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Tribuna do Norte
Ano 135

SEXTA-FEIRA

POSSIBILIDADE DE CHUVA -
NEBULOSIDADE VARIÁVEL

17º 23º
UV 11

Fonte  -  CPTEC/INPE

SÁBADO

POSSIBILIDADE DE CHUVA -
NEBULOSIDADE VARIÁVEL

14º 24º
UV 12

Fonte  -  CPTEC/INPE

DOMINGO

VARIAÇÃO DE NEBULOSIDADE -
PERÍDOS CURTOS DE SOL

15º 26º
UV 12

Fonte  -  CPTEC/INPE

SEGUNDA-FEIRA

PARCIALMENTE NUBLADO - 
SOL ENTRE POUCAS NUVENS

17º 29º
UV 12

Fonte  -  CPTEC/INPE

TERÇA-FEIRA

POSSIBILIDADE DE PANCADAS 
DE CHUVAS À TARDE

19º 31º
UV 12

Fonte  -  CPTEC/INPE

PRAZO PARA SOLICITAR 
ISENÇÃO DE IPTU TERMINA HOJE

O prazo para solicitar isenção de IPTU 
para 2017 será encerrado nesta sexta-feira 
(28) e os interessados devem preencher re-

querimento na Prefeitura ou na Subprefeitu-
ra de Moreira César.

Para ter direito ao benefício, o proprietá-

rio deve atender a uma série de requisitos, 
como metragem da residência, renda fami-
liar, dentre outros.

Estrela e Fluminense decidem o ‘Cinquentão’
Os times do Estrela e do Flu-

minense decidem o Cinquentão 
neste domingo (30), às 9 horas, 
no Morumbi Pindense. 

O Estrela chega à fi nal após pas-
sar pelo Castolira nas semifi nais; já 
o ‘Flu’ teve que superar o Afi zp.

PÁGINA 8 

Cidade promove 
mobilização no 
Dia Mundial 
da Psoríase

 
A cidade de Pindamonhanga-

ba vai promover uma mobiliza-
ção do Dia Mundial da Psoríase, 
na praça Monsenhor Marcon-
des, no sábado (29). O evento 
contará com várias ações, como 
panfl etagem, verifi cação de 
pressão arterial e orientações 
sobre a doença.

PÁGINA 3 Em sua segunda fi nal consecutiva Estrela busca o bicampeonato do ‘Cinquentão’ 

Pinda recebe peça infantil gratuita no sábado
Pindamonhangaba recebe 

mais uma atração do Circui-
to Cultural Paulista, no sábado 
(29), às 15 horas, no Teatro Gal-

pão, com o espetáculo infantil 
“O Canto das Vitaminas”. 

O local possui capacidade de 
221 assentos e os ingressos de-

vem ser retirados a partir das 14 
horas de sábado na bilheteria do 
teatro.

PÁGINA 5

PÁGINA 3

Tribuna volta a circular 
dia 4 de novembro

Dia 28 - Dia do 
Funcionário 

Público - 
Parabéns a 

todos

Divulgação

Divulgação

Festa de São 
Judas Tadeu vai 
até domingo

As celebrações da festa em lou-
vor a São Judas Tadeu se encer-
ram no domingo (30), após dez 
dias de missas, orações e várias 
atrações. Este ano, a tradicional 
procissão não será no dia do san-
to, 28 de outubro, e sim no domin-
go (30), às 18 horas, na sequência 
missa e show musical.

PÁGINA 5

Alunos da Rede 
Estadual podem 
estudar novos 
idiomas

Os dois Centros de Estudo de 
Línguas de Pindamonhangaba es-
tão com inscrições abertas para o 
cursos de espanhol e inglês para 
o primeiro semestre de 2017. As 
vagas são para alunos da Rede 
Estadual de Ensino do Ensino 
Fundamental (a partir do 7º ano), 
Ensino Médio, Etec – Escola Es-
tadual de Ensino Técnico ou EJA 
– Educação de Jovens e Adultos. 

Para o cadastro, o estudante 
(ou responsável no caso de me-
nores de 18 anos) deve compa-
recer à Escola Estadual Rodrigo 
Romeiro, no centro; ou à Escola 
Estadual Antônia Carlota Go-
mes, no Cidade Nova.

PÁGINA 3

Cemitério recebe 
equipe de 
conscientização no 
feriado de Finados

 
Os agentes de Controle de 

Vetores da Prefeitura farão uma 
mobilização e conscientização 
das pessoas que forem ao Ce-
mitério Municipal no feriado de 
Finados (quarta-feira, dia 2). O 
objetivo é orientar sobre os cui-
dados necessários para evitar 
acumulo de água, que pode fa-
vorecer a proliferação do mos-
quito da dengue.

PÁGINA 2

FESTIPOEMA TEM 
PEÇAS NO FIM DE 
SEMANA

PÁGINA 7

APL REALIZA 
PLENÁRIA NESTA 
SEXTA-FEIRA

PÁGINA 7

PÁGINA 3



 “... EXAGERADO, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado, adoro um amor 
inventado... Eu nunca mais vou respirar se você não me notar, eu posso até morrer de 

fome se você não me amar...” Cazuza
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Divulgação

DESTAQUE DA SEMANA
Divulgação

Infelizmente o Brasil se enterrou numa tre-
menda crise econômica, motivada por diver-
sos fatores, mas que tem como responsável, 

sobretudo, o governo federal.
Embora tenha havido empenho, e ainda há, aliás, 

para retirar o país do fundo do povo, o resultado das 
ações é bastante lento.

Enquanto isso, a população amarga uma série 
de difi culdades. Segundo os dados da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro 
de Geografi a e Estatística (IBGE), o Brasil contabi-
lizou 12,022 milhões de desempregados no terceiro 
trimestre. O resultado representa um aumento de 
33,9% em relação ao mesmo período de 2015, o equi-
valente a 3,043 milhões de pessoas a mais em busca 
de uma vaga.

A população ocupada encolheu 2,4% no tercei-
ro trimestre, como consequência do fechamento de 
2,255 milhões de postos de trabalho. “A redução na 
população ocupada é recorde, foi a maior queda na 
série”, afi rmou Cimar Azeredo, coordenador de Tra-
balho e Rendimento do IBGE.

A taxa de desemprego só não aumentou mais por-
que a população inativa cresceu 1,9%, o que signifi ca 
que 1,205 milhão de pessoas optaram por deixar a 
força de trabalho em vez de procurar emprego. 

O índice é alarmante ao país, porém não podemos 
pensar apenas em números enquanto assistimos a 
esta situação. Mais que números estatísticos, tratam-
se de pessoas. De pais, mães, fi lhos... pessoas que 
têm contas para pagar, que interrompem os sonhos 
e, muitas vezes,  mais que isso, não tem condições de 
viver. É isso que temos que pensar sobre o país.

Conforme divulgação realizada na quinta-feira 
(27), pelo IBGE, a taxa de desocupação no Brasil fi -
cou em 11,8% no terceiro trimestre de 2016, manten-
do-se no maior patamar já registrado pela série his-
tórica da Pnad Contínua. Este resultado fi cou dentro 
das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções 
Broadcast, que estimavam uma taxa de desemprego 
entre 11,70% e 12,00%, com mediana de 11,90%.

Em igual período do ano passado, a taxa de de-
semprego medida pela Pnad Contínua estava em 
8,9%. No trimestre encerrado em agosto deste ano, 
o resultado também fi cou em 11,8%.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 
2.015,00 no terceiro trimestre. O resultado repre-
senta queda de 2,1% em relação ao mesmo período 
do ano anterior. 

A massa de renda real habitual paga aos ocupados 
somou R$ 176,8 bilhões no terceiro trimestre, queda 
de 3,8% ante igual período do ano anterior.

O pior é que, por mais que tenhamos que ser oti-
mistas, é muito cedo para enxergarmos melhorias 
reais.

A crise afeta todos os setores. A indústria fechou 
1,301 milhão de postos de trabalho no período de um 
ano; o setor de Informação, Comunicação e Ativida-
des Financeiras, Imobiliárias, Profi ssionais e Admi-
nistrativas - que guarda relação direta com prestação 
de serviços para o setor industrial - demitiu outras 
977 mil pessoas no período de um ano; a construção 
dispensou 171 mil trabalhadores; enquanto o Comér-
cio, Reparação de Veículos Automotores e Motoci-
cletas eliminou 501 mil postos de trabalho.

E não é só isso, o segmento de Agricultura, Pecuá-
ria, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura demitiu 
442 mil pessoas.

Por outro lado, na direção oposta, houve aumento 
no número de empregados nos setores de Transpor-
te, Armazenagem e Correio (220 mil vagas); Aloja-
mento e Alimentação (345 mil a mais); Administra-
ção Pública, Defesa, Seguridade Social, Educação, 
Saúde Humana e Serviços Sociais (306 mil); outros 
serviços (97 mil); e Serviços Domésticos (168 mil). 
Mas esses dados positivos deveriam ocorrer em to-
dos os setores.

A nós, cabe, cada um dentro da sua crença, rezar 
a Deus, e fazer o possível para colaborar com o país. 
O momento é difícil.

Tratar de pessoas é diferente 
de lidar com números

Desempregados somam 
12,022 milhões 

de pessoas; melhoria 
está longe

Cemitério Municipal recebe equipe de 
conscientização no feriado de Finados

Grupo promove curso de 
empreendedorismo no sábado

Na quarta-feira, 2 
de novembro, feriado 
de Finados, os agen-
tes de Controle de 
Vetores da Prefeitu-
ra vão trabalhar com 
mobilização e a cons-
cientização da popu-
lação no Cemitério 
Municipal de Pinda-
monhangaba.

A ação é neces-
sária, pois devido a 
vasos de plantas e ou-
tros de possível acú-
mulo de água, pode 
acarretar na criação 
de focos do mosquito 
Aedes aegypti que é 
transmissor da den-

gue, chikungunya e 
do zica vírus, entre 
outros animais que 
podem transmitir do-
enças.

Centenas de visi-
tantes estão sendo es-
perados no Cemitério 
Municipal no Feriado 
de Finados. O local 
terá horário especial 
de funcionamento no 
dia 2, das 6 às 18 ho-
ras. Nos demais dias, 
o cemitério estará 
aberto no horário 
normal de funciona-
mento, ou seja, das 7 
às 17 horas.

O workshop ‘Aprenda a 
empreender de A a Z’ vai 
debater o tema empreen-
dedorismo neste sábado 
(29). O tema será debatido 
e ensinado em 5 horas de 
evento, divididas em qua-
tro módulos: Empreende-

dorismo, Gestão de Pesso-
as, Motivação e Marketing 
Pessoal/Abordagem sobre 
Liderança.

A realização é da em-
presa ‘Gestão de um jeito 
fácil’, de Pinda, e contará 
com a participação de vá-

rios profi ssionais. O aces-
so para o workshop é li-
mitado e será feito apenas 
mediante inscrição prévia 
e pagamento da taxa de 
R$ 60, antecipadamente. 
As inscrições podem ser 
feitas no endereço eletrô-

nico www.gestaodeum-
jeitofacil.com.br  ou pelo 
telefone (12) 99676-7448.

O evento ocorrerá das 
8 às 13 horas, na Faculda-
de Anhanguera ( av. Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
2.180).

ARENA 101 Pinda:29/10 (sá-
bado) - Victor & Léo. 5/11 (sábado) 
– Munhoz & Mariano.

BELO SOL Taubaté: 29/10 (sá-
bado 21h) – Trio Astro Rei e Flávio 
Oilveira. Rua das Amoreiras, perto 
do shopping novo de Taubaté.

BOTECO VINIL Pinda: 28/10 
(sexta) – Leandro & Mozart. 29/10 
(sábado) – Trio Roots. 30/10 (do-
mingo) – Mana Ferreira. Av. N. Sra. 
do Bom Sucesso, 1.075.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda: Baile com 
banda ao vivo todo sábado início 
18h30. Sócios não pagam e não-só-
cios R$ 10.

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena: 29/10 (sábado) – Fred & 
Gustavo e Tops Djs. 5/11 (sábado) 
– O Rappa. Via Dutra, divisa Gua-
rá-Lorena.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
28/10 (sexta) – 2 palcos e 2 atra-
ções. Lucca & Rafael, e Talis e We-
linton. Estrada do Barrero.

CLUBE DA VILA SÃO BE-
NEDITO Pinda: Realiza bailes no 
Recinto São Vito de Moreira César, 
domingo às 20h:  30/10 – Bruno 
&Hyago. Ingresso R$ 10 homem e 
R$ 5 mulher.

CLUBE DO VAQUEIRO Ro-
seira: 22/10 (sábado 23h) – Bala-
da com banda ao vivo. Elas vip até 
meia noite.  Dj Toni Balada. Mulher 
free até meia noite.

CLUBE DO LAZER Taubaté:-
Domingo –30/10 - Raio X. Quarta-
feira – 26/10 - Musical Bios.Tel (12) 
3633-5389.

DIVA’S BAR Araretama Pinda: 
28/10 (sexta 21h) – Renan Gar-
cia. Rua Nicanor Ramos Nogueira, 
1.436.

ESTÂNCIA GAÚCHA Pinda: 
29/10 (sábado) – Bailão forró/cou-
ntry com banda ao vivo. Via Dutra, 
km 101, ao lado do Arena.

ESTÂNCIA SERTANEJA Caça-
pava: 28/10 (sexta) – Aniversariante 

vip. Eduardo & Rafael, Eric Bruto & 
Gustavo. 1º/11 (terça) – Heder&Sa-
coni, Jorge Dimas, Renan Mareso e 
Grupo Nossa Amizade.

FERROVIÁRIA Pinda: Som ao 
vivo no deck da piscina SEXTA-FEI-
RA: 28/10 - Bruno & Hyago. Asso-
ciado não paga, não associado R$ 
10 (mulher vip até 23h, depois des-
se horário R$ 5).

FERROVIÁRIA Pinda: 19/11 
(sábado 22h) – Retrô na Ferrô. Va-
lério Cazuza e Banda Imortais. Djs 
Adriano K e Serginho. Grandes su-
cessos dos anos 80 e 90. Os ingres-
sos limitados já estão à venda no 
clube e Neto Jeans.

FESTA DE SÃO JUDAS TA-
DEU Pinda: Dia 28/10 (sexta-feira) 
- Banda Gold. Dia 29 (sábado) - De-
dos e Línguas. Dia 30 (domingo) - 
Gustavo & Gabriel.

FLÁVIA BORGES: 30/10 (do-
mingo) – Espetinho & Cia. Moreira 
César.

FORRÓ DO LÚCIO PAQUI-
NHA “Creix” de Tremembé “Creix: 
29/10 (sábado) – Bruno & Hyago.
Tel. (12) 99602-9554 e 99110-0521.

FORRO NIGH CLUB Pinda: 
12/11 (sábado 23h) – Inauguração 
com Bruno & Hyago. Av. N. Sra. do 
Bom Sucessom 1.520, ao lado do 
Posto 7 Estrelas.

MANGUERÃO Pinda: 28/10 
(sexta 20h) – César Barbosa. In-
gresso R$ 10. Estacionamento gra-
tuito.

MUNDI Taubaté: 29/10 (sába-
do) – Oktoberfest do Mundi. 

MUTLEY Taubaté: 28/10 (sex-
ta) - Banda Serial Funkers.29/10 
(sábado) – Noite do Cachorro Lou-
co. Halloween. Banda Lik a Box.

ÓPERA MIX:30/10 (domingo 
16h) – Halloween Party Teen. Dj 
Marcelo Boto e Dj Dede 3D. Funk e 
black.

PESQUEIRO SANTO ANTO-
NIO Taubaté:28/10 (sexta) – Sex-
taneja. Malostti & Mineiro, e Vander 

Oliveira. Av. Dr. José Ortiz Patto, 
3.201.

PINDABAR Pindamonhan-
gaba: Segunda Sertaneja com 
banda ao vivo. Quarta Sertane-
ja: Banda ao vivo. 28/10 - Sexta 
– Roda de Samba. Grupo Nota 
Samba. Domingo - Fabiano Ma-
galhães convida.

POINT DA FAMÍLIA Pinda: 
28/10 (sexta 19h) – Kleber Santia-
go. 29/10 (sábado 19h) –Deivinho. 
30/10 (domingo 19h) - Videokê. 
Bairro Santana (antigo TakôMaki-
sushi).

PRAÇA DO CRUZEIRO – O 
Retorno. Pinda: 19/11 (sábado das 
15 às 22h). Reencontro de amigos 
que frequentavam a praça nas dé-
cadas de 70/80/90.

RANCHO SANTA FÉ Apareci-
da: 28/10 - Pedro Henrique & Ma-
theus.

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural: 29/10 (sába-
do) - Marrom Sertanejo.Tel. (12) 
99775-0389.

RESTAURANTE COLMÉIA 

Pinda: Almoço com música da me-
lhor qualidade ao vivo todo domin-
go. Estrada do Ribeirão Grande.

RESTAURANTE E PESQUEI-
ROGABRIEL Pinda: 20/11 (do-
mingo) – Churrasco fogo de chão. 
Costela, frango, linguiça, carne de 
porco, mandioca, arroz, salada e 
farofa. Música ao vivo com Lean-
dro & Mozart. R$ 25 antecipado e 
R$ 30 na hora. 29 e 30/10, sába-
do e domingo - Almoço cardápio 
variado.Pesqueiro de terça-feira a 
domingo a partir das 8h. R$ 12 por 
quilo pescado. Bairro das Campi-
nas, após o viaduto do bairro Ci-
dade Nova.Telefone (12) 99651-
7045.

VARANDA ESPETINHOS 
Pinda: 30/10 (domingo) – Pagode 
Sertanejo. Josias Magrim, e Mitos 
do Samba.

VILA DOS OFICIAIS Pinda: 
8/12 (sábado 21h) - De Volta para 
o Futuro. Djs José Luiz, Marcelo 
Ratto e Gu. EquiéDinossaurus. O 
melhor dos anos 70/80/90. Ingres-
sos R$ 25,00 só antecipados.

INGRESSOS À VENDA PARA 
RETRÔ NA FERRÔDIA 19/11 COM 

VALÉRIO CAZUZA COVER

O imortal Cazuza e as músicas que 
o consagraram serão o grande desta-
que da próxima Balada na Ferrô, que 
acontece no próximo dia 19 de novem-
bro na Ferroviária, a partir das 22h.

A balada será animada por Va-
lério Cazuza e a Banda Os imortais.  
Presença também dos Djs Adriano K 
(domingueiras) e Serginho (Clube Lite-
rário) em uma maravilhosa viagem ao 
passado musical dos anos 80/90.

Na pista rolarão os melhores su-
cessos do dance, rock nacional e in-
ternacional.

Ingressos antecipados 
com desconto já a venda no 
clube e Neto Jeans. R$ 10,00 
associados e R$ 20,00 não 
associados.
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Prazo para solicitar 
isenção de IPTU 
termina hoje

O prazo para pedir isenção 
de IPTU para 2017 será encer-
rado nesta sexta-feira (28). As 
pessoas interessadas devem 
fazer a solicitação por meio de 
requerimento, protocolado na 
Prefeitura (Setor de Protocolo) 
ou na Subprefeitura de Moreira 
César.

Para ter direito à isenção 
de IPTU, o morador de Pin-
damonhangaba deve apre-
sentar os seguintes docu-
mentos:

- Requerimento;
- Cópia da certidão de isen-

ção/2016 – Se for a primeira 
vez, cópia da contracapa do car-
nê de IPTU de 2016 ou certidão 
de valor venal atualizada;

- Cópia do RG, CPF ou certi-
dão de nascimento de todos os 
moradores;

- Cópia completa do compro-
vante de residência atualizado 
em nome do requerente;

- Demonstrativo de Crédito 
de Benefícios (DCB) atualiza-
do do requerente (não serve 
extrato bancário) e compro-
vante de renda de todos os 
moradores;

- Cópia do documento do 
imóvel em nome do requerente 
ou parente próximo com docu-
mento que ateste o parentesco 
(atestado de óbito ou certidão 
de casamento);

- Lei nº 4614/04.06.07: Filho 
de deficiente físico, mental ou 
com síndrome de down – trazer 
atestado  constando o CID, emi-
tido por médico da rede pública 
de saúde; Filho adotivo menor 
de 18 anos, trazer cópia da guar-
da de responsabilidade compro-
vada judicialmente;

- Declaração de responsabili-
dade do proprietário – de pró-
prio punho, onde conste que é 
proprietário, mora no local, que 
este é o único imóvel que possui 

e declarar todos os moradores 
deste imóvel.

 Em caso de aposentado 
ou pensionista, os docu-
mentos exigidos são os se-
guintes:

Para Imóvel Predial:
- Renda familiar mensal não 

superior a 13 UFMPs, ou seja, 
que não ultrapasse o valor de R$ 
1071,02;

- Área construída de até 
70,00 m²;

- Valor venal do imóvel não 
superior a 322 UFMPs, ou seja, 
que não ultrapasse o valor de R$ 
26.577, 88.

Para Imóvel territorial:
- Renda familiar mensal não 

superior a 13 UFMPs, ou seja, 
que não ultrapasse o valor de R$ 
1.073,02;

- Valor venal do terreno não 
superior a 108 UFMPs, ou seja, 
que não ultrapasse o valor de R$ 
8.914,32.

Alunos da Rede Estadual podem estudar novos idiomas

No sábado (29), Dia 
Mundial da Psoríase, Pin-
damonhangaba realiza uma 
mobilização da população 
na praça Monsenhor Mar-
condes, com panfletagem, 
verificação de pressão 
arterial e orientações sobre 
a doença.

A ação é uma realização 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Saúde e do Núcleo 
de Educação Permanente e 

Pacientes da Psoríase. Além 
dos apoiadores: Sociedade 
Brasileira de Dermatologia 
– SBD, ONG Trabalhadores 
de Colheita Final, Instituto de 
Beleza Fênix, Massoterapia 
Relax e Escola de Enferma-
gem Futura.

A comemoração atende 
ao Projeto de Lei do vere-
ador Roderley Mioto, em 
2013, com o “O dia munici-
pal de conscientização da 
Psoríase”.As pessoas interessadas devem fazer a solicitação por meio de requerimento, 

protocolado na Prefeitura (Setor de Protocolo) ou na Subprefeitura de Moreira César

Divulgação Pinda realiza ação de 
mobilização no Dia 
Mundial da Psoríase

AIAnDRA ALVeS MARIAnO
* * *

Os dois Centros de estudo 
de Línguas (CeLs) de Pindamo-
nhangaba estão com inscrições 
abertas para o cursos de espa-
nhol e inglês para o primeiro 
semestre de 2017. As vagas são 
para alunos da Rede estadu-
al de ensino do ensino Fun-
damental (a partir do 7º ano), 
ensino Médio, etec – escola 
estadual de ensino Técnico ou 
eJA – educação de Jovens e 
Adultos. 

O cronograma do CeL é di-
vidido em semestres e totaliza 
três anos de atividades (ou 480 
aulas). A exceção é o curso de 
inglês, que tem duração de um 
ano (ou 160 aulas) e é direciona-
do ao ensino Médio. 

As aulas nos CeL vão além do 
idioma. Os cursos trabalham as 
três noções fundamentais para 
o aprendizado de uma segunda 
língua: conversação, gramática 
e leitura. Testes individuais e em 
grupo são aplicados para avaliar 

o desempenho dos alunos. Além 
disso, as aulas utilizam elemen-
tos da culinária, história, arte e 
música local.

As aulas começam em feve-
reiro, junto com o calendário das 
escolas estaduais, no contratur-
no escolar. Todo o material di-
dático é gratuito. Os cursos são 
ministrados por professores di-
plomados. Ao término, o aluno 
recebe o certificado de conclu-
são. O programa também ofere-
ce intercâmbio para alunos que 
se destacarem.

Para o cadastro, o estudante 
(ou responsáveis no caso de me-
nores de 18 anos) deve compa-
recer à escola estadual Rodrigo 
Romeiro, no centro; ou à escola 
estadual Antônia Carlota Go-
mes, no Cidade nova.

Os cursos trabalham as 
três noções fundamentais 

para o aprendizado de 
uma segunda língua: 

conversação, 
gramática e leitura

Divulgação

Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.363, DE 24 DE OUTUBRO DE 2016.
Dispõe sobre o reajuste do valor da tarifa da “ÁREA AZUL”
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e com fundamento na Lei Municipal nº 3.429, de 03.06.1998, e 
suas alterações,

Considerando a variação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, nos 
termos da cláusula 4.3 do contrato nº 135/2012;

D    E    C    R     E     T    A :

Art. 1º  Fica reajustado o valor da tarifa da “Área Azul”, passando a vigorar:

“I - mínimo de R$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos) por 60 (sessenta) 
minutos, recebíveis em moedas de valor igual ou superior a R$ 0,05 (cinco centavos);

II - máximo de R$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco centavos) por 120 (cento e vinte) 
minutos, fracionáveis a cada R$ 0,05 (cinco centavos) a partir do 61º minuto.

Paragrafo único. O valor da Tarifa de Regularização prevista no art. 10 da Lei n° 
3.429/98, alterada pela Lei  4.479, de 06 de setembro de 2006, será de R$8,25 (oito 
reais e vinte e cinco centavos) correspondente a 5 (cinco) horas de estacionamento.”

Art. 2º. Este decreto entra em vigor a partir de 03 de novembro de 2016, revogadas 
as disposições em contrário.

Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de outubro de 
2016.

Rodrigo Antonio Possebon Caetano
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.963, DE 17 DE OUTUBRO DE 2016.
Dispõe sobre a obrigatoriedade de implementação de Projeto de Arborização Urbana 
nos novos parcelamentos do solo.

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. 1º  Os novos parcelamentos de solo, públicos ou privados, aprovados a partir da 
data da promulgação desta Lei estão obrigados a apresentar Projeto de Arborização 
Urbana, conforme as características constantes no Anexo I que é parte integrante 
desta Lei. 

Art. 2º  O Projeto de Arborização Urbana deverá ser elaborado por profissional 
habilitado com emissão de documento de Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART), contratado às expensas do interessado, responsável pelo empreendimento 
de parcelamento do solo.

Art. 3º  Cabe ao Departamento de Licenciamento Ambiental aprovar o Projeto de 
Arborização Urbana e, após, encaminhá-lo ao Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente para análise e deliberação.

Art. 4º Uma vez aprovado pelo Departamento de Licenciamento Ambiental o Projeto 
de Arborização Urbana será analisado pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente o qual deliberará sobre a aprovação do Projeto de Arborização Urbana, 
podendo para tanto, se o Conselho assim o entender, solicitar a emissão de laudo 
técnico expedido por profissional habilitado pertencente ao quadro de servidores 
públicos do município e/ou contratado para este fim.

Art. 5º Compete ao Departamento de Licenciamento Ambiental e Urbanismo, da 
Prefeitura do Município de Pindamonhangaba, aprovar, acompanhar e fiscalizar o fiel 
cumprimento do disposto no Projeto de Arborização Urbana.

Art. 6º A implantação do Projeto de Arborização Urbana deverá obedecer às 
especificações e ao cronograma constante do Anexo Único desta Lei.

Art. 7º A implantação do Projeto de Arborização Urbana é de responsabilidade do 
empreendedor e seu custo é parte integrante do valor total do empreendimento.

Art. 8º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei nº 5.462, 
de 09 de outubro de 2012 .

Pindamonhangaba,  17 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes
Secretário de Governo e Integração

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 17 de outubro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

_______________ 0O0_________________

ANEXO ÚNICO 
LEI Nº 5.963, DE 17 DE OUTUBRO DE 2016

Características técnicas mínimas que deverão conter o Projeto de Arborização 
Urbana:

1. O Projeto deve conter as questões técnicas básicas e parâmetros sobre 
arborização, tais como: 

• Tamanho dos berços com dimensões mínimas de 30 centímetros de 
largura por 30 centímetros  de comprimento por 30 centímetros de profundidade;

• Adubação química e orgânica;

• Tutoramento;

• Cronograma de capinas, poda de galhos e folhas (poda de formação, 
manutenção, limpeza e segurança) e poda de raízes;

• Cronograma de irrigação, caso necessário.

2. As espécies utilizadas deverão apresentar altura entre colo e o início da 
primeira bifurcação igual ou superior a um metro e cinquenta centímetros e DAP 
– Diâmetro na altura do peito (medindo 1,50 metros de altura aproximadamente) 
mínimo de dois centímetros.

3. Deverão ser utilizadas para a arborização em calçadas mudas de boa 
qualidade, que devem conter entre outras características: serem sadias, livres de 
pragas e doenças e estarem acondicionadas em embalagens proporcionais ao seu 
porte, de maneira que não apresentem raízes enoveladas.

4. As árvores deverão ser escolhidas entre espécies nativas e exóticas, 
permitindo-se a utilização de frutíferas e sendo aceitável a utilização de espécies 
exóticas, dando preferência especialmente àquelas adaptadas à flora regional, 
contudo desde que estas não estejam caracterizadas como invasoras.  Sempre que 
possível dar-se-á preferência para as espécies nativas.

5.  Utilizar no mínimo seis espécies, preferencialmente uma por rua.

6.  A manutenção do projeto de arborização urbana dos novos 
empreendimentos é de responsabilidade do empreendedor e será executada pelo 
período de tempo mínimo de três (3) anos.  O projeto será considerado instalado 
a partir da vistoria de aprovação de instalação realizada pelo responsável pelo 
Departamento de Licenciamento Ambiental  ou por técnico indicado por este.

7. Dar prioridade para a utilização de fiação compactada e/ou subterrânea 
(de acordo com a orientação especifica), preferencialmente nas calçadas que 
recebam o sol da manhã – faces sul e/ou leste, deixando livres para plantios de 
árvores de maior porte àquelas calçadas com maior incidência de raios solares do 
entardecer.

8.  O projeto de arborização deverá conter obrigatoriamente cronograma 
que contemple condições necessárias para o manejo tais como: plantio, cuidados, 
manutenção, substituição e reposição de indivíduos, tratamentos fitossanitários, 
critérios estabelecidos para podas e retiradas de árvores, além de garantias de que 
o projeto seja instalado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.717, DE 20 DE OUTUBRO DE 2016.
 
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Eng. José Francisco Donizete Pereira, 
Engenheiro, para responder interinamente pela Secretaria de Obras e Serviços, 
sem prejuízo de suas atribuições, durante o período em que o Secretário Eng. José 
Antonio Rodrigues Alves, encontrar-se em férias,  de 16 a 25 de novembro de 2016.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 20 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 20 de outubro de 
2016.

Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.721, DE 24 DE OUTUBRO DE 2016.       
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Municipio de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve Suspender, a partir de 03 de outubro de 2016, os efeitos 
da Portaria Geral nº 4.689, de 30 de agosto de 2016, que designou  Célia Kazue 
Domoto Nagaoka, arquiteta, para responder interinamente pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, durante o período em que o mesmo encontrar-se em 
férias.

Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de 
outubro de 2016.

Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal 

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de outubro de 
2016.

Rodrigo Antonio Possebon Caetano 
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.722, DE 24 DE OUTUBRO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Engº José Francisco Fernandes, Diretor do 
Departamento de Ações Fundiárias, para responder interinamente pela Secretaria 
de Planejamento, sem prejuízo de suas atribuições, durante o período em que o 
Secretário, Arq. Jorge Ricardo Baruki Samahá, encontrar-se em férias,  de 24 a 28 
outubro de 2016.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2016.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de outubro de 
2016.

Rodrigo Antonio Possebon Caetano 
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.723, DE 24 DE OUTUBRO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e nos termos da Portaria Geral nº 4.571, de 29 de dezembro de 2015, 
Resolve cessar, a pedido, a designação da Professora Joana Regina de Oliveira 
Teberga, para a função de suporte pedagógico de Assessor Lúdico Pedagógico, a 
partir de 23 de setembro de 2016. 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23 
de setembro de 2016.
    
Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

 Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de outubro de 
2016. 

Rodrigo Antonio Possebon Caetano
Respondendo pela Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.724, DE 24 DE OUTUBRO DE 2016.

Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e de acordo com a  Lei Federal nº 8.666/93;

R E S O L V E
Art. 1º  Nomear os senhores a seguir indicados para a realização do Leilão de Bens 
Móveis Inservíveis:

Leiloeiro:
- Lúcio do Carmo da Silva – Encarregado de Setor -: 

Equipe de Apoio:
- Alcineu Mont Serrato de Souza Júnior – Oficial de Administração
- Milton Monteiro – Chefe de Serviço 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 24 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de outubro de 2016.
Rodrigo Antonio Possebon Caetano 

Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

 PORTARIA INTERNA Nº 10.010, DE  24 DE OUTUBRO DE 2016.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve 
designar a Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.751, de 13 de janeiro 
de 2016, para dar continuidade à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 
002/2016, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados de 08 de novembro de 
2016, sejam concluídos os trabalhos da Comissão, nos termos dos Memorando nº 
1634/16-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares. 
Esta portaria entra em vigor nesta data.

Pindamonhangaba, de 24 de outubro de 2016.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 24 de de outubro 
de 2016.

Rodrigo Antonio Possebon Caetano 
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

Após levantamento de 
informações e com man-
dado de busca, policiais 
civis da Delegacia de De-
fesa da Mulher e do SIG  
efetuaram a apreensão de 
um revólver calibre 38 e 
um rifle calibre 38, além 
de 21 munições intactas 
do mesmo calibre, na ma-

Na noite do dia 26 de 
agosto, na avenida Coro-
nel Fernando Prestes, um 
transeunte , 18 anos teve o 
celular furtado, um IPho-
ne 5 no valor de aproxi-
madamente R$ 1.600. 
Após investigações, o Se-
tor de Investigação Geral 
localizou  o aparelho com 
um adolescente, 15 anos, 
que alegou que a mãe 
comprou por R$180. 

O aparelho já foi devol-
vido à vítima e a polícia 

A equipe 
da Força Tá-
tica da Polícia 
Militar rece-
beu  denún-
cia, por volta 
das 21h30 
dessa terça-
feira (25), de 
contrabando 
de entorpe-
centes em 

POLÍCIA

Homem é preso 
em flagrante com 
armas de fogo

nhã dessa segunda-feira 
(25), na rua Idalina César 
e Antonio Cozzi. 

As armas não estavam 
devidamente registradas 
como a lei determina. O 
responsável foi autuado 
em flagrante por delito 
no 1º DP de Pindamo-
nhangaba.

Após denúncia, a Po-
lícia Ambiental esteve na 
manhã do dia 21 de outu-
bro na avenida Elvira de 
Moura Bastos, Bela Vis-
ta, constatando que um  
morador, 22 anos, man-
tinha no local dois pás-
saros coleirinha papa-
capim e três canários da 
terra, presos em gaiolas.

O rapaz alegou que os 
pássaros eram de estima-

Polícia prende rapaz que 
mantinha pássaros em gaiolas

ção, porém, diante dos 
fatos foi autuado no arti-
go 29 da Lei 9605/08 do 
Código Ambiental, pois 
se trata de animais silves-
tres sem autorização para 
a domesticação. As aves 
foram encaminhadas ao 
Ibama e caso tenham con-
dições serão liberadas na 
natureza.

O infrator pode pegar 
até um ano de prisão. 

Celular é recuperado e 
devolvido à vítima 

prossegue em sua inves-
tigação que visa localizar 
ladrões de celulares.   

Divulgação

Dois são presos por tráfico 
de drogas no maricá

uma residência na aveni-
da Paraná, Maricá.

O morador da residên-
cia, 33 anos, fugiu para o 
interior da casa ao perce-
ber a aproximação da po-
lícia, porém, foi abordado 
no quintal. Nesse momen-
to, outro indivíduo, me-
nor, 17 anos, tentava es-
conder uma bolsa dentro 
do forro de um dos cômo-
dos da casa. 

Ao serem questionados 
sobre drogas na residên-
cia eles negaram, mas em 

Divulgação

Divulgação

vistoria foram encontradas 
pequenas quantidades de 
maconha no micro-ondas 
e no guarda-roupa e um ti-
jolo da droga na bolsa que 
estava sendo escondida no 
forro.

A ocorrência foi apre-
sentada no Distrito Poli-
cial, onde o homem, 33 
anos, foi autuado em fla-
grante delito por tráfico 
de drogas, permanecendo 
à disposição da Justiça e o 
menor liberado para o res-
ponsável.
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VARIEDADES
Divulgação

Divulgação

Festa de São Judas termina domingo

Pindamonhanga-
ba recebe mais uma 
atração do Circuito 
Cultural Paulista, no 
sábado (29), às 15 
horas. Será o espetá-
culo infantil “O Canto 
das Vitaminas”, com o 
grupo Terceiro Acto. A 
apresentação será no 
Teatro Galpão, com 
entrada gratuita. 

Como o teatro tem 
lugares limitados a 221 
assentos, os ingressos 
devem ser retirados a 
partir das 14 horas na 
bilheteria do teatro.

A peça conta a his-
tória de Polyana, uma 
menina que não gosta 
de comer e por isso 
está cada vez mais 
fraca e desanimada. 

Preocupada, sua mãe 
a leva ao médico, o 
Dr. Vital, um cientista 
sempre cheio de equi-
pamentos estranhos 
e invenções malucas. 
Uma destas invenções 
faz com que Polyana e 
o médico partam para 
uma viagem cheia de 
aventuras e suspense.

O espetáculo é in-
dicado para crianças 
maiores de 5 anos e 
tem 70 minutos de 
duração. 

A iniciativa é uma 
parceria entre o Cir-
cuito Cultural Paulis-
ta, do Governo do Es-
tado, e a Prefeitura de 
Pindamonhangaba, 
por meio do Departa-
mento de Cultura.

O Lar São Judas Tadeu atende cer-
ca de 90 crianças que estão mais 

vulneráveis aos riscos sociais como dro-
gas e mau relacionamento familiar. Na 
entidade eles desenvolvem atividades, fa-
zem refeições e ganham suporte escolar. 

A convivência e fortalecimento de 
vínculos que são trabalhados ajudam na 
preparação das crianças para trabalhar 
a relação de convivência. “Viver com 
aquilo que está ao seu redor”, explica o 
ministro local, Frei Laércio. 

Até o regime de internato ser extinto, 
o lar abrigava apenas meninos, com bai-
xas condições fi nanceiras, onde era per-
mitido dormir no local. “Viu-se que era 
necessário a criança crescerem junto ao 
convívio da família, para estreitar os la-
ços, mesmo com poucas condições”, con-
tou o frei. Hoje esse modelo não é mais 
usado na instituição e pode ser estendido 
às meninas, nas mesmas situações.

As crianças que frequentam o lar, 
fazem um contraturno à escola, ou seja, 

as que estudam de manhã vão ao lar a 
tarde, e vice-versa. De manhã elas almo-
çam na instituição que os levam à escola 
e traz os outros, que chegam para a re-
feição do almoço e seguem com as ativi-
dades na parte da tarde.

O frei ressalta que o lar não é um re-
forço escolar para as crianças, mas sim 
uma maneira para elas não fi carem na 
rua. “Temos que ter essa consciência,  as 
drogas estão em todos os cantos. Che-
gam mais rápido hoje em dia”, lamenta 
o frei.

Atividades como o judô, é uma das 
mais queridas pelas crianças, além 
dessa modalidade esportiva, contam 
com aulas de artesanato, brincadeiras 
e educação física, que, de acordo com 
Frei Laércio, é o carro chefe. Essas ocu-
pações desenvolvem a convivência, for-
talecimento e vínculo, que através das 
crianças são passados para o dia a dia 
de suas famílias. 

Nas férias geralmente os trabalhos 

diminuem, porém, as crianças sentem 
falta. “Nesse período elas perguntam aos 
pais quando retornam as atividades”, 
conta o frei. Aquelas que precisam de um 
amparo maior continuam frequentando 
o lar, mas esse número é muito reduzido.

Todos que passam pelo lar São Judas 
Tadeu são muito gratos pela assistência 
que a entidade ofereceu, um exemplo 
disso é a visita frequente deles à enti-
dade. “Eles falam sobre a importância 
que o lar fez na vida deles e dos valores 
transmitidos”, ressalta frei Laércio.

Há 69 anos a entidade está na cidade 
ajudando crianças em vulnerabilidade 
social, no qual o corpo de freis, Laér-
cio de Carvalho, Fidélis Sechuk, Diego 
Bastos, Acácio Romão e Bruno de Melo, 
contribuem e auxiliam nos trabalhos da 
instituição.

Inscrições 
Para fazer parte do Lar são Judas 

Tadeu é necessário contatar a institui-
ção para que a assistente social faça um 

estudo e uma triagem, visite a casa inte-
ressado  e veja as condições socioeconô-
micas da família. No momento, a entida-
de não está recebendo crianças, pois não 
há espaço para acomodá-las. Os pais 
que tiverem interesse devem aguardar 
na lista de espera.

Religião 
De comunidade católica e dirigido 

por membros da religião, o lar não ado-
ta o cristianismo como mecanismo de 
ensinamento às crianças, mesmo porquê 
a orientação da assistência social é que a 
religião não seja introduzida.

Geralmente as famílias dos menores 
são de outras crenças, então, para que 
não haja essa interferência, a entidade 
busca passar os aprendizados básicos, 
que qualquer pessoa deve ter. “Nós pas-
samos mais os valores espirituais de 
modo geral”, ressalta o frei.

Mesmo diante desse fator, no lar há 
uma capela, onde missas são realizadas 
nos fi nais de semana.  

Neste domingo (30) as 
celebrações a São Judas 
Tadeu se encerram após 
dez dias de missas e ora-
ções. A festa é a principal 
forma de recolher fundos, 
visto que 40% da receita 
vem do Estado e municí-
pio, os demais são doados 
por fi éis, arrecadados em 
missas e a contribuição-
dos munícipes, porém, 
não é o sufi ciente para 
manter o lar.

Além dos shows, a gas-
tronomia é uma das gran-
des atrações devido à va-
riedade de pratos, como 
comida mineira, pastel, 
sanduiches, truta, bolinho 
de bacalhau, massas, tra-
íra, churrasco, panqueca, 
panzzeroli, doces, além 
dos artesanatos. 

Rafi nha Acústico, Wag-
ner Muzak e Ronaldo Ba-
racho e Murilo Galdino 
são alguns dos nomes que 
já passaram pelo palco da 
festa este ano, que rece-

berá Grupo do Davi Show 
Bola Gold, Dedos e Lín-
guas e Gustavo e Gabriel 
até domingo, último dia.

A tradicional procissão 
não será no dia do santo, 
28 de outubro, foi transfe-
rida para domingo, às 18 
horas, para que mais fi éis 
possam comparecer.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (28)
19h – Missa São Judas 
com Frei Laércio 
- Grupo do Davi Show 
Bola Gold
Sábado (29)
19h – Missa das Crianças 
com Frei Diego e Coral 
Pastorinhos de Fátima
- Show Dedos e Línguas 
Domingo (30)
12h - almoço festivo
18h - Procissão
19h – Missa Afro com Frei 
Laercio e Comunidade Ne-
gra de Lorena
- Show Gustavo e Gabriel. 

LAR SÃO JUDAS

Circuito Cultural Paulista apresenta 
peça infantil no Teatro Galpão

A peça conta a história de Polyana, uma menina que não gosta de comer e por isso está cada 
vez mais fraca e desanimada
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AVISO  AOS  AMBULANTES – Natal /2016
SORTEIO de 80 (Oitenta) Vagas para o Natal /2016 

                        DATA : 17 de  Novembro de 2016   (Quinta-feira)

LOCAL:  Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba  

                  HORÁRIO:   às  15:00 hs  da  tarde 

 

Obs.:  È OBRIGATÓRIO O COMPARECIMENTO DOS AMBULANTES INSCRITOS NA DATA 
DO SORTEIO, pois  na  falta, será  automaticamente  cancelado  a  inscrição. 

Edital de Citação – Prazo de 20 dias. Processo nº 0000389-91.2012.8.26.0445. A Doutora Cláudia Calles Novellino
Ballestero, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de Pindamonhangaba, do
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. Faz saber a Sidney Alberto de Castro Paula, portador do CPF 255.905.668-
27, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Ordinário, Processo nº 0000389-91.2012.8.26.0445, por parte
de Azul Companhia de Seguros Gerais, alegando em síntese: que ocorreu um acidente na Rodovia Presidente Dutra
ocasionado pelo requerido em um veículo segurado pela autora, está pagou a segurada a importância a título de
indenização e requer receber do requerido o valor de R$ 11.222,94 (atualizado até 20/12/2011) tendo em vista sua culpa
no acidente. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação por Edital, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pela
autora. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Rua Alcides
Ramos Nogueira, 780. Mombaça – CEP 12421-705, Pindamonhangaba, 14 de outubro de 2014.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** HOMOLOGAÇÃO ***

PREGÃO Nº 108/2016 (PMP 12037/2016) 
A autoridade superior, considerando os pareceres da Secretaria de Saúde e Assistência Social e 
da Secretaria de Assuntos Jurídicos, negou provimento ao recurso administrativo interposto pela 
empresa Lunion Flex Comércio de Móveis e Equipamentos EIRELI EPP (processo 27243/2016), 
mantendo a habilitação da empresa LS Aguiar Moveis EPP, desclassifica a empresa Paulo 
Fernandes Soluções Integradas para Escritório Ltda EPP, por não apresentar os documentos 
técnicos exigidos no termo de referência, e homologou, em 24/10/2016, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “aquisição de móveis corporativos para suprir as necessidades das unidades e 
Departamento de Saúde do Município incluindo montagem por um período de 12 meses”, em favor 
das empresas: AP de Oliveira Comércio de Móveis para Escritório EPP, o item 03, no valor unitário 
de R$ 412,50; JP Alcantara Neto & Cia Ltda EPP, o item 01 e 06, nos valores unitários de R$ 628,00, 
e R$ 498,00, respectivamente; LS Aguiar Móveis EPP: os itens 02 e 04, nos valores unitários de R$ 
1.015,00 e R$ 239,90, respectivamente. Item 05 cancelado. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 119/2016 (PMP 12392/2016) 
A autoridade superior, ante a manifestação da Secretaria de Obras e Serviços e Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, negou provimento ao recurso interposto pela empresa Reflett Comércio 
e Equipamentos para Iluminação Ltda EPP (processo 26829/2016), mantendo assim sua 
desclassificação nos itens 01, 02, 03, 04, e homologou, em 21/10/2016, e adjudicou a licitação 
supra, que cuida de “aquisição de materiais elétricos para expansão do parque de iluminação 
pública no município de Pindamonhangaba, conforme solicitado pelo Departamento de Obras e 
Viação”, em favor das empresas os itens (item-vl unit em R$), a seguir: 7R Comercial EIRELI ME: 
02-1.640,00; 15-24,40; HSX Comércio e Serviços EIRELI: 07-29,70; 09-50,80; 10-55,40; 11-72,00; 
14-15,60; Ilumatic S/A Iluminação e Eletrometalúrgica: 05-249,00; Santos Gouvêa Comercial Ltda 
EPP: 03-2.076,00; 06-21,00; 08-24,00; 16-2,24; Thiplan Comercial Ltda: 01-1.245,00; 04-2.667,77; 
12-197,70; 13-33,00. 

PREGÃO Nº 225/2016 (PMP 25656/2016) 
A autoridade superior homologou, em 18/10/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de serviço para confecção de carimbos para as Unidades Escolares e 
Departamentos da Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde e Assistência Social”, em favor 
das empresas: João Batista da Costa ME, os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 15, 
no valor total de R$ 8.217,00; Wagner Luiz de Aquino Gráfica ME, os itens 12, 14, 16, 17, no valor 
total de R$ 1.812,75. 

PREGÃO Nº 242/2016 (PMP 26294/2016) 
A autoridade superior homologou, em 21/10/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra, 
que cuida de “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em equipamentos permanentes de propriedade desta Prefeitura municipal de 
Pindamonhangaba locados no laboratório municipal”, em favor da empresa Comprehense do Brasil 
Ltda EPP, o item 01, no valor total de R$ 32.400,00. 

LICENÇA DA CETESB

SEAL LACRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACRES LTDA. - EPP torna público 
que recebeu da CETESB a Licença de Operação N° 3005366, válida até 26/10/2020, 
para Selos de segurança de material plástico; fabricação de à RUA BOLIVIA, 101, 
PARQUE DAS NACOES, PINDAMONHANGABA.

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: 0503425-55.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal  
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Luciano J Monteiro dos Santos 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO 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 Imposto 
Predial. 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: Luciano J Monteiro dos Santos 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0503425-55.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal -  
Data da Inscrição: 25/10/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0135.14.03.030 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 29 de setembro de 2016. 
 
 

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 

FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 

pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 
 

Processo Físico nº: 0509223-94.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Jose Clementino das Dores 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO 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: Jose Clementino das Dores 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0509223-94.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Data da Inscrição:18/11/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:  
Valor da Dívida: R$ 37.941,57. 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 29 de setembro de 2016. 
 
 

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 

FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 

pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 
 

Processo Físico nº: 0509773-89.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Benedito Ary Marques 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Benedito Ary Marques 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0509773-89.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição:18/11/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:  
Valor da Dívida: R$ 1.287,04. 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 29 de setembro de 2016. 
 
 

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 

FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 

pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 
 

Processo Físico nº: 0510247-60.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Alexandre Couto de Oliveira Me 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Alexandre Couto de Oliveira Me 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0510247-60.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição:23/11/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:  
Valor da Dívida: R$ 2.208,49 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 29 de setembro de 2016. 
 
 

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 

FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 

pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 
 

Processo Físico nº: 0510256-22.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Elza G de Souza Pindamonhangaba Me 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Elza G de Souza Pindamonhangaba Me 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0510256-22.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição:23/11/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:  
Valor da Dívida: R$ 704,36 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 29 de setembro de 2016. 
 
 

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 

FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 

pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 
 

Processo Físico nº: 0510326-39.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Antonio Severino Ferreira Construção Me 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Antonio Severino Ferreira Construção Me 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0510326-39.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição:23/11/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:  
Valor da Dívida: R$ 990,36. 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 29 de setembro de 2016. 
 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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COTIDIANO
Apresentações 
do X Festipoema 
serão neste 
fim de semana

Apresentações do X Festipoema serão neste fim-de-semana 
 
O Teatro Galpão recebe, no sábado (29) e domingo (30), as apresentações do X Festipoema – Festival de 
Poemas de Pindamonhangaba –, a partir das 19 horas. A entrada é gratuita. 
O tradicional Festival de Poemas visa estimular a criação poética e a arte da interpretação, e é aberto a 
participação de poetas de todo o país.  
Além dos dois dias de interpretação, ao final do segundo dia haverá a premiação dos destaques. Serão 
premiados os autores dos três melhores trabalhos das três categorias (adulto, juvenil e infantil) e os três 
melhores intérpretes, além do vencedor do Prêmio Revelação.  
A realização do Festipoema é uma parceria entre a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, e a Academia Pindamonhangabense de Letras.  
 
ORDEM DE APRESENTAÇÃO -  X FESTIPOEMA 2016 
 
SABADO (29) 
 

ORDEM  POEMA INTERPRETE 
1 Adulto  Falta Você  Lucas Moura 
2 Adulto  Coisas da Vida Francisca Luzia da Silva 
3 Juvenil Meu Fascínio Pablo Pagé Monteiro 
4 Infantil  Imaginação Miguel Zanin 
5 Adulto  Arremate Bruno Soares 
6 Juvenil Homo Sapiens Fabio Augusto Ribeiro Antunes 
7 Infantil  Murilo Matheus Augusto Prado 
8 Adulto  Anjo Levi Caetano e Matheus Leite 
9 Juvenil Crescer Jéssica Gonçalves 
10 Infantil  Menina Maria Vitoria Pereira 
11 Adulto  Cicatrizes Renato Munhoz 
12 Juvenil Censurada Luis Gabriel Napier Silva 
13 Adulto  Casa dos Poetas Raissa Araújo 
14 Juvenil Branco De Paz Wesley Silva 
15 Adulto  Barganha pela Imortalidade Rafael Gomes 
 
 
DOMINGO (30) 
 

ORDEM  POEMA INTERPRETE 
1 Adulto  Aquarela da despedida Maria Eduarda Carvalho Marques 
2 Adulto  Louvação Beatriz Araújo e Isabela Araújo 
3 Juvenil Mantra da noite  Karen Martins 
4 Infantil  Vive dentro de mim Lucas Castor 
5 Adulto  Mudanças Leticia Casarin 
6 Juvenil A Bela e a Flor Kelly Santiago 
7 Infantil  Jeremias e sua roça Grupo Criança e Companhia 
8 Adulto  Força Desconhecida Ana Laura Zanin 
9 Juvenil Amor Com A Meire Viviane dos Santos 
10 Infantil  Meu Bairro Julia Antunes  
11 Adulto  Metamorfose Inversa Rhosana Dalle 
12 Juvenil Corpo De Espadas Rafael Gomes 
13 Adulto  Flor da Luz Ellen Cruz e Monique Santos 
14 Juvenil Quem me dera Ser um Anjo Maria Vitoria Pereira e Miguel Zanin 
15 Adulto  Cidadania(?) Leticia Casarin, Wesley Silva, Bruno Soares, 

Thiago Saboia e Raissa  Araújo 
 
 

O Teatro Galpão rece-
be, no sábado (29) e do-
mingo (30), as apresen-
tações do X Festipoema 
– Festival de Poemas de 
Pindamonhangaba –, a 
partir das 19 horas. A en-
trada é gratuita.

O tradicional Festival 
de Poemas visa estimular 
a criação poética e a arte 

da interpretação, e é aber-
to a participação de poetas 
de todo o país. 

Além dos dois dias de 
interpretação, ao fi nal do 
segundo dia haverá a pre-
miação dos destaques. 
Serão premiados os au-
tores dos três melhores 
trabalhos das três cate-
gorias (adulto, juvenil e 

infantil) e os três melho-
res intérpretes, além do 
vencedor do Prêmio Re-
velação. 

A realização do Festi-
poema é uma parceria en-
tre a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
e a Academia Pindamo-
nhangabense de Letras. 

Pátio Pinda promove 
ações do “Outubro Rosa” 

Plenária da APL acontece sexta-feira 

CEU das Artes realiza 
cadastro para a Sutaco

PROGRAMAÇÃO:

• Sexta-feira (28)
A partir das 10h: ônibus do GAPC, 

no estacionamento do shopping. 
Às 19h: Pocket Show com Carmi-

nha Cunha, na Praça de Alimentação.

• Sábado (29)
A partir das 10h: ônibus do GAPC, 

no estacionamento do shopping. 
Às 19h: Pocket Show com Renata 

e Gustavo, na Praça de Alimentação.

Para conscientizar sobre o câncer de 
mama, o Shopping Pátio Pinda, em par-
ceria com o GAPC (Grupo de Apoio a Pes-
soas com Câncer), promove até sábado 
(29), a ação “Existe um Laço entre Nós”. 
Durante os três dias, serão distribuídos 
folhetos sobre prevenção e cuidados com 
a doença. Também haverá orientações 
sobre o autoexame e medição da pres-
são sanguínea com a equipe da Droga-
sil. Além disso, os participantes poderão 
conferir pockets shows programados es-
pecialmente para esse período.

O CEU das Artes rea-
liza o cadastramento dos 
artesãos para a carteira 
da Sutaco - Subsecretaria 
do Trabalho Artesanal nas 
Comunidades, que integra 
a Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico, Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação 
do Governo do Estado de 
São Paulo. É a marca do 
artesanato paulista reco-
nhecida no país e no exte-
rior, também coordena o 
Programa do Artesanato 
Brasileiro no Estado de 
São Paulo.

A Sutaco viabiliza e 
promove o artesanato 
paulista contribuindo para 
o desenvolvimento local 
de modo economicamente 
viável, socialmente justo e 
ambientalmente respon-
sável.  Também resgata 
as formas tradicionais de 
expressão do povo pau-
lista, a cultura de pessoas 
e comunidades das mais 
diversas características. 
Contribui para a geração 
de renda e inclusão econô-
mica das artesãs e artesãos 
paulistas no mercado.

Nesta sexta-feira (28), às 19h30, no Museu 
Histórico Pedagógico D.Pedro I e Dona Leopoldi-
na, acontece a plenária solene da APL - Academia 
Pindamonhangabense de Letras referente ao mês 
de outubro com a seguinte programação:   

- Posse de novo acadêmico: o professor  Ger-

son José Jorio Rodrigues assumirá a cadeira nº 8 
de membros honorários, que tem como patrona a 
professora Eloyna Salgado Ribeiro;

- Homenagem aos professores locais (alusão 
ao Dia dos Professores comemorado no dia 
15 de outubro) tendo como representantes 

dos mestres a professora Nancy Salgado de 
Campos.

- Premiação e declamação de poemas referen-
te ao concurso realizado junto aos alunos da Es-
cola Estadual de Primeiro e Segundo Graus Prof. 
Mário Tavares.

Para se cadastrar e ob-
ter a carteira, que o iden-
tifi ca como profi ssional do 
artesanato e lhe dá aces-
so aos serviços prestados 
pela Sutaco, os artesãos 
demonstram seu trabalho 
diante da agente técnica 
para que seja avaliado de 
acordo com a Base Con-
ceitual Paulista e as nor-
mas estabelecidas na Le-
gislação.

Todos os artesãos do 
município podem agendar 
um horário para compa-
recer na entrevista e ava-
liação do artesanato pro-
duzido no CEU das Artes 
– Avenida das Orquídeas, 
395, Vale das Acácias. É 
necessário levar uma foto 
3x4, xerox do RG, CPF e 
comprovante de residên-
cia. Telefone para agenda-
mento: (12) 3637-1715.a

CONSELHO DE DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE REALIZA 
REUNIÃO NA PREFEITURA 

O Condema - Conse-
lho de Defesa do Meio 
Ambiente do Município 
- realizou sua reunião 
mensal no auditório da 
Prefeitura nesta quar-
ta-feira (25). A reunião 
contou com os partici-
pantes do conselho e foi 
aberta à população. 

O conselho trabalha 
com os cuidados com o 
meio ambiente, junta-
mente com o projeto Casa 
Verde e o Departamento 

de Meio Ambiente da Pre-
feitura.

Os assuntos abordados 
na reunião foram o Pro-
jeto da Agevap, em que 
os membros do conselho 
estão concorrendo para 
conquistar uma verba e 
desenvolver um projeto 
de recuperação das águas 
do Piracuama; o plantio 
de mata ciliar no Rio Pa-
raíba; legislação para lo-
teamento de área rural, 
ajustes na lei de criação 

do Condema e a criação 
do Comitê da Águas de 
Pindamonhangaba.

O conselho auxilia na 
elaboração de leis sobre 
meio ambiente, fi scaliza-
ção de denúncias, apro-
vação de loteamento em 
áreas verdes e promoção 
de eventos, como o Dia 
Mundial da Água, do Meio 
Ambiente e da Árvore. 

A próxima reunião será 
realizada dia 22 de no-
vembro, às 14 horas.

O tradicional 
Festival de 
Poemas visa 
estimular a 
criação poética 
e a arte da 
interpretação

A Sutaco viabiliza e promove o artesanato
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Estrela e Fluminense se enfrentam na 
final do Campeonato ‘Cinquentão’

Corinthians recebe Terra dos 
ipês e busca ampliar a liderança

Torneio de xadrez aberto 
apresenta bons resultados

CAMPEONATO SÊNIOR 50 
SEMIFINAIS (JOGOS DE VOLTA)

DOMINGO 30 DE OUTURO
MORUMBI PINDENSE - 9h 
ESTRELa  X FLUminEnSE 

CAMPEONATO SÊNIOR 35 - 8ª RODADA
DOMINGO - 30 DE OUTUBRO  

STA. LUZIA - 9h
SanTa LUZia X CidadE noVa  
VILA SÃO JOSÉ - 10h  
ViLa SÃo JoSÉ X pindEnSE
RAMOS - 10h
RamoS X impERiaL
CARDOSÃO - 10H15   
CoRinThianS X TERRa doS ipÊS   
B. DAS CAMPINAS - 9h
bELa ViSTa X FERRoViÁRia

Fim de semana de 
decisão em Pindamo-
nhangaba. Às 9 horas de 
domingo (30), Estrela e 
Fluminense protagoni-
zam a final do campeona-
to Sênior 50, no Morumbi 
Pindense. A entrada para 
o confronto é 1k de ali-
mento não perecível.

O Estrela teve no ca-
minho para a grande 
decisão apenas uma vi-
tória, nas semifinais, 
onde bateu o Unidos do 
Castolira por 4 x 3 e no 
segundo jogo houve em-
pate sem gols. Para Mar-
celo, vice-presidente do 
Estrela, poder disputar a 
segunda final seguida, e 

com chance do bicampe-
onato (a equipe é a atual 
campeã da categoria sê-
nior 50), é uma grande 
alegria. “Chegar a mais 
uma final é muito bom, 
nos dá uma euforia mui-
to grande. Esperamos um 
bom jogo, sabemos que o 
adversário é competente. 
Para conseguir o título, 
vamos com força máxima 
e muito bem preparados”, 
garantiu Marcelo.

O time do Fluminense 
chega à decisão após duas 
vitórias nas semifinais. 
Contra a Afizp, o clube 
venceu os jogos de ida e 
o de volta pelo placar de 
2 x 1.

Corinthians e Terra 
dos Ipês se enfrentam 
às 10 horas no Cardo-
são em um dos cinco 
jogos da 8ª rodada do 
sênior 35.

O Corinthians busca 

abrir uma vantagem na 
tabela. O líder do cam-
peonato está apenas um 
ponto à frente da Ferro-
viária e um jogo em casa 
é a oportunidade perfei-
ta para a conquista dos 

três pontos e ficar sosse-
gado na tabela.

O Terra dos Ipês vem 
firme em terceiro lugar 
com 13 pontos, três 
a menos que o líder. 
Para a equipe é a chan-

ce de chegar mais per-
to da liderança, e de-
pendendo do resultado 
do Sabatinão pode até 
chegar ao primeiro lu-
gar da competição com 
uma vitória. 

No sábado (22) acon-
teceuo “1º Torneio Aberto 
de Xadrez do Colégio Ma-
gistra”, com a participação 
de três escolas: a anfitriã, 
a EE Prof.ª Eunice Bueno 
Romeiro e a EE Prof. Ex-
pedito Camargo Freire, de 
Campos do Jordão.

Foi adotado sistema 
‘Suíço’ no torneio, sendo 
realizado em quatro ro-
dadas, no qual um aluno 
teve a possibilidade de en-
frentar qualquer outro, de 

idade ou nível diferente 
do seu. Ao final aque-
le que somasse o maior 
número de pontos se 
tornaria o campeão e 
todos os participantes 
foram classificados por 
categoria.

De acordo com a pro-
fessora Silvia, que le-
ciona aulas de xadrez, 
isso permitiu aos alu-
nos se testarem e ana-
lisar seu desempenho. 
“Foi uma oportunida-

de para os estudantes 
de xadrez interagirem 
com outros enxadris-
tas e, por jogarem con-
tra competidores mais 
experientes, também 
puderam aprender si-
tuações novas durante 
os jogos, bem como se 
auto avaliarem quanto 
ao próprio desempenho”.

O evento contou com 
14 participantes em 5 ca-
tegorias: Sub 10, Sub 12, 
Sub 14, Sub 16 e Femini-

no. Foi uma manhã inten-
sa e diferente para alguns 
participantes que esta-
vam aqui em seu primeiro 
campeonato.

Kevin Fonseca, que fi-
cou em 1º lugar na catego-
ria Sub14, foi o campeão 
geral do torneio.

O objetivo do evento 
era possibilitar trocas de 
experiências e criando 
uma atmosfera de compa-
nheirismo e competição 
saudável. 

CLASSIFICAÇÃO SENIOR 35

Liga Pindamonhangabense Municipal de Futebol
CNPJ 02.439.330/0001-03

Fundada em 10/10/1997 — Filiada à Federação Paulista de Futebol
12 3648-6015 — ligapinda@outlook.com

19/10/2016

DOMINGO   23    DE OUTUBRO DE 2016

90- E. C. ESTRELA X UNIDOS DO CASTOLIRA F.C. BOSQUE ..........................08:30

91- E.C. FLUMINENSE X G.E. AFIZP RAMIRÃO.........................08:30

DOMINGO 23 DE OUTUBRO DE 2016

47- UNIDOS DO CASTOLIRA F.C. X A MIL POR HORA F.C. MORUMBI PINDENSE....10:30

PRÓXIMAS RODADAS
CAMPEONATO SÊNIOR 50 — SEMI FINAIS (IDA)

14ª RODADA

CAMPEONATO  1ª DIVISÃO— FINAL
14ª RODADA

Estrela é o atual campeão da categoria sênior 50, tendo vencido a final em 2015 contra o Afizp

Colégio Magistra
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