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Rumo a Tóquio, Seleção
Brasileira de Judô faz
primeira parada em Pinda
A equipe brasileira de
Judô mal terminou o ano de
2016 e já está pensando nas
próximas Olimpíadas, que
acontecem em Tóquio, em
2020. Para marcar o início
do novo ciclo olímpico, 18
atletas foram convocados
para o primeiro Treinamento
de Campo Nacional de 2017,
que acontecerá em Pindamonhangaba, de 22 a 28 de janeiro.
Para a atividade foram
chamados, entre outros, judocas que lutaram os Jogos
Olímpicos do Rio, como os
medalhistas Rafaela Silva,
ouro no Rio, Mayra Aguiar
e Rafael “Baby” Silva, ambos
medalhistas de bronze em
2016.
PÁGINA 3

MENINOS DEVEM
SER IMUNIZADOS
CONTRA HPV
Todos os postos de
saúde de Pindamonhangaba iniciaram, no dia 3
de janeiro, a vacinação
contra o HPV de meninos entre 12 e 13 anos.
Também está sendo
oferecida a vacina meningite C para adolescentes de ambos os sexos.
Os adolescentes devem procurar o posto de
saúde mais próximo à
sua casa, acompanhados
dos pais ou responsáveis.
PÁGINA 5

Tânia Rêgo /Agência Brasil

ACIP PROMOVE
SORTEIO DA
CAMPANHA
DE NATAL
A Acip – Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba – realiza o
sorteio referente à campanha
‘Natal Acip Vale Mais’ neste
sábado (14), às 12 horas, na
praça Monsenhor Marcondes.
A campanha vai sortear
R$ 30 mil em vales-compra.
Os cupons devem ser colocados na urna até as 18 horas,
do dia 13 de janeiro.
PÁGINA 6

PROGRAMA OFERECE
13 VAGAS PARA
PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA NO
VALE DO PARAÍBA

PÁGINA 2

A campeã olímpica
Rafaela Silva, ouro
nos Jogos Rio 2016,
participará dos
treinamentos em Pinda,
com outros 17 judocas
convocados

PREVISÃO DO TEMPO
QUINTA-FEIRA

20º
NUBLADO E PANCADAS
DE CHUVA. MUITAS NUVENS.

28º
UV 14
Fonte CPTEC/INPE

COLÔNIAS DE FÉRIAS SÃO OPÇÕES
DE LAZER PARA AS CRIANÇAS
Divulgação

No período de férias escolares os pais sempre tentam
dar um jeito de manter as
crianças entretidas, mas os
pequenos têm energia de sobra e só ﬁcar em casa não é
o suﬁciente. Uma opção são
as colônias de férias espalhadas pela região.
Em Pindamonhangaba,
tem alternativa para todos
os bolsos e perﬁs, inclusive
gratuitas. Saiba mais na
matéria que preparamos.
PÁGINA 3

Hemonúcleo alerta para
queda nas doações de sangue
O Hemonúcleo de Taubaté emitiu um alerta sobre os baixos
estoques nos bancos de sangue da região e está convocando
doadores. O processo de doação é simples e seguro.
PÁGINA 5
Divulgação/Agência Brasil

São pelo menos três opções de colônias de férias na cidade

SÉRGIO CALLIPO VENCE CONCURSO DE PRESÉPIOS
PÁGINA 3

SHOPPING PÁTIO PINDA ANUNCIA VENCEDOR
DA PROMOÇÃO “NATAL PREMIADO”
PÁGINA 6
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As tentadoras
liquidações de
início de ano
Nesta época do ano é muito comum as
grandes redes de lojas ou até mesmo as
de pequeno porte iniciarem uma série de
liquidações. As promessas são tentadoras.
Algumas garantem oferecer descontos de
até 70%. É o famoso “Saldão de Natal” que
chega para movimentar o comércio no
início de cada ano.
A proposta é boa e muitas vezes válida,
mas a prática exige cuidados. Pois muitos
produtos dessas liquidações podem vir com
pequenos defeitos. Outra questão é que as
grandes redes de varejo não costumam
entregar esses produtos em casa e o
consumidor deve arcar com o transporte.
Além disso, algumas promoções não
são reais – os produtos sobem de preço
logo após o Natal (quando as pessoas
estão realizando apenas as trocas) para
voltarem com o mesmo valor – na forma de
desconto. É preciso ﬁcar de olho!
Mesmo com o desemprego e a inﬂação
em alta, o consumidor ﬁca tentado a
aproveitar as ofertas “arrasadoras”, até
quando não está precisando do produto.
Pensando nisso, o Procon (Fundação
Procon-SP) – o órgão de defesa do
consumidor –, orienta as pessoas a
evitarem compras por impulso.
O ideal é manter a calma e realizar um
planejamento, mesmo quando os descontos
parecem tentadores. Sempre levando
em consideração as contas de início de
ano, como IPTU, IPVA, licenciamento e
seguro obrigatório do veículo e os boletos
referentes à matrícula e ao material
escolar.
É bom lembrar que, mesmo através de
liquidações, quando as compras são feitas
pela internet, por telefone, por catálogo
ou por qualquer outra forma fora da loja
física, o consumidor tem até sete dias para
desistir da compra.
Outra dica muito importante é que as
pessoas guardem os anúncios ou folhetos
publicitários, pois o Código de Defesa
do Consumidor diz que o comerciante é
obrigado a cumprir a oferta divulgada.
No mais, pesquise, compare os preços
em várias lojas e veja se realmente vale a
pena. Se possível, nunca deixe a euforia das
grandes liquidações comprometerem seu
orçamento familiar!
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Anhanguera de Pindamonhangaba oferece
bolsas de estudo na modalidade ensino a
distância para pessoas com deficiência
A Faculdade Anhanguera de Pindamonhangaba anuncia a oferta de
bolsas de estudos integrais para pessoas com
deﬁciência (PCDs), em
todos os cursos de graduação na modalidade
de ensino totalmente a
distância, disponíveis da
unidade, como administração, ciências contábeis,
engenharia mecânica. As
inscrições estarão abertas
até o dia 15 de fevereiro
e poderão ser efetuadas
online ou diretamente na
instituição.

Divulgação

Para concorrer às vagas, os futuros alunos deverão comprovar elegibilidade ao programa, de
acordo com o edital de
processo seletivo para
a concessão de bolsas
de estudo aos alunos
com deficiência, legislação vigente (decreto nº
3.298/99), por meio de
laudo médico e a apresentação de toda documentação necessária. A
lista completa de documentos deverá ser consultada no edital www.
vestibulares.br.

PROGRAMA OFERECE 13 VAGAS PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA NO VALE DO PARAÍBA
O programa Emprega
São Paulo/Mais Emprego,
agência de empregos pública e gratuita gerenciada
pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho
(Sert), em parceria com o
Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), oferece
nesta semana 13 vagas de
trabalho disponíveis para
pessoas com deﬁciência

na região do Vale do Paraíba.
Para ter acesso às vagas, basta acessar o site
www.empregasaopaulo.
sp.gov.br, criar login, senha e informar os dados
solicitados. Outra opção é
comparecer a um Posto de
Atendimento ao Trabalhador (PAT) com RG, CPF,
PIS, Carteira de Trabalho,

laudo médico com o Código Internacional de Doenças (CID) e Audiometria
(no caso de deﬁciência
auditiva). Quem não tiver
o laudo será orientado no
próprio PAT sobre como
proceder para conseguir
a documentação exigida.
O candidato pode comparecer na sede do Padef, localizado, na rua Boa Vista,

Nossa Terra

170 – 1° andar, centro, São
Paulo-SP.
O cadastramento do
empregador também poder ser feito pelo do site
do Emprega São Paulo ou
PAT. Para disponibilizar
vagas por meio do sistema,
é necessária a apresentação do CNPJ da empresa,
razão social, endereço e o
nome do solicitante.

NOSSA GENTE

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

MARIA APARECIDA DE JESUS MENDONÇA:
DE MENINA DA ROÇA À ESCRITORA

A

“menina” de 87
anos, como toda
menina que chega a essa
idade, tem muitos sonhos.
O maior deles? Ter um livro de sua autoria publicado. Sonho cultivado há 80
anos quando ingressou na
Escola Mista do Bairro de
Pouso Frio e aprendeu as
primeiras letras com D. Lígia Marcondes.
Ao terminar o 1º ano,
deixou a escola para ajudar o pai na roça. Seu trabalho, mesmo que pequeno fosse, muito signiﬁcaria
ao ﬁnal da tarefa do dia,
no salário do mês, na lida
de um ano. A irmandade
era grande - nove ﬁlhos! -,
e a família tirava da terra
o pão de cada dia. Com os
pais, José Maria e Alcina,
ela aprendeu as mais belas lições de amor a Deus
e aos ﬁlhos, tesouro guardado a sete chaves no seu
coração.
Da infância recorda
também as andanças no
mato para catar coquinho,
brejaúva, maracujá, palmito e tuncum. E as brincadeiras com os irmãos e
a criançada da vizinhança,
estripulias permitidas aos
pequenos trabalhadores
de sol a sol apenas aos do-

Divulgação

"Ao terminar o 1º ano deixou a escola para
ajudar o pai na roça"
mingos: brincavam de roda, perna de pau, amarelinha,
corrupio, corda, peteca e baralho.
Dos anos de juventude, não esquece os bailes
na companhia do pai e dos irmãos e os pares de valsa,
de forró, de mazuca e quadrilha que tanto alegravam as
noites de sábado e os dias de festa da moçada daquela
época. Recorda ainda a devoção religiosa e o labor do
trabalho que ao chegar à maioridade ganha outros campos: a costura.
Sua primeira máquina de costura, uma “Long Life”,
é relíquia preciosa. Com ela, ajudou o marido nas despesas da casa e custeou os estudos em Pindamonhangaba de seu único ﬁlho. José, menino de inteligência rara,
ano a ano conquistava o 1º lugar da classe! Ele formouse em Engenharia Elétrica e, em pouco tempo, conquistou seu primeiro emprego numa consagrada empresa
nacional.
A mãe costureira, todo dia, ia cumprindo a sua sina:
quando a inspiração vinha, Dona Cida largava a agulha e a linha e para o seu caderninho ia: registrava as
“lendas”, como assim ela denomina, que extraía das
coisas simples da vida. Os passarinhos em revoada no

EXPEDIENTE

alvorecer do dia; o galinho
garnizé que ao seu chamado voava até sua mão para
prosear com ela; as peripécias do gato que adotou “de
meia” com a sobrinha; os
cachorros que foram seus
grandes companheiros, as
galinhas de estimação que
morreram de velhice...
São muitas histórias,
escritas em letra miúda,
delicada como a alma dessa “menina da roça” que,
aos 87 anos, acorda com
o galo cantando, caminha
e faz ginástica todo santo dia, cuida dos afazeres
domésticos, costura para
fora, cuida de suas plantas, lê a Bíblia, congrega
na Igreja Cristã do Brasil e
cultiva um jardim repleto
de amigos e de sonhos.
Ao ler seus caderninhos de lendas, vou subindo, como João de “O Pé de
Feijão”, os galhos de sua
longa vida e vislumbro,
do alto de seu céu, uma
mulher abençoada não só
pelo dom das palavras,
uma escritora nata que
corta e alinhava os tecidos
de sua vida para nos presentear com a sabedoria
escondida nas letras mágicas que nos conduzem
deste mundo a Deus.
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COTIDIANO
Seleção de judô começa preparação

para Tóquio 2020 em Pinda

Campeã olímpica Rafaela Silva e outros convocados iniciam treinamento neste mês na cidade
AIANDRA ALVES MARIANO
***
A gestão de Alto Rendimento da Confederação
Brasileira de Judô convocou 18 atletas para o
primeiro Treinamento de
Campo Nacional de 2017,
que acontecerá de 22 a
28 de janeiro, em Pindamonhangaba. Para essa
atividade, que marca o
início do novo ciclo olímpico para Tóquio 2020,
foram chamados, entre
outros, atletas que lutaram os Jogos Olímpicos
do Rio, como os medalhistas Rafaela Silva, ouro no
Rio; Mayra Aguiar e Rafael "Baby" Silva, ambos
medalhistas de bronze em
2016.
Além dos treinamentos técnicos e físicos, a
comissão técnica pretende começar a preparar os
atletas para as mudanças

na regra implantadas pela
Federação Internacional
de Judô em novembro. As
primeiras competições internacionais começam em
fevereiro com as disputas
dos Abertos Europeus de
Odivelas (Portugal), Sóﬁa
(Bulgária), Roma (Itália) e
Oberwart (Áustria), além
do Grand Slam de Paris e
do Grand Prix de Dusseldorf, todos com as adaptações já em validade.
Para compor a seleção
feminina foram convocadas as judocas Nathália Brígida (48kg),
Érika Miranda (52kg),
Rafaela Silva (57kg),
Mariana Silva (63kg),
Maria Portela (70kg),
Mayra Aguiar (78kg),
Maria Suelen Altheman
(+78kg) e Sarah Menezes (52kg), que se apresentará, pela primeira
vez, em sua nova cate-

goria desde que decidiu
subir do peso-ligeiro
(48kg) para o meio-leve
(52kg).
A equipe masculina,
por outro lado, será formada por Felipe Kitadai
(60kg), Eric Takabatake
(60kg), Victor Penalber
(81kg), Leandro Guilheiro (81kg), Tiago Camilo
(90kg), Eduardo Bettoni
(90kg), Luciano Corrêa
(100kg), Rafael Buzacarini (100kg), Rafael
Silva (+100kg) e David
Moura (+100kg).
Além deles, os 27 classificados para a seleção
pela seletiva que acontece no dia 14 de janeiro,
em Osasco, também integrarão o grupo em Pinda.
A cidade também irá
receber, a partir do dia 18
de janeiro, os atletas das
seleções sub 18 e sub 21,
para treinamento.

Arquivo TN

O judoca Rafael Silva "Baby" (de quimono escuro) treinou em Pinda no
ano passado, antes de conquistar o bronze nos Jogos Olímpicos Rio 2016

Colônias de férias são opções para as crianças
Divulgação

Em Pinda, há diversas opções de colônias,
para todos os perﬁs e bolsos, inclusive com
atividades gratuitas para a garotada

SÉRGIO CALLIPO VENCE CONCURSO DE PRESÉPIOS
AIANDRA ALVES MARIANO
***
O artista plástico de
Pindamonhangaba, Sérgio Callipo, venceu, na
semana passada, o 9º
Concurso Cultural de
Presépios do Vale do Paraíba.
O evento aconteceu
em Campos do Jordão e
contou com a participação de artistas da região,
com a exposição de presépios na Praça do Capivari e votação popular.
Dos mais de 10 mil votos, o presépio de Callipo
venceu com 3.750 votos.
Ele apresentou a obra “O
Criador”, uma escultura

feita em argila. O presépio apresenta Francisco
esculpindo o primeiro
presépio. “A inspiração
surgiu do fato que foi
São Francisco que criou
o simbolismo do presépio”, aﬁrmou o artista.
A escultura de Callipo
mostra o santo esculpindo um presépio onde tem
representados José, Maria e Jesus.
Com a vitória, Callipo
recebeu premiação em
dinheiro e um troféu. A
revelação do campeão e a
entrega do prêmio aconteceu no dia 6, Dia da Folia de Reis, em Campos
do Jordão.

Arquivo pessoal

Callipo recebeu premiação e troféu pela obra 'O Criador'

No período de férias escolares os
pais sempre tentam dar um jeito de
manter as crianças entretidas, mas os
pequenos têm energia de sobra e só
ﬁcar em casa não é o suﬁciente. Uma
opção são as colônias de férias espalhadas pela região.
Em Pindamonhangaba, o acampamento Flamboaiã, com mais de 30
anos no ramo, abriu inscrições para
duas turmas, de 6 a 14, e de 6 a 16
anos. As atividades vão de 14 a 28 de
janeiro, datas divididas entre as duas
turmas, e incluem tirolesa, remo,
montar cavalos, teatro, natação. O valor é de R$1.400 e pode ser parcelado.
Mais informações no acampamento
(Estrada Municipal do Tanque), telefone (12) 3642-2232.
O Paineiras Country Clube também
tem colônia de férias, por lá as atividades começaram dia 16 e vão até dia
20. Com recreação comandada por
um grupo experiente no assunto, as
crianças poderão se divertir e gastar
as energias. O valor para a semana
de brincadeiras é de R$ 220 para os
sócios e R$290, não sócios. O preço
incluiu a alimentação dos pequenos
durante o período de recreação diário
que vai das 9 às 17 horas. Podem participar crianças de 4 a 12 anos. Informações na secretária do clube, telefone (12) 3642-8599.
Outro local para a diversão dos pequenos é o Salesianos, onde a Colônia
de Férias é gratuita e teve início na segunda-feira (9). Ainda dá tempo de fazer as inscrições. Para isso, basta levar
uma xerox da Certidão de Nascimento
ou RG da criança junto com um comprovante de endereço. O horário das
atividades é das 14 às 17 horas para
crianças de 5 a 14 anos e das 20 às 22
horas para maiores de 14 anos. Serão
aceitas inscrições até esta sexta-feira
(13), depois disso só poderão participar da colônia de férias, que vai até dia
28, já inscritos.
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LICENÇA DA CETESB

MAX LIDER COMERCIO E FABRICAÇÃO LTDA. TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU
DA CETESB A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 3003002789, PARA
FABRICAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, A RUA JAPÃO, 81 PARQUE DAS NAÇÕES - PINDAMONHANGABA-SP.

LICENÇA DA CETESB
MARMORES E GRANITOS PINDA LTDA ME. torna público que REQUEREU JUNTO
A CETESB AG. TAUBATÉ, A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº
3004288, PARA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MARMORARIA. , sito à RUA
JOSE GAMBINI DE SOUZA, 596 - CAMPO ALEGRE PINDAMONHANGABA/SP.

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DO CONSELHO
MUNICIPAL DO IDOSO
O Conselho Municipal do Idoso (CMI), com base na Lei Federal nº 13.019/2014, Decreto
8.726/2016, Lei Federal nº 8.666/1993 e Lei nº 5.221/2011 e instrução normativa da RFB
nº1131/2011, torna público o presente Edital de Chamada Pública visando a seleção de
projetos apresentados por organizações da sociedade civil interessadas em celebrar
termo de fomento, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades ou ações que
auxiliem na missão institucional do CMI, a serem financiados integral ou parcialmente
com recursos do Fundo Municipal do Idoso, em âmbito municipal.
1 – PROPÓSITO DO CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1 – A finalidade do presente chamamento público, é a seleção de propostas para
celebração de parcerias do Município de Pindamonhangaba, por intermédio da
Secretaria de Saúde e Assistência Social, com organizações da Sociedade Civil
mediante formalização de termos de fomento, e de propostas para a celebração de
parcerias, para a consecução de finalidade de interesse público e reciproco, envolvendo
a transferência de recursos financeiros do Fundo Municipal do Idoso, conforme
condições estabelecidas nesse Edital.
1.2 – Entende-se por propostas para os projetos que abranjam atividades ou ações a
serem desenvolvidas em determinado período entre 6 (seis) meses e no máximo 12
(doze) meses, e que envolvam programas de promoção, proteção e defesa de direitos
em conformidade com as Politicas: Nacional, Estadual e Municipal do Idoso e Estatuto
do Idoso.
1.3 - Independentemente da autoria do projeto, o procedimento de seleção reger-se-á
pelo artigo 37, caput, da Constituição Federal, pela Lei Federal nº 8.842, de 4 de janeiro
de 1994, Lei Federal nº 10.741, de 1 de outubro de 2003, e a Lei Federal 13.019 de
31 de julho de 2014, e demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie.
2 - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Edital a seleção de projetos desenvolvidos por
entidades privadas sem fins lucrativos, inscritas no Conselho Municipal do Idoso de
Pindamonhangaba, que auxiliem no desempenho da missão institucional no Conselho,
em conformidade com as diretrizes contidas na política Nacional, Estadual e Municipal
do Idoso, no Estatuto do idoso, nas conferencias Nacional, Estadual e Municipal do
idoso e ações voltadas à promoção e à defesa dos direitos da pessoa idosa.
2.1 – Os projetos selecionados serão financionados com recursos do Fundo Municipal
do Idoso – doações provenientes de renúncia fiscal.
2.2 - O Projeto da Entidade será analisado e avaliado por uma comissão composta
especialmente para esta finalidade.
2.3 – Após analisada, a proposta será encaminhada para parecer junto à Secretaria
Municipal de Saúde e Assistência Social e Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos.
2.4 – Em seguida será apresentada para deliberação do Conselho Municipal do Idoso.
3 - DO PROJETO
Os projetos submetidos a presente seleção deverão, indicar como campo de atuação a
autonomia do idoso e seu fortalecimento na sociedade.
Poderão ainda ser apresentadas propostas de adequação, ampliação e implementação
às ações que já são desenvolvidas pelas instituições.
Em caso de obras e instalações, a proposta devera ser apresentada com projeto técnico
aprovado pelos órgãos competentes.
3.1 - OBJETIVOS:
• Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo;
• Promover a convivência familiar e comunitária;
• Desenvolver potencialidades e capacidades para novos projetos de vida;
• Propiciar vivências que valorizem as experiências e que estimulem e potencializem
a condição de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e
protagonismo social;
• Promover o acesso à rede de políticas públicas.
3.2 – DOS VALORES A SEREM FINANCIADOS:
O valor destinado para a realização dos serviços e programas ofertados é de R$
1.200,000( um milhão e duzentos mil reais), já incluído os valores de doações dirigidas.
3.3 - PERÍODO DE FUNCIONAMENTO:
Atividades em dias úteis, feriados ou finais de semana, em horários programados,
conforme demanda.
3.4 - ABRANGÊNCIA: Municipal.
3.5 - IMPACTO SOCIAL ESPERADO:
* Melhoria da condição de sociabilidade de idosos;
* Redução e prevenção de situações de isolamento social e de institucionalização.
3.6 - PÚBLICO ALVO: IDOSOS a partir de 60 anos.
3.7 - PERÍODO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: No mínimo 6 e no máximo 12
meses, podendo ser prorrogado por igual período.
4 - DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DOS PROJETOS
Para avaliação dos projetos apresentados, a comissão de análise observará os
seguintes critérios:
I - Consonância do projeto com Política Nacional, Estadual e Municipal do Idoso e
demais legislações pertinentes;
II - Capacidade técnica e administrativa da Organização para executar o projeto,
devendo o proponente apresentar a relação dos recursos humanos que atuarão
diretamente no desenvolvimento do projeto em questão;
III - Justificativa dos itens previstos na planilha de aplicação de recursos.
IV - Colocar os valores dos projetos.
5 – DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
5.1. Publicação do Edital de Chamamento Público: 12 de janeiro de 2017.
5.2. Envio das propostas: de 12 de janeiro a 15 de fevereiro de 2017.
5.3. Etapa de avaliação das propostas pela comissão de avaliação: 16 de fevereiro a 2
de março de 2017.
5.4. Divulgação do resultado preliminar: 6 de abril de 2017.
5.5. As Propostas deverão ser encaminhadas ao Conselho Municipal do idoso, à
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso – Pindamonhangaba
– SP, das 8 às 17 horas no setor de protocolo da Prefeitura.
5.6. O projeto deverá ser elaborado de acordo com as instruções do ANEXO I deste
Edital.
6 – DA DOCUMENTAÇÃO
A proposta deverá ser entregue acompanhada da seguinte documentação:
I - Ofício direcionado ao Presidente do Conselho Municipal do Idoso, solicitando a
apreciação da proposta de execução do serviço;
II – Plano de Trabalho (1 via) correspondendo ao período de execução de no mínimo
6(seis) meses e no máximo 12(doze) meses;
III - Cópia do CNPJ;
IV - Comprovante de inscrição no Conselho Municipal do Idoso (CMI) e Conselho
Municipal de Assistência Social (CMAS).
7 - DA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA
A proposta selecionada e aprovada deverá providenciar os documentos para a
celebração de parceria, exigidos na Instrução Normativa nº 02/2016 do Tribunal de
Contas do Estado e na Lei Federal nº 13.019/2014.
Pindamonhangaba, 11 de janeiro de 2017.
Adilson Lima da Silva
Presidente – Gestão 2015/2017
ANEXO I
1. DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZAÇÃO PROPONENTE
• Razão social, endereço, telefone, email.
2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
• Nome, endereço, cargo, RG, CPF, telefone, período do mandato.
3. HISTÓRICO DA ENTIDADE PROPONENTE
• Apresentar um breve histórico relacionando: criação, finalidades, percurso ligado à
área social.
4. DESCRIÇÃO DO PROJETO
• Nome do projeto;
• Apresentação do projeto;
• Informar de forma clara e objetiva, resumidamente em que consiste a proposta e
período de execução.
5. IDENTIFICAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO
• Nome, cargo/função, RG, CPF, email, endereço, telefone.
6. JUSTIFICATIVA
Justificar a importância de se contratar a proposta apresentada, caracterizando
os
interesses recíprocos, sociais e os resultados esperados.
7. OBJETIVO GERAL (da proposta apresentada)
8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (da proposta apresentada)
9. PLANO DE AÇÃO
• Deve descrever o caminho a ser percorrido para atingir os objetivos (geral e específico).
Como serão realizadas as atividades, incluindo as estratégias e os procedimentos
detalhados para a e execução da proposta.
• Informar o cronograma de atividades, prazo, periodicidade, responsáveis por cada
ação operacional.
10. AVALIAÇÃO
• Descrever como serão avaliadas as atividades do projeto;
• Destacar os procedimentos necessários para a avaliação, os responsáveis por cada
procedimento, a periodicidade da aplicação dos instrumentos utilizados (reuniões,
formulários, entrevistas, dinâmicas)
11. RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS NA AÇÃO PROPOSTA
12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO
13. DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal da organização, DECLARO, para fins de prova
junto à Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para efeitos e sob as penas da lei,
que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou
qualquer órgão ou entidade da administração pública, que impeça a transferência de
recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste poder, na forma
deste plano de trabalho.
DESTA FORMA,
PEDE DEFERIMENTO
___________________________
LOCAL E DATA

_______________________
PROPONENTE

12 DE JANEIRO DE 2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº: 0500783-07.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Arco Iris Embalagens de Madeira Ltda-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). 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 ISS/ Imposto
sobre Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias 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: Arco Iris Embalagens de Madeira Ltda-me
Documentos da Executada: 07.056.661/0001-88
Execução Fiscal nº: 0500783-07.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 06/01/2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3749414
Valor da Dívida: R$848,05
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de novembro 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
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº: 0509943-61.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Andrea Fonseca de Oliveira Pindamonhangaba Me e outro
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 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 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: Andrea Fonseca de Oliveira Pindamonhangaba Me
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0509943-61.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 23/11/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
Valor da Dívida: R$ 1.881,14
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 10 de novembro 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
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº: 0500805-65.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Correa e Cia Ltda
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). 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 ISS/ Imposto
sobre Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias 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: Correa e Cia Ltda
Documentos da Executada:05.486.379/0001-05
Execução Fiscal nº: 0500805-65.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 06/11/2011 e/ous
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3760746
Valor da Dívida: R$849,89
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de novembro 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
EDITAL DE CITAÇÃO DO SÓCIO
Processo Físico nº: 0510002-49.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Wilson Amaral & Cialtdame e outros
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(S)
SÓCIO(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 ISS/ Imposto sobre
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias 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: Wilson do Amaral
Documentos da Executada: CPF: 314.607.988-72
Execução Fiscal nº: 0510002-49.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição:01/01/2007 E/OUS
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0035408 E/OUS
Valor da Dívida: R$1.880,71
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 17 de novembro 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
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº: 0501839-22.2006.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Paula Renata de Souza Bonis 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: Paula Renata de Souza Bonis Me
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0501839-22.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:19/10/2006
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
Valor da Dívida: R$ 908,61.
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
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº: 0510177-43.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Iko & Jesus Ltda
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, 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 divida 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: Iko & Jesus Ltda
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0510177-43.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal Data da Inscrição: 23/11/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
Valor da Dívida: R$ 1.436,41
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 10 de novembro 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
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
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
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
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
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
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº: 0509932-32.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: JOSE ANTONIO PADOVAN (Espólio) e outro
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 Taxa de
Licenciamento de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do
qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s)
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens
suficientes para satisfação do débito.
Executada: Rvc Rede Vale de Comunicacao Ltda
Documentos da Executada: 00.986.917/0001-07
Execução Fiscal nº: 0509932-32.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 01/01/2007 e/ous
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0030500 e/ous
Valor da Dívida: R$709,95
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 17 de novembro 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
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
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº: 0511132-74.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Sebastião Nascimento Ferreira Autopeças 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 ISS/ Imposto
sobre Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias 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: Sebastião Nascimento Ferreira Autopeças Me
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0511132-74.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição:23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
Valor da Dívida: R$ 888,84
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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saúde
Divulgação

Hemonúcleo alerta
para queda nas
doações de sangue
Aiandra Alves Mariano
***
Com os feriados do fim de ano
e as férias em janeiro, cresce a
preocupação do Hemonúcleo de
Taubaté com os baixos estoques
nos bancos de sangue da região.
Segundo informações do Hemonúcleo, a baixa doação neste período do ano já é esperada, mas
dessa vez, os estoques estão atingindo um estado crítico.
O Hemonúcleo de Taubaté é
o órgão responsável pelo banco
de sangue que abastece os hospitais do Vale do Paraíba. Ele é
ligado à Universidade Estadual
de Campinas – Unicamp e atende, entre outras cidades, Pindamonhangaba.
O processo de doação é simples e seguro. Estar em boas

condições de saúde é imprescindível para a doação de sangue. O candidato deve estar
descansado e alimentado; evitar comida gordurosa 4 horas
antes da doação; evitar bebidas
alcoólicas 12 horas antes da doação; evitar fumo 2 horas antes
da doação; pesar no mínimo 50
quilos; e ter entre 16 e 65 anos
(16 e 17 anos acompanhados de
um responsável). Também é
obrigatório portar documento
original com foto.
O expediente do Hemonúcleo
Regional de Taubaté é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13
horas, e aos sábados, das 8 às 13
horas. A unidade fica na rua Joaquim Távora, s/n, atrás do Hospital Escola. Informações pelo
telefone (12) 3622-5410.
Divulgação

A vacina está disponível em todos os postos de saúde do município,
de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17 horas

Meninos devem
ser imunizados
contra HPV

Vacina está disponível em todos os postos de saúde
para meninos de 12 e 13 anos. Adolescentes também
serão imunizados contra meningite
Aiandra Alves Mariano
***
Todos os postos de saúde
de Pindamonhangaba iniciaram, no dia 3 de janeiro,
a vacinação contra o HPV de
meninos entre 12 e 13 anos.
A iniciativa é do Ministério
da Saúde em parceria com as
prefeituras de todo o país.
O Brasil é o primeiro país
da América do Sul e o sétimo
do mundo a oferecer a vacina
contra o HPV para meninos
em programas nacionais de
imunizações. A faixa-etária
será ampliada, gradativamente, até 2020, quando serão
incluídos os meninos com 9
anos até 13 anos.
A expectativa é que mais de
3,6 milhões de meninos sejam
imunizados em 2017. Além
disso, devem ser vacinadas as
meninas que chegaram aos 14
anos sem tomar a vacina ou
que não completaram as duas
doses indicadas. A estimativa
é de que 500 mil adolescentes
estejam nessa situação. Até
o ano passado, a faixa etária
para o público feminino era de
9 a 13 anos.
Desde a incorporação da
vacina no Calendário Nacional, em 2014, já foram imuni-

zadas 5,7 milhões de meninas
com a segunda dose, completando o esquema vacinal. Esse
quantitativo corresponde a
46% do total de brasileiras
nessa faixa etária.
O esquema vacinal para
os meninos contra HPV é de
duas doses, com seis meses de
intervalo entre elas. A estratégia tem como objetivo proteger contra os cânceres de pênis, garganta e ânus, doenças
que estão diretamente relacionadas ao HPV. A definição
da faixa-etária para a vacinação visa a proteger as crianças
antes do início da vida sexual
e, portanto, antes do contato
com o vírus.
A vacina disponibilizada
para os meninos é a quadrivalente, que já é oferecida desde
2014 pelo SUS para as meninas. Confere proteção contra
quatro subtipos do vírus HPV,
com 98% de eficácia para
quem segue corretamente o
esquema vacinal. Vale ressaltar que o câncer de garganta e
o de boca são o 6º tipo de câncer no mundo, com 400 mil
casos ao ano e 230 mil mortes.
Além disso, mais de 90% dos
casos de câncer anal são atribuíveis à infecção pelo HPV.

Meningite
Além da vacina contra
HPV, o os postos de saúde estão oferecendo a vacina meningite C para adolescentes
de ambos os sexos, com 12 a
13 anos.
Até o ano passado, a vacina era dada em três doses:
aos três, cinco e doze meses,
com uma média de cobertura considerada muito boa,
de 95%. No entanto, os dados mostram que o poder de
proteção do imunizante vai
se perdendo ao longo dos
anos. Daí a ideia de ofertar
mais uma dose. O objetivo é
vacinar 80% do público alvo,
equivalente a 7,2 milhões de
adolescentes.
Os adolescentes devem
procurar o posto de saúde mais próximo à sua casa,
acompanhados dos pais ou
responsáveis, com a caderneta
de vacinação e documento de
identidade, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17 horas.
A Secretaria de Saúde de
Pindamonhangaba enfatiza
que as duas vacinas já fazem
parte do calendário oficial de
vacinações e vão continuar
disponíveis nos postos de saúde por todo o ano.

A doação pode ser feita em Taubaté,
diariamente, das 8 às 13 horas

Trailer Odontológico oferece
atendimento gratuito para
caminhoneiros na via Dutra
O Trailer Odontológico do
Instituto CCR – unidade móvel, oferece tratamento dentário gratuito para caminhoneiros que passam pela região, na
via Dutra.Em 2016, a iniciativa
realizou 4.060 procedimentos
preventivos em 1.200 caminhoneiros.
Aplicação de flúor, restauração, raspagem de tártaro e extrações simples estão entre os
principais serviços disponíveis
aos caminhoneiros, além de
atendimentos de urgência para
os pacientes que chegam com
dor ao consultório.
“Temos percebido, ao longo dos anos, que os motoristas
têm se mostrado mais atentos à
saúde da boca. Seguimos com a
meta de auxiliá-los na redução
dos níveis de cáries e de doenças bucais e acreditamos que o

trabalho do Trailer Odontológico tem contribuído para isso”,
comentou Carla Fornasaro, gestora de Relações Institucionais e
Sustentabilidade da CCR NovaDutra.
Oferecido gratuitamente pela
CCR NovaDutra em parceria
com a Interodonto, o tratamento dentário acontece em unidade móvel estacionada no posto
de serviços Arco Íris, localizado
no km 81,9 da via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, em
Roseira. No local, os profissionais do volante ainda recebem
orientações relacionadas à higiene bucal.
O atendimento ocorre às segundas e quartas-feiras, das 8 às
18 horas; às terças e quintas-feiras, das 7 às 17 horas; e às sextas-feiras: das 9 às 17 horas, por
ordem de chegada.

QUINTA-FEIRA
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Acip sorteia R$ 30 mil em vales-compra
A Acip – Associação
Comercial e Industrial de
Pindamonhangaba – realiza o sorteio referente à
Campanha Natal Acip Vale
Mais neste sábado (14), às
12 horas, na praça Monsenhor Marcondes.
A campanha vai sortear
R$ 30 mil em vales-compra. A Acip ressalta que
os cupons devem ser colocados na urna até as 18
horas, do dia 13 de janeiro.
Os cupons que não forem
colocados na urna até essa
data e horário não poderão
participar do sorteio.
Ainda dá tempo de participar comprando um valor mínimo de R$ 40 em
uma das lojas associadas
e participantes da promoção. O cupom deve ser
preenchido corretamente e
colocado na urna no prazo
descrito acima. No sorteio

serão atribuídos 17 valescompra: sendo 15 valescompra de R$ 1.000 cada,
um vale-compra no valor
de R$ 5.000 e para o último
cupom sorteado será atribuído um vale-compra no valor
de R$ 10.000, totalizando
um valor de R$ 30 mil.
Os comerciantes aprovaram a campanha que
atraiu muitos consumidores para o centro da cidade. Foram distribuídos
cerca de 500 mil cupons
durante toda a campanha.
Para Ana Cristina Pucci,
proprietária da Hering e
TT Kids, a campanha beneﬁciou muito mais o comércio, já que os consumidores quando ganharem
poderão escolher o quê e
onde comprar, desde que
seja um estabelecimento
associado da Acip e participante da promoção.

PLR da Latasa
atinge 100% das
metas de produção
Divulgação

Assembleia que aprovou a PLR foi em junho de 2016
Os trabalhadores da Latasa receberam na terçafeira (10), a segunda parcela da PLR (Participação
nos Lucros e Resultados).
Com 100% das metas de
produção atingidas, cada
trabalhador recebeu a
quantia da R$ 900.
A primeira parcela, sem
metas, foi paga em agosto.
Somando as duas, o valor
injetado na economia do
município é de R$ 414 mil.
As condições da PLR foram aprovadas em assembleia no dia 30 de junho.
O valor total, de R$ 1.800,
representa um aumento de
12,5% com relação ao valor
de 2015, que também teve

um aumento em relação a
2014, de 14%.
Para o dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de
Pindamonhangaba-CUT,
Francisco Sampaio, negociar as metas também exige
esforço do sindicato. “Felizmente, a Latasa tem mantido um nível bom de produção. Juntamente com a
comissão de PLR, eleita e
atuante, temos conseguido
adequar as metas à realidade da fábrica e ano a ano ela
tem melhorado. Parabéns
aos trabalhadores”, disse
Sampaio.
A Latasa emprega cerca
de 230 trabalhadores na
reciclagem de alumínio.

Divulgação

População poderá acompanhar o sorteio na praça Monsenhor Marcondes a partir do meio-dia de sábado
De acordo com Etore
Bonini, a ideia de sortear vale-compra teve como

objetivo fortalecer ainda
mais o comércio da cidade. O consumidor compra

no comércio de Pinda e investe o prêmio na troca de
mercadorias no próprio co-

mércio. “Dessa forma movimentamos ainda mais o
comércio local”, conclui.

Shopping Pátio Pinda
anuncia vencedor da
promoção “Natal Premiado”
O Shopping Pátio Pinda realizou, nesta semana, o sorteio da promoção “Natal Premiado”. A
campeã foi a empregada
doméstica, Irene de Jesus Ribeiro. A vencedora recebeu a notícia por
telefone ainda durante a
cerimônia de sorteio da
promoção e ﬁcou surpresa com a ligação.
Irene
comemorou
muito ao garantir um ano
de supermercado grátis
na rede Shibata e disse
que demorou a acreditar
que era a ganhadora do
prêmio. A felizarda participou da campanha com
apenas um cupom, que
foi trocado após a compra
de roupas. “Essa é a primeira vez que ganho alguma coisa. Foi difícil de
acreditar, mas ﬁquei muito feliz com o prêmio”,
comenta Irene.
O sorteio aconteceu segunda-feira (9), e durante
a campanha, que teve início em 5 de novembro, foram distribuídos cerca de
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Irene de Jesus Ribeiro ganhou um ano de supermercado grátis
8 mil brindes e mais de
30 mil cupons foram depositados na urna. A cada
R$ 200 em compras, o

participante trocava a
nota ﬁscal no balcão de
trocas da promoção por
um brinde Playmobil e

um cupom para concorrer
ao grande prêmio: um ano
de supermercado grátis
no Shibata.

Formação em coaching tem matrículas abertas
Divulgação

Aulas serão
ministradas
pelo CEO
da CLI,
Renato
Ricci

A Grow Together
vai promover, no Vale
do Paraíba, o primeiro programa de formação de coaches
com reconhecimento
internacional. O curso será sediado em
Pindamonhangaba.
A profissão coach
é recente e não regulamentada. Por isso,

a Grow Together, em
parceria com o Creative Learning Institute,
quer difundir a informação e padronizar o
exercício da atividade.
Neste programa o
aluno aprende por observação e experiências, debate suas possibilidades, molda seu

estilo ao seu modelo,
entende as muitas
possibilidades tomando contato com o que
há de mais importante
nas teorias de sucesso voltadas ao desenvolvimento humano.
A sala tradicional de
aula é substituída por
um palco de debates
e experiências, que

busca resgatar o prazer de aprender.
As aulas serão ministradas pelo CEO da
CLI, Renato Ricci, de
9 a 12 de fevereiro. O
curso acontecerá no
Colonial Plaza Hotel
e as vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone 12
97405-0232.

