
FUNDAÇÃO  DR .  JOÃO  ROMEIRO Edição 8.929

PINDAMONHANGABA 4 DE JULHO DE 2017 TERÇA-FEIRA

Tribuna do Norte
Ano 136

VARIAÇÃO DE NEBULOSIDADE - 
PERÍODOS CURTOS DE SOL.

UV 5

PREVISÃO DO TEMPO 

9º 

PINDAMONHANGABA
20º

Fonte CPTEC/INPE

Divulgação

PÁGINA 7

Romaria pelo rio Paraíba 
une fé e natureza

Integrando as comemo-
rações dos 312 anos de Pin-
damonhangaba, no último 
domingo (2), a Romaria Flu-
vial - que levou peregrinos 
de Tremembé a Aparecida, 
pelo rio Paraíba - fez duas 
paradas em Pinda, unindo 
fé e natureza pelo trajeto.Os 
romeiros foram recepciona-
dos no Bosque da Princesa 
por volta das 9h30, quando 
receberam uma bênção e, na 
sequência, chegaram ao por-
to Sapucaia, Distrito de Mo-
reira César.

GINÁSTICA 
ARTÍSTICA DE PINDA 
É BRONZE NOS 
JOGOS ABERTOS DA 
JUVENTUDE

PÁGINA 3

EDUTRAN PROMOVE 
BLITZ EDUCATIVA 
MIRIM
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Maior churrasco do Brasil  acontece 
no fi m de semana na região

O maior churrasco do 
Brasil, Mr Moo Churras-
co 2017 chega a São José 
dos Campos neste sábado 
(8). O quarto lote com os 
últimos 100 convites dis-
poníveis já estão à venda a 
R$ 330. O evento aconte-
ce a partir das 12 horas, na 
Univap.

Com uma  estrutura de 
20 mil m² e com toda in-
fra-estrutura (tendas, pal-
cos, pisos), montada pela 
empresa ofi cial do Rock 
In Rio, a ação conta com 
400 pessoas envolvidas na 
montagem e organização.

Além das estações de 
carne que somam mais de 
3.500 toneladas, haverá 
estação de massas, vinho 
e doces, entre outros, to-
talizando 30 estações. 

A dupla sertaneja Fer-
nando & Sorocaba se 
apresenta às 17h30, e se-
rão mais dois palcos. Los 
Beatles, D´Sandoro, Fer-
nando & Fabiano e ainda 
Amon Lima (da Família 
Lima) e o Dj Mau Garcia 
se apresentarão durante 
toda a tarde.

E para fi nalizar a noi-
te, está programada uma 

Caixa antecipa pagamento do 
FGTS para nascidos em dezembro

Aprendiz Paulista 
abre vagas para 
alunos de Etecs

A Caixa Econômica 
Federal inicia neste sá-
bado (8) o pagamento 
das contas inativas do 
FGTS para trabalhado-
res nascidos no mês de 
dezembro. Mais de 2,5 
milhões de brasileiros 
têm direito ao saque a 
partir do mês de julho. O 
prazo de saque das con-
tas inativas do FGTS en-
cerra dia 31 de julho.

O banco abrirá as 
agências neste sábado 
(8) em todo país entre 

9 e 15 horas. Elas terão 
atendimento exclusivo 
para realizar pagamento 
de contas vinculadas  ao 
FGTS, solucionar dúvi-
das, promover acertos de 
cadastro dos trabalha-
dores e emitir senha do 
Cartão Cidadão. 

Também está prevista 
a abertura antecipada (2 
horas antes) de todas as 
agências no dia 10 de ju-
lho para pagamento ex-
clusivo de contas inati-
vas do FGTS. Nas regiões 

em que os bancos abrem 
às 9, as agências abrirão 
às 8 horas e terão o horá-
rio de atendimento pror-
rogado em 1 hora.

Valores até R$ 1.500 
podem ser sacados no 
autoatendimento, so-
mente com a senha do 
cartão Cidadão. Para 
valores até R$ 3.000 o 
saque pode ser reali-
zado com o Cartão do 
Cidadão e senha no 
autoatendimento, lo-
téricas e correspon-

dentes Caixa. Acima 
de R$ 3.000 os saques 
devem ser feitos nas 
agências do banco.

Para facilidade no 
atendimento, os traba-
lhadores devem sempre 
ter em mãos o docu-
mento de identifi cação 
e Carteira de Trabalho, 
ou outro documento que 
comprove a rescisão de 
seu contrato. Para va-
lores acima R$ 10 mil é 
obrigatória a apresenta-
ção de tais documentos.

A plenária solene da APL do mês de junho
Com plenária solene em clima junino, na noite de sexta-feira (30), a APL-Academia Pin-

damonhangabense de Letras, presidida por Elisabete Guimarães,  inaugurou sua sede nas 
dependências do histório Palacete 10 de Julho. O evento constou de palestra, posse de aca-
dêmico ao quadro de titulares e apresentação musical. 

POSSE 
O acadêmico Edson de 

Souza deixou o quadro 
de membros honorários 
e foi recebido no quadro 
de titulares, onde passou 

a ocupara a cadeira de nº 
23T, que tem como patro-
no José Geraldo Nogueira 
Moutinho.

PALESTRA 
Encarregada de 

fazer a palestra do 
mês, a acadêmica, 
professora Gislene 
Alves falou sobre o 
tema “Juno é para 
casar... é sagrado”.

ANIMAÇÃO 
Animando a noite no palacete, apre-

sentaram-se as crianças do projeto “As 
mãos que encantam”, do centro comuni-
tário do bairro Bela Vista, sob a orienta-
ção da professora Erika Fernanda Can-
dido Pinto.

Crianças em performance que encantou as pessoas presentes

ESQUENTANDO
Para aquecer  o 

ambiente e home-
nagear os três san-
tos do mês, Santo 
Antonio, São João 
e São Pedro,  apre-
sentaram números 
musicais ao violão 
a dupla formada 
por Luís Henrique 
e a acadêmica Rute 
Eliana.

Gislene Alves foi a palestrante

Portal R3

Portal R3

Portal R3

Portal R3

Luís Henrique e Rute Eliana

Edson apresenta seu diploma de membro titular ao lado da 
presidente e vice da APL, respectivamente, Bete Guimarães e 
Edmar de Souza

O programa Aprendiz 
Paulista oferece novas 
oportunidades para jo-
vens de 14 a 24 anos de 
idade. As vagas oferta-
das por empresas cadas-
tradas no Emprega São 
Paulo estão destinadas a 
alunos matriculados nas 
Escolas Técnicas Esta-
duais (Etecs), dos cursos 
presenciais do Centro 
Paula Souza.

A iniciativa tem o obje-
tivo de promover a vivên-
cia no ambiente de tra-
balho e a interface entre 
o empregador que busca 
um técnico-profi ssional 
e alunos que desejam in-

gressar no mercado.
Para se candidatar, o 

estudante deve acessar o 
site do Aprendiz Paulista, 
criar login, senha e infor-
mar os dados solicitados. 
Outra opção é compare-
cer a um Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) com RG, CPF, Car-
teira de Trabalho e, se 
possível, PIS.

A contratação do 
aprendiz não é feita em 
regime de estágio, mas 
em CLT, por meio de 
um contrato especial por 
tempo determinado e 
registro em Carteira de 
Trabalho.  

queima de fogos em 360º 
com duração de seis mi-
nutos.

Os ingressos estão 
à venda pelo site www.
semhora.com.br.

Tradição e fé

Como acontece há 28 anos, uma 
romaria fl uvial leva peregrinos 
de Tremembé até a cidade de 

Aparecida, pelo Rio Paraíba do Sul. 

A romaria aconteceu neste domingo 
(2) de julho com duas paradas em 
Pindamonhangaba. Isso porque neste 
ano, o evento faz parte das comemorações 
dos 312 anos de emancipação político-
administrativa do município.

Por volta das 9h30, os romeiros foram 
recepcionados no Bosque da Princesa, com 
uma solenidade religiosa e, na sequência, 
eles chegaram ao porto Sapucaia, no 
distrito de Moreira César, onde também 
foram recebidos com louvores e orações. 
Os peregrinos levaram a imagem de 
Nossa Senhora Aparecida e do Santo 
Padroeiro dos pescadores, São Pedro.

Cerca de 80 embarcações como lanchas, 
barcos e caiaques percorreram o trajeto. 
Durante todo o percurso, a população 
ribeirinha cumprimentava os peregrinos e 
pedia benções aos santos. Eles chegaram a 
Aparecida em torno das 15h30.

Há quase três décadas, um ato de 
coragem, fé e tradição. 
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Edutran promove Blitz Educativa Mirim

A Subprefeitura de 
Moreira César realizou, 
na quinta-feira (29), no 
Recinto São Vito, uma 
reunião com seus fun-
cionários e, em seguida, 
uma palestra motiva-
cional com Lu Manhães.

De acordo com in-
formações do subpre-
feito Nilson Luís de 
Paula Santos, a reu-
nião foi realizada para 
a apresentação dos 
100 dias de trabalho da 
Subprefeitura.

“Desde o primeiro 
momento desta ges-
tão, nos propomos a 
realizar uma palestra 
motivacional para os 

Museu recebe exposição de trabalhos 
feitos por alunos de Escola Municipal

Encontro marca atuação do comitê dE GEstão do LidE VaLE do Paraíba

CoLAboRou CoM o texto 
JeNNifeR GoNçALVeS

***
 o edutran, projeto de 

educação para o trânsito 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, é realizado 
há 10 anos, e em 2017 o 
projeto tem sido executa-
do com os alunos das 4ª 
séries de todas as escolas 
municipais. No primeiro 
semestre do ano, 11 esco-
las irão participar da blitz 
educativa Mirim. É a pri-
meira vez que a atividade 
é realizada e, consiste em 
os alunos transmitirem 
em cartinhas tudo o que 
aprenderam durante as 
aulas e depois entregarem 
aos motoristas da região.

As aulas de educação 
são práticas e teóricas. 
Anteriormente, o encer-
ramento do projeto era 
feito com uma redação, 
mas este ano os profissio-
nais do edutran recomen-
daram que as crianças 
elaborassem cartinhas e 
as professoras sugeriram 
que elas fossem entregues 
aos motoristas. “o projeto 
teve uma aceitação mui-
to boa, com resultados 
positivos. os motoristas 
estão gostando muito e 
está repercutindo até nas 
redes sociais. essa é uma 
ideia que veio pra ficar. Os 
adultos adoram receber 
as cartas e assim como as 
crianças eles ficam muito 
empolgados”, explica o co-
ordenador do projeto José 
ouverney Junior.

os alunos dos 4°  anos 
C e D, da escola Munici-
pal André franco Monto-
ro, participaram da blitz 
na tarde de quinta-feira 
(29) vestindo aventais 

com ilustrações temáticas 
sobre trânsito e fizeram 
cartazes.

o objetivo é ensinar as 
crianças a participarem 
do trânsito de forma cons-
ciente, sabendo das regras 
e dicas de segurança, po-
dendo assim influenciar 
os pais a terem melhores 
atitudes, além de se tor-
narem bons motoristas no 
futuro.

A professora Maura be-
nedita dos Santos Ribeiro, 
explica que as atividades 
que o Dutran promove na 
escola são primordiais, e 
os pais devem trabalhar 
com a escola para formar 
uma nova geração cons-
ciente: “aqui é uma aveni-
da e tem grande perigo e 
a conscientização começa 
dentro de casa e na esco-
la, por isso, a gente tem 
que passar esses valores 
para as crianças, para eles 
repassarem para os pais, 
agirem de forma mais 
educada no trânsito”.

A aluna Letícia da Silva 
comenta que gostou muito 
das aulas e que aprendeu 
uma série de coisas, como 
por exemplo: respeitar os 
semáforo, os pedestres e os 
ciclistas, e na cartinha ex-
plicou todas as regrinhas 
aos motoristas. Já a aluna 
Carolina Ribeiro afirma 
que o mais divertido foram  
as brincadeiras educativas 
realizadas e ela escreveu 
em sua cartinha sobre os 
cuidados que os ciclistas 
devem ter no trânsito. “eu 
aprendi que os ciclistas de-
vem andar na ciclofaixa ou 
ciclovia e a noite têm que 
usar todos os equipamen-
tos, principalmente a lan-
terna e o capacete”.

Todos os alunos dos 4° anos  das escolas municipais irão participar do projeto

Subprefeitura realiza palestra 
motivacional para funcionários

funcionários, a cada três 
meses. A primeira foi 
em fevereiro e com cer-
teza realizaremos outras 
como esta”, explicou o 

subprefeito. “essa apre-
sentação dos 100 dias, 
nós criamos para apre-
sentar para o prefeito e 
tivemos a iniciativa de 

mostrar também para os 
funcionários, para que 
eles possam entender 
a importância deles na 
Subprefeitura”, afirmou.

Apresentação dos serviços realizados nos cem primeiros dias de administração 

CoLAboRou CoM o texto: 
JoyCe DiAS

***
 trabalhos realizados 

pelos estudantes da esco-
la Municipal “Arthur de 
Andrade” durante rea-
lização do Projeto “Pin-
damonhangaba - Minha 
Cidade, Minha Casa” se-
rão expostos no Museu 
Histórico e Pedagógi-
co Dom Pedro i e Dona 
Leopoldina, no mês de 
julho. os materiais pro-
duzidos pelos estudan-
tes do período da tarde, 
do Pré (nível 1) até o 4° 
ano da escola, estão em 

exposição desde segunda-
feira (3).

o projeto “Pindamo-
nhangaba - Minha Cidade, 
Minha Casa” tem como 
objetivo valorizar o mu-
nicípio apresentando aos 
estudantes as riquezas dos 
pontos turísticos da cida-
de. Durante o programa, 
os alunos pesquisaram, 
estudaram e realizaram 
atividades sobre nossa ci-
dade. o museu  recebeu 
para exposição os traba-
lhos manuais, como ma-
quetes, peças de argila, 
pinturas e desenhos. 

A entrada é gratuita.

 Os alunos dos 4° anos C e D participaram da Blitz Educativa Mirim

As crianças escreveram cartinhas com dicas de 
segurança para entregar aos motoristas

Divulgação
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Com objetivo de fo-
mentar a atuação do 
Grupo de Líderes em-
presariais – Lide Vale 
do Paraíba, o presidente 
da unidade, Marco fe-
nerich, reuniu, na se-
mana passada, o Comitê 
de Gestão para um en-
contro de negócios onde 
o desenvolvimento do 
grupo na região esteve 
em pauta. 

o Lide Vale do Para-

íba prevê uma agenda 
extensão até o fim do 
ano com encontros peri-
ódicos. o próximo even-
to, um workshop será 
realizado em São José 
dos Campos com o tema 
‘Luxo: o mercado sem 
crise’. Na ocasião, Carlos 
ferreirinha – ex-Presi-
dente da Louis Vuitton 
no brasil é o convidado 
do grupo.

fundado em junho de 

2003, o Lide - Grupo de 
Líderes empresariais 
possui treze anos de 
atuação. Atualmente, 
tem cerca 54% do Pib 
filiado (com as unida-
des regionais e interna-
cionais). 

A unidade do Vale do 
Paraíba é uma das mais 
novas em atividade e 
visa conectar e promo-
ver as relações empresa-
riais da nossa região. 

Divulgação

Trabalhos dos alunos do nível I até o 4º ano

Comitê direcionará esforços para desenvolvimento do Vale
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CONSELHO COMUNITÁRIO DE  
SEGURANÇA DE PINDAMONHANGABA 

 
Ordem do Dia 

I REUNIÃO ORDINÁRIA 2017 
 
 

Data: 04 de Julho de 2017   Horário Início: 19h30   Horário Término: 21h30 
Local: Auditório da OAB – Rua Gregório Costa, Centro 
 
 

 Abertura dos trabalhos pelo Presidente com Composição da Mesa 
 

 Saudação à Bandeira Nacional 
 

 Leitura resumida e aprovação da Ata da reunião anterior 
 

 Palavra dos Membros Natos do Conselho 
a- Comandante Polícia Militar do município com apresentação dos resultados, metas e 

ações adotadas pelo órgão policial durante mês de junho 
b- Delegado Titular da Polícia Civil do município com apresentação dos resultados, metas e 

ações adotadas pelo órgão policial durante mês de junho 
 

 Palavra dos Membros Institucionais Públicos 
a- Representante do Poder Executivo Municipal 
b- Representante do Poder Legislativo Municipal 
 

 Apresentação por escrito das demandas das Associações de Moradores de Bairro 
 

 Ordem do Dia com tema específico a ser tratado 
a- “Rolezinhos” – lazer ou perturbação de sossego?  
b- Consumo de álcool para menores – como enfrentar e combater? 
 

 Palavra aberta à Comunidade 
Inscrição prévia (até às 20h) - com delimitação de tempo 

 
 Encerramento 

Agradecimentos, síntese da reunião e avisos gerais 
Convocação da próxima reunião: 01/08/2017 
 
 
 
 

Pindamonhangaba, 20 de junho de 2017. 
 
 
 

Alexandre Pereira Costa “Pió” 
Presidente do CONSEG Pindamonhangaba 

Conselho de Defesa do Meio Ambiente            
 

 
CONVOCAÇÃO 

  
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 

suplentes do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da 
Reunião Extraordinária de 2017”
 

 
 

 
Abordagem sobre reciclagem

 
 Planejamento para assembleia geral para os novos membros
 
Inscrição para interessados em participar do CONDEMA
 
            Árvore queimada próximo ao Feital.
 
 

Dia: 
Horário: 14:00 hs (quatorze  horas)

 

 
 

Local: Avenida Albuquerque Lins, 138 
010 

 

 
Só podemos criticar qualquer que seja o 

se estamos envolvidos e inseridos nos processos de elaboração dos mesmos.

 
 
 
 

Conselho de Defesa do Meio Ambiente             

CONVOCAÇÃO - 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2017

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da 

rdinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir: 

Abordagem sobre reciclagem; 

ssembleia geral para os novos membros; Ficha de 

para interessados em participar do CONDEMA; 

Árvore queimada próximo ao Feital. 

Dia:  05 /07/2017 (quarta-feira) 
Horário: 14:00 hs (quatorze  horas) 

 
Primeira chamada: 14:00 
Segunda chamada: 14:15 

Avenida Albuquerque Lins, 138 - São Benedito - 

 
 
 
 

Adriana Alexandrina Nogueira 
Presidente 

Só podemos criticar qualquer que seja o Segmento, Leis, Projetos,

se estamos envolvidos e inseridos nos processos de elaboração dos mesmos.

ORDINÁRIA 2017 

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “2ª 

Ficha de  

 CEP: 12402-

Segmento, Leis, Projetos, 

se estamos envolvidos e inseridos nos processos de elaboração dos mesmos. 

PMP 918-2010
EDITAL DE CITAÇÃO DO EXECUTADO

 Processo Físico nº: 0503263-60.2010.8.26.0445-PROC.918/2010
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - 

 Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Requerido: Walter de Souza

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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DO(S) EXECUTADO(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 . 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: Walter de Souza
Execução Fiscal nº: 0503263-60.2010.8.26.0445
 Data da Inscrição: 25/10/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 01351612040000
Valor da Dívida: R$ 1.154,18.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de maio de 
2017.

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

Página 1

PMP 1148-12
EDITAL DE CITAÇÃO DA EXECUTADA

 Processo Físico nº: 0501236-36.2012.8.26.0445-PROC.1148/12
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa

 Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Requerido: Fabiana Ferreira de Oliveira

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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EXECUTADA(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: Fabiana Ferreira de Oliveira
 Execução Fiscal nº: 0501236-36.2012.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 17/12/2012
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 95018
Valor da Dívida: R$ 13.849,78.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de maio de 
2017.
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PMP 1303-13
EDITAL DE CITAÇÃO DA EXECUTADA

 Processo Físico nº: 0500618-57.2013.8.26.0445-PROC.1303/13
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços

 Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Executado: Kelly Ribeiro Agustinho Cursino

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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre Serviços. Encontrando-se 
a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) 
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, 
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.

Executada: Kelly Ribeiro Agustinho Cursino
Execução Fiscal nº: 0500618-57.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 13/11/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 21208
Valor da Dívida: R$ 1.266,42.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de maio de 
2017.
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PMP 1406-14
EDITAL DE CITAÇÃO DO EXECUTADO

 Processo Físico nº: 0501535-42.2014.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial 

Urbano
 Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Executado: Sebastiao Pereira Junior

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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por 
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) 
que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de 
dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano. 
Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual 
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos 
legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e honorários 
advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do 
disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada: Sebastiao Pereira Junior
Documentos da Executada: CPF: 09839890875, RG: 9800594
Execução Fiscal nº: 0501535-42.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: NE 25.06.02.011.000
Valor da Dívida: R$ 1.087,31.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de maio de 
2017.
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PMP 1659-13
EDITAL DE CITAÇÃO DA EXECUTADA

 Processo Físico nº: 0500959-83.2013.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços

 Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Executado: Gabrielle Helena V.m. dos Santos Candido - Me

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre Serviços. Encontrando-se 
a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) 
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, 
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.

Executada: Gabrielle Helena V.m. dos Santos Candido - Me
 Execução Fiscal nº: 0500959-83.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 16/12/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 21371
Valor da Dívida: R$ 989,34.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de maio de 
2017.
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PMP 1238-09
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

 Processo Físico nº: 0011887-92.2009.8.26.0445-PROC.1238/09
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de 

Estabelecimento
 Requerente: Município de Pindamonhangaba

 Requerido: BENEDITA JOANA DA SILVA 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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
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 Município de Pindamonhangaba, para cobrança de 
dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento. Encontrando-se
a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) 
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, 
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.

Executada: BENEDITA JOANA DA SILVA, Bj da Silva Pindamonhagaba Me
Documentos da Executada: CPF: 071.165.418-29, RG: 17855797
Execução Fiscal nº: 0011887-92.2009.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 13/10/2009
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00010842
Valor da Dívida: R$ 825,37.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de maio de 
2017.
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PMP 1258-11
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

 Processo Físico nº: 0501881-95.2011.8.26.0445-PROC.1258/11
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de 

Estabelecimento
 Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

 Requerido: Tetovalle Industria e Comercio de Lajes Ltdame

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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento. 
Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual 
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos 
legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e honorários 
advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do 
disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada: Tetovalle Industria e Comercio de Lajes Ltdame
Execução Fiscal nº: 0501881-95.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 06/12/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00009911
Valor da Dívida: R$ 899,62.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de maio de 
2017.
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PMP 1048-12
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

 Processo Físico nº: 0501073-56.2012.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços

 Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Requerido: Dongwoo Celltech Inds Imp de Prod Ap Telef Mov Inj Plastica

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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre Serviços. Encontrando-se 
a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) 
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, 
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.

Executada: Dongwoo Celltech Inds Imp de Prod Ap Telef Mov Inj Plastica
Execução Fiscal nº: 0501073-56.2012.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 17/12/2012
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 20447
Valor da Dívida: R$ 892,91.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de maio de 
2017.
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PMP 1058-12

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

 Processo Físico nº: 0501063-12.2012.8.26.0445-PROC.1058/12
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços

 Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Requerido: Tatiana Correa Silva Takahashi Me

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 
que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) 
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para 
cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre Serviços. Encontrando-se 
a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) 
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, 
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no 
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para 
satisfação do débito.

Executada: Tatiana Correa Silva Takahashi Me
Execução Fiscal nº: 0501063-12.2012.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 17/12/2012
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 20749
Valor da Dívida: R$ 1.854,10.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de maio de 
2017.
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idadeC
Festa de premiação da trova comemora 
312º aniversário de Pindamonhangaba

AltAir FernAndes

na noite de sábado (1º/7), no 
teatro Galpão, aconteceu a sole-
nidade de encerramento e pre-
miação do XXVii Concurso na-
cional/internacional de trovas 
e XXiii Juventrova, concurso 
estudantil da modalidade. Cer-
tames póeticos realizados pela 
seção de Pindamonhangaba da 
UBt – União Brasileira de tro-
vadores com apoio da prefeitu-
ra (departamentos municipais) 
e do jornal tribuna do norte 
(Fundação dr. João romeiro).

O evento integrou as festivi-
dades comemorativas ao ani-
versário de 312 anos de eman-
cipação político-administrativa 
a serem completados no dia 10 
de julho.  

 A solenidade de premiação  
teve início com o presidente da 
UBt-Pindamonhangaba, José 
Valdez de Castro Moura proce-
dendo a composição da mesa 
dos trabalhos, que ficou assim 
constituída: diretor municipal 
de educação e Cultura Alcemir 
José ribeiro Palma;  presidente 
da UBt-nacional domitilla Bor-
ges Beltrame; vice-presidente da 
UBt- nacional Arlindo tadeu 
Hagen;  secretário UBt-nacional 
JB Xavier; UBt-tremembé luís 
Antonio Cardoso; UBt-rio de 
Janeiro Maria nascimento san-
tos Carvalho; representante da 
escola ryoiti Yassuda,  professo-
ra loris Frasinelli.  

A festa da premiação, sob 
apresentação do presidente da 
UBt_Pindamonhangaba José  
Valdez de Castro Moura,  teve 
início com a entrega dos troféus 
a vencedores, menções honro-
sas e menções especiais da cate-
goria nacional, tema ‘sorrir’.

na sequência, coube ao tro-
vador vice-presidente da UBt-
nacional, Arlindo tadeu Ha-
gen, a divertida palestra sobre 
o tema ”Abecedário da trova 
Humorística”. 

Evento premiou trovadores da região e de outros estados

Juventrova: 23 anos de trova nas escolas

Valdez apresentou a festa da premiação

A premiação seguinte foi aos 
alunos participantes do 23º Ju-
ventrova – concurso estudantil 
da trova direcionado a estudantes 
a partir do 6º ano do ensino Fun-
damental das escolas (rede públi-
ca e particular). Foram laureados 
os autores das 30 melhores trovas 
de um total de 613 participantes, 
que concorreram com trabalhos 
sobre o tema “Gratidão”.

A festa de premiação foi con-
cluída com a entrega de troféus 
aos vencedores, menções hon-
rosas e menções especiais da 
categoria regional, que concor-
reram pelo tema ‘Chorar’.  

encerrando o evento, estive-
ram com a palavra: presidente 
da UBt-nacional domitilla Bel-
trame, que  em sua fala elogiou o 
evento da trova de Pindamonhan-
gaba e incentivou alunos e profes-
sores a se aplicarem ainda mais na 
prática do trovismo; o diretor de 
cultura Alcemir falou da persis-
tência da UBt-Pindamonhangaba 
e do esforço da administração mu-
nicipal para que tudo ocorresse da 
melhor forma possível.

Coube ao presidente da seção 
local da União Brasileira de trova-
dores, fazer o encerramento com 
breves palavras de homenagem e 
lembrança dedicadas a trovadora 
(UBt-taubaté) que partiu recen-
temente, Angélica Vilela, agrade-
cimentos aos envolvidos e partici-
pantes dos concursos anualmente 
realizados em Pindamonhangaba.

O destaque na animação da 
tradicional festa de premiação 
da trova foi o trio formado pelos 
músicos Wagner Musak (vocal e 
violão), Ana Cláudia ribeiro (vo-
cal) e rominho ribeiro (violão). 

Os músicos Wagner Musak (centro) Ana Cláudia e Rominho

Presidente da UBT-Nacional liderou a mesa dos trabalhos

A presidente e o vice da UBT-
Nacional, um dos premiados

Teatro Galpão ficou lotado na noite dos trovadores

FOtOs: POrtAl r3
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O Jogo dos 30, evento 
solidário realizado no do-
mingo (2), pelos 30 anos 
do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Pindamonhanga-
ba, arrecadou 1 tonelada 
de alimentos, que serão 
entregues a trabalhadores 
desempregados.

O estádio Dr. Antonio 
Pinheiro Júnior, da Asso-
ciação Atlética Ferroviá-
ria, ficou cheio. As cerca 
de mil pessoas presentes 
puderam conhecer de per-
to ex-craques do futebol, 
como Ademir da Guia, Bi-
ro-Biro, Muller, Dinei, An-
dré Luiz, o goleiro Sérgio e 
muitos outros.

Antes do jogo, o pre-
sidente do sindicato He-
rivelto Vela, em nome 
da diretoria, entregou 
uma placa em homena-
gem ao Ademir da Guia, 
maior ídolo do Palmei-
ras, por tudo que fez e 
ainda faz pelo esporte. 
“Tenho certeza que foi 
um dia marcante, tan-
to para adultos quanto 
para as crianças, e que 
os alimentos arrecada-
dos também farão muita 

diferença pra quem vai 
receber.” 

A produção do jogo 
foi feita pela ‘Maguizinho 
Sonorização e Eventos’ e 
a ‘Pavão Sport’, que agra-
deceram ao sindicato pela 
oportunidade.

A partida terminou 
com vitória para a Seleção 
Master Paulista, por 6 x 
2, com gols de Dinei, An-
dré Luiz, Muller, Rogério, 
Ataliba e Gino. Os gols da 
seleção de metalúrgicos 
(sócios do sindicato com 
mais de 40 anos) foram de 
Odirley, com passe do Sér-
gio, e do presidente Heri-
velto Vela, cobrando pê-
nalti, que foi elogiado pelo 
próprio Ademir da Guia. 
“Tirou do goleiro, bateu na 
trave e entrou. Indefensá-
vel”, disse o ‘Divino’.

Houve ainda uma partida 
preliminar entre Industrial 
de Coruputuba (campeã es-
tadual de futebol amador 
de 1975) e Corinthians (bi-
campeão amador estadual 
de 1981 e 1982). O resultado 
final foi 1 x 1, marcaram os 
gols:  Toquinho (Industrial) 
e Bira (Corinthians).

Os judocas de Pinda-
monhangaba se desta-
caram no final de sema-
na, participando de duas 
competições. No sábado 
(1º/7), em Mauá, nos Jo-
gos Escolares do Estado 
de São Paulo, e no domin-
go (2), em Piquete.

O Torneio de Judô em 
comemoração ao Aniver-
sário de Piquete, realizado 
no domingo, teve os judo-
cas Dennis Salomão como 
campeão no Sênior Médio, 

e Pablo Senna, campeão 
no Sênior Meio Pesado e 
no Absoluto.

No sábado, na cidade 
de Mauá, a judoca Tana-
ís Borges dos Santos, que 
pertence às categorias de 
base da Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer de 
Pindamonhangaba e que 
representou a EE Profes-
sora Eloyna Salgado Ri-
beiro nos Jogos Escolares 
do Estado de São Paulo, 
sagrou-se vice-campeã na 

categoria Mirim Leve, e se 
classificou para a seletiva 
da final estadual, que será 
realizada no final do mês 
de julho, definindo os me-
lhores representantes do 
Estado para a etapa nacio-
nal dos Jogos Escolares da 
Juventude.

O próximo compro-
misso dos judocas da 
Semelp será nos dias 13 
e 14 de julho, nos Jogos 
Regionais, na cidade de 
Caraguatatuba.

As meninas da 
ginástica rítmi-
ca de Pindamo-
nhangaba foram 
campeãs do Tor-
neio Regional de 
Conjuntos, reali-
zado no domin-

go (2), no Clube 
Espéria, em São 
Paulo. A compe-
tição é da Fede-
ração Paulista de 
Ginástica.

P i n d a m o -
nhangaba foi re-

presentada pelas 
ginastas: Maria 
Angélica, Luan-
da, Mariana, 
Bianka, Paola e 
Laura, tendo à 
frente a técnica 
Simone Rosa.

“A participa-
ção da equipe de 
Pindamonhanga-
ba foi muito po-
sitiva pois foi um 
preparo para os 
Jogos Regionais”, 
avaliou Simone. 

Jogo pelos 30 anos do sindicato 
arrecada uma tonelada de alimentos

Guilherme Moura

Cerca de mil pessoas compareceram ao Jogo dos 30, no ‘Campo da Ferroviária’

Ginástica 
Rítmica vence 
Torneio Regional 
de Conjuntos

Divulgação

Atletas de Pinda campeãs

Judô de Pinda é 
campeão em Piquete 
e vice em Mauá

Divulgação
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O CE “João do Pulo” 
sediou, no fi nal de sema-
na, a segunda edição da 
Taça de Basquetebol de 
Pindamonhangaba. As 
equipes representantes da 
cidade, comandadas pelo 
técnico Luis Paulo Bon-
dioli, auxiliado pelo pro-
fessor Roderson Salvador, 
tiveram ótimos resultados 
e terminaram em segundo 
no feminino e em terceiro 
no masculino.

Nesta edição, a novida-
de foi a inclusão da cate-
goria Sub 15 feminina, que 
abriu a competição, no sá-
bado (1º/7), com partida 
entre Pindamonhangaba 
e São José dos Campos. A 
equipe feminina de Pinda 
estreou com vitória, pelo 
placar de 41 a 27, se classi-
fi cando para a fi nal no do-
mingo (2) contra a equipe 
Bradesco/Osasco. Na fi -
nal, a equipe de Pinda per-
deu pelo placar de 92 a 17. 
A equipe Bradesco/Osas-
co é considerada uma das 
mais fortes do Estado em 
resultados e tradicional 
em formar grandes atletas 
no basquetebol feminino.

O técnico de Pinda 
avalia a participação da 
equipe feminina de Pinda 
como muito boa e pro-
veitosa, pois essa foi uma  

A Ginástica Artística de 
Pindamonhangaba con-
quistou o terceiro lugar 
geral na fase fi nal dos Jo-
gos Abertos da Juventude. 
A competição foi reali-
zada na sexta-feira (30), 
em Presidente Prudente, 
e encerrou a participação 
de Pinda na disputa.

A equipe representante 
da cidade, comandada pe-
los técnicos Marcelo Ron-

Pinda encerra Taça de Basquete com o segundo 
lugar no feminino e terceiro no masculino

Equipes de Pinda e de São José estrearam a categoria na Taça de Basquete

oportunidade para incre-
mentar a preparação para 
os Jogos Regionais, já que 
o time participante da 
Taça será a base da equipe 
que disputará os Jogos na 
categoria Sub 21.

No masculino, Pinda 

foi derrotada no sábado 
pela forte equipe do CA 
Paulistano e no domingo 
disputou o terceiro lugar 
contra a equipe de Gua-
ratinguetá, vencendo por 
59 a 57, e fi cando com o 
bronze.

Divulgação

Ginástica Artística de Pinda é bronze 
nos Jogos Abertos da Juventude

MUNICÍPIO É PRATA NO 
METROPOLITANO DE FUTSAL

O jogador pindense Gui foi o artilheiro da competição

Equipe da Ginástica Artística de Pinda

coni e Monique Ellen e pela 
assistente Suelen Teixeira, 
participou da disputa na ca-
tegoria Infantil – para atle-
tas com idade entre 9 e 14 
anos – com as ginastas An-
nita Pain (9 anos), Gabriela 
Abdo (9 anos), Lívia Lou-
zada (13 anos), Maria Julia 
Basílio (10 anos) e Maria 
Beatriz Barbosa (12 anos) e 
conquistou o terceiro lugar 
na classifi cação geral.

As ginastas disputa-
ram as provas de salto 
sobre a mesa, paralelas 
assimétricas, trave e solo. 
A classifi cação fi nal por 
equipes foi feita através 
das quatro melhores no-
tas em cada aparelho.

Além da GA, Pinda-
monhangaba conquistou 
medalhas na ginástica 
rítmica, judô e atletis-
mo.

Divulgação

A equipe de futsal mascu-
lino Sub 16 representante de 
Pindamonhangaba disputou 
a fi nal do Campeonato Me-
tropolitano, no sábado (1º/7), 
contra a ADC São Bernardo e 
fi cou com o vice-campeonato.  

Comandada pelo professor 
Lucas Torão, auxiliado pelo 
professor Adilson Caju,  o 
time de Pinda chegou para a 
fi nal com a melhor campanha 
da competição, e jogava pelo 
empate mas foi derrotada 
pela equipe ADC São Bernar-
do por 8 a 4. Mesmo com o 
resultado negativo, o artilhei-
ro da competição foi o atleta 
pindense Luis Guilherme 
“Gui”, que marcou 23 gols em 
13 partidas.

Os atletas que defenderam 
Pinda na fi nal foram: Luan, 
Matheus Godoi. Victor Schei-
dt, Alexandre Lourenço, Bren-
no Gustavo, Carlos Roberto, 

Fabiano Luiz, Igor Marcon-
des, João Vitor Alves, João 
Vitor Pedroso, Luis Eduardo 
Soares, Luis Guilherme, Luiz 
Felipe Pires e Maicon Willian.

Organizado pela Fede-
ração Paulista de Futsal, o 
Campeonato Metropolitano 
teve início no mês de Março, 
reunindo 21 equipes da região 
da grande São Paulo e inte-
rior. 

A equipe de Pindamonhan-
gaba segue treinando fi rme 
para os próximos desafi os: no 
início de agosto a Federação 
Paulista irá organizar o “Jogo 
das Estrelas”, com os melho-
res jogadores do Campeonato 
Metropolitano, onde serão 
convocados quatro atletas da 
equipe vice-campeã. Também 
em agosto, terá início o Cam-
peonato Estadual de Futsal, 
envolvendo equipes de todo o 
estado.

Divulgação

A II Taça de Basquete-
bol de Pindamonhangaba 

recebeu equipes de São 
Paulo, Osasco, São José dos 

Campos, Guaratinguetá e 
Rio de Janeiro.
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TERÇA-FEIRA

Pela primeira vez Romaria Fluvial faz 
duas paradas em Pindamonhangaba

Colaborou Com o texto: 
Jennifer Gonçalves

 
integrando as comemorações 

dos 312 anos de emancipação po-
lítico-administrativa de Pinda-
monhangaba, no último domin-
go (2), a romaria fluvial - que 
levou peregrinos de tremembé a 
aparecida, pelo rio Paraíba - fez 
duas paradas em Pinda.

a peregrinação acontece há 
28 anos, e os moradores presti-
giavam o evento em moreira Cé-
sar, no Porto sapucaia, no bair-
ro mantiqueira. este ano, como 
a romaria faz parte da progra-
mação de aniversário da cidade, 
contou com o apoio da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, que 
viabilizou aos peregrinos uma 
parada a mais no percurso na 
cidade, no bosque da Princesa. 
essa foi a primeira vez que a ro-
maria fez uma parada no local.

os romeiros foram recep-
cionados no bosque da Prince-

sa por volta das 9h30, quando 
receberam uma bênção e, na 
sequência, chegaram ao porto 
sapucaia, Distrito de moreira 
César, onde também houve so-
lenidades e muitos moradores 
prestigiaram o ato de fé dos pes-
cadores. os peregrinos levaram 
a imagem de nossa senhora 
aparecida e do santo Padroeiro 
dos pescadores, são Pedro.

a romaria chegou a aparecida 
às 15h20, e 78 embarcações per-
correram o trajeto. Participaram 
barcos, lanchas, caiaques e um 
grupo de jetski. ao longo do tra-
jeto, a população ribeirinha cum-
primentou os peregrinos e pediu 
benções aos santos.

o organizador da romaria, 
João Paiva, exaltou as paradas 
realizadas em Pinda, que tiveram 
grande participação e envolvi-
mento. “foi muito importante 
esse apoio da Prefeitura e sua 
equipe que nos auxiliou. nos pró-
ximos anos, pretendemos manter 
essas paradas”, completa.

Colaborou Com o texto 
Jennifer Gonçalves

 
Na manhã do último sábado 

(1º/7), foi realizada a 2ª Caminha-
da Solidária no Parque Trabiju, 
e os participantes puderam doar 
brinquedos para o Fundo Social de 
Solidariedade. A caminhada faz 
parte da programação em come-
moração ao aniversário da cidade 
de Pindamonhangaba e promoveu 
uma manhã cheia de lazer para as 
120 pessoas que fizeram sua inscri-
ção antecipadamente.

A manhã se iniciou com a 
entrega dos coletes. O Ciit (Centro 
Itinerante de Informações Turís-
ticas), também esteve presente in-
formando as pessoas sobre todos 
as outras atrações de Pinda.

Os participantes se dividiram 
em grupos e puderam assim fazer a 
caminhada, começando pela Trilha 
da Caixa D’água, passando pela 
Trilha das Ruínas, posteriormente 
pela Trilha do Aríete e pela Trilha 
da Ponte Pênsil, finalizando com a 
exposição dos cinco elementos. Ao 
final da caminhada os participantes 
puderam levar para casa mudas de 
Uvaia, Cereja do Rio Grande, Areca 
Bambu, Cabeludinha, Cambucá, 
Jabuticaba, Romã, Ameixa, Canito, 
Araça Vermelho e Erica, doadas 
pela equipe do Departamento de 
Meio Ambiente.

“No parque, a primeira ca-
minhada foi na Trilha da Caixa 
d’água e foi excelente. Essa foi a 
primeira captação de água da 

cidade. A segunda foi uma trilha 
mais difícil, com mata fechada, 
mas também ocorreu tudo certo”, 
avalia Fernando Flores, guarda 
ambiental responsável pelo Par-
que. Ele comenta ainda que as pró-
ximas caminhadas serão na Trilha 
da Gruta e Trilha do Pântano.

Desde 2009, o parque virou 
uma unidade de conservação e 
por esse motivo vem recebendo 
diversos incentivos. Atualmente 
existem pesquisas relacionadas a 
morcegos e a pássaros, e no pas-
sado sobre borboletas. “O objetivo 
é criar um acervo, com guia de 
pássaros, morcegos e borboletas 
para poder oferecer aos visitantes 
como conteúdo a mais”, explica 
Fernando. Além da ampla diversi-
dade da fauna, o Trabiju é rico em 
flora e seu passado é histórico.

A moradora da cidade, Mara 
Bolson, não conhecia o parque 
ainda, e por ser uma admiradora 
da natureza fez diversos elogios 
ao evento. “Adorei a mata, adorei 
as companhias, adorei o guia que 
soube explicar tudo, foi tudo per-
feito, tudo fantástico”. Ela afirma 
ainda que voltará outras vezes e 
na próxima irá trazer os filhos, já 
que o parque é uma ótima forma 
de lazer em família.

Atualmente, o Parque Trabi-
ju só recebe visitas agendadas 
través do email parquedacidade@
pindamonhangaba.sp.gov.br. O 
passeio deve ser feito no período 
da manhã, das 9h ao meio-dia, e as 
trilhas só são feitas com o acompa-
nhamento dos guardas ambientais.

PARquE TRAbIju RECEbEu 
A 2ª CAmInhAdA SolIdáRIA

os participantes puderam passar por várias trilhas e observar 
diversos elementos históricos do Parque

Divulgação

os participantes foram recepcionados com solenidades no bosque da Princesa pela primeira vez

Festa “Cavalgar” agita final de semana
 

Colaborou Com o 
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a festa “Cavalgar”, que 

deu início à comemoração 
dos 312 anos de Pinda, acon-
teceu neste final de semana 
com muita música sertane-
ja, comidas típicas, apresen-
tações de quadrilha junina, 
comitivas a cavalo e muita 
diversão. o evento, que foi 
realizado em prol da “asso-
ciação Pindamonhangabense 
de equoterapia – Cavalgar”, 
difundiu a cultura da festa 
sertaneja com a solidariedade 
em arrecadar recursos para a 
instituição.

o início foi às 19 horas 
na sexta-feira (30), ao som 
da banda arena. no sábado 
(1°/7), os amigos da Dan-
ça taubaté contagiaram o 
público com uma quadrilha 
animada e divertida e em se-
guida a banda rodeio encer-
rou o dia de festa com muita 
música.

Já no domingo (2), a fes-
ta iniciou pela manhã com a 
saída das comitivas da rota-
tória da Hípica vigilato até o 
evento e, a partir das 11 horas, 

com uma missa sertaneja com 
o Padre Gonçalves. as tendas 
de alimentação comercializa-
ram comidas típicas durante 
os três dias de festa. no do-
mingo, foi oferecido café da 
manhã tropeiro e almoço. Du-
rante o almoço, a dupla ed e 
maycon animou a tarde com 
músicas sertanejas. Às 19 ho-
ras, a Banda 8 Segundos fina-
lizou o evento.

Durante os três dias de fes-
ta estava presente mais uma 
edição da feira de artesanato 
arte encanto, que é promo-
vida pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio do 
Departamento de turismo e 
fundo social de solidarieda-
de. Cerca de 30 artesãos de 
Pinda estiveram presentes 
oferecendo o melhor do arte-
sanato da cidade.

o projeto “vira lata”, da 
apae de Pindamonhangaba, 
também participou da “Ca-
valgar”, transformando as la-
tinhas em benefícios para a 
instituição. alunos da apae 
recolheram todas as latinhas 
que foram jogadas fora. “a 
gente atrelou a importância 
do meio ambiente mais a par-
te financeira da instituição, 

além de usar as latinhas vasi-
lhames de bebidas alcoólicas 
para uma justa causa. a par-
ceria na participação da festa 
nos ajudou ainda mais”, expli-
ca a coordenadora de projetos 
da apae de Pinda e também 
uma das organizadoras da fes-
ta, erica Cristina Camila.

o evento, que é uma par-
ceria da Hípica fazenda do 
tanque com a Prefeitura de 
Pinda, teve entrada gratuita 
durante os três dias e aconte-
ceu na estrada do tanque, no 
km 92 da rodovia Presidente 
Dutra.

os valores arrecadados 
no evento serão revertidos 
em materiais para a “asso-
ciação Pindamonhangabense 
de equoterapia – Cavalgar”. 
instituição essa que ofere-
ce trabalho terapêutico por 
meio de cavalos para adultos e 
crianças com deficiência física 
ou intelectual.”a festa é muito 
importante para a gente para 
nos ajudar a manter o projeto, 
garantindo mais materiais e 
recursos para aqueles que pre-
cisam da equoterapia”, justifi-
ca a organizadora da festa e da 
associação, ana Claudia Go-
doi de oliveira.

A festa “Cavalgar” deu inicio ao mês de comemoração dos 312 anos de Pinda

Joyce Dias
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