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Festival de 
Poemas está com 
inscrições abertas

Total Lubrifi cantes investe R$ 10 milhões no município

INTERVENÇÃO ARTÍSTICA EXIBE 
IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM DO ALUMÍNIO

Doação de mudas 
esta semana no 
Viveiro Municipal

Teatro de Sombras 
gratuito agita 
quarta-feira na 
cidade

Já estão abertas as ins-
crições para o XI Festipo-
ema - Festival de Poemas 
de Pindamonhangaba. O 
evento é realizado pela 
Prefeitura em conjunto 
com a Academia Pinda-
monhangabense de Le-
tras, e compõe-se de um 
concurso de autoria de 

poemas e um concurso de 
interpretação.

Do concurso de auto-
ria podem participar to-
dos os poetas do País. A 
competição de interpre-
tação é aberta a todos. 
As inscrições deverão 
ser feitas até o dia 18 de 
agosto.

A Total Lubrifi cantes do Brasil fi nalizou investimentos de cerca de R$ 10 milhões em melhorias na sua fábrica de 
Pindamonhangaba. O valor aplicado desde o ano passado foi destinado à modernização de parte dos equipamentos e 

da infraestrutura da empresa, para ampliar a capacidade de produção da unidade. 

Para chamar a atenção para 
a importância de reciclar esse 
e outros materiais que vão para 
o lixo, serão colocadas latas gi-
gantes – de 1,9 m de altura por 1 
m de diâmetro –, impossível de 
não serem vistas por quem pas-
sar pela praça Monsenhor Mar-
condes ou pelo Shopping Pátio 
Pinda.

As latas exibem desenhos 
artísticos e buscam revelar, de 
forma lúdica, os benefícios que 
a reciclagem traz ao meio am-
biente. A exposição itinerante 
“Reciclalata” homenageia os 
25 anos da lata de alumínio no 
mercado brasileiro e chega a 
Pinda nesta sexta-feira (28).
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A bela terra potiguar, ao longo 
dos anos, já ofertou ao Brasil gran-
des cultores da trova, a mais linda 
e poética das formas populares. A 
trova vai ao coração do povo, por 
isso o grande Jorge Amado afi rmou: 
”A Trova e os Trovadores são imor-
tais!”. A “Rosa“ do  Príncipe Luiz 
Otávio vicejou naquela paragem, 
tanto é que, data de 1965 a criação 
do Clube dos Trovadores Potiguares, 
que, em 1967, se transformou em 
Academia de Trovas do Rio Grande 
do Norte. A referida Academia, bem 
como a UBT - União Brasileira de 
Trovadores, em Natal e em Caicó, 
realizam disputados concursos anu-
ais, muitos deles  sob o comando do 
seu querido presidente, uma legen-
da da Trova Brasileira: o trovador-
poeta José Lucas de Barros, ser hu-
mano excepcional, extremamente 
fraterno e hospitaleiro que recebeu, 
ao lado da esposa Rose, algumas ve-
zes, na sua residência, na praia de 
Pirangi  que pertence ao município 
de Parnamirim (onde se localiza a 
famosa Base Aérea a qual exerceu 
uma estratégica função na Segunda 
Guerra Mundial, pois da lá partiam 
os aviões de guerra dos aliados para 
combater o nazifascismo na África), 
trovadores de todo Brasil.

Nossos irmãos-trovadores (do 
Rio Grande do Sul ao Ceará, pas-

sando por Rio, Minas, Paraná e São 
Paulo), viveram momentos de en-
cantamento, de verdadeira amiza-
de, congraçamento, confi rmado o 
que todos nós já sabemos: ”A Trova, 
acima de tudo, faz amigos”.

Na referida academia, e, isto é 
importante afi rmar, pontifi cam tro-
vadores do mais alto quilate, que 
produzem trovas de nível excelso, 
como: José Lucas de Barros, Pro-
fessor Garcia, Mara Melini Garcia, 
Manoel Cavalcante de Castro, Seve-
rino Campelo, Pedro Grilo, Ademar 
Macedo e outros mais. Apreciemos 
estas que foram laureadas, no tema 
Lago: 

Há tempo, sem teus afagos,
deixa-me lavar as dores
nos dois pequeninos lagos
dos teus olhos sedutores!
          (José Lucas de Barros)
 
Quando a inspiração me guia,
um verso eu vou formulando.
No meu lago de poesia
há sempre um cisne nadando !

(Ademar Macedo)

Distante dos teus afagos,
nesta inquieta nostalgia,
meus olhos formam dois lagos
que me afogam todo dia !
(Francisco Garcia de Araújo)

Portanto, constatamos, com 
muita alegria, que o mais importan-
te Movimento Literário do Brasil 
– o Movimento Trovadoresco, o 
qual, ao  promover mais de 40 
concursos nacionais e internacio-
nais, por meio das seções da UBT 
- União Brasileira de Trovadores, 
comprova que a Cultura resiste à 
mediocridade, ao descaso gover-
namental e une os corações. Num 
momento de crises de valores que 
atravessa a nossa civilização, em 
que muitos têm como objetivo o 
“Ter mais”, os nossos irmãos-tro-
vadores, em consonância com os 
ensinamentos de São Francisco, 
o nosso padroeiro,preocupam-se 
em “Ser mais”, em colocar-se nos 
“Altiplanos do Espírito”, como 
bem pontuou o nosso sempre 
estimado ex-presidente nacio-
nal  da UBT - União Brasileira 
de Trovadores, o poeta, jurista e 
escritor de Minas Gerais – Luiz 
Carlos Abritta, que jamais mediu 
esforços pelo crescimento da en-
tidade.

Elevemos preces ao Divino 
Pai por todos os trovadores do 
Brasil, em especial, os da Acade-
mia de Trovas do Rio Grande do 
Norte, ad multos laetissimos annos! 
Deo gratias!
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A TROVA POTIGUAR

CDHU altera sistema de cobrança 
de prestações dos mutuários   

Nova diretoria e conselheiros da 
Ferroviária tomam posse neste sábado

A Companhia de De-
senvolvimento Habitacio-
nal e Urbano (CDHU) está 
alterando a sua sistemáti-
ca de cobrança das pres-
tações do fi nanciamento 
habitacional. A partir de 
maio, 320 mil mutuá-
rios receberão carnês de 
prestações, em substitui-
ção aos boletos enviados 
mensalmente. O objetivo 
é facilitar a vida das famí-
lias que terão mais segu-
rança e poderão até fazer 
um planejamento fi nan-
ceiro mais adequado. A 

medida possibilitará tam-
bém redução no consumo 
de papel no processamen-
to das prestações.

Todos os mutuários 
em cobrança administra-
tiva receberão os carnês 
com prestações. De acor-
do com mês de reajuste 
contratual, nesta primei-
ra remessa, os carnês te-
rão entre uma a 12 par-
celas com vencimentos 
mensais sequenciais. Ou 
seja, o mutuário cujos 
contratos tenham data
-base o mês maio, o seu 

carnê terá uma parcela. 
Já aqueles com data-base 
em abril, os carnês conta-
rão com 12 parcelas. Nas 
remessas seguintes, par-
tir de junho, em confor-
midade a cada data-ba-
se contratual, um novo 
carnê as com 12 presta-
ções subsequentes será 
emitido.

As parcelas terão sem-
pre o mesmo valor. En-
tretanto, se ocorrer al-
guma alteração no valor 
mensal em decorrência 
de acordos financeiros, 

quitação parcial com re-
cursos próprios, FGTS 
ou por sinistro, as par-
celas vincendas serão 
inutilizadas e novo carnê 
com os valores recalcu-
lados será enviado.

Para esclarecer possí-
veis dúvidas geradas pela 
nova forma de cobrança, 
a CDHU está disponibili-
zando um canal no Portal 
do Mutuário (www.cdhu.
sp.gov.br) com “Pergun-
tas e Repostas mais Fre-
quentes” e campo para 
questionamentos.

Acontece neste sá-
bado (29), a posse da 
nova diretoria e dos 
novos conselheiros da 
Associação Atlética 
Ferroviária, eleitos di-
retamente pelo asso-
ciado no último dia 2. 
O evento será presidi-
do por José Francisco 
Monteiro (presidente 
do Conselho Delibera-
tivo) e acontecerá no 
Ginásio de Esportes 
“Tobias Salgado”.

Conforme dispo-
sitivo do artigo 64º 
letra D, serão empos-
sados a nova Diretoria 
Executiva: presiden-
te Leandro Ferreira 
de Matos e vice-pre-
sidente José Robin-
son da Luz - diretoria 
gestão 2017/2019; os 
membros quadrienais 
e vitalícios do Conse-
lho Deliberativo, con-
selheiros quadrienais 

2017-2021: Adair Faria 
Moreira, André Reis da 
Silva, Carlos Cesar de 
Almeida, Helcio César, 
João Bastista Constanti-
no, José Francisco Mon-
teiro, Julio César Piorino, 
Lucio Tavares, Luis Hen-
rique Reis da Silva, Mar-
celo Belo Lima, Marcelo 
Ribeiro do Couto, Mor-
vam Machado de Olivei-
ra, Roger Azeredo Zanini 

e Vitório Lemos das Vir-
gens ; conselheiros vita-
lícios:  Benedito Ribeiro, 
Benedito Edson da Silva e 
Waldemir César Gomes; 
membros do Conselho 
Fiscal: Caio Humberto 
Gomes, Carlos Alberto 
dos Santos, Edson Sobri-
nho, Elisabete Moreira e 
Nilce Helena Ribeiro, e 
os membros da Comissão 
de Sindicância: Claudio 

Nunes, Edson Duarte Ju-
nior, Renato Marcondes 
Oliveira, Ridevaldo Sa-
lustiano e Rogério Mar-
ques Silveira.

Após a passagem do 
comando do clube pelo 
presidente José Celso Pu-
pio, o presidente eleito 
Leandro Matos anuncia-
rá o nome dos integran-
tes que irão compor sua 
Diretoria Executiva. 

Economia e consciência 
ambiental  

Cada vez mais as pessoas estão 
engajadas em causas e projetos de 
cunho sustentável. Algumas iniciativas 

envolvem valores econômicos, ações de 
melhorias coletivas ou apenas ideais ecológicos. 
Fato é que em todos os processos, sejam de 
empresas privadas, de organizações públicas 
ou de projetos sociais há o envolvimento 
de pessoas. E às vezes, de famílias inteiras 
buscando na mudança de postura e de hábitos a 
conservação dos recursos naturais. 

A reciclagem de alumínio é um exemplo de 
produto que tem potencial econômico e viés 
de sustentabilidade. Por ser “infi nitamente 
reciclável” – isto é, possuir características que 
permitem ser reutilizado e reciclado várias 
vezes – o metal é um dos mais versáteis e 
usados no mundo, segundo especialistas, e 
Pindamonhangaba, é considerada a Capital 
Nacional da Reciclagem desde 2003. Isso 
porque a cidade é responsável por reciclar mais 
de 70% de toda a sucata de alumínio no Brasil.  

Vale ressaltar, que o município possui uma 
localização estratégica: está no eixo Rio-São 
Paulo – dois grandes polos econômicos do 
País. Foi por isso, que na década de 70, quando 
muitas empresas “sondaram” a possibilidade de 
instalação, uma recicladora fi xou morada na 
“Princesa do Norte” e vem contribuindo muito 
para este índice. 

Com o título, a cidade ganhou visibilidade, 
atraiu investimentos e outras empresas de 
pequeno e médio porte, que acabaram por criar 
postos de trabalho, movimentar a economia 
e alavancar os pilares da reciclagem e da 
sustentabilidade. Que venham mais empresas 
com este perfi l e que a cidade se desenvolva de 
forma econômica e socioambiental.

Escola da Família 
realiza “Ação Social” 
no Bonsucesso

A Escola Estadual 
Monsenhor João José 
de Azevedo, no bair-
ro do Bonsucesso, será 
palco de uma ação social 
promovida pelo Progra-
ma Escola da Família. O 
evento acontecerá neste  
sábado (29), das 9 às 13 
horas, com entrada gra-
tuita.

Haverá doação de 
roupas, corte de cabe-
lo e escova, massagem, 
manicure, maquiagem, 

artesanato, palestras, 
aulas de Zumba e Com-
bat e ainda conta com 
profi ssionais de diver-
sas áreas como dentis-
tas, advogados, psicólo-
gos e enfermeiros.

O programa Escola 
da Família terá o apoio 
de advogados e psicólo-
gos, além da parceria da 
“Corrente do Bem pelo 
Emprego”, Mary Kay e 
Faculdade Anhanguera. 
Prestigie!
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Gerdau anuncia acordo de intenções 
para novas parcerias com instituições 
de ensino do Vale do Paraíba

Prefeitura realiza I Seminário Municipal 
de Matemática dos Anos Iniciais

O Departamento de 
Meio Ambiente da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba realiza a doação de 
mudas de árvores do mês 
de abril, nos dias 27 e 28, 
quinta e sexta-feira, no 
Viveiro Municipal. A ação 
tem o objetivo de cons-
cientizar ambientalmente 
a população e melhorar a 
arborização do município.

Podem participar os 
moradores ou pessoas que 
possuam propriedade em 
Pindamonhangaba.

As doações ocorrem 
sempre durante o perío-
do da manhã, das 7 às 11 
horas. Em cada dia, são 
disponibilizadas senhas 
para os 30 primeiros mu-
nícipes que chegarem ao 
Viveiro e cada um destes 
moradores terá direito a 
retirada de 30 mudas de 
árvores, sendo: 12 mu-

das nativas (espécies de 
grande porte exclusiva 
para moradores de área 
rural); 5 mudas frutíferas 
(espécies de grande porte 
exclusiva para moradores 
de área rural); 10 mudas 
de pingos de ouro (arbus-
to ornamental); e 3 mudas 
exóticas para calçada.

Para a retirada de se-
nhas, é necessário que o 
morador apresente, no 
momento da doação, 
identidade com foto e 
comprovante de ende-
reço de Pindamonhan-
gaba. E, para ter direi-
to a retirada de mudas 
de grande porte, com-
provante de endereço 
da área rural do muni-
cípio.

Os moradores que já 
retiraram mudas no vivei-
ro poderão retirar nova-
mente após 60 dias.

A Gerdau, por meio 
da unidade de Pindamo-
nhangaba, anuncia a as-
sinatura de um acordo 
de intenções para a reali-
zação de novas parcerias 
com cinco instituições de 
ensino que são referên-
cia no Vale do Paraíba. A 
união compreende coope-
ração técnica por meio de 
bolsas de estudos de gra-
duação, pós-graduação, 
mestrado e doutorado, 
além de promover visitas 
de estudantes dentro da 
unidade, possibilitando 
a realização de estudos e 
pesquisas para a execução 
de trabalhos acadêmicos.

O projeto, formaliza-
do na segunda-feira (24) 
em evento na unidade de 
Pindamonhangaba, será 
destinado para os cursos 
de engenharia química, 
mecânica, elétrica, de ma-
teriais e tecnólogo meta-
lúrgico das Instituições 

Unesp, USP, Unitau, Fa-
tec, Unifesp e tem progra-
mado em seu cronograma 
visitas das universidades à 
usina ao longo do ano.

“A Gerdau está se rein-
ventando e a inovação está 
presente nas mudanças de 
nossos serviços, logística e 

produtos. Por isso, a par-
ceria com as instituições 
de ensino vem em um 
momento oportuno em 
que podemos trocar expe-
riências e conhecimento, 
promovendo ganhos mú-
tuos com a interação entre 
empresa, escola, profis-

sionais e estudantes, con-
tribuindo para o desenvol-
vimento da indústria, das 
escolas e da comunidade 
do Vale do Paraíba”, expli-
ca Maurício Metz, gerente 
executivo das unidades da 
Gerdau de Pindamonhan-
gaba e de Mogi das Cruzes.

Programação
9h - Café da manhã e apresentação cultural de talento-
sas professoras da rede
10h - Conferência de abertura com Ubiratan 
D´Ambrosio
14h - Oficinas:
1 - Origami: oripaz e a matemática, com Hideo Ku-
mayama
2 - Aprender fazendo: a aritmética nas séries iniciais 
sob o olhar da Pedagogia Waldorf, com Gabriela Jahnel
3 - Jogos Matemáticos: percepções e perspectivas, com 
Carla Alves e Sandra Tudino
4 - As práticas de medida sob a perspectiva da etnoma-
temática, com Rodrigo Abreu e Carolina Tamayo-Osório
5 - Mesa Redonda “A criança e a matemática”, com 
Marta Gonçalves e Márcia Fusaro
16h - Encerramento “O dia da matemática e Malba 
Tahan”, com Júlio Valle

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e Cultura, realizará, no dia 6 
de maio, o I Seminário Municipal de Matemática nos 
Anos Iniciais, para professores da rede municipal e 
demais interessados. O evento será realizado na Fa-
bad (rua São João Bosco, 114, Santana), a partir das 
9 horas.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas na 
sede da Secretaria de Educação da Prefeitura, locali-
zada na avenida Fortunato Moreira, 173, centro. Para 
se inscrever, basta doar 1 kg de alimento não-perecí-
vel, que será entregue para o Fundo Social de Solida-
riedade.

São parceiros da Prefeitura no evento: Gerdau, So-
lutec, Fabad, USP, UFSCar, Instituto Singularidades, 
Inove, Cital e Padaria Santo Pani.

Mais informações poderão ser obtidas na Secreta-
ria de Educação, telefone 3644-1565, com Daniel.

Doação de mudas 
será nesta semana 
no Viveiro Municipal
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Total Lubrificantes investe 
R$ 10 milhões em Pinda

A Total Lubrificantes 
do Brasil finalizou investi-
mentos de cerca de R$ 10 
milhões em melhorias na 
sua fábrica de Pindamo-
nhangaba. O valor aplicado 
desde o ano passado foi des-
tinado à modernização de 
parte dos equipamentos e da 
infraestrutura da empresa, 
para ampliar a capacidade 
de produção da unidade. 

“Sempre investimos no 
País e vamos continuar in-
vestindo, pois acreditamos 
no Brasil e não poupamos 
esforços para alinhar o nos-
so parque industrial com as 
mais recentes tecnologias 
e com as necessidades do 
mercado. É em momentos 
de crise que precisamos 
aproveitar as oportunida-
des para crescer”, garante 
o diretor-geral da Total Lu-
brificantes, Olivier Bellion. 

Desde 2015, a compa-
nhia investiu na substitui-
ção dos tanques compar-
timentados utilizados na 
fabricação de óleos lubri-
ficantes, que armazenam 
140 mil litros cada. Foi in-
corporado aos equipamen-
tos um sistema integrado 
de dosagem automática, 
que possibilita a produção 
diretamente na mistura, 
com maior agilidade. A fá-
brica conta hoje com 34 
tanques que têm capacida-

de total de 3,5 milhões de 
litros – antes disso eram 23 
que, somados, comporta-
vam 2,9 milhões de litros. 

O setor de envase ga-
nhou uma nova máquina 
rotativa de 12 bicos para 
embalagens de 1 litro de 
óleo, com capacidade de 
produção de 12 mil frascos 
por hora. O equipamento 
tem sistema automático 
de controle de peso, por 
célula de carga individual 
para cada bico, e de rejeito 
para frascos fora do peso e 
sem tampa, além de outras 
funcionalidades como rotu-
lagem, selagem das tampas, 
montagem de caixas e en-
caixotamento automático. 
Após os investimentos, a To-
tal tem agora cinco máqui-
nas na planta, somando ca-
pacidade anual para envasar 
65 milhões de litros, ante 45 
milhões de litros antes. 

As impressoras também 
foram trocadas por novas 
que utilizam tecnologia 
laser e não necessitam de 
insumos, como tinta e sol-
vente. “Desta forma os cus-
tos de manutenção da Total 
serão menores. Mas a me-
dida também garante maior 
segurança em relação aos 
dados impressos em nossas 
embalagens, evitando even-
tuais adulterações”, destaca 
o executivo.

Fábrica no município 
passou por ampliação 
de capacidade

Investimento aumentou a capacidade produtiva e a segurança e diminuiu custos

Parceria permite troca de experiências entre estudantes e profissionais
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LUIZ CARLOS PINTO

Projeto de Lei aprovado por unanimidade tem por finalidade a redução da lotação 
de cães e gatos no abrigo municipal criando a possibilidade de serem adotados
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Devido ao feriado mu-
nicipal do Dia de São Be-
nedito, na última segunda-
feira, dia 17, a 12ª Sessão 
Ordinária da Câmara de 
Vereadores de Pindamo-
nhangaba foi realizada na 
quarta-feira, dia 19 de abril 
no plenário do Palácio Le-
gislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”.

Na Ordem do Dia, cons-
tou apenas o Projeto de Lei 
n° 57/2017, de autoria do 
vereador Ronaldo Pinto de 
Andrade – Ronaldo Pipas 
(PR), que “Cria a Semana 
da Adoção de Cães e Gatos 
no município de Pindamo-
nhangaba”, que recebeu vo-
tação unânime dos vereado-
res presentes.

Em sua justificativa, o 
vereador alega que “existem 

PARLAMENTARES APROVAM CRIAÇÃO DA SEMANA DA 
ADOÇÃO DE CÃES E GATOS EM PINDAMONHANGABA

Projeto do vereador Ronaldo Pipas (PR) tem como objetivo
o bem-estar dos animais e contribuir para a redução da situação

de abandono tendo como finalidade a adoção

em todas as cidades, muitos 
cães e gatos abandonados, 
vagando pelas ruas ou nos 
abrigos, que estão cada vez 
mais lotados. Algumas pes-
soas deixam caixas cheias de 
filhotes na porta dos abrigos 
ou até mesmo cães adultos, 
que são levados para receber 
atendimento veterinário, e 
são abandonados pelos do-
nos. Com a criação desta 
semana de adoção em nossa 
cidade, diminuirá a lotação 
de cães e gatos no abrigo 
municipal e nas ONGs do 
município, pois os mesmos 
terão a possibilidade de se-
rem adotados”.

Desta forma, com a apro-
vação deste projeto após a 
sanção pelo prefeito, será 
instituída, no município de 
Pindamonhangaba, a Sema-
na da Adoção de Cães e Ga-

tos, a ser realizada, anual-
mente, na primeira semana 
do mês de Outubro. 

Esta ação tem como ob-
jetivo fundamental o bem-
-estar desses animais, em 
situação de abandono para 
fins de adoção e também o 
propósito de contribuir com 
a redução de cães e gatos 
abandonados na cidade, 
além de informar sobre a 
importância da vacinação e 
vermifugação animal, cons-
cientizar e incentivar as 
pessoas sobre a relevância 
da adoção de animais e o 
seu poder na vida das pes-
soas.

Vale ressaltar que o 
abandono e maus-tratos a 
animais é crime, previsto no 
artigo 164 do Código Penal 
Brasileiro e no artigo 32 da 
Lei Federal n°. 9.605/98. 

Com a proximidade de uma 
nova licitação para o transporte 
público, a gratuidade para idosos 
acima de 60 anos volta a ser tema 
de requerimento. A construção de 
um novo abrigo municipal para 
animais abandonados e o pedágio 
municipal também foram aborda-
dos pelos parlamentares, no dia 
19 de abril de 2017, por ocasião da 
realização da 12ª Sessão Ordiná-
ria, no plenário “Francisco Roma-
no de Oliveira”, assim como ques-
tionamentos na área da Secretaria 
de Saúde.

Transporte
público gratuito
O vereador Toninho da 

Farmácia (PSDB) volta a rei-
terar através do requerimento 
nº 1.337/2017, a gratuidade no 
transporte público para idosos 
acima de 60 anos. De acordo 
com o edil, desde 2009 ele vêm 
fazendo esta solicitação para que 
seja revista essa gratuidade aos 
idosos. “A maioria das cidades 
da nossa região já tem lei regula-
mentada. A última foi Lorena que 
aprovou o passe livre para idosos 
acima de 60 anos que ganhem até 
dois salários-mínimos. Peço ao 
prefeito que nesta nova licitação 
seja incluída nossa reivindica-
ção”, destaca o vereador. O parla-
mentar pede por meio do requeri-
mento nº 1.283/2017, para que a 
administração mude o Centro de 
Controle de Zoonoses – abrigo de 
animais para um local maior onde 
possa ter mais espaço e melhores 
acomodações, pois o atual não 
oferece as condições necessárias. 
Ele também requer ração de me-
lhor qualidade para alimentação 
dos animais, bem como a realiza-
ção de campanhas para vacinação 
e castração de cães e gatos.

Gratuidade no transporte público
e abrigo de animais voltam a ser temas

na discussão dos requerimentos
Secretaria de Saúde é questionada sobre laboratório municipal
e pedágio da Água Preta é alvo de reclamações dos moradores.

Parlamentar pede reunião para resolver situação

Laboratório
de análises clínicas
A vereadora Gislene Cardoso 

(DEM) por intermédio do reque-
rimento nº 1.344/2017, questio-
na a Secretaria de Saúde sobre a 
apresentação de um relatório da 
real situação do laboratório mu-
nicipal, com informações concre-
tas e a veracidade da mudança do 
local ou de gestão. A parlamentar 
pergunta sobre a isenção de um 
veículo que fica parado numa vaga 
da zona azul em frente ao Fundo 
Social de Solidariedade, desres-
peitando a legislação vigente. 
Também quer a isenção da zona 
azul para idosos, que já tem a vaga 
demarcada porém paga pelo esta-
cionamento rotativo. Outro pe-
dido através do requerimento nº 
1.343/2017, é para que a guarda 
municipal realize rondas ostensi-
vas na região do Bosque da Prin-
cesa e da quadra do Bosque após 
as 22 horas, pois os moradores 
reclamam da bagunça com som 
alto em veículos e pessoas que uti-
lizam os locais para consumo de 
drogas.

Pedágio da
Água Preta
Ao utilizar a tribuna, o presi-

dente da Câmara, vereador Carlos 
Moura - Magrão (PR) através do 

requerimento nº 1.342/2017, soli-
cita a convocação do Secretário de 
Finanças, João Muniz e do diretor 
de arrecadação, Vicente Correa, 
bem como, estendendo na forma 
de convite ao Diretor Regional DR 
06 - Departamento de Estradas 
de Rodagem, Antônio Moreira 
Júnior; ao Diretor-presidente da 
CCR Nova Dutra, Renato Alves 
Vale; ao Comandante da Polícia 
Militar Rodoviária, Capitão PM 
Mílton Luís da Silva Faria e ao 
responsável da empresa OPTU 
- empresa terceirizada do pedá-
gio, Jeferson Fontes Fernandes, 
para uma reunião a ser agenda-
da, e posteriormente comunica-
da, visando discutir e resolver a 
questão do pedágio localizado no 
bairro Água Preta. De acordo com 
informações recebidas pelo par-
lamentar, está ocorrendo desvio 
de carretas e caminhões, princi-
palmente no período noturno, o 
que vem ocasionando transtornos 
aos moradores às margens da ro-
dovia, além de danificar o asfalto. 
“Temos que resolver este proble-
ma o mais rápido possível, pois já 
fiz vários questionamentos para 
a administração municipal e não 
teve uma solução. É preciso resol-
ver esta situação”, conclui o vere-
ador Magrão.

LUIZ CARLOS PINTO

ROBSON MONTEIRO

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba foi autoriza-
da, a abrir, por Decreto, 
um crédito adicional su-
plementar no valor de R$ 
360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais), na Se-
cretaria Municipal de Saú-
de e Assistência Social, no 
Departamento de Assistên-
cia Social/Fundo Munici-
pal do Idoso. A autorização 
consta do Projeto de Lei nº 
68/2017, do Executivo, que 
foi incluído na Ordem do 
Dia e aprovado pelos par-
lamentares – por unanimi-
dade – na 13ª Sessão Ordi-
nária de 2017, realizada no 
plenário da Casa nesta se-
gunda-feira, dia 24 de abril.

De acordo com o artigo 
2º, “o crédito adicional su-
plementar aberto terá como 
cobertura parte do Supe-
rávit Financeiro apurado 

Por unanimidade, Câmara garante abertura
de Crédito Adicional para Fundo do Idoso

Plenário também confirmou a prorrogação de convênios de entidades e o nome de BENEDITO 
RODRIGUES GARCIA para a Avenida 02 no Loteamento Flamboyant, localizado no bairro Socorro

no Balanço Patrimonial do 
exercício de 2016, de acor-
do com o artigo 43, pará-
grafo 1º, incisos I e III da 
Lei 4320/64, considerando 
que o Ativo Financeiro en-
cerrou 2016 com o valor de 
R$ 38.632.925,81 e o Passi-
vo Financeiro com o valor 
de R$ 24.749.865,17, resul-
tando o Superávit no valor 
de R$ 13.883.060,64.

Prorrogação de
prazo de convênios
Outro Projeto incluído 

nos trabalhos legislativos 
desta sessão foi o PL nº 
67/2017 que “Prorroga o 
prazo dos convênios firma-
dos entre o Município de 
Pindamonhangaba e enti-
dades assistenciais para a 
continuidade no repasse de 
subvenções”. O documen-
to recebeu a totalidade dos 
votos dos vereadores. Desta 
forma, o Executivo Munici-

pal também foi autorizado 
pelo Legislativo a prorrogar 
em 12 (doze) meses, a con-
tar de 30 de abril de 2017, 
o prazo dos convênios e 
dos repasses das subven-
ções já previstas em lei e 
direcionadas às entidades 
assistenciais de Pindamo-
nhangaba.  Serão beneficia-
das as seguintes entidades: 
Apamex - Amor Exigente 
(22.327,20); Associação 
Caridade Santa Rita de Cás-
sia (63.504,00); Associação 
Criança Feliz São Gabriel 
(47.023,20); Casa São Fran-
cisco de Assis (20.512,80); 
Casa Transitória Fabia-
no de Cristo (116.751,60); 
IA3 - Aprendiz na Empre-
sa (42.000,00); IA3 - VEM 
SER (123.480,00); Lar Irmã 
Terezinha (162.227,87); 
Lar São Judas Tadeu 
(76.960,80); Obra Padre 
Vita (45.914,40); Projeto 

Crescer (31.915,80) e SOS - 
Moreira César (116.537,40).

Loteamento
Flamboyant
Ainda na 13ª sessão or-

dinária, o plenário apreciou 
e aprovou o Projeto de Lei 
n° 49/2017, do vereador 
Carlos Moura – Magrão 
(PR), que “Denomina a 
Avenida 02 (dois) do Lo-
teamento Residencial e 
Comercial Flamboyant, lo-
calizado no bairro Socorro 
– Pindamonhangaba/SP, 
de AVENIDA BENEDITO 
RODRIGUES GARCIA (EX 
COMBATENTE)”.

Benedito
Rodrigues Garcia
Natural de Pindamo-

nhangaba, Benedito Garcia 
nasceu em 14 de outubro 
de 1920. Filho de Fernando 
Rodrigues Garcia e Maria 
Antônia de Jesus, foi ca-
sado com a Senhora Maria 
Aparecida Garcia, também 
natural desta cidade. Seu 
certificado de reservis-

ta data de 1939, sendo no 
mesmo ano, incorporado ao 
52º Batalhão de Infantaria 
na cidade de Lorena, onde 
cumpriu o tempo a serviço 
do Exercito Brasileiro.

Após o Serviço Mili-
tar retornou a esta cidade, 
exercendo suas atividades 
junto a Empresa Light. In-
tegrou-se às Forças Aliadas 
na Segunda Guerra Mun-
dial. Seguiu para o 52º 
Batalhão de Infantaria de 
Lorena, na patente de Cabo 
do Exército Brasileiro. Após 
um período de prontidão e 
instrução naquela Unidade 
Militar foi deslocado para 
São Sebastião, ficando na-
quela localidade até o tér-
mino da Segunda Guerra 
Mundial.

Retornando a sua terra 
natal trabalhou na empresa 
Light, na Companhia Cícero 
Prado, como administrador 
da fazenda do Dr. João An-
tônio Salgado Neto e na Fa-
zenda Santa Helena. Teve o 

título de ex-combatente na 
patente de Segundo Tenen-
te reconhecido pelo então 
Ministério da Guerra e san-
cionado pela Presidência 
da República Federativa do 
Brasil. Benedito faleceu aos 
84 anos de idade, no dia 16 
de dezembro de 2000 em 
Pindamonhangaba e seu 
corpo está sepultado no Ce-
mitério Municipal.

14ª sessão
ordinária
Os vereadores voltam a 

se reunir na próxima quin-
ta-feira,  dia 04 de maio, às 
18 horas, para a 14ª sessão 
ordinária da Câmara de 
Pindamonhangaba. Aber-
ta ao público, a sessão será 
realizada no Plenário “Dr. 
Francisco Romano de Oli-
veira”, que está localizado 
na rua Alcides Ramos No-
gueira, 860 – Mombaça. A 
reunião plenária tem trans-
missão “ao vivo” pela inter-
net no portal www.pinda-
monhangaba.sp.leg.br.

Vereadores 
aprovaram 
3 Projetos 
de Lei e 
confirmaram 
autorização 
de Crédito 
Adicional 
para o Fundo 
Municipal do 
Idoso
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XI Festipoema está com inscrições abertas

Na última semana, uni-
dades do ensino munici-
pal de Pindamonhangaba 
realizaram comemorações 
com seus alunos sobre 
datas importantes, como 
o Dia Nacional do Livro 
Infantil (18 de abril) e o 
Dia do Índio (19 de abril). 
Ações como essa são fun-
damentais para a forma-
ção cultural e educacional 
das crianças.  

No Cmei - Centro Mu-
nicipal de Educação In-
fantil - Dr. Francisco 
Lessa Júnior, no bairro 
Cidade Jardim, foram co-
memoradas as duas datas. 
No Dia do Livro Infantil, 
as professoras utilizaram 
o projeto de responsabili-
dade social “Embalando a 
imaginação com cantigas 
e histórias”, para propor-
cionar mais um momento 
rico de descoberta para 

as crianças, por meio dos 
contos e histórias de Mon-
teiro Lobato - que, inclusi-
ve é aniversariante do dia 
18 e motivo da criação da 
data comemorativa.

De acordo com a ges-
tora da unidade, Camila 
Alessandra de Souza, a 
prática agradou a todos. 
“Essa ação nos permitiu 
diversificar as possibili-
dades de aprendizagem 
no mundo da leitura e 
escrita, deixando ainda 
mais divertido o dia a 
dia de nossos pequenos”, 
explicou.

No mesmo local, foi fei-
ta a comemoração do Dia 
do Índio, visando o res-
gate da cultura indígena. 
Como parte da comemo-
ração, as professoras do 
período da manhã realiza-
ram uma roda de conversa 
e, logo em seguida, uma 

formação prática com as 
crianças, mostrando obje-
tos, utensílios e costumes 
da cultura indígena.

“A interação das crian-
ças com o real, o manuseio 
de objetos, são de extrema 
importância para o desen-
volvimento da criança”, 
complementou a gestora.

Teatro na escola
Em comemoração ao 

Dia Nacional do Livro 
Infantil e aniversário de 
Monteiro Lobato, a Esco-
la Municipal Prof. Mário 
de Assis César inaugu-
rou o projeto “Brincando 
e Cantando com o Sítio 
do Pica-pau Amarelo”. O 
projeto teve à frente as 
professoras do período da 
tarde, Carina, Ana Cláudia 
Moura, Elismere, Mariane 
e Athaize, que estrearam 
uma peça teatral sobre o 
Sítio.

O Teatro Galpão re-
ceberá, nesta quarta-
feira (26), a peça “O 
Príncipe Caranguejo” 
da Cia. Faísca, de São 
Paulo. A atração faz 
parte do IV FIS – Fes-
tival Internacional de 
Teatro de Sombras, re-
alizado pela Cia Quase 
Cinema, que está le-
vando a modalidade 
teatral gratuitamente  
ao público de sete cida-
des da região do Vale 
do Paraíba, no período 
entre 24 de abril e 5 de 
maio. Os espetáculos de 
teatro de sombras são 

gratuitos para adultos 
e crianças. 

A história do Prín-
cipe Caranguejo é tão 
antiga, mas tão antiga 
que ninguém sabe quem 
a inventou, e relata as 
aventuras de uma prin-
cesa que adora peixes e, 
certo dia, mergulha em 
seu gigantesco aquário 
em busca de aventuras. 

Com um pedaço de 
tecido, uma escada, te-
atro de sombras e proje-
ção de vídeo, as atrizes 
transformam o palco 
em uma aventura por 
lugares inimagináveis. 

Encenada pelas atri-
zes Andi Rubinstein e 
Urga Maira Cardoso e 
dirigida por Débora Vi-
van, a montagem conta 
com trilha sonora execu-
tada ao vivo por Rafael 
Mota e Deni Domênico.

O teatro é voltado 
para crianças e adul-
tos, tem duração de 55 
minutos e a entrada é 
franca.  Haverá apre-
sentações às 9h30 e às 
14h30, no Teatro Gal-
pão e o público deve 
chegar ao local com 
meia hora de antece-
dência.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura, 
informa que já estão aber-
tas as inscrições para o XI 
Festipoema - Festival de 
Poemas de Pindamonhan-
gaba. O evento é realizado 
em conjunto com a Acade-
mia Pindamonhangaben-
se de Letras, e compõe-se 
de um concurso de autoria 
de poemas e um concurso 
de interpretação.

Do concurso de autoria 
podem participar todos os 
poetas do País. São três as 
categorias de participan-
tes: Adulto (acima de 18 
anos), Juvenil (de 12 a 17 
anos), Infantil (menos de 
12 anos). O concurso de 
interpretação é aberto a 
todos.

As inscrições deverão 
ser feitas até o dia 18 de 

agosto, e a ficha de inscri-
ção deve ser enviada pelo 
email cultura.pindamo-
nhangaba@hotmail.com, 
assunto: Inscrição para o 
XI Festipoema.

Ficha de inscrição e re-
gulamento completos já 
estão disponíveis no site 
oficial da Prefeitura, o 
www.pindamonhangaba.
sp.gov.br.

A divulgação dos sele-
cionados será feita no dia 
1º de setembro e as ofici-
nas de interpretação aos 
selecionados será dias 16, 
17, 23 e 24 de setembro. 
As apresentações do XI 
Festipoema serão nos dias 
30 de setembro e 1º de 
outubro, quando também 
ocorrerá a premiação.

Aos premiados, serão 
entregues os seguintes 
troféus: Troféu Baltazar 

de Godoy Moreira, cate-
goria Adulto, para pri-
meiro, segundo e ter-
ceiro lugar; Troféu Juó 
Bananéri, categoria Ju-
venil, para primeiro, se-
gundo e terceiro lugar; 
e Troféu Bertha Celeste 
Homem de Mello, cate-
goria Infantil, também 
para primeiro, segundo 
e terceiro lugar.

Os melhores intérpre-
tes receberão o Troféu 
Augusto César Ribeiro, 
para primeiro, segundo 
e terceiro lugar. Haverá, 
ainda, um Prêmio Reve-
lação, o Troféu Athayde 
Marcondes.

Mais informações po-
derão ser obtidas pelo 
e-mail: cultura.pindamo-
nhangaba@hotmail.com 
ou pelos telefones 3642-
1080 / 3643-2690. 

Escolas municipais 
homenageiam Dia 
do Índio e do Livro

A intenção foi resga-
tar as cantigas de roda, 
brincadeiras cantadas e 
brinquedos da época, ex-
plorando o universo da lu-
dicidade, com a apresen-

tação desse escritor, que 
sempre atraiu o interesse 
de muitas gerações para a 
leitura.

De acordo com a gesto-
ra da unidade, Cláudia dos 

Santos Bolson, o projeto 
será realizado em todo o 
ano letivo de 2017, com 
musicais, peças teatrais, 
oficinas e brincadeiras. 

TeaTro de SombraS graTuiTo agiTa quarTa-feira em Pinda

Divulgação

Divulgação

Peças teatrais, danças e muita brincadeira marcaram as comemorações

Apresentações têm entrada gratuita para adultos e crianças
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EDITAL DE RESPOSTA REFERENTE AO “EMPREENDIMENTO BEM VIVER PINDAMONHANGABA”, 2ª AVALIAÇÃO,REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO (CDHU / MINHA CASA PAULISTA), REFERENTE AOS PRÉ SELECIONADOS SORTEADOS E SUPLENTES – 1536 APARTAMENTOS ARARETAMA.

 Conforme Portaria nº 412 de 06/08/2015 do MINISTÉRIO DAS CIDADES, responsável pelo “Programa Federal Minha Casa, Minha Vida”, que avalia a Seleção de Benefi ciá-
riossorteados pré-selecionados e adicionais suplentes, informa para devidos fi ns que assim como a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, o GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CDHU 

/ MINHA CASA PAULISTA), também verifi cou as informações cadastrais e fi nanceiras de todos candidatos e cônjuges/companheiros.
Diante do exposto, fi cam todos os interessados devidamente informados nesta data, sobre a AVALIAÇÃO DOS INCOMPATÍVEIS neste referido Programa, para todos os fi ns de direi-

to.
Segue a LISTAGEM DA 2ª AVALIAÇÃO dos pré-selecionados e suplentes realizada pelo GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CDHU / MINHA CASA PAULISTA), agente 

também responsável pela parceria do Programa Minha Casa Minha Vida:

RELATÓRIO DEMANDA DO EMPREENDIMENTO - BEM VIVER PINDAMONHANGABA – INCOMPATÍVEIS 

CPF TITULAR NOME TITULAR STATUS TITULAR CPF CONJUGE CONJUGE/ 
COMPANHEIRO STATUS CONJUGE 

159.525.998-85 ADALBERTO SOARES 
BATISTA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

165.427.768-18
EDILENE 

APARECIDA DE 
OLIVEIRA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Coobrigado do benefício 

no programa SH4-ICMS 

111.907.128-30 ADRIANA APARECIDA 
SENE DOS SANTOS CPF sem benefício. 081.136.168-37 JOSE MARIA DOS 

SANTOS 

Atendido no ano de 1997 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Titular do benefício no 

programa SH4-ICMS 

144.755.098-66 ADRIANA DE LIMA 
RANGEL CPF sem benefício. 162.719.918-74 JOSE PEDRO DO 

CARMO NETO 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 
agente de habitação Social Caixa 

Econômica Federal na condição de 
Titular do benefício no programa Minha 

Casa Minha Vida II 

339.283.788-13 ALEX RIBEIRO 

Atendido no ano de 2014 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

230.368.768-39 PATRICIA HELENA 
MIRE DA SILVA CPF sem benefício. 

144.646.548-94 ALEXANDRE 
GONCALVES VIEIRA 

Atendido no ano de 1997 no município 
Guaratinguetá-SP por meio do agente de 
habitação Social CDHU na condição de 

Coobrigado do benefício no programa SH4-
ICMS 

   

324.241.288-55 ANA CAROLINA MADURO 
DA SILVA ALVES 

Atendido no ano de 2016 no município 
Taubaté-SP por meio do agente de 

habitação Social Caixa Econômica Federal 
na condição de Titular do benefício no 
programa Minha Casa Minha Vida II 

 
 

 

 
  

427.388.748-78 ANA CLAUDIA SANTOS 
CRUZ DE LIMA CPF sem benefício. 418.032.638-81 RODRIGO DE 

OLIVEIRA LIMA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Titular do benefício no 

programa SH4-ICMS 

RELATÓRIO DEMANDA DO EMPREENDIMENTO - BEM VIVER PINDAMONHANGABA – INCOMPATÍVEIS 

CPF TITULAR NOME TITULAR STATUS TITULAR CPF CONJUGE CONJUGE/ 
COMPANHEIRO STATUS CONJUGE 

159.525.998-85 ADALBERTO SOARES 
BATISTA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

165.427.768-18
EDILENE 

APARECIDA DE 
OLIVEIRA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Coobrigado do benefício 

no programa SH4-ICMS 

111.907.128-30 ADRIANA APARECIDA 
SENE DOS SANTOS CPF sem benefício. 081.136.168-37 JOSE MARIA DOS 

SANTOS 

Atendido no ano de 1997 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Titular do benefício no 

programa SH4-ICMS 

144.755.098-66 ADRIANA DE LIMA 
RANGEL CPF sem benefício. 162.719.918-74 JOSE PEDRO DO 

CARMO NETO 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 
agente de habitação Social Caixa 

Econômica Federal na condição de 
Titular do benefício no programa Minha 

Casa Minha Vida II 

339.283.788-13 ALEX RIBEIRO 

Atendido no ano de 2014 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

230.368.768-39 PATRICIA HELENA 
MIRE DA SILVA CPF sem benefício. 

144.646.548-94 ALEXANDRE 
GONCALVES VIEIRA 

Atendido no ano de 1997 no município 
Guaratinguetá-SP por meio do agente de 
habitação Social CDHU na condição de 

Coobrigado do benefício no programa SH4-
ICMS 

   

324.241.288-55 ANA CAROLINA MADURO 
DA SILVA ALVES 

Atendido no ano de 2016 no município 
Taubaté-SP por meio do agente de 

habitação Social Caixa Econômica Federal 
na condição de Titular do benefício no 
programa Minha Casa Minha Vida II 

 
 

 

 
  

427.388.748-78 ANA CLAUDIA SANTOS 
CRUZ DE LIMA CPF sem benefício. 418.032.638-81 RODRIGO DE 

OLIVEIRA LIMA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Titular do benefício no 

programa SH4-ICMS 

185.775.978-81 ANA LUCIA DOS SANTOS 
DINIZ ARRUDA CPF sem benefício. 263.140.438-67 JEAN CARLOS DINIZ 

ARRUDA 

Atendido no ano de 1999 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Titular do benefício no 

programa SH4-ICMS 

269.408.528-83 ANA LUCIA SILVA DO 
NASCIMENTO 

Atendido no ano de 1997 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Coobrigado do benefício no programa SH4-

ICMS 

   

344.663.028-71 
ANA PAULA DA 

CONCEICAO VIEIRA 
DANTAS 

CPF sem benefício. 266.067.978-96
FRANCISCO 

MARCOS VIEIRA 
DANTAS 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Titular do benefício no 

programa SH4-ICMS 

384.142.578-01 ANA PAULA SANTOS 
CELESTINO MARCELINA 

Atendido no ano de 2011 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

   

230.107.368-86 ANDRE SILVA SANTOS 

Atendido no ano de 2009 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

373.460.448-60 AMANDA DE SOUZA 
DIAS CPF sem benefício. 

359.686.548-48 ANDREZA CRISTIANE DO 
NASCIMENTO 

Atendido no ano de 2014 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

059.575.886-01 MAURICIO 
DONIZETE DA ROSA CPF sem benefício. 

123.984.778-51 ANGELA SALETE BUENO 
SANTOS 

Atendido no ano de 2005 no município São 
Paulo-SP por meio do agente de habitação 

Social CDHU na condição de Titular do 
benefício no programa SH4-ICMS 

   

148.277.088-19 APARECIDA LORDEIRO 
DA SILVA 

Atendido no ano de 2009 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

337.793.838-96 LEANDRO DELEON 
DOS SANTOS CPF sem benefício. 

366.485.368-70 AUGUSTO CESAR 
CARDOSO 

Atendido no ano de 2013 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Coobrigado do 

benefício no programa Minha Casa Minha 
Vida II 

411.417.138-02
ANA CLAUDIA 

APARECIDA DA 
SILVA RIBEIRO 

Atendido no ano de 2013 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 
agente de habitação Social Caixa 

Econômica Federal na condição de 
Titular do benefício no programa Minha 

Casa Minha Vida II 

346.511.794-87 BENEDITA BARROS DE 
OLIVEIRA 

Atendido no ano de 1998 no município São 
Paulo-SP por meio do agente de habitação 

Social CDHU na condição de Titular do 
benefício no programa SH4-ICMS 

   

406.136.768-40 BRUNA LUIZA LEITE DOS 
SANTOS 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Coobrigado do benefício no programa SH4-

ICMS 

320.052.248-80
MARCELO 
EDUARDO 

BERNARDO 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Titular do benefício no 

programa SH4-ICMS 

337.916.468-26 CARLA VIVIANE DOS 
SANTOS 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

   

306.139.298-02 CARLOS ALBERTO DE 
OLIVEIRA 

Atendido no ano de 2013 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

377.496.538-21

LEONTINA 
RODRIGUES 
BARBOSA DE 

OLIVEIRA 

Atendido no ano de 2013 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 
agente de habitação Social Caixa 

Econômica Federal na condição de 
Coobrigado do benefício no programa 

Minha Casa Minha Vida II 

383.542.268-59 CELIA FERMINO DE 
MELO SOUZA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

341.351.048-78 CICERA SOARES DO 
NASCIMENTO 

Atendido no ano de 2016 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

   

144.755.738-74 CLAUDENICE RAMOS DA 
SILVA 

Atendido no ano de 2011 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

   

138.502.248-56 CLAUDIA ROZANA DA 
ROCHA VIERA 

Atendido no ano de 1999 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

273.523.403-78 CLAUDIO DE ALENCAR 
SOUSA 

Atendido no ano de 2011 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Coobrigado do 

benefício no programa Minha Casa Minha 
Vida II 

323.817.958-63 ANTONIA MARIA DE 
ARAUJO SOUSA 

Atendido no ano de 2011 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 
agente de habitação Social Caixa 

Econômica Federal na condição de 
Titular do benefício no programa Minha 

Casa Minha Vida II 

078.154.357-69 DANIELA TEIXEIRA SILVA CPF sem benefício. 101.498.268-50 MARCELO PINTO 
BARBOSA 

Atendido no ano de 2011 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 
agente de habitação Social Caixa 

Econômica Federal na condição de 
Coobrigado do benefício no programa 

Minha Casa Minha Vida II 

377.099.148-61 
DANIELLA CAROLLINA 
MONTEIRO LOPES DA 

SILVA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

303.647.688-19 DENILSON ANDRE 
SALGADO 

Atendido no ano de 2016 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

371.898.668-09 ELIANA DOS 
SANTOS SALGADO CPF sem benefício. 

074.106.528-29 DORACI DE FATIMA 
VIEIRA 

Atendido no ano de 1998 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

072.331.128-51 EDILENE APARECIDA 
BERNARDO 

Atendido no ano de 1997 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Coobrigado do benefício no programa SH4-

ICMS 

   

347.733.058-78 EDINUSIA VIANA 
OLIVEIRA CPF sem benefício. 447.796.666-00 PAULO ROBERTO 

JORDAO 

Atendido no ano de 2001 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Titular do benefício no 

programa SH4-ICMS        e, em 2015 
no município Pindamonhangaba 

358.539.738-78 
EDUARDO CHERMAN 

SALGADO DAVID 
BAPTISTA 

Atendido no ano de 2016 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

348.557.298-50
CLAUDIA 

RODRIGUES DE 
ARAUJO SANTOS 

CPF sem benefício. 

414.140.068-88 ELAINE DOS SANTOS 
SILVA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

393.321.518-81 JONATA COSTA 
FERREIRA CPF sem benefício. 

569.869.711-68 ELIANA DE ANDRADE 
MOURA 

Atendido no ano de 2011 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

346.098.338-83 ELISA JESUS PEREIRA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Coobrigado do benefício no programa SH4-

ICMS 

330.768.578-35 DANILO FARIA SILVA

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Titular do benefício no 

programa SH4-ICMS 

341.866.848-80 ELIZABETE APARECIDA 
LUCIANO DE MELO 

Atendido no ano de 2011 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

   

044.157.304-50 ELIZANGELA DA SILVA 
ANGELO CPF sem benefício. 246.713.758-93 VALDECIR SILVA 

DOS SANTOS 

Atendido no ano de 2013 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 
agente de habitação Social Caixa 

Econômica Federal na condição de 
Titular do benefício no programa Minha 

Casa Minha Vida II 

363.549.168-37 ELTON LUIS DE OLIVEIRA 
BUENO 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 
no programa Minha Casa Minha Vida II e, 

em 20 

354.155.988-80
MARISTELLA 

MARIANO DOS 
SANTOS BUENO 

CPF sem benefício. 

303.928.148-89 FABIO EUGENIO DE 
JESUS 

Atendido no ano de 2012 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 
no programa Minha Casa Minha Vida II e, 

em 20 

331.960.058-36
ELEISA GERALDA 

CLAUDINA DE 
LISBOA 

Atendido no ano de 2012 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 
agente de habitação Social Caixa 

Econômica Federal na condição de 
Coobrigado do benefício no programa 

Minha Casa Minha Vida II 

346.461.258-97 FERNANDA DE MORAES 
SANTOS 

Atendido no ano de 2011 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

199.204.378-75

REGINALDO 
APARECIDO 
HILARIO DE 
CARVALHO 

CPF sem benefício. 

441.997.048-09 GUSTAVO LEHMANN DE 
MELO OLIVEIRA 

Atendido no ano de 2016 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

362.865.548-07 MARCELA LOHANE 
DA SILVA CPF sem benefício. 

321.516.618-65 IARA APARECIDA 
GONCALVES 

Atendido no ano de 2011 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

100.605.848-66
BENEDITO 

GERALDO DA SILVA 
JUNIOR 

Atendido no ano de 2011 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 
agente de habitação Social Caixa 

Econômica Federal na condição de 
Coobrigado do benefício no programa 

Minha Casa Minha Vida II 

064.438.528-69 IARA DE LIMA PEREIRA CPF sem benefício. 019.356.708-32 VALDIR MESSIAS 
PEREIRA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Titular do benefício no 

programa SH4-ICMS 

328.503.438-62 IDIMA BISPO DOS 
SANTOS 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Coobrigado do benefício no programa SH4-

ICMS 

   

352.376.928-00 ITALO BRENER DOS 
SANTOS 

Atendido no ano de 2012 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

385.865.128-18 SAMANTA 
MARQUES RIBEIRO CPF sem benefício. 

266.517.278-00 ITALO FRANCISCO DO 
NASCIMENTO 

Atendido no ano de 1999 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

063.472.428-26 SOLANGE MARIA DA 
SILVA NASCIMENTO CPF sem benefício. 

112.222.198-32 JOSE EDUARDO DE 
OLIVEIRA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

444.884.978-37
ALESSANDRA 

CRISTINA ELOI DE 
BARROS 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Coobrigado do benefício 

no programa SH4-ICMS 

171.753.668-92 JOSEFA SOARES DE 
FRANCA SILVA CPF sem benefício. 055.025.928-71 MILTON SILVA DA 

ROCHA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Titular do benefício no 

programa SH4-ICMS 

081.057.468-32 JUCELIA DE FATIMA DA 
GRACA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

386.137.448-00 JULIANA GONCALVES 
CASTRO 

Atendido no ano de 2014 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Coobrigado do 

benefício no programa Minha Casa Minha 
Vida II 

344.662.948-36 WILLIAM RICARDO 
MORGADO CPF sem benefício. 

355.955.398-95 KATIELE APARECIDA 
VICENTE 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

034.544.538-44 LIDIA DE MORAES 

Atendido no ano de 1990 no município São 
Paulo-SP por meio do agente de habitação 

Social CDHU na condição de Titular do 
benefício no programa SH1-BB 

   

159.401.058-74 LUCIA DE FATIMA 
CORDEIRO DA SILVA 

Atendido no ano de 2011 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

   

306.468.618-67 LUCIMARA DE CAMPOS 

Atendido no ano de 2011 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

   

144.708.748-84 LUIZA ALVES TEIXEIRA 

Atendido no ano de 2004 no município 
Potim-SP por meio do agente de habitação 

Social CDHU na condição de Titular do 
benefício no programa SH4-ICMS 

   

185.774.428-45 MALCOM DOUGLAS 
SANTOS CARVALHO 

Atendido no ano de 2016 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

144.752.448-97
ANDREIA DIAS 

MOREIRA 
CARVALHO 

CPF sem benefício. 

284.171.128-55 MARCIA CRISTINA 
MONTEIRO 

Atendido no ano de 1997 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

144.756.828-19 MARCOS MOREIRA DE 
OLIVEIRA 

Atendido no ano de 1998 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Coobrigado do benefício no programa SH4-

ICMS 

231.425.118-06 ANDREIA DA SILVA CPF sem benefício. 

381.937.138-93 MARIA ANGELITA PRADO CPF sem benefício. 335.713.398-94 RENATO LOPES 
MOREIRA 

Atendido no ano de 2009 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Titular do benefício no 

programa SH4-ICMS 

303.221.288-03 
MARIA APARECIDA 

AUXILIADORA 
RODRIGUES NOGUEIRA 

Atendido no ano de 2013 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Coobrigado do 

benefício no programa Minha Casa Minha 
Vida II 

259.667.698-26 LUIS ALBERTO 
NOGUEIRA 

Atendido no ano de 2013 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 
agente de habitação Social Caixa 

Econômica Federal na condição de 
Titular do benefício no programa Minha 

Casa Minha Vida II 

165.081.088-16 
MARIA APARECIDA 

GOMES DE OLIVEIRA 
MATOS 

CPF sem benefício. 697.193.305-20 GILDEVAN CASTRO 
DE MATOS 

Atendido no ano de 1999 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Titular do benefício no 

programa SH4-ICMS 

267.992.818-03 MARIA APARECIDA 
GONCALVES 

Atendido no ano de 2011 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

895.424.448-34 JOSE BENEDITO 
GONCALVES 

Atendido no ano de 2011 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Coobrigado do benefício 

no programa SH4-ICMS 

045.905.418-07 MARIA JOSE DA SILVA 
FONSECA CPF sem benefício. 507.775.308-30 PAULO CARLOS 

FONSECA 

Já consta da demanda. CPF 
encontrado na demanda do Município 
de Taubaté para o Empreendimento 
RESIDENCIAL FRANCISCO ALVES 

MONTEIRO. 

082.794.308-30 MARIA JOSE DE 
OLIVEIRA 

Atendido no ano de 2001 no município São 
Paulo-SP por meio do agente de habitação 

Social CDHU na condição de Titular do 
benefício no programa SH4-ICMS 

   

247.106.028-59 MARIA JOSE GERVASIO 
DOS SANTOS 

Atendido no ano de 1997 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

359.161.478-56 MARIA LUCIANA DE 
FATIMA LOURENCO 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Coobrigado do benefício no programa SH4-

ICMS 

   

338.870.598-40 MARIA LUCIANA 
MONTEIRO SOUZA 

Atendido no ano de 2014 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Casa Paulista na 
condição de Titular do benefício no 
programa Servidor Público Estadual 

367.329.208-04
MELKIE SILVA DO 

NASCIMENTO 
SOUZA 

Atendido no ano de 2014 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 
agente de habitação Social Casa 

Paulista na condição de Coobrigado do 
benefício no programa Servidor Público 

Estadual 

433.519.668-73 MATHEUS RAFAEL 
ANSELMO ROSA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Coobrigado do benefício no programa SH4-

ICMS 

482.519.678-05
STEFFANY INGRID 

RODRIGUES 
NOGUEIRA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Titular do benefício no 

programa SH4-ICMS 

336.960.878-23 MICHELE REIS DE 
OLIVEIRA 

Atendido no ano de 2011 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

109.574.828-92 WLADEN BURGO DA 
CRUZ CPF sem benefício. 

375.085.238-30 MIRIAN SIMPLICIO CPF sem benefício. 297.000.328-76 MARCOS SOARES 
DA SILVA 

Atendido no ano de 2009 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Titular do benefício no 

programa SH4-ICMS 

181.701.068-93 NILTON CESAR 
PACHECO 

Atendido no ano de 1994 no município São 
Paulo-SP por meio do agente de habitação 

Social CDHU na condição de Titular do 
benefício no programa SH3-ICMS-NC/NB 

   

138.359.058-30 NORMANETE 
RODRIGUES DE ARAUJO 

Atendido no ano de 2002 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

402.573.618-71 PAMELA DIAS NORONHA 
RODRIGUES 

Atendido no ano de 2016 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

   

379.204.988-05 PAMELA SUELLEN 
RODRIGUES MARTINS CPF sem benefício. 335.746.678-33 THIAGO PEREIRA 

DE SOUZA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 
agente de habitação Social Caixa 

Econômica Federal na condição de 
Titular do benefício no programa Minha 

Casa Minha Vida II 

291.964.118-21 PATRICIA DA SILVA 
FERREIRA 

Atendido no ano de 2009 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

263.333.778-30 RAQUEL DA SILVA 
OLIVEIRA 

Atendido no ano de 1997 no município 
Taubaté-SP por meio do agente de 

habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

342.009.648-80 ROSANA MARCIA DE 
MATOS 

Atendido no ano de 2011 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

214.869.608-39 ANDRE MOREIRA 
DA SILVA CPF sem benefício. 

215.377.538-86 ROSANGELA ALVES 
PEDRO MONTEIRO CPF sem benefício. 081.045.718-00 EZEQUIEL 

MONTEIRO 

Atendido no ano de 2009 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Titular do benefício no 

programa SH4-ICMS 

109.709.048-51 ROSANGELA BENEDITO 
CUSTODIO 

Atendido no ano de 2008 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de    

Titular do benefício no programa SH4-ICMS

408.141.888-85 ROSANGELA CRISTINA 
SILVA FERNANDES 

Atendido no ano de 2012 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

228.570.588-37 ISRAEL DA SILVA 
FERNANDES 

Atendido no ano de 2012 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 
agente de habitação Social Caixa 

Econômica Federal na condição de 
Coobrigado do benefício no programa 

Minha Casa Minha Vida II 

255.903.108-65 ROSANGELA DA SILVA 
LAMEU 

Atendido no ano de 2000 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

342.533.598-76 ROSELY DE OLIVEIRA 
BRAGA CPF sem benefício. 355.184.278-75

MARCIEL 
ALEXANDRE DA 

SILVA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 
agente de habitação Social Caixa 

Econômica Federal na condição de 
Titular do benefício no programa Minha 

Casa Minha Vida II 

321.206.958-90 SABRINA RAMOS DE 
OLIVEIRA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

201.847.648-31 SARA MARIA DE 
OLIVEIRA 

Atendido no ano de 2005 no município 
Campos do Jordão-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

109.557.798-04 SILVANA BENEDITA 
FERREIRA DA SILVA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

117.860.178-14 SILVIA HELENA 
GONCALVES DA SILVA 

Atendido no ano de 1997 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

138.504.388-13 SILVIA RIBEIRO 
MONTEIRO CPF sem benefício. 086.686.898-43 FRANCISCO DA 

SILVA MONTEIRO 

Atendido no ano de 2000 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Titular do benefício no 

programa SH4-ICMS 

325.219.348-52 SILVIO ADRIANO VIEIRA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

   



RELATÓRIO DEMANDA DO EMPREENDIMENTO - BEM VIVER PINDAMONHANGABA – INCOMPATÍVEIS 

CPF TITULAR NOME TITULAR STATUS TITULAR CPF CONJUGE CONJUGE/ 
COMPANHEIRO STATUS CONJUGE 

159.525.998-85 ADALBERTO SOARES 
BATISTA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

165.427.768-18
EDILENE 

APARECIDA DE 
OLIVEIRA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Coobrigado do benefício 

no programa SH4-ICMS 

111.907.128-30 ADRIANA APARECIDA 
SENE DOS SANTOS CPF sem benefício. 081.136.168-37 JOSE MARIA DOS 

SANTOS 

Atendido no ano de 1997 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Titular do benefício no 

programa SH4-ICMS 

144.755.098-66 ADRIANA DE LIMA 
RANGEL CPF sem benefício. 162.719.918-74 JOSE PEDRO DO 

CARMO NETO 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 
agente de habitação Social Caixa 

Econômica Federal na condição de 
Titular do benefício no programa Minha 

Casa Minha Vida II 

339.283.788-13 ALEX RIBEIRO 

Atendido no ano de 2014 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

230.368.768-39 PATRICIA HELENA 
MIRE DA SILVA CPF sem benefício. 

144.646.548-94 ALEXANDRE 
GONCALVES VIEIRA 

Atendido no ano de 1997 no município 
Guaratinguetá-SP por meio do agente de 
habitação Social CDHU na condição de 

Coobrigado do benefício no programa SH4-
ICMS 

   

324.241.288-55 ANA CAROLINA MADURO 
DA SILVA ALVES 

Atendido no ano de 2016 no município 
Taubaté-SP por meio do agente de 

habitação Social Caixa Econômica Federal 
na condição de Titular do benefício no 
programa Minha Casa Minha Vida II 

 
 

 

 
  

427.388.748-78 ANA CLAUDIA SANTOS 
CRUZ DE LIMA CPF sem benefício. 418.032.638-81 RODRIGO DE 

OLIVEIRA LIMA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Titular do benefício no 

programa SH4-ICMS 

Titular do benefício no programa SH4-ICMS

408.141.888-85 ROSANGELA CRISTINA 
SILVA FERNANDES 

Atendido no ano de 2012 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

228.570.588-37 ISRAEL DA SILVA 
FERNANDES 

Atendido no ano de 2012 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 
agente de habitação Social Caixa 

Econômica Federal na condição de 
Coobrigado do benefício no programa 

Minha Casa Minha Vida II 

255.903.108-65 ROSANGELA DA SILVA 
LAMEU 

Atendido no ano de 2000 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

342.533.598-76 ROSELY DE OLIVEIRA 
BRAGA CPF sem benefício. 355.184.278-75

MARCIEL 
ALEXANDRE DA 

SILVA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 
agente de habitação Social Caixa 

Econômica Federal na condição de 
Titular do benefício no programa Minha 

Casa Minha Vida II 

321.206.958-90 SABRINA RAMOS DE 
OLIVEIRA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

201.847.648-31 SARA MARIA DE 
OLIVEIRA 

Atendido no ano de 2005 no município 
Campos do Jordão-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

109.557.798-04 SILVANA BENEDITA 
FERREIRA DA SILVA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

117.860.178-14 SILVIA HELENA 
GONCALVES DA SILVA 

Atendido no ano de 1997 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

138.504.388-13 SILVIA RIBEIRO 
MONTEIRO CPF sem benefício. 086.686.898-43 FRANCISCO DA 

SILVA MONTEIRO 

Atendido no ano de 2000 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Titular do benefício no 

programa SH4-ICMS 

325.219.348-52 SILVIO ADRIANO VIEIRA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

   

419.221.348-64 SUELEN SANTANA DE 
SOUSA CPF sem benefício. 340.313.498-90 WILLIANS JOSE 

PIRES 

Atendido no ano de 2016 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 
agente de habitação Social Caixa 

Econômica Federal na condição de 
Titular do benefício no programa Minha 

Casa Minha Vida II 

067.012.368-47 SUELI DA SILVA 
CONCEICAO 

Atendido no ano de 2001 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

   

345.798.688-62 
TAMARA GABRIELA 

RODRIGUES DE FREITAS 
SILVA 

CPF sem benefício. 306.491.848-66 ALEXSANDRO 
RAMOS DA SILVA 

Atendido no ano de 2009 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 

agente de habitação Social CDHU na 
condição de Titular do benefício no 

programa SH4-ICMS 

445.826.038-31 THAIS KELLY 
GONCALVES DA SILVA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Coobrigado do benefício no programa SH4-

ICMS 

   

255.909.098-80 VALDENISO SILVA 

Atendido no ano de 2011 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Coobrigado do 

benefício no programa Minha Casa Minha 
Vida II 

   

199.206.838-09 VANDERLI DE OLIVEIRA 

Atendido no ano de 2016 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Titular do benefício 

no programa Minha Casa Minha Vida II 

   

324.215.958-60 VINICIUS PRATES 
FERNANDES CPF sem benefício. 354.017.808-26 PAMELA SILVA 

FERNANDES 

Atendido no ano de 2016 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 
agente de habitação Social Caixa 

Econômica Federal na condição de 
Titular do benefício no programa Minha 

Casa Minha Vida II 

285.795.918-48 WILSON JOSE DE SOUZA 

Atendido no ano de 2012 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 

de habitação Social Caixa Econômica 
Federal na condição de Coobrigado do 

benefício no programa Minha Casa Minha 
Vida II 

350.897.318-29 NAIR BENEDITA 
RIBEIRO 

Atendido no ano de 2012 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do 
agente de habitação Social Caixa 

Econômica Federal na condição de 
Titular do benefício no programa Minha 

Casa Minha Vida II 

 

É importante informar que os demais sorteados que não foram citados nesta lista, não possuem contrato de financiamento junto à CDHU e/ou 
Minha Casa Paulista. 

Informamos que a 3ª avaliação que será realizada pelo Setor de IPTU do município ainda está em andamento, em breve será informada. 

 

Marcus Vinicius Faria Carvalho 
Secretário de Habitação 

275.445.298-27 ZENILDA PEREIRA DA 
SILVA 

Atendido no ano de 2015 no município 
Pindamonhangaba-SP por meio do agente 
de habitação Social CDHU na condição de 
Titular do benefício no programa SH4-ICMS

  
 

 

Pindamonhangaba, 26 de abril de 2017 Tribuna do Norte 7

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 097/17 - liMPeZa de reSidÊncia eM carater PrecÁrio

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) Sr (a) JAIRO GRILO 
responsável pelo imóvel, situado a RUA SYMPHRONIO DE CASTRO, Nº 47,  Bairro JD 
RESENDE - SOCORRO,  inscrito no município sob a sigla SO23.11.02.016.000, Quadra O, 
Lote 47,  para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos 
do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 31°  e 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 
de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do 
cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado 
na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

João henrique ferrari gontijo
diretor de administração

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 098/17 - liMPeZa  de terreno
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) Sr (a) TIAGO 
VERISSIMO DA COSTA E SILVA responsável pelo imóvel,     situado    a  RUA EDUARDO 
DA SILVA NETO,S/ Nº   Bairro JD MARIANA – Quadra 07 Lote P-13,  inscrito no município 
sob a sigla SO110608046000, para que efetue a limpeza do  referido imóvel  e a  retirada 
dos materiais/entulhos do mesmo,  no     prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º 
da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, 
conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

João henrique ferrari gontijo
diretor de administração

EDITAL DE CHAMAMENTO / CONVOCAÇÃO: 

 PRÉ SELECIONADOS E SUPLENTES COM SEUS CÔNJUGES–  GRUPO DOS IDOSOS E GRUPO DE FAMÍLIAS 
COM PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: 

 A Secretaria de Habitação de Pindamonhangaba na pessoa de seu Secretário torna público o 1º Edital de chamamento / convocação dos candidatos 
“pré selecionados” e “suplentes” IDOSOS EFAMILIAS COM PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, Sorteados no “Programa Minha Casa, Minha Vida” 
e que se encontram COMPATÍVEIS  a comparecerem e apresentarem XEROX LEGÍVEL ATUALIZADO dos documentos abaixo em caráter urgente na 
SECRETARIA DE HABITAÇÃO – situada na Rua: Dr. Monteiro de Godoy, nº 445 – BOSQUE (ao lado do DSM) para: APRESENTAÇÃO DE XEROX DE 
DOCUMENTAÇÃO, ASSINATURA DE FORMULÁRIOS solicitada pelo BANCO DO BRASIL e PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, o qual deverá ser feita de 
2ª a 6ª feira, das 8h às 11h30 e das 13h até as 16h30. 

 

 XEROX DA DOCUMENTAÇÃO ABAIXO: 

 RG ou CNH responsável familiar e cônjuge ou companheiro; 
 CPF do responsável e cônjuge ou companheiro; 
 Certidão de Casamento; 
 Para solteiros e/ou amasiados – CERTIDÃO DE NASCIMENTO e se possuírem CONTRATO DE UNIÃO ESTÁVEL é necessário apresentar também. 
  Será preenchido na data da entrega destes documentos uma DECLARAÇÃO POSITIVA e/ou NEGATIVA DE UNIÃO ESTÁVEL; 
 Se divorciados os separados – CERTIDÃO DE CASAMENTO AVERBADA; 
 Se viúvos – CERTIDÃO DE CASAMENTO E ÓBITO; 
 Se estiverem em processo Judicial de Separação e não possuírem Certidão de Casamento Averbada, é OBRIGATÓRIO a apresentação daCERTIDÃO 

DE OBJETO E PÉ, fornecida no Fórum através do seu advogado. 
 Em caso de esposas / maridos DESAPARECIDOS, apresentar CÓPIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA; 
 Declaração de Renda Atualizada 2017 do Responsável familiar e cônjuge/companheiro– (Holerith / Aposentadorias / Pensionistas / Declaração de 

Autônomo / Benefício do LOAS - cartão e recibo); 
 ATESTADO MÉDICO do membro familiar PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM CID DA DOENÇA; (Física / Cadeirantes / Visual / Intelectual 

/ Auditiva e Nanismo); 
 Procuração Pública (obrigatório se o contemplado for ANALFABETO), juntamente com XEROX do RG e CPF do PROCURADOR; 

 Ficam os interessados devidamente notificados que o não comparecimento no prazo de 15 dias após essa publicação poderá implicar na exclusão do 
candidato do referido Programa, para todos os fins de direito, conforme exigências do Ministério das Cidades. 

 Abaixo seguem os candidatos que deverão comparecer juntamente com seus cônjuges e Procuradores – se for o caso, na Secretaria de Habitação 
para apresentação de xerox legíveis dos documentos e assinaturas de formulários:  

IDOSO 
NIS NOME SITUAÇÃO - APROVADOS PELA C.E.F. E CDHU 

21273166290 DELOURDES OLIMPIA DE OLIVEIRA COMPATIVEL 
12105655957 BENEDITA LUIZA DE ASSIS COMPATIVEL 
10667947768 JOEL DA CRUZ THOME COMPATIVEL 
22819327930 MARILIZA FRANCO DA SILVA COMPATIVEL 
20915859267 EMILIA MOREIRA DA SILVA COMPATIVEL 
10760839821 MARIA APARECIDA DO AMARAL COMPATIVEL 
10425646596 JOSE PAULO MARTINS COMPATIVEL 
22018293914 YOLANDA FERREIRA DIAS COMPATIVEL 
16405729746 MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA COMPATIVEL 
12075769364 ONDINA MARTINS DA SILVA COMPATIVEL 
21023860181 VICENTINA GIORDANO MOREIRA COMPATIVEL 
16325381476 GERALDA ALVES DA CONCEICAO COMPATIVEL 
10555800978 GENY ALVES PINTO COMPATIVEL 
10653062769 CARMEM SILVIA DE MORAES COMPATIVEL 
12689370265 MALVINA ISABEL DA SILVA MAGALHAES COMPATIVEL 
22018419292 GERTRUDES OLIVEIRA COMPATIVEL 
12414430631 IARA APARECIDA CESAR CAMPOS COMPATIVEL 
16502061312 MARIA APARECIDA DE SOUZA COMPATIVEL 
10832874458 JOANA D ARC FRANÇA DE SOUZA COMPATIVEL 
12366985675 ANA PEREIRA ELISARIO COMPATIVEL 
10754693829 HIRMA DA SILVA LOPES COMPATIVEL 

10632354639 LOURDES MARIA PEREIRA BASSANELLO COMPATIVEL/ PROCURAR URGENTE SECRETARIA DE 
HABITAÇÃO 

21226636529 APARECIDA ELIZETE BARBOSA COMPATIVEL 
22002159350 IVANIR DE OLIVEIRA REIS COMPATIVEL 
16283591788 ESTELITA BATISTA DE SOUSA ALVES COMPATIVEL 
16445917705 MARIA APARECIDA RICARDO COMPATIVEL 
16019897703 DAGMAR FATIMA DE AQUINO CARDOSO COMPATIVEL 
21253249387 ELISABETE ALVES HUSEIN COMPATIVEL 
12396952333 TEREZINHA BEZERRA HOLANDA COMPATIVEL 
12075434354 EDYR APARECIDA SANTANA COMPATIVEL 
23615919765 NOEMIA DA SILVA COMPATIVEL 
12191608835 LAERCIO MOREIRA DA COSTA COMPATIVEL 
10053233627 ELIAS SLIBA NETO COMPATIVEL 
21272910506 ANA BENTO DE OLIVEIRA COMPATIVEL 
23663309599 ANA DOS SANTOS COMPATIVEL 
12620997226 LIDIA DE SOUZA COMPATIVEL 
10561936843 ERNANTES RIBEIRO COMPATIVEL 
23636441643 ANTONIA FERREIRA BATISTA COMPATIVEL 
20440720790 VERA LUCIA CABRAL DE SOUZA COMPATIVEL 
10383149522 GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA COMPATIVEL 
 

IDOSO – SUPLENTES 

NIS NOME SITUAÇÃO - APROVADOS PELA C.E.F. E CDHU 
22819999424 MARIA DA CONCEICAO LEMES DOS SANTOS COMPATIVEL 
21263758799 EUNIRA DE MELO COMPATIVEL 
10880660675 ANA MARIA MOREIRA COMPATIVEL 
10551693042 APARECIDA MARIANO COMPATIVEL 
10754666600 IEDALVA MARIA PEDRO COMPATIVEL 
10435443841 ANA DA CUNHA SILVA COMPATIVEL 
13033251233 MARIA BENEDITA DA SILVA COMPATIVEL 

 

 

 

 

21253249387 ELISABETE ALVES HUSEIN COMPATIVEL 
12396952333 TEREZINHA BEZERRA HOLANDA COMPATIVEL 
12075434354 EDYR APARECIDA SANTANA COMPATIVEL 
23615919765 NOEMIA DA SILVA COMPATIVEL 
12191608835 LAERCIO MOREIRA DA COSTA COMPATIVEL 
10053233627 ELIAS SLIBA NETO COMPATIVEL 
21272910506 ANA BENTO DE OLIVEIRA COMPATIVEL 
23663309599 ANA DOS SANTOS COMPATIVEL 
12620997226 LIDIA DE SOUZA COMPATIVEL 
10561936843 ERNANTES RIBEIRO COMPATIVEL 
23636441643 ANTONIA FERREIRA BATISTA COMPATIVEL 
20440720790 VERA LUCIA CABRAL DE SOUZA COMPATIVEL 
10383149522 GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA COMPATIVEL 
 

IDOSO – SUPLENTES 

NIS NOME SITUAÇÃO - APROVADOS PELA C.E.F. E CDHU 
22819999424 MARIA DA CONCEICAO LEMES DOS SANTOS COMPATIVEL 
21263758799 EUNIRA DE MELO COMPATIVEL 
10880660675 ANA MARIA MOREIRA COMPATIVEL 
10551693042 APARECIDA MARIANO COMPATIVEL 
10754666600 IEDALVA MARIA PEDRO COMPATIVEL 
10435443841 ANA DA CUNHA SILVA COMPATIVEL 
13033251233 MARIA BENEDITA DA SILVA COMPATIVEL 

 

 

 

 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

NIS NOME SITUAÇÃO - APROVADOS PELA C.E.F E CDHU 
12438240263 MARIA JOSE DA SILVA HONORIO COMPATIVEL 
20087863728 ZENILDA FERREIRA DOS ANJOS COMPATIVEL 
20342877962 CLEIA SILVANA SANTOS LINO COMPATIVEL 
21030717461 ELAINE CRISTINA FARIA GUIMARAES COMPATIVEL 
20091679499 JOSENI JOELIA DO NASCIMENTO COMPATIVEL 
10770905711 HELENA ALVES TOLEDO COMPATIVEL 
16194801426 ISMAEL INACIO COMPATIVEL 
20162807265 DIEGO SILVA DE OLIVEIRA GONCALVES COMPATIVEL 
12639956223 MATEUS TEODORO DE JESUS ANTUNES COMPATIVEL 
16598065098 NEILON ALKSANDER DA SILVA COMPATIVEL 
10783464948 JOSE GALVAO DOS SANTOS COMPATIVEL 
10648583365 DANIEL DE SOUZA COMPATIVEL 
16103061785 FABIANA RIBEIRO FIDELIS COMPATIVEL 
23651623536 LUCIANA DONIZETI DE ALMEIDA AUGUSTO COMPATIVEL 
12676192231 PAULO GOMES DOS SANTOS COMPATIVEL 
12862122221 MARCO ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS COMPATIVEL 
16019804861 ANGELA MARIA GONCALVES DE SOUZA COMPATIVEL 
16195054853 CATARINA PEREIRA DOS SANTOS COMPATIVEL 
20668013553 VIVIANA FATIMA MOTA COMPATIVEL 
16156784072 DALVA STELA CONCEICAO DE SOUZA COMPATIVEL 
10561456892 ZILDA FERREIRA BORGES COMPATIVEL 
16445834583 CLEONICE MOREIRA COMPATIVEL 
22801835047 MARGARIDA MARIA REGIS CARNEIRO COMPATIVEL 
13015871772 MARCIO DIVINO LOPES COMPATIVEL 
12789413233 ALEXSANDRA NARCISO COMPATIVEL 
23632919921 JESSICA GRAZIELA DA SILVA CHINAQUI COMPATIVEL 
16454265030 LUIZ FLAVIO MARTINS DA SILVA COMPATIVEL 
23727096272 VINICIUS CUNHA POMBO COMPATIVEL 
20642680994 SONIA APARECIDA SILVA PATRIA COMPATIVEL 
10793972881 ANA PAULINA TEIXEIRA DE SOUZA COMPATIVEL 
12498942469 ARLETE FIALHO DA SILVA BRAGA COMPATIVEL 
12925567241 CYLENE CINACHI HILARIO COMPATIVEL 
22801978727 MARIA ANTONIA PEREIRA COMPATIVEL 
22016067518 FERNANDA DOS SANTOS COMPATIVEL 
17008918346 CARLOS ROBERTO ALVES DE AQUINO COMPATIVEL 
20165558312 FRANCILENE SILVA DE FREITAS COMPATIVEL 
22812466781 MARIA JOSE PEREIRA COMPATIVEL 
12400149307 MESSIAS APARECIDO NAZARETH COMPATIVEL 
12303162434 SANDRA MARIA DA CONCEICAO SILVA COMPATIVEL 
12438425832 VALDIR FAUSTINO DOS SANTOS COMPATIVEL 
22019347759 GIOVANA ALEXANDRA DE OLIVEIRA COMPATIVEL 

 

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS–SUPLENTES 

NIS NOME SITUAÇÃO - APROVADOS PELA C.E.F E CDHU 
12340924989 RENIR MARQUES COMPATIVEL 
13150410850 CARLOS ATILA DA SILVA FAUSTINO COMPATIVEL/ PROCURAR URGENTE SECRETARIA HABITAÇÃO 
12844507230 JOSE LUIZ FLORA JUNIOR COMPATIVEL 
12738951262 LOURIVAL RIBEIRO BUSTAMANTE NETO COMPATIVEL 
12017749461 MAURO FELIPE COMPATIVEL 
21253541053 EDNEIA LAZINHA DOS SANTOS COMPATIVEL 
17008917900 CLAUDEMIR DE JESUS SALGADO COMPATIVEL 
12591011224 ROSANIA MARIA ALVES COMPATIVEL 
12901525263 RAQUEL CARLA DEBOSSAN DOS SANTOS COMPATIVEL 

 
 
 

Marcus Vinicius Faria Carvalho 
Secretário de Habitação 

coMunicado
A empresa VAGNER APARECIDO DOS SANTOS BORRACHARIA – ME, situada em 
Pindamonhangaba/SP, á Rua Doutor Fontes Júnior, nº 611 – Bairro Maria Áurea, Inscrição Estadual 
nº 528.107.773119 e CNPJ nº 20.861.533/0001-75, comunica o extravio de 08 talões de nota fiscal, 
sendo: Modelo 2, série D-1, do número 51 á 100; Modelo 2, série D-1, do número 101 á 150; Modelo 
2, série D-1, do número 151 á 200; Modelo 2, série D-1, do número 201 á 250; Modelo 2, série D-1, 
do número 251 á 300; Modelo 2, série D-1, do número 351 á 400; Modelo 2, série D-1, do número 
401 á 450; Modelo 2, série D-1, do número 451 á 500.

 Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Publicidade doS ProceSSoS de licitação

*** aditaMento ***

PREGÃO Nº 026/2014 (PMP 4861/2014) 
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 24/03/2017, ao contrato 066/2014, que cuida de 
“contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria e 
assessoria técnica previdenciária, orçamentária e contábil, elaboração de demonstrativos 
do regime próprio de previdência social, realização de avaliação atuarial, assessoria na 
gestão e adequação do RPPS do município de Pindamonhangaba, a fim de atender às 
necessidades de execução dos serviços em atendimento à legislação federal e municipal”, 
para prorrogação até 24/03/2018, assinando pela contratante o Sr João Carlos Muniz, e 
pela contratada, empresa Escritório Técnico de Assessoria Atuarial Sociedade Simples 
Ltda, o Sr Richard Mendes Dutzmann. 

Secretaria de eStado da educação
d.e. de PindaMonhangaba

ee “Prof.ª iSMÊnia Monteiro de 
oliVeira”

Rua Sebastião Machado de Andrade, 111, Resid. 
Andrade – Fone (12) 3642-5077/ 3643-4082 – 
CEP 12402-500 - Pindamonhangaba - SP

edital Zeladoria

A Direção da EE. “Profª Ismênia Monteiro de 
Oliveira”, em Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, faz chegar a todos 
que virem o presente edital ou dele tiverem 
conhecimento, que a partir de 25/04/2017 a 
05/05/2017,estará recebendo inscrições de 
servidores públicos, interessados em ocupar 
as dependências da zeladoria desta Unidade 
Escolar que possui 02 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e garagem.

requisitos básicos para a ocupação da 
zeladoria:

1- Estar o servidor público (da administração 
direta ou descentralizada, federal, estadual 
ou Municipal) em exercício.
2- Não possuir casa própria no Município 
onde se localiza a Unidade Escolar

documentos para inscrição:

1- Comprovante de que é funcionário público 
ou holerite
2- Declaração de bons antecedentes
3- Xerox do RG

local e horário das inscrições:

Na Secretaria da Escola
Horário 8h às 11h  

Disposições finais:

A Direção da escola informa aos candidatos 
que de acordo com o artigo 1º da Resolução 
SE 23/13, terão preferência os servidores 
públicos da própria unidade escolar.
Informa ainda que não havendo na Unidade 
Escolar, servidor interessado em ocupar a 
zeladoria, a indicação recairá na seguinte 
ordem:
1- Servidor Público de outra Unidade Escolar
2- Servidor Público Estadual de outra 
Secretaria
3- Servidor Público de esfera Federal ou 
Municipal

E para que chegue ao conhecimento de 
todos, torna público o presente edital fazendo 
afixar no mural da escola.

Pindamonhangaba, 24 de abril de 2017.



Pinda é invadida por latas de alumínio gigantes
 Iniciativa está percorrendo o País e tem o apoio da Novelis, para a conscientização sobre reciclagem

Pindamonhangaba recebe, a 
partir desta sexta-feira (28), a 
exposição Reciclalata Itineran-
te, na qual 19 esculturas de latas 
gigantes, pintadas por artistas 
plásticos e grafiteiros, ocuparão 
a praça Monsenhor Marcondes 
e o Shopping Pátio Pinda. A ini-
ciativa tem o incentivo do Minis-
tério da Cultura e patrocínio da 
Novelis, e apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio do 
Departamento de Cultura.

A exposição de arte urbana 
permanecerá até o dia 26 de 
maio, e visa chamar a atenção 
para a importância da recicla-
gem no Brasil. Cada escultura 
tem 2,10 m de altura por 1,10 
m de diâmetro e, das 19, nove 
estarão na Praça e as outras, no 
Shopping.

O Reciclalata já passou por 
São Paulo em Junho e Julho de 
2015 e em seguida no Shopping 
Eldorado e no D&D Shopping. 

No ano passado, ficou na praça 
da Liberdade em Belo Horizon-
te, Brasília e Rio de Janeiro.

A exposição foi criada em 
2015, para celebrar os 25 anos 
da lata de alumínio no mercado 
brasileiro. A intervenção urbana 
é uma realização da Toptrends 
em parceria com a Novelis.

Entre os artistas que com-
põem a mostra, estão: Rogério 
Fernandes, Ana Brizzi, Binho 
Ribeiro, Cris e Ju Campana, 
Elvis Mourão, Evelyn Tannus, 
Everson Fonseca, Glauco Dioge-
nes, Paola Lopes e São, Isabel-
le Tuchband, Juarez Fagundes, 
Katia Suzue, Lelin, Lobo, Ma-
ramgoní, Mundano, Reyberto.

Além de encantar os olhos, 
os realizadores da exposição 
querem chamar a atenção para 
as possibilidades da reciclagem 
de materiais — e a importância 
disso para a economia e para o 
meio ambiente. Praça Monsenhor Marcondes e shopping receberão a exposição itinerante

Divulgação

Atividades contribuíram para cidade tornar-se a Capital Nacional da Reciclagem de Alumínio

EMPrEsa coMPlEta 40 anos 
EM PindaMonhangaba

Desde 2003 Pindamonhan-
gaba é considerada a Ca-
pital Nacional da Recicla-

gem de Alumínio. Isso porque a 
cidade é responsável por reciclar 
mais de 70% de toda a sucata de 
alumínio do País. A principal 
atividade que contribui para a 
conquista do título vem da No-
velis – empresa que se instalou 
em Pindamonhangaba em abril 
de 1977.  

De acordo com a assessoria 
da empresa, ao longo destes 
anos, a organização empregou 
milhares de pessoas, investiu 
forte em tecnologia e inovação, 
além de atrair outras empresas 
(de pequeno e médio porte), 
que também atuam no ramo da 
reciclagem. Em consequência 
disso, outros postos de trabalho 
foram criados, movimentando a 
economia e contribuindo para 
alavancar os processos de reci-

clagem e de sustentabilidade do 
município.

Eventos comemorativos 

Como parte das celebrações 
dos 40 anos, na manhã desta 
terça (25), durante um evento 
para jornalistas, o responsável 
pela unidade, Daniel Freire, 
apresentou os números da em-
presa e falou sobre a relação 
da Novelis com o município de 
Pindamonhangaba. “Nós não 
chegamos a estes índices da noi-
te para o dia. Temos trabalhado 
muito e, mais precisamente nos 
últimos 20 anos, temos inves-
tido fortemente em excelência 
operacional, em melhoria con-
tínua, em foco no cliente e em 
atuações sociais”, disse. 

“A fábrica de Pinda é o co-
ração dos negócios da Novelis 
América do Sul. Desde 2011, 

foram cerca de U$ 900 milhões 
investidos na expansão e moder-
nização da unidade, permitindo 
que a capacidade instalada da 
laminação atingisse 600 mil to-
neladas ao ano e transformando 
o Brasil em um dos líderes mun-
diais em reciclagem de latas de 

alumínio. No Brasil, a receita da 
empresa praticamente dobrou 
nos últimos seis anos e atingiu 
mais de R$ 5 bilhões de reais”, 
ressalta o presidente da Novelis 
na América do Sul, Tadeu Nar-
docci. 

Para o engenheiro de manu-

tenção especializado, Euclides 
Queiroz, que está na unidade 
há 40 anos, “é importante que 
se tenha uma visão positiva dos 
desafios. Dedicação, empenho 
e perseverança sempre fizeram 
parte do meu dia a dia na em-
presa’’, afirmou.  

latinhas recicladas e bobinas de alumínio: processos da fábrica geram transformação, emprego e contribuem para sustentabilidade

cidade e empresa evoluíram muito, diz daniel Euclides Queiroz está na empresa há 40 anos

Divulgação Divulgação

Luís Cláudio/Portal R3 Divulgação

conomiaE
8 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 26 de abril de 2017
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