Ano 135

Tribuna do Norte
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

SEXTA-FEIRA

PINDAMONHANGABA

Edição 8.845

20 DE JANEIRO DE 2017

Blocos do Barbosa e Juca Teles
participarão do “Carnaval Solidário”
Arquivo TN

Os já tradicionais blocos do Barbosa e Juca
Teles serão parceiros do
Carnaval Solidário de
Pindamonhangaba. Os
blocos luizenses, além
de arrastar multidões,
irão contribuir para arrecadação de alimentos
para o Fundo Social de
Solidariedade. O Bloco
do Barbosa vai animar
os foliões de Moreira César, no pré-carnaval, que
acontece no dia 18 de fevereiro. Já o Juca Teles
é presença conﬁrmada
na tarde de sábado (25)
do carnaval de Pinda, fazendo a festa pelas ruas
centrais da cidade.

Haverá postos de arrecadação de alimentos nas concentrações dos blocos

Febre amarela

Divulgação

PÁGINA 3

Jovens judocas de todo
o Brasil estão em Pinda
Aiandra Alves Mariano

Vacinação imediata é recomendada apenas
para quem vai viajar para áreas de risco
PÁGINA 3

Trilhão Ecológico agita o
Ribeirão Grande no domingo
Neste domingo (22), o
bairro Ribeirão Grande, em
Pindamonhangaba,
será
palco de uma aventura pra
lá de radical. Trata-se do “1º

Trilhão Ecológico” da cidade. Cerca de 100 motociclistas já conﬁrmaram presença, mas ainda dá tempo de
participar.

PÁGINA 5

Aniversário da Via Dutra
A Rodovia Presidente Dutra completou 66 anos de
existência na quinta-feira
(19). Desde sua inauguração, o caminho por onde é
transportado cerca de 50%

PREVISÃO DO TEMPO
SEXTA-FEIRA

20º
NUBLADO E PANCADAS DE
CHUVA. MUITAS NUVENS.

25º
UV 14
Fonte CPTEC/INPE

do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro passou por
transformações que acompanharam o crescimento
populacional e econômico
do país.

PÁGINA 4

MEC REALIZA
CONSULTA PÚBLICA
SOBRE MUDANÇAS
NO ENEM
PÁGINA 2

Dezenas de lutas deﬁniram os melhores das categorias sub 18
O Meeting da Base, competição que
classiﬁca atletas para as categorias
de base da Seleção Brasileira de Judô,
começou na quarta-feira (18), e atraiu
mais de 200 judocas de todo o país
para Pindamonhangaba.
Durante toda a quinta-feira, aconteceram dezenas de lutas que deﬁniram

os campeões da categoria sub 18.
Na sexta-feira, pela manhã, irão se
desenrolar os combates das categorias superligeiro, ligeiro, meio-leve e
leve da categoria sub 21. À tarde é a
vez do meio-médio, médio, meio-pesado e pesado. As lutas são abertas
ao público.

PÁGINA 5
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MEC realiza consulta pública
sobre mudanças no Enem
O Ministério da Educação (MEC) abriu na quarta-

feira (18) consulta pública
para avaliar a possibilidade

de o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) ser

Um pouco mais
de tensão

Divulgação

Mais de 6 milhões de candidatos ﬁzeram a
prova do Enem (Exame Nacional do Ensino
Médio) em 2016, segundo informações do
MEC. Os resultados, muito aguardados,
saíram na última quarta (18), mas nem todo
mundo conseguiu ter acesso.
De acordo com informações do próprio
Inep (Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais), um dia depois da
liberação, cerca de 20 mil pessoas ainda não
tinham conseguido acessar os resultados.
A maioria desses alunos faz parte do grupo
que realizou o exame na segunda etapa,
pois foram impedidos devido às ocupações
estudantis dos locais das provas.
Está certo que estudante é acostumado
com pressão e com “friozinho na barriga”,
mas toda hora também já é desnecessário.
A própria escolha de qual faculdade vai
cursar já deixa muitos jovens de cabelo em
pé. No caso da última edição do Enem, que
teve tanta polêmica em relação à data de
aplicação da prova, acabou por levantar
discórdias entre candidatos e o órgão
aplicador da avaliação. Agora para ﬁnalizar,
vêm os resultados que não são acessados por
todos.
Não bastasse tudo isso, o acesso ao site
exige paciência e didática, pois o aluno deve
conﬁrmar as informações referentes ao seu
cadastro (senha; CPF), à sua situação na
prova (presente ou ausente) para depois ter
acesso às notas. Que são divididas em cinco
partes, sendo uma delas a redação, avaliada
de 0 a 1.000 pontos. Parece que sociedade do
“clik” não tem conseguido resolver tudo em
um “clik” não.
Do outro lado, o Inep aﬁrma que “o
acesso à Consulta Pública e aos resultados
do Enem não foram afetados, em virtude
de manutenções. Mas o volume de acessos
e problemas técnicos é que causaram
diﬁculdades para alguns participantes
acessarem as notas”.
Em suma, mais um pouquinho de
ansiedade para o estudante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.778, DE 19 DE JANEIRO DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e
conforme Lei Municipal nº 5.995, de 05 de janeiro de 2017,
RESOLVE
Art. 1º NOMEAR os Senhores a seguir relacionados, para os cargos de provimento em comissão,
a partir de 06 de janeiro de 2017:
- Ricardo Galéas Pereira
Diretor de Recursos Humanos
- Tânia Aparecida de Oliveira D’Avila
Diretor de Contabilidade
- Germano Miguel de Assis
Diretor de Regularização Fundiária
- Luciana Viana
Diretor de Trânsito
- Andreia Padovani Junquetti
Diretor de Serviços Municipais
Art. 2º Designar o servidor a seguir relacionado para exercer a função a partir de 06 de janeiro de
2017:
- Sandro Faria Alvarenga
Comandante da Guarda Municipal
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, retroagindo seus efeitos a 06 de janeiro de 2017.
Pindamonhangaba, 19 de janeiro de 2017.
Isael Domingues
Prefeito Municipal
Fabrício Augusto Pereira
Secretário de Administração
Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 19 de janeiro de 2017.
Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

Fundação Dr. João Romeiro

Funvic realiza a prova
do Vestibular no sábado
A Faculdade de Pindamonhangaba abre as suas portas neste sábado (21), para
os vestibulandos que estarão
participando do Processo Seletivo 2017-B. A prova será
aplicada das 14h30 às 18h30,
no Campus I (Dutra).
Todos os candidatos deverão comparecer ao local
da prova com 40 minutos
de antecedência, levando
consigo a Cédula de Identidade e o comprovante de

pagamento da inscrição.
Para a realização da prova, o vestibulando poderá
portar apenas lápis preto,
borracha e caneta esferográfica com tinta azul ou
preta.
O vestibulando tem até
quatro horas para a realização da avaliação, podendo
apenas deixar o prédio depois de decorridas duas horas de prova.
Os resultados serão aﬁ-

xados na Faculdade de Pindamonhangaba e também
disponibilizados na internet,
através do site:www.vestibularfunvic.org.br.
Para
os aprovados em primeira
chamada, o resultado estará
disponível na quarta-feira
(25), após as 14 horas. Os
nomes da segunda chamada
serão divulgados no dia 27
de janeiro.
Mais informações pelo telefone (12) 3648-8323.

Som da Terra
- O conteúdo é de inteira responsabilidade do colunista -

aplicado em apenas um dia,
entre outras mudanças.
As sugestões devem ser
apresentadas na página do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). A consulta vai
até 10 de fevereiro.
Os interessados precisam preencher quatro
quesitos. O primeiro trata
da aplicação das provas. O
MEC quer saber se elas podem ser realizadas em apenas um dia.
No caso de permanecerem os dois dias do formato
atual, o Ministério da Educação deseja saber quais seriam os ideais: no domingo
e na segunda-feira; em dois
domingos seguidos; ou continuaria mesmo no sábado
e domingo. Algumas religiões, como a adventista e a
judaica, costumam guardar
os sábados e uma troca nos
dias atenderia a essa peculiaridade, por exemplo.
A consulta inclui, ainda,
a possibilidade de o exame
poder ser feito pelo estudante usando o computador
e não apenas com a escrita,
uma evolução importante e
provável de ocorrer a partir de 2018. Por ﬁm, o MEC
reservou um espaço para
sugestões de outras modiﬁcações no Enem que o cidadão brasileiro gostaria que
fossem adotadas.

João Paulo
Ouverney

“... OLHA MEU AMOR, nem o tempo apagou a falta que você me faz, a saudade que você deixou ainda é
demais, nessa hora é que a gente sabe o que é solidão...” - Almir Sáter
ARENA 101 Pinda: 21/1 (sábado) – Marcos & Belutti. Tel (12)
3424-7673. www.arena101.com.
br.
BELO SOL Taubaté: 20/1 (sábado 21h) - Marcos Henrique, e
Trio Astro Rei. Estrada das Amoreiras, bairro Estoril, perto do Shopping novo.
BOTECO VINIL Pinda: Cantor vivo toda quinta. 20/1 (sexta
20h) - BandAbala. 21/1 (sábado
20h) - Reﬁnha. 22/1 (domingo
20h) - Cesinha. Av. N. Sra. do Bom
Sucesso, 1.075.
CAIPIRÃO Campos do Jordão: 20/1 (sexta) - 1ª Noite da
Tequila. Tequileiro Rafael Rosa do
Clube das Mulheres. Banda Rodeio.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA
do Idoso (CCI) Pinda: Baile todo
sábado às 18h30. Para pessoas a
partir de 50 anos. Bairro Vila Rica.
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 21/1 (domingo) – Maratona Sertaneja. Henrique & Diego, e
Bruninho & Davi.Via Dutra, sentido
Guará-Lorena.
CHICK NA ROÇA Taubaté:
20/1 (sexta) - William Marques &
Rubinho, Talis e Welinton.Estrada
do Barrero.
CLUBE DA VILA SÃO BENEDITO Pinda: Realiza bailes no
Recinto São Vito de Moreira César,
domingo às 20h: 22/1 - Chamego.
com. 29/1 - Marcos Antonio e Banda.Tel (12) 3642-2087.
CLUBE DO VAQUEIRO Roseira: 21/1 (sexta 23h) – Banda
Arena e Dj Toni Balada. Mulher free
até meia noite. Tel (12) 3641-2424.
CLUBE DO LAZER Taubaté: Domingo 22/1 - Marcos Fran.
29/1 - Alfavile (SP).Quarta-feira:
25/1 - Musical Bios. Tel (12. Tel)
3633-5389.
ESPORTE CLUBE TAUBATÉ:
20/1 (sábado 21h) - Marcos Henrique, e Trio Astro Rei. Baile Chuva
de Prata, realização da Chácara
Belo Sol.

ESTÂNCIA GAÚCHA Pinda:
20/1 (sexta) - Noite dos Solteiros.
William Marques & Rubinho, e Talis e Welinton.
ESTÂNCIA SERTANEJA Caçapava: 20/1 (sexta) - Eric Bruto
& Gustavo.21/1 (sábado) - Talis e
Welinton.27/1 (sexta) - Mc João,
Dj R7 e Jorge Dimas.28/1 (sábado) - Fernando & Fabrício.
FERROVIÁRIA: 22/1 (domingo 13h) - Mozart & Leandro
com o melhor da MPB. No deck
das piscinas. Exclusivo para associados. 29/01 (domingo 13h) Pagode ao Vivo. Projeto O Samba
pelo Samba.
FERROVIÁRIA: Som ao vivo
no deck da piscina SEXTA-FEIRA:
20/1 – Henrique Toledo. 27/1 –
Bruno & Hyago. Associado não
paga, não associado R$ 10 (mulher vip até 23h, depois desse horário R$ 5).
FERROVIÁRIA: 21/1 (sábado) – Baile do Hawaii. BandAbala,
Intérprete Rixxa da Portela (RJ) e
Banda Bateria Escola de Samba.
Será no deck da piscina.
FORRÓ DO LÚCIO PAQUINHA “Creix” de Tremembé: 21/1
(sábado) - Cleiton & Adriano.Tel
(12) 99708-2011.
MANGUEIRÃO Pinda: 20/1
(sexta) - Banda Gold, e Alexandre
Vilela e Luiz Gustavo. Ingresso R$
10. Estacionamento gratuito.
PINDABAR: Segunda Sertaneja com banda ao vivo. Quarta
Sertaneja: Banda ao vivo. Sexta
– Roda de Samba. Sábado - Sertanejo. Domingo - Fabiano Magalhães convida.
POINT DA FAMÍLIA Pinda:
Toda quinta - Videokê da Família.
20/1 (sexta) - César Barbosa.21/1
(sábado) - Deivinho. Bairro Santana.
PORCA MISÉRIA Taubaté:
20/1 (sexta) – Luau do Praieira.
21/1 (sábado) Noite Reveillon
2017. Rincoln Sapiência. 27/1
(sexta) - Tributo a Charlie Brown

Junior. Com ex-integrantes oﬁciais
da banca: Marcão Brito, Lena,
Bruno Graveto. Ingressos 1º lote:
R$ 20 (homem) e R$ 15 (mulher).
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 20/1 (sexta) - Fernando &
Fabiano. 27/1 (sexta) - Alexandre
& Adriano.
RECANTO CAIPIRA Pinda,
no Sindicato Rural: Toda quinta
banda ao vivo. 21/1 (sábado) Marcos Henrique. Tel. (12) 997750389.
RESTAURANTE COLMÉIA
Pinda: 18/2 (sábado 23h) – Socó
Folia. Socó da Madrugada, Dj Serginho e Samba dos Amigos Espe-

EXPEDIENTE

cial de Carnaval. Ingressos à venda a partir de janeiro. Estrada do
Ribeirão Grande.
RESTAURANTE
E
PESQUEIRO GABRIEL Pinda: Todo
sábado, domingo e feriado: Promoção – Almoço cardápio variado
a R$ 15 por pessoa. Pesqueiro de
terça-feira a domingo a partir das
8h. R$ 12 por quilo pescado. Bairro das Campinas, após o viaduto
do Cidade Nova. Telefone (12)
99651-7045.
THIAGO VIANA ACÚSTICO/Banda Análise Tributo Legião
Urbana Cover. Contatos: (12)
3646-2516 (12) 99201-0849.

DESTAQUE DA SEMANA
FERROVIÁRIA REALIZA BAILE DO HAWAII
2017 COM BANDABALA E RIXXA DA PORTELA
A Ferroviária realizará neste sábado (21), a partir das 22 horas,
o seu baile “Noite no Hawaii” com diversas atrações. Em ambiente
decorado, à caráter, o deck da piscina se torna uma passarela do
Axé e do Samba. Com animação da BandAbala, o intérprete carioca
Rixxa da Portela e Banda Bateria Escola de Samba. Toda a estrutura
de bar, segurança, iluminação e som estão sendo preparados para
animar o público. Mesas com frutas típicas e distribuição de colares
havaianos darão um grande colorido à festa.
A mesa custa R$ 25 e o convite R$ 20 o primeiro lote, à venda
na tesouraria do clube e na loja Neto Jeans. Associado terá entrada
franca.
Divulgação
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Bloco do Barbosa estará em Moreira César e Juca Teles na região central da cidade

Bloco do Barbosa e Juca Teles
participarão do ‘Carnaval Solidário’
Juntos com os blocos de Pinda, as atrações que arrastam multidões por ruas da cidade, serão
parceiras do evento com postos de arrecadação de alimentos nas concentrações
Em Pindamonhangaba, as
atividades carnavalescas de 2017
estarão dentro do “Carnaval Solidário”. Várias ações sociais
serão realizadas durante a programação, para beneficiar as instituições filantrópicas da cidade.
O primeiro evento do “Carnaval Solidário” será o Festival de
Marchinhas, de 17 a 19 de fevereiro, no Largo do Quartel, em que
a Prefeitura está disponibilizando
quatro vagas para as instituições
beneficentes que desejarem comercializar alimentos, bebidas diversas e adereços. Essas mesmas
quatro vagas estarão disponíveis
durante as matinês, que também serão realizadas no Largo do

Quartel. As instituições estarão
isentas de taxas de cobrança.
Reunião com
representantes dos blocos
pindenses discute a
programação dos desfiles
Além deste espaço para comercialização, a Prefeitura está
ainda em parceria com os blocos da cidade, para a arrecadação de alimentos. Na noite de
quarta-feira (18), foi realizada
uma reunião com os representantes dos 10 blocos que participarão do carnaval deste ano,
para fechar a programação dos
desfiles e apresentar a proposta

de solidariedade. Alguns blocos
já realizam ações em prol de
instituições e de seus bairros,
e os demais se prontificaram a
colaborar na arrecadação dos
alimentos junto aos seus participantes.
Somada à parceria com os
blocos de Pindamonhangaba, o
Juca Teles também é parceiro
do Carnaval Solidário. O bloco
luizense, atração da tarde de sábado de carnaval de Pinda e que
arrasta multidões pelas ruas centrais da cidade, terá seu idealizador Benito como um dos portavozes do Carnaval Solidário.
Haverá, ainda postos de arrecadação de alimentos na con-

centração tanto do Juca Teles
quanto do Barbosa, que fará o
pré-carnaval dia 18, em Moreira César. Todos os alimentos
arrecadados serão encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade, responsável pela
destinação às instituições cadastradas.
Com essas ações, o folião de
Pindamonhangaba tem a oportunidade de brincar o carnaval
e ainda ajudar a quem mais
precisa.
Redução de custos
Em ano de crise econômica,
o ideal é reduzir custos. Pinda-

monhangaba segue nesta linha,
realizando o carnaval de maneira mais enxuta e com foco
direcionado para a diversão e
segurança das famílias. Com
ações simples, mas que não tiram o brilho da Festa de Momo,
a Prefeitura de Pindamonhangaba está reduzindo os custos
com o carnaval em aproximadamente 50%.
Esse feito foi possível graças à diminuição de cinco para
quatro dias de programação e
eventos que terão seu horário
de término mais cedo, seguindo orientação da Polícia Militar
para a segurança de todos os
foliões.

Saúde

Prefeitura orienta moradores sobre vacina contra febre amarela
A Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Pindamonhangaba informa a população que
não há necessidade de procurar por vacinas contra a febre
amarela, pois não há surto da
doença no município e nem na
região.
De acordo com o Ministério
da Saúde, os casos da doença
que merecem atenção especial
estão concentrados em todo o
Estado de Minas Gerais.

Ministério da Saúde reforça que a
vacinação imediata é apenas para
quem vai viajar para as regiões
afetadas pela doença
É importante ressaltar que a
orientação de vacina imediata
é apenas para quem vai viajar
para as regiões afetadas pela

febre amarela, conforme esclarecido pelo Ministério da Saúde
e Secretaria de Saúde do Estado
de Minas Gerais.

Orientações
Gerais
Nos últimos dias houve
uma grande procura pela
vacina em Pindamonhangaba, pois muitos moradores estão assustados com a
situação dessas quatro cidades de Minas Gerais. Em
média, Pindamonhangaba recebe do Ministério da
Saúde 100 doses mensais

para imunização contra febre amarela. Segundo o Departamento Municipal de
Riscos e Agravos à Saúde,
na última semana foram
utilizadas 200 doses da vacina, o que fez a cidade solicitar uma ‘carga extra’ ao
Ministério da Saúde.
O Departamento ressalta a orientação do Ministério e pede para que a população seja consciente.
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Rodovia Presidente Dutra completa 66 anos
A

Rodovia Presidente Dutra completou 66 anos de existência
na quinta-feira (19). Desde sua inauguração, o caminho por onde é transportado cerca de 50% do
Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro passou
por transformações que
acompanharam o crescimento populacional e econômico do país.
Hoje, cerca de 23 milhões de pessoas em 36
municípios, incluindo as
capitais São Paulo e Rio de
Janeiro, habitam o entorno dos 402 quilômetros da
via Dutra, a rodovia mais
importante do Brasil.
Inauguração reduziu
tempo de viagem
pela metade
No dia 19 de janeiro de
1951, quando foi inaugurada pelo Presidente da
República, General Eurico
Gaspar Dutra, em solenidade realizada na altura
de Lavrinhas (SP), a então BR-2, nova rodovia
Rio-São Paulo, ainda não
estava
completamente
pronta, mas já permitia o
tráfego de veículos entre a
então Capital Federal, Rio
de Janeiro, e o polo industrial de São Paulo. Da ligação Rio-São Paulo, 339
quilômetros estavam concluídos, junto com todos
os serviços de terraplenagem e 115 obras de arte especiais (trevos, viadutos,
pontes e passagens inferiores). Faltava, porém,
a pavimentação de 60
quilômetros entre Guaratinguetá (SP) e Caçapava

(SP), e seis quilômetros
em um pequeno trecho
situado nas proximidades
de Guarulhos (SP).
A nova rodovia foi
construída com as mais
modernas técnicas de engenharia da época e com
equipamentos especialmente importados para
isso, o que permitiu a redução da distância rodoviária entre as duas capitais em 111 quilômetros,
comparando-se o novo
caminho com o traçado da
velha rodovia, inaugurada
em 1928.
Além disso, sua concepção avançada permitiu
a construção de aclives e
declives menos acentuados e curvas mais suaves.
Tudo isso representou
uma signiﬁcativa queda
no tempo de viagem, de 12
horas, em 1948, para seis
horas.
Projeto inovador
na concepção e
na execução
As obras da nova rodovia representavam, ainda,
um grande desaﬁo de engenharia para a época. O
“retão” de Jacareí (SP),
por exemplo, foi um trecho que gerou polêmica
entre os técnicos, por ser
construído sobre terreno
instável, cuja transposição era considerada quase
impossível. No entanto, o
trecho foi ﬁnalizado com a
utilização de 12 milhões de
metros cúbicos de terra, o
equivalente a 1,6 milhão
de caminhões cheios, em
um aterro submerso de 15
metros de profundidade.

GRANDE OBRA, GRANDES NÚMEROS
Os números que envolveram a construção impressionam ainda hoje, em um esforço de engenharia que
envolveu 35 empreiteiras, milhares de trabalhadores
e movimentação de toneladas dos mais diversos materiais.
• 2.657.746 m² de pavimentação;
• 1,3 milhão de sacos de cimento;
• 8 mil toneladas de asfalto;
• 20 mil toneladas de alcatrão;
• 15.000.000 m³ de movimento de terra;
• 300.000 m³ de cortes;
• 7.021 m de extensão em 115 pontes, viadutos e
passagens;
• 19.086 m com 315 bueiros;
• 30 milhões de m² de faixa de domínio.

A Dutra é responsavél por transportar cerca de 50% do Produto Interno Bruto (PIB)

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

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

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO
DO ARRESTO EM PENHORA
Processo nº:
Classe: Assunto:
Parte Ativa :
Parte Passiva:

0500501-32.2014.8.26.0445
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Francisco de Assis Gomes de Araujo

Processo Físico nº:
Classe: Assunto:
Requerente:
Executado:

0512055-03.2010.8.26.0445
Execução Fiscal
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Paulo Pereira de Carvalho Sene Me e outro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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(A)(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(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 o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)(s) em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, por
intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(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
ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) o veículo placa HAN0698, Modelo GM/Celta 5
portas Súper, Ano/Modelo 2002/2003, como INTIMADO(A)(S) do prazo para interposição de
embargos, que é de 30 (trinta) dias úteis, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste
Edital.
Executado: Francisco de Assis Gomes de Araujo
Documentos da Executada: CPF: 04594348459
Execução Fiscal nº: 0500501-32.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 17/11/2014
Valor da Dívida: R$ 927,65
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 27 de setembro de 2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

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 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: Paulo Pereira de Carvalho
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0512055-03.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
Data da Inscrição:23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
Valor da Dívida: R$ 989,89
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 05 de outubro de 2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Digital nº:
1500373-58.2015.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Araguaia Construtora Brasileira de Rodovias S.a. 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). Claudia Aparecida de Araujo, 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: Araguaia Construtora Brasileira de Rodovias S.a.
Documentos da Executada: CNPJ: 59.603.134/0001-40
Execução Fiscal nº: 1500373-58.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 27/11/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 12974/2012
Valor da Dívida: R$ 960,04
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 27 de outubro de 2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** EDITAL ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n°
1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 213/2016 (PMP 23480/2016) – reabertura
Para “aquisição de cartuchos e toners pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até
dia 02/02/17 às 08h e início da sessão às 08h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notiﬁcação
Controle SEOB-001/2017
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca a Sr.ª Marlene Moreira da Silva, para que tome
ciência do AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA nº 512/2016, lavrados em função de
obra ampliação sendo executada sem projeto aprovado na prefeitura, imóvel localizado na Rua
Antônio Augusto Rodrigues, nº 142/150, Parque São Domingos, infringindo assim os artigos 209 e
212 do Código de Ediﬁcações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05 (CINCO)
dias úteis a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade com o disposto em
Lei.
ARQUITETA E URBANISTA LUCIANA AYUKO YUI
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

PINDAMONHANGABA

Tribuna do Norte

20 DE JANEIRO DE 2017

COTIDIANO

5

Competição reúne mais de 200
judocas de todo o Brasil em Pinda
AIANDRA ALVES MARIANO
***
O Meeting da Base,
que começou na quarta-feira (18), reuniu 211
atletas de 23 Federações
Estaduais em Pindamonhangaba. Os judocas
entram no dojô em busca da classiﬁcação para
as seleções das categorias sub 18 e sub 21 da
Confederação Brasileira
de Judô. A grande adesão à competição, que é
realizada pela primeira
vez, mostra uma conﬁguração diferente do
judô brasileiro que deve
ter reﬂexos na formação
da equipe principal no
médio prazo.
Apesar de as três Federações com o maior
número de inscritos serem São Paulo com 103,
Rio de Janeiro com 25 e
Rio Grande do Sul com
23, na sequência estão
federações que estão se
destacando nos últimos
anos,
especialmente
nas categorias de base,

Aiandra Alves Mariano

Judocas inscritos na modalidade lutaram por valiosos pontos no ranking nacional e,
consequentemente, a classiﬁcação para o Estágio Internacional
como Mato Grosso do
Sul, com 15 atletas; e
Distrito Federal e Paraná, com 13 cada uma.
Pouco mais de 15%

dos atletas que estão na
disputa foram formados no Norte e Nordeste e ainda permanecem
competindo pelos seus

Pinda se destaca na produção
de plantas comestíveis
não convencionais
A cidade de Pindamonhangaba foi o local escolhido pela Secretaria
de Agricultura e Abastecimento do Estado de São
Paulo, por meio da Agência Paulista de Tecnologia
dos Agronegócios (Apta),
para resgatar e difundir
conhecimento sobre as
Plantas Alimentícias Não
Convencionais (PANC).
A estratégia é transferir
tecnologia e conhecimento que possibilitem a retomada do consumo e o
cultivo agrícola de hortaliças não convencionais na
diversiﬁcação e soberania
da produção familiar.
Major gomes, serralha,
beldroega,
capuchinha,
caruru, taioba, mangarito,
bertalha e chuchu de vento são nomes de plantas
conhecidas e consumidas
no passado, mas que deixaram a mesa dos brasileiros.
Boa parte dessas plantas fazem parte das pesquisas conduzidas em
Pindamonhangaba, numa
área de 2 mil m² em sistema agroecológico de
produção e uma Unidade
Demonstrativa de plantas
não convencionais, onde
são realizados dias de
campos e visitas técnicas,
com cerca de 200 visitantes, por ano.

Estados de origem.
Os combates das categorias do sub 18 começaram às 9 horas
de quinta (19). Os 119

judocas inscritos na
modalidade
lutaram
por valiosos pontos no
ranking nacional e, consequentemente, a clas-

siﬁcação para o Estágio
Internacional.
As lutas do sub 21
começam às 9 horas
desta sexta-feira (20).
Pela manhã, irão se desenrolar os combates
das categorias superligeiro, ligeiro, meio-leve e leve. A partir das
14h, é a vez do meiomédio, médio, meio
-pesado e pesado. Ao
todo, 92 atletas devem
entrar no dojô para
duelarem.
Todos os eventos são
gratuitos e abertos ao
público, no hotel Colonial Plaza, em Pindamonhangaba.
Depois da disputa da
competição nacional,
haverá um Treinamento de Campo. Os atletas
do sub 18 ﬁcam até esta
segunda-feira (23). Os
do sub 21 terão atividades até o próximo dia
28 em conjunto com a
seleção principal durante os últimos cinco dias.

Ribeirão Grande recebe “1º
Trilhão Ecológico” no domingo
Plantio de mudas de árvores nativas e limpeza
das trilhas estão entre as atividades

Divulgação

Divulgação

Estudos desenvolvidos reforçam a qualidade
nutricional de plantas esquecidas da dieta atual

Os estudos enfocam
sistemas de produção
agroecológico, em que
práticas ecológicas de manejo do solo com cultivo
mínimo, consórcios, adubação verde, compostagem, plantas companheiras e cultivo em alélias são
repassados aos participantes. O sistema de produção é conduzido para
avaliar o desenvolvimento
das espécies, adaptação à
região, ocorrência de pragas e doenças, etc.
A Apta tem parceria
com universidades, escolas
municipais e colégios técnicos e realiza intercâmbio
técnico cientíﬁco com projetos que atendem cerca de
30 produtores, com perﬁl
que variam de orgânicos
certiﬁcados a assentados

de reforma agrária.
Nos estudos desenvolvidos na cidade é destacada ainda a qualidade
nutricional de plantas
espontâneas, muitas delas utilizadas pelos antepassados, e esquecidas
da dieta atual como o caruru, da mesma família
da “quinua”, rico em ferro
com algumas espécies chegando a ter cerca de 600%
mais ferro que espinafre, a
serralha, da mesma família
do alface, e a araruta, uma
fonte de reserva utilizada
por tribos indígenas, com
amido de alta digestibilidade, sem glúten, utilizado no
convalescimento de idosos
e mulheres em trabalho de
parto e indicada para pessoas com problema de reﬂuxo.

Neste domingo (22),
o bairro Ribeirão Grande, em Pindamonhangaba, será palco de uma
aventura pra lá de radical. Trata-se do “1º
Trilhão Ecológico” da
cidade. Cerca de 100
motociclistas já conﬁrmaram presença, mas
ainda dá tempo de participar. Segundo um dos
organizadores do evento, José Alberto Monteclaro Netto, conhecido
como Netto Graminha,
as inscrições – que custam R$ 60 e inclui camiseta, café da manhã e almoço – podem ser feitas
no local do evento.
A saída acontecerá

às 9 horas em frente ao
Armazém Graminha. O
percurso tem duração
prevista de 4 horas, com
muita conscientização
ecológica.
“No caminho, iremos plantar mudas de
árvores nativas e faremos toda a limpeza do
percurso no pós-prova.
Também iremos arrecadar alimentos não perecíveis, que serão doados
para instituições ﬁlantrópicas. Além da diversão, a ideia é mostrar
que nós, apaixonados
por motos, não somos
‘bagunceiros’.
Somos
pessoas que têm família, espírito de aventura

e também, consciência
ambiental”,
aﬁrmou
Netto.
Para participar do
percurso, é preciso ter
mais de 18 anos, ser habilitado na categoria “A”
e ter a motocicleta para
a prova. Para quem quiser só apreciar, o evento
será aberto a todos os
públicos.
No ﬁnal, será servido
no restaurante, o prato
“Vaca Atolada” (para
quem não tiver adquirido o pacote, a bandeja
será no valor de R$ 15
por pessoa).
Mais
informações
pelo telefone: (12) 991488155, com Daniel.
Divulgação

Trilhão: aventura e consciência ambiental e social
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Arquivo pessoal

SOCIAIS
Tribuna do Norte
Arquivo pessoal

Parabéns triplo

Nasceu!

E o mês de janeiro segue recheado de boas comemorações. No dia 15, o aniversário foi da advogada Tatiane Almeida (ao centro). Nos dias 17 e 19, as jornalistas Rogéria Ribeiro e Thais Almeida (à esq. e à direita na foto) também sopraram velinhas. Parabéns, meninas, muita saúde, paz e
sucesso!

Veio ao mundo na terça-feira (17), a fofíssima Helena. Pesando 3,150 kg, ela veio alegrar a vida do papai Eduardo e da
mamãe Aline. Recebe o carinho do tio Irineu, da tia Cecília e
da prima Vitória.
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Parabéns!
Felicidade! A jornalista Ana Camila Campos
fez aniversário na quinta-feira (19). Recebe as
felicitações de toda a família e amigos, e principalmente da mãe, professora Renata (foto).
Arquivo pessoal

Felicidade
Os parabéns vão para a Amanda Felício, do Gabinete da Prefeitura, aniversariante do dia 18. Os
amigos desejam alegria, bênçãos e muitas conquistas.
Felicidade!

Arquivo pessoal

Bodas de Esmeralda
O domingo (22) é uma data muito especial para o
casal João Antônio e Eloisa Romão. Eles completam
40 anos de casados. Bênçãos, felicidades e muita paz é
o que desejam os ﬁlhos, amigos e familiares!

Parabéns
Para abrilhantar ainda mais o time de aniversariantes da semana, os parabéns também vão para Lara
Gerth, que soprou velinha no dia 19. Felicidade sem
limite é o que deseja seus pais (com ela na foto), seus
irmãos e amigos.

