P. SUCESSO,
 TEL/FAX:  (12) 3644.5600 

 
PORTARIA DE ADMISSÃO Nº 017, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016.                                                                                                

 
 

 
 

Doutor Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Municipal nº 3.870, 
de 21 de dezembro de 2001 e suas alterações, 

 
Resolve: 
 
Art. 1º Admitir, pelo regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT), a Senhora a seguir relacionada, para o respectivo emprego, de acordo com a 
classificação e convocação realizada pela Secretaria de Administração: 

 
 
- Juliana Campos Toledo 
Emprego: Professor de Educação Básica I 
Investido através do Concurso Público n° 02/2012 
Data: 11 de agosto de 2016 
 
 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir da respectiva data de admissão. 

 
 
Pindamonhangaba, 01 de setembro de 2016. 

 
 

 
Vito Ardito Lerário 
Prefeito Municipal 
 
 
Edson Macedo de Gouvêa 
Secretário de Administração 
 
Registrada e publicada no Departamento de Recursos Humanos 

em 01 de setembro de 2016. 
 
 
Antonio Carlos Bertoni Alvares 
Diretor do Departamento de Recursos Humanos 

FW-20 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, torna público que requereu na 
CETESB de forma concomitante a Licença Prévia e de Instalação para 
as atividades de indústria, comércio, caldeiraria e usinagem de peças em 
geral, sito à Rua Princesa Izabel, n° 257, Cidade Nova, CEP 12414-270, 
Pindamonhangaba/SP

(2ª/3x)

Edital de Convocação
Associação Pindamonhangabense de Canoagem “ APICANO”

 Em conformidade com o capítulo IV, artigos 7º e 8º, I, do estatuto desta Associação. 
Convocamos: Todos os associados para a assembleia geral, a se realizar no próximo 
dia trinta de setembro ( 30/09/2016 ), Rua Monsenhor Antônio Olinto de Paiva Dutra 
nº 110,  Santa Luzia, Cep: 12.411-150 Pindamonhangaba-SP., às 19:00 hs. em 
primeira convocação e, 19:30 em segunda convocação.

Com a seguinte ordem do dia: Eleição e posse da nova diretoria,  Conselho 
deliberativo para o biênio 2016/2018.                     
Atualização do Estatuto. 

Canoagem  APICANO 2 col por 4 cm

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº. 190/2016 (PMP 18336/2016) 

Foi fi rmado o contrato 196/2016, de 05/09/2016, para “aquisição de equipamentos de informática 
para o Céu das artes (centro de artes e esportes unifi cado)”, no valor de R$ 10.410,00, vigente 
por 12 meses. Assina pela contratante e como gestora do contrato a Sra Maria Aparecida Pedroso 
Rocha Pena, e pela contratada, empresa HSX Comércio e Serviços EIRELI, o Sr Thyago Telles 
Pereira. 

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº. 159/2015 (PMP 18257/2015) 

Foram fi rmados ao contrato 178/2015, que cuida de “contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços automotivos em geral, para manutenção preventiva e corretiva (elétrica e 
mecânica), com reposição, sem exclusividade, de peças e /ou componentes genuínos ou originais 
de fábrica, para as máquinas rodoviárias de diversas linhas, modelos e tipos, pertencentes à 
frota operacional da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP”: o aditamento 01/2016, 
de 27/07/2016, para acréscimo de 16,43655489809336%, correspondente a R$ 50.000,00; e o 
aditamento 02/2016, de 12/08/2016, para reajuste de 9,63% conforme variação do IPC-FIPE, 
passando para o total de R$ 388.309,46. Assina pela contratante o Sr Marcos Antonio Guerrero, 
e pela contratada, empresa Tamel Tratores e Máquinas de Terraplenagem Ltda, o Sr Jean Carlos 
dos Santos. 

PREGÃO Nº. 007/2016 (PMP 2228/2016) 

Foi fi rmado o aditamento 01/2016, de 31/07/2016, ao contrato 053/2016, que cuida de “contratação 
de empresa especializada na confecção e instalação de cortinas nas unidades escolares da rede 
municipal de ensino”, para prorrogação até 30/08/2016. Assina pela contratante a Sra Maria 
Aparecida Pedroso Rocha Pena, e pela contratada, empresa Cital Comercial Ltda ME, o Sr Rogério 
da Rocha Medeiros. 

LICENÇA DE OPERAÇÃO
Fábrica de Conservas e Entreposto de Carnes Conquista Ltda, Torna pulico 
que recebeu da “CETESB”, a renovação da Licença de Operação Nº 3005318, 
válida até 09/09/2019. Para a Atividade de Conservas de Carnes  de Su-
ínos; produção de ( quando não integrada ). Sito á Av. Orlando Ferreira 
Nº1950, Residencial Maricá. Pindamonhangaba S.P

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

CONTROLE 253/16 - LIMPEZA 

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca ao SR (a) MARIA ROSELI DE SOUZA ROSA 
DA SILVA,  responsável pelo imóvel situado a RUA ABEL CORREA GUIMARÃES, S/NR  Bairro LOT 
EDUARDO DA SILVA NETO  SÃO BENEDITO,   inscrito no município sob a sigla SO110701049000, 
para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no 
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do 
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015. 

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.353, 02 DE SETEMBRO DE 2016
Dispõe sobre a regulamentação da criação Escola Municipal no Município de Pindamonhangaba 
que especifi ca, e dá outras providências.
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e nos 
termos da Lei Municipal nº 5.839, de 03 de novembro de 2015;

D  E  C  R  E  T  A :-

Art.1º. Fica regulamentada a criação da Escola Municipal “Professora Isabel do Carmo Nogueira”, 
situada à Rua Ceará nº 40, Jardim Elvira Moreira, Bairro Crispim, denominada pela Lei nº 5.944, de 
18 de julho de 2016, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 2º.  A Secretaria Municipal de Educação e Cultura designará o pessoal técnico administrativo 
necessário ao funcionamento da Escola Municipal.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena 
Secretária de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 02 de setembro de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.954, DE 23 DE AGOSTO DE 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                         
Denomina uma rotatória de PADRE OSMAR BARBOSA (DE LAGOINHA).
(Projeto de Lei nº 75/2016, de autoria do Vereador José Carlos Gomes - Cal)

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. l° Fica denominado de PADRE OSMAR BARBOSA (DE LAGOINHA), o espaço 
livre (rotatória) localizado na Rodovia Abel Fabricio Dias, entre os Loteamentos 
Residencial Parque das Palmeiras e o Residencial e Comercial Morumbi (sentido 
Pindamonhangaba  X Moreira César).

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de agosto de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.955, DE 23 DE AGOSTO DE 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                               
Denomina uma rotatória de JOSÉ BENEDITO ALVES DOS SANTOS.
(Projeto de Lei nº 76/2016, de autoria do Vereador José Carlos Gomes - Cal)
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l° Fica denominado de JOSÉ BENEDITO ALVES DOS SANTOS, o espaço livre (rotatória) 
localizado na Rodovia Abel Fabricio Dias, depois do Pedágio Municipal e antes da via de acesso à 
Indústria GV do Brasil (sentido Pindamonhangaba  X Moreira César).
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de agosto de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.957, DE 31 DE AGOSTO DE 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Denomina uma praça de TEREZINHA BARBOSA DE TOLEDO.
(Projeto de Lei nº 83/2016, de autoria do Vereador José Carlos Gomes - Cal)

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. l° Fica denominada de TEREZINHA BARBOSA DE TOLEDO, a praça localizada na Avenida Dr. 
Antônio Pinheiro Junior, bairro Vila Verde.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 31 de agosto de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Jorge Ricardo Baruki Samahá
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 31 de agosto de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.686, DE 26 DE AGOSTO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR o Sr. Edargê Marcondes Filho, Diretor do Departamento de Licenciamento 
Ambiental, para responder interinamente pela Secretaria de Governo e Integração, sem prejuízo 
de suas atribuições, durante o período em que o Secretário, Sr. Francisco Norberto Silva Rocha de 
Moraes, encontrar-se em férias, de 12 a 29 de setembro de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 26 de agosto de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA GERAL Nº 4.687, DE 26 DE AGOSTO DE 2016.  

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. André Vinicius Viezzi Vera, Gestor Geral 
de Atividades Esportivas e Lazer, para responder interinamente pelo Departamento 
de Lazer, sem prejuízo de suas atribuições, durante o período em que o Diretor do 
Departamento, Sr. Alexandre Luis de Paula Castro, encontrar-se em férias,  de 12 de 
setembro a 1º de outubro de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 26 de agosto de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.688, DE 26 DE AGOSTO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR a Sra Tânia Aparecida de Oliveira D´avila, 
Contadora, para responder interinamente pelo Departamento de Finanças, sem 
prejuízo de suas atribuições, durante o período em que o Diretor do Departamento, 
Sr. Sidervan Luis Alves, encontrar-se em férias,  de 12 a 21 de setembro de 2016.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 26 de agosto de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.689, DE 30 DE AGOSTO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições, 
Resolve DESIGNAR a Sra. Célia Kazue Domoto Nagaoka, arquiteta, para responder interinamente 
pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sem prejuízo de suas atribuições, durante o 
período de férias do Secretário Sr. Benedito Rubens Fernandes de Almeida, de 12 de setembro à 
11 de outubro de 2016.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 30 de agosto de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de agosto de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.690, DE 31 DE AGOSTO DE 2016

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, e visando a sistematização dos dados e informações referentes ao Plano Municipal de 
Educação para suporte ao Fórum Municipal de Educação de Pindamonhangaba, de acordo com as 
Leis Municipais nº 5.786, de 23/06/2015, e nº 5.942, de 13/07/2016,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar as servidoras a seguir indicadas para comporem a Equipe Técnica da Secretaria e 
Educação e Cultura responsável pelo suporte ao processo de monitoramento e avaliação do Plano 
Municipal de Educação de Pindamonhangaba, a saber:

— Denise Sanino  Marcondes
— Ione de Almeida Barbosa
— Irene Ribeiro de Aguiar Mello
— Márcia Fernandes Lima Silva
— Maria Helena de Melo Resende 
— Roselaine Moreira de Almeida
Art. 2º Cabe a Equipe Técnica da Secretaria de Educação e Cultura:
I- Atuar como instância auxiliar do Fórum Municipal de Educação de Pindamonhangaba 
– FMEP;
II- Responsabilizar-se pelo levantamento e organização de dados e informações de 
caráter técnico no âmbito da Secretaria de Educação e Cultura e demais órgãos da administração 
no que se relacionar às metas do Plano Municipal de Educação;
III- Promover a articulação entre os representantes do FMEP em parceria com o Conselho 
Municipal de Educação.

    Pindamonhangaba, 31 de agosto de 2016.
                 
          Vito Ardito Lerário                       Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena
         Prefeito Municipal                            Secretária de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 31 de agosto de 2016.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.691, DE 02 DE SETEMBRO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições 
legais, Resolve DESIGNAR a Sra. Andréia Alves dos Santos, ofi cial de administração, para 
responder interinamente pelo Departamento Administrativo da Saúde e Assistência Social, sem 
prejuízo de suas atribuições, durante o período em que a Diretora do Departamento, Sra. Elaine da 
Silva Barroso Dias, encontrar-se em férias, de 12 de setembro a 1º de outubro de 2016.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2016.
Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 02 de setembro de 2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt - Secretária de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 

Vigilância Sanitária 
Rua Doutor Frederico Machado,179 – São Benedito  

 Pindamonhangaba – SP 
CEP: 12410-040 – Tel(0XX12) 3644-5995 

 
AUTO DE INFRAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social 

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde 
 
Faz saber que: 
 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº156 /16 
 
Em: 22/08/2016 
 
Processo nº: 12835/2016 
 
Atividade: Residêncial  
 
Rua Fausto dos Santos, 227 – Araretama 
 
Município: Pindamonhangaba 
 
Responsável Legal: Jogivan José do Nascimento 
  
Auto de Infração nº 1790 

 
O Sr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
TORNA PUBLICO  em 31/08/2016, O ACIMA DISCRIMINADO. 
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas, 
respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências. 

 
 
 

Pindamonhangaba, 31 de Agosto 2016 
 

 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Setor Químico e Reciclagem Plástica - 

Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e 
Farmacêuticas de Pindamonhangaba, Roseira, Arapei, Potim e Aparecida, por seu 
representante legal, convoca os trabalhadores associados ou não, da categoria dos 
trabalhadores nas indústrias enquadradas no 10º Grupo, De Trabalhadores nas 
Industrias Químicas para fi ns Industriais, de Preparação de Óleos Vegetais e Animais, 
de Perfumaria e Artigos de Toucador, de Resinas Sintéticas, de Velas, de Explosivos, 
de Tintas e Vernizes, de Fósforos, de Adubos e Corretivos Agrícolas, de Defensivos 
Agrícolas, de Material Plástico (Inclusive de Trabalhadores da Indústria de Laminados 
Plásticos), de Matérias Primas Para Inseticidas e Fertilizantes, de Abrasivos, da 
Indústria Petroquímica, de Lápis, Canetas e Material de Escritório, de Defensivos 
Animais e de Re-Refi no de Óleos Minerais, (Lubrifi cantes Usados ou Contaminados) 
e reciclagem Plástica, do quadro anexo ao artigo 577 da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, para se reunirem em assembléia geral extraordinária que se realizará 
nos dias, horários e locais abaixo enumerados, tendo em vista a base territorial da 
entidade sindical abranger mais de um município: 1) Trabalhadores do município 
de Pindamonhangaba, Assembleia dia 19/09/2016 ás 06h00  na  Av. hum, nº 461 - 
Distrito Industrial  e as 14h00 na Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, nº 2602 – Água 
Preta – Pindamonhangaba – SP 2) Trabalhadores do Munícipio de Potim, assembleia 
dia 20/09/2016 ás 07h00 na Rua Heubach, s/n – Potim – SP, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: a) Discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações 
a ser apresentada ao Sindicato representativo da respectiva categoria econômica. 
b) Outorga de poderes à entidade, por seus representantes legais, para negociação 
coletiva, celebrar acordos, requerer realização de mesa redonda junto ao MTE, 
constituir comissão de negociação e, ainda, em caso de malogro das negociações, 
suscitar dissídio coletivo junto ao Tribunal competente, assistido pela Federação da 
categoria. c) Discussão e deliberação sobre a cláusula que trata das Contribuições. d) 
Discussão e deliberação das Negociações sobre a Convenção Coletiva de Trabalho 
Específi ca sobre Segurança em Máquinas SOPRADORAS DE PLÁSTICOS, 
INJETORAS DE PLÁSTICO E MOINHO a ser apresentada ao Sindicato das Indústrias 
do Setor Plástico e/ou às empresas, sediadas no Estado de São Paulo, bem como 
a avaliação das Assembleias realizadas nas regiões representadas por sindicatos 
fi liados do setor; e) Ultratividade da Norma Coletiva, após expiração de sua vigência 
até renovação dos respectivos instrumentos. f) Posicionamento da categoria sobre a 
eventual realização de movimento paredista em caso de malogro das negociações. 
Não havendo número sufi ciente de acordo com as normas aplicáveis, em primeira 
convocação, nos horários supra - mencionados, as mesmas se realizarão uma hora 
após, no mesmo dia e local. Pindamonhangaba, 14 de Setembro de 2016. 
Sebastião de Melo Neto – Presidente 

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

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Físico nº: 0522842-62.2008.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Silvia D P da Fonseca 
 

 
 

 
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 IPTU/ 
Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do 
qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias 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: Fama Mat Construcao e Edificacoes Ltda 
Documentos da Executada: nada consta 
Execução Fiscal nº: 0522842-62.2008.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Data da Inscrição: 10/01/2008 e/ous 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0055754 e/ous 
Valor da Dívida: R$2.055,25 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 07 de julho de 2016. 
 
 

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

Divulgação

Museu de Cera inaugura estátuas de 
Madre Teresa de Calcutá e Bento XVI

Projeto combina artes visuais, dança e 
circo com ambientes naturais na região

Três museus de SP entram na lista dos melhores do Brasil 

O Museu de Cera de Nossa Se-
nhora Aparecida colocou em ex-
posição, na segunda-feira (15), as 
estátuas em homenagem a Bento 
XVI, Papa Emérito da Igreja Ca-
tólica, e Madre Teresa de Calcu-
tá, canonizada no último dia 4 de 
setembro, pelo Papa Francisco no 
Vaticano.

As peças são as mais novas 
aquisições do primeiro museu de 
cera sacro dedicado à Padroei-
ra do Brasil, instalado dentro do 
Santuário Nacional de Aparecida. 
O acervo agora conta com 63 es-
tátuas, abrangendo personalida-
des históricas, religiosos, santos 
e famosos devotos da Virgem Ma-
ria.

Com a chegada de Bento XVI, 
agora o espaço conta com as ima-
gens dos três Papas que visitaram 
a cidade de Aparecida, durante 
viagens ao Brasil. O ex-pontífi ce, 
que abdicou do cargo em 2013, 
esteve no Santuário Nacional em 
2007, por ocasião da realização 
da 5ª Conferência Geral do Epis-
copado Latino-americano e do 
Caribe.

Já Madre Teresa, a nova Santa 
da Igreja Católica, foi a funda-
dora, em 1950, da Congre-
gação das Missionárias da 
Caridade e,  por mais de 40 
anos, dedicou a vida aos pobres 
e doentes da cidade de Calcutá, 
na Índia. O trabalho lhe rendeu, 
em 1979, o Prêmio Nobel da Paz, 
um reconhecimento mundial por 
sua dedicação aos mais necessi-
tados.

As estátuas do museu, feitas 
em tamanho natural, foram pro-
duzidas por ateliês especializados 
e retratam com realismo: santos, 
papas, reis, presidentes, religio-
sos e alguns nomes contemporâ-
neos.

O acervo reúne fi guras como 
Dom Pedro I, Princesa Isabel, Ge-
túlio Vargas, Madre Paulina, Frei 
Galvão e os Papas João Paulo II, 
Bento XVI e Francisco, entre ou-
tros nomes. Também há devotos 
famosos, como o ex-jogador Ro-
naldo Fenômeno e o astronauta 
Marcos Pontes.

O funcionamento é de segunda 
a sexta-feira, no horário das 9h às 
17h, aos sábados, das 8h às 19h, e 
aos domingos e feriados, das 8h 
às 18h. Informações sobre preços 
e promoções pelo telefone (12) 
3104-3536.

Imagine um projeto 
que combina as artes de 
vídeo, fotografi a, dança e 
circo, com técnicas espe-
cífi cas em espaços verti-
cais e aéreos de ambientes 
naturais, como rochas e 
árvores. O público pode-
rá conferir este diálogo 
artístico no projeto “Ar-
ranjos para chão, pedra 
e voos”, que resultou no 
trabalho de videodança e 
na sequência fotográfi ca 
na cidade de São Bento do 
Sapucaí, na Serra da Man-
tiqueira. A realização é do 
Coletivo Invertido, com 
direção da bailarina e pes-
quisadora Claudia Millás.

“Arranjos para chão, 
pedra e voos” é uma con-
tinuidade da pesquisa 
realizada pelo Coletivo 
Invertido acerca das pos-
sibilidades de criação nos 

espaços vertical e aéreo. “A partir 
da necessidade de sair do centro ur-
bano e trabalhar diretamente com 
os elementos da natureza, utilizou-se 
a região montanhosa de São Bento do 
Sapucaí para criação de um videodan-

ça e uma sequência fotográfi ca, que 
desafi avam o grupo ao diálogo inter-
disciplinar entre as diversas áreas en-
volvidas”, destaca Claudia Millás.

Segundo ela, “a vontade esta-
va em integrar-se com o ambiente, 

em busca de novos olha-
res e (re)signifi cações e 
compartilhar os produtos 
gerados com o público da 
zona rural e da periferia 
das cidades envolvidas 
a fi m de descentralizar o 
acesso à arte”.

O Coletivo Invertido foi 
criado em  2013 por Clau-
dia Millás e é formado por 
artistas circenses, bailari-
nos, atores, músicos, fo-
tógrafos e videógrafos. O 
grupo conta desde sua ori-
gem com a criação da ins-
talação coreográfi ca “Ao 
Vestir Vertigens”, do es-
petáculo-intervenção “De 
Olhos Fechados”, e agora 
com um videodança e uma 
sequência fotográfi ca.

O lançamento acontece 
no sábado (17), no Teatro 
Garagem Fuscalhaço, a 
partir das 20h.

Marcelo Dantas (diretor da Pinacoteca), José Roberto Sadek (secretário 
da Cultura do Estado em exercício), Tadeu Chiarelli (diretor da 
Pinacoteca), Claudia Martinelli (gerente do Trip Advisor no Brasil) e Paulo 
Vicelli (diretor da Pinacoteca)

Três museus do Gover-
no do Estado de São Paulo 
entraram novamente na 
lista dos melhores do site 
Trip Advisor: a Pinaco-
teca do Estado subiu no 
ranking e conquistou o 
primeiro lugar do Tra-
vellers’s Choice Museus 
2016 tanto no Brasil 
quanto na América do 
Sul. Foi também a ins-
tituição brasileira com 
melhor colocação no 
ranking mundial, fican-
do em 19º. O Museu do 
Futebol ficou com a 6ª 
colocação nacional e a 
10º na América do Sul; 
enquanto o Catavento 
conquistou o 7º lugar no 

Brasil e o 12º no conti-
nente.

O Trip Advisor concede 
a premiação anualmente, 
a partir das avaliações 
dos visitantes de todo o 
mundo. “Os prêmios do 
Travellers’ Choice selecio-
nam não apenas escolhas 
populares, mas aquelas 
realmente excepcionais 
que fazem com que os via-
jantes voltem sempre”, 
destaca o site.  

Além de dar nota com 
estrelas (de uma a cin-
co), os usuários também 
deixam comentários so-
bre as atrações.  Quem 
visitou a Pinacoteca des-
tacou principalmente a 

qualidade do acervo, a 
organização, a limpeza e 
a facilidade de acesso. No 
ano passado, mais de 616 
mil pessoas visitaram os 
dois edifícios da Pinaco-
teca, na Praça da Luz e o 
Largo General Osório.

Sobre o Museu do Fu-
tebol, os visitantes des-
tacam a interatividade e 
o uso da tecnologia para 
relacionar o esporte à so-
ciedade brasileira.

Já no Catavento, o 
maior forte é a atrativi-
dade para todos os pú-
blicos. Segundo o usuá-
rio alupasc, o museu é 
uma ótima opção para as 
crianças.

“De cima consigo pensar melhor, ver o mundo de outra maneira”

Divulgação

Pedro Langella
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FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO

TV CULTURA 
TRANSMITE 
OS JOGOS

A população do 
Estado de São Paulo 
pode acompanhar os 
Jogos Paralímpicos 
Rio 2016 pela pro-
gramação da TV Cul-
tura.

Os jogos passa-
ram a ser transmi-
tidos na última sex-
ta-feira (9), depois 
que a TV Brasil, que 
detinha os direitos 
de transmissão, au-
torizou a TV Cultura 
a utilizar os sinais. 
Com isso, as duas 
emissoras passaram 
a divulgar o evento 
de forma simultâ-
nea.

Até então, o privi-
légio de assistir aos 
Jogos Paralímpicos 
Rio 2016 se restrin-
gia praticamente aos 
clientes dos canais 
por assinatura.

ATLETISMO

Equipe tem classifi cação inédita para 
quartas de fi nal do vôlei feminino sentado

A vaga nas quartas de fi nal já estava garantida, mas o 
Brasil queria mais, queria fechar com 100% de apro-
veitamento a fase de grupos. Conseguiu, e com direito 

a goleada sobre a Alemanha na terça-feira (13). 
Os atuais campeões mundiais bateram os europeus por 10 a 

4, confi rmaram o favoritismo e fecharam o Grupo A na primeira 
colocação, com 100% de aproveitamento.

Josemárcio Sousa foi o destaque brasileiro. Ele foi o artilhei-
ro da partida com quatro gols. Principal nome do time, Leomon 
Moreno deixou sua marca duas vezes. Alex Souza e Alexsander 
Celente contribuíram com dois gols cada.

Desde o começo do jogo o Brasil dominou a Alemanha e abriu 
vantagem rapidamente. O primeiro tempo terminou 4 a 0, e cres-
ceu a esperança na torcida por um simbólico 7 a 1. Claro que não 
seria uma revanche da semifi nal da Copa do Mundo de futebol, 
mas vencer a Alemanha por 7 a 1 seria gostoso em qualquer es-
porte. O placar chegou a estar 6 a 1 para o Brasil, mas o segundo 
gol da Alemanha frustrou a torcida. O som de lamentação foi 
inevitável.

Brincadeiras à parte, os torcedores queriam ver mais de sete 
gols do Brasil. E viram. Os reservas entraram em ação e mantive-
ram o ritmo para fechar o jogo em 10 a 4.

Os cegos mais rápidos 
do mundo são do Brasil! 
Perfeito, o quarteto bra-
sileiro deixou os adver-
sários comendo poeira 
e venceram de ponta a 
ponta o revezamento 4 
x 100m rasos T11-T13 
dos Jogos Paralímpicos 
do Rio na manhã de ter-
ça-feira (13) no Estádio 
Olímpico. De quebra, Je-
ronimo da Silva, Gusta-
vo Araújo, Daniel Silva e 
Felipe Gomes estabelece-
ram ainda o novo recorde 
paralímpico, com 42s37. 
A China e o Uzbequistão 
completam o pódio.

Sem necessidade de 
guia, Jeronimo da Sil-
va, da classe T12, para 
atletas com baixa visão, 
abriu a prova contra ri-
vais T11 (cegos) e já pas-
sou para Gustavo Araújo 
em boa vantagem. Com-
petidor T13 (menor grau 
de lesão), o velocista, 
que foi somente oitavo 
na disputa individual de 
100m manteve o ritmo 
até a passagem de bastão 
para Daniel Silva, que é 
T11. A esta altura, a torci-
da já não conseguiu mais 
conter a empolgação em 
tinha muita difi culdade 
para manter o silêncio 
exigido para prova.   

Medalhista de pra-
ta nos 100m T11 e mais 
experiente da equipe, 
com outros dois pódios 
em Londres, Felipe Go-
mes foi o responsável 
por encerrar o reveza-
mento com a vitória já 
praticamente garantida. 
Empurrado pelos torce-
dores, o desafi o nesta al-
tura era quebrar o recor-
de mundial, que acabou 
continuando com os rus-
sos, que fi zeram 42s11 no 
Mundial de Doha 2015. 
A nova marca paralímpi-
ca, porém, é do Brasil. 

Brasil bate recorde e leva o 
ouro na prova de revezamento

A seleção brasilei-
ra feminina de voleibol 
sentado fechou a fase de 
classifi cação dos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016 em 
primeiro lugar do grupo, 
com 100% de aproveita-
mento. 

Na terça-feira (13), no 
Pavilhão 6 do Riocentro, 
as brasileiras não deram 
chance à seleção da Ho-
landa e fecharam o jogo 
por 3 sets a 0, com par-
ciais de 25/18, 25/15 e 
25/21, obtendo desta for-
ma uma classifi cação iné-
dita para as semifi nais da 
modalidade.

“Terminar esta primei-
ra fase classifi cada para as 
quartas de fi nal sem per-
der nenhum set foi uma 
grata surpresa e faz com 
que acreditemos ainda 

mais em nossa equipe, 
que está em ascensão no 
cenário internacional”, 
disse o técnico da equi-
pe, José Antônio Guedes 
Dantas.

O melhor desempenho 

do Brasil em Paralimpía-
das, até então, havia sido 
nos Jogos de Londres, 
em 2012, quando fi cou 
em quinto lugar. No ano 
passado, no entanto, o de-
sempenho da equipe nos 

Jogos Parapan-America-
nos foi melhor e o Brasil 
conseguiu uma medalha 
de prata.

Para chegar a esta clas-
sifi cação inédita, a seleção 
feminina venceu as equi-

pes da Ucrânia e do Cana-
dá e aguarda a defi nição 
do Grupo B, formado por 
China, Estados Unidos, 
Irã e Ruanda, para conhe-
cer seus adversários na 
partida que valerá uma 
vaga para a fi nal. Como 
as chinesas venceram os 
Estados Unidos na ro-
dada anterior, a seleção 
dos Estados Unidos será 
a provável adversária das 
brasileiras.

Para o técnico, a torci-
da também pode ter um 
papel decisivo no desem-
penho da equipe, nos pró-
ximos jogos. “Ter o públi-
co a nosso favor pode ser 
um diferencial, um fator 
decisivo para obtermos a 
motivação necessária para 
chegarmos à fi nal”, come-
morou Dantas.

Seleção goleia a Alemanha e avança às quartas no goalball

O revezamento 4x100 masculino, categoria T11-13, foi realizada no Estádio Olímpico João Havelange

Para o técnico da equipe brasileira, José Antônio Guedes Dantas, a torcida 
foi fator decisivo nos jogos

Cézar Loureiro/MPIX/CPB

Os atuais campeões mundiais venceram os europeus por 10 a 4 e 
seguem invictos na competição
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