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Shows de aniversário 
lotam Parque da Cidade

O fi nal de semana foi marcado pelos shows comemorativos aos 312 anos de emancipação po-
lítico-administrativa de Pindamonhangaba, no Parque da Cidade. De sexta (7) a segunda-feira 
(10), foram realizados oito shows: Corporação Musical Euterpe, A Tropa, Sambatuque, Sanda-
mí, La Brava, Malta, Dj Yago (foto) e Caio César & Diego. A festa teve caráter social, com entra-
da solidária trocada por 1 kg de alimento não-perecível

    3642-2077

Assine ou  renove sua assinatura

SEMESTRAL em 2 parcelas de  R$ 48  

ou ANUAL  em 3 parcelas de R$ 57,60

e indique  um amigo que receberá o jornal

gratuitamente por 1 mês 

E ainda ganhe inteiramente grátis 4 meses de 
Sistema de Benefício PLENOMED- Medicina Plena

junho completa 135 anos de existência

Prestigie o 5º jornal mais antigo do Brasil,
que completa neste mês 135 anos de existência

Tribun d� ��r��
LEIA, ASSINE E ANUNCIE 3644-2077

Prestigie o 5º jornal mais antigo do Brasil,
com135 anos de circulação ininterrupta

Prestigie o 5º jornal mais antigo do Brasil,
com135 anos de circulação ininterrupta

Prestigie o 5º jornal mais antigo do Brasil,
que completou135 anos de existência

Prestigie o 5º jornal mais antigo do Brasil,
que completou135 anos de existência

O Governo do 
Estado de São 
Paulo entregou, na 
segunda-feira (10), 
a nova sede do 2º 
Distrito Policial de 
Pindamonhangaba, 
com a presença 
do governador 
Geraldo Alckmin 
e do secretário de 
Segurança Pública, 
Mágino Alves 
Barbosa Filho, além 
de autoridades 
federais, regionais e 
locais.

LUTADOR 
DE PINDA É 
BICAMPEÃO 
MUNDIAL DE 
JIU-JÍTSU
O atleta Michel Cassiano con-

quistou, na última sexta-feira (7), 
a medalha de ouro no Campeona-
to Mundial de Jiu-Jítsu organizado 
pela CBJJE (Confederação Brasilei-
ra de Jiu-Jítsu Esportivo). Com o 
título, o lutador sagrou-se bicam-
peão mundial na categoria Faixa 
Roxa Master 01 (até 83,3 kg). 
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Apta oferece curso 
com técnicas 
básicas para 
produção de peixes
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CIBERNÉTICA E  A DIVINDADE
O progresso científi co da huma-

nidade é impressionante . O pano-
rama da tecnologia dos nossos dias 
é fortemente marcado pela ciber-
nética. O homem culto dos tem-
pos atuais não pode desconhecer 
a nova forma que tomou a ciência 
dos mecanismos automáticos e a 
sua aplicabilidade , seja nos enge-
nhos mecânicos, nos processos   de 
transmissão de informações e até 
nos seres vivos como a criação de 
membros artifi ciais .

Aqui, cabe uma refl exão no que 
diz respeito ao progresso técni-
co-científi co, principalmente quan-
do pensamos nos sentimentos do 
homem que se encontram entre a 
esperança e o medo. Esperança de 
que a técnica facilita a vida, garan-
te a alimentação, multiplica o nos-
so bem-estar, e o temor de que a 
humanidade venha a sucumbir aos 
seus êxitos.Parece até que o mundo 
fi ca aterrorizado ante os robôs que 
não possuem alma,mas, que tudo 
vêem, tudo ouvem ,e tudo fazem e 
que podem substituir o homem,fato 
que tem provocado críticas e atitu-
des anti-técnicas.

O escritor alemão Georg Götsch 
escreveu que é preciso que a cris-

tandade entenda o valor dos autô-
matos, das máquinas que produzem 
e que se torna necessário superar 
a sua falta de fé. A falta de fé que 
assola a humanidade como dizia o 
grande Darcy Ribeiro, ex-Ministro 
da Educação de Jango, criador da 
Universidade de Brasília, um ateu 
convicto.

Pascal, o célebre matemático e 
fi lósofo francês já dizia:
“Quanto mais me aprofundo na ci-
ência, mais me aproximo de Deus. 
Temos que conhecer Deus e a nos-
sa miséria e pequenez”. O homem 
de hoje, com o poder técnico nas 
mãos, criou um mundo que não é 
divino nem satânico. À medida que 
se torna mais poderoso com os seus 
autômatos, não pode esquecer que 
é imagem e semelhança do Senhor, 
que Deus é o seu Senhor  e, ele, 
muitas vezes com a sua egoística e 
arrogante visão tecnicista, criador 
de robôs, não irá conhecer outro 
senhor  senão os semelhantes com 
que se defronta ou que concorrem 
com ele.
Entretanto, existe, na nossa ótica, 
algo muito além, muito superior 
que pode redimir esse ser criado 
por Deus: a prática do humanismo 

calcado no respeito, na compaixão, 
como nos ensina Sua Santidade 
o Dalai Lama, na sua cruzada in-
cessante pela  promoção do se-
melhante.Domínio da técnica sem 
promoção humana não representa 
progresso.Tudo indica que, quanto 
maior o poder do homem sobre a 
terra, quanto mais planejar e exe-
cutar ações benéfi cas, possivelmen-
te, mais deve “Ser um colaborador 
de Deus” como propôs São Paulo (1 
Cor,3,9) e ,efetivamente compreen-
der a Sua linguagem nos aconteci-
mentos inevitáveis do tempo.
Pensemos bem: a relação de onipo-
tência e onisciência de Deus com o 
homem deve ser a mesmo do ho-
mem para com os seus autômatos, 
sendo de importância capital dirigi
-los a serviço da paz e da humani-
dade. Não pode confundir o Criador 
com a criatura, nem se entregar ao 
culto, ‘a idolatria da máquina que 
pode conduzi-lo à barbárie. Já vi-
mos isso na História da Humanida-
de! A Humanidade precisa progre-
dir, sobretudo no sentido espiritual. 
É determinação Divina! A máquina 
deve ser entendida como fator de 
melhoria da condição humana! Isso 
é essencial!

Pinda: aniversário 
é marcado por 

inaugurações e shows   
O aniversário de 312 anos de emancipação 

político-administrativa de Pindamonhangaba foi 
marcado por diversos eventos e inaugurações. 
Entre elas, a entrega da nova sede do 2º Distrito 
Policial do município. Com um investimento 
de R$ 6,1 milhões, a unidade de Moreira César 
passa a funcionar em prédio próprio. Além de 
autoridades da região, estiveram presentes na 
solenidade o governador do Estado, Geraldo 
Alckmin e o secretário de Segurança Pública, 
Mágino Alves Barbosa Filho. 

Outra ação do dia 10 de julho foi a entrega 
ofi cial da nova base do Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência), que passa a se 
chamar Samup, pois atenderá exclusivamente 
pacientes de Pindamonhangaba. O novo modelo 
conta com três ambulâncias já credenciadas 
pelo Ministério da Saúde – duas básicas e uma 
avançada – que operam integradas com o 
serviço de resgate do Corpo de Bombeiros.   

Os shows de aniversário no Parque da 
Cidade também movimentaram o fi m de 
semana. Foram quatro dias de evento com 
oito atrações de diversos estilos. Além disso, as 
pessoas puderam exercer a solidariedade com a 
doação de 1 kg de alimento não-perecível para 
entidades do município. A Praça de Alimentação 
do evento contou com barracas de instituições  
assistenciais, do Fundo Social de Solidariedade e 
de ambulantes, com um cardápio variado. 

Diferente de outros municípios que 
cancelaram o carnaval e outras festas 
tradicionais, Pindamonhangaba optou por 
manter as festividades, com valores reduzidos e 
valorizando atrações locais e regionais.

Banda de Rock que foi criada 
em Pinda lança EP e Lyric Video

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOYCE DIAS

***
“Faces of Death” é 

uma banda de Rock que 
foi lançada em 1990 em 
Pindamonhangaba e que 
por meio de seu som no 
estilo Thrash Metal rea-
liza shows por diversas 
cidades. A banda lançará 
seu novo EP, que teve arte 
da capa criada pelo artis-
ta indonésio Yan Sek, e 
também o lyric video da 
música  “Consummatum 
Est”, que dá título ao EP 
do grupo.

O EP “Faces of Death”, 
já está disponível na pági-
na do Facebook da banda 
- www.facebook.com/Fa-
cesofDeathBand, e ainda 
será lançado em um show 
no dia 4 de agosto em São 
José dos Campos, no Lado 
B (Rua Gravataí, Jardim 
Satélite).  O material já 
está à venda na Bob’s Dis-
cos em Pinda (praça Mon-
senhor Marcondes, cen-

tro), Woodstock Discos e 
Die Hard, em São Paulo.

A produção do EP da 
banda foi realizada por 
agência de design na 
produção da capa e por 
estúdio com auxílio de 
produtor para gravar a 
faixa que foi lançada re-
centemente e que rece-

beu também o título do 
trabalho. A música “Con-
summatum Est”, tam-
bém está sendo divulga-
da em lyric vídeo (vídeo 
musical), na página do 
facebook da banda.

 “Faces of Death” é uma 
banda que dissemina o 
rock no estilo thrash me-

tal, com infl uência da Se-
pultura, Slayer e Kreator. 
Ela foi formada no ano de 
1990, em Pinda.

O contato para show 
pode ser realizado por 
meio da página do Face-
book da banda, além do 
e-mailfacesofdeath@hot-
mail.com. 

A banda de Rock “Faces of Death” é composta por Laurence (vocalista e 
guitarrista), Sylvio (baixo), Talles (guitarra) e Sidney (bateria)

Abono salarial 2017/2018 
começa a ser pago este mês

Começa no próximo 
dia 27 o pagamento do 
abono salarial calen-
dário 2017/2018 (ano
-base 2016) para os 
trabalhadores nasci-
dos neste mês de julho. 
O recurso fi cará dispo-
nível até 29 de junho 
de 2018.

O abono é um di-
reito do trabalhador 
inscrito no Programa 

de Integração Social 
(PIS) ou no Programa 
de Formação do Patri-
mônio do Servidor Pú-
blico (Pasep), há pelo 
menos cinco anos.

O benefi ciário deve 
ter trabalhado formal-
mente por pelo menos 
30 dias em 2016, com 
remuneração mensal 
média de até dois sa-
lários mínimos e com 

seus dados informados 
corretamente pelo em-
pregador na Relação 
Anual de Informações 
Sociais (Rais), ano-ba-
se 2016.

Os pagamentos são 
ordenados de acordo 
com o mês de nasci-
mento do trabalhador, 
e os valores do benefí-
cio variam de R$ 79 a 
R$ 937, dependendo 

do tempo de trabalho 
durante o ano passado.

Os cidadãos pode-
rão consultar a partir 
de 24 de julho o di-
reito e o valor do be-
nefício no Aplicativo 
Caixa Trabalhador, 
na página www.cai-
xa.gov.br/PIS ou pelo 
Atendimento Caixa 
ao Cidadão: 0800 726 
0207.

Projeto “Arte 
Encanto” do fundo 
social ganha loja 
dentro do Shopping

O projeto social “Arte 
Encanto” vai inaugurar 
nesta quinta-feira (13) 
uma loja de produtos arte-
sanais de Pindamonhan-
gaba dentro do Shopping  
Pátio Pinda.

A loja fi cará dentro da 
área mais nobre do sho-
pping no corredor próxi-
mo à praça de alimenta-
ção e da entrada principal. 
Além da loja que foi ela-
borada com conceito de 
boutique o projeto tam-
bém terá disponível um 
quiosque no corredor para 
os artesãos exporem seus 
produtos. 

A presidente do Fun-
do Social de Solidarieda-
de, Cláudia Domingues, 
explica que “os produtos 
expostos na loja são todos 
exclusivos de artesãos e 
entidades sociais da cida-
de”. 

O projeto também está 
lançado um selo que vai 
atestar que todos os pro-
dutos oferecidos na “Arte 
Encanto”, tanto na loja 
quanto nos eventos, são 
confeccionados por mora-
dores de Pindamonhanga-
ba.

A inauguração será a 
partir das 19 horas. 

Divulgação
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Voluntários realizam ações de 
melhorias na Praça da Bíblia

Apta oferece curso com técnicas 
básicas para produção de peixes 

Gerdau recruta recém-formados 
com experiência em qualquer área

No último sábado (8), um 
grupo de voluntários esteve na 
Praça da Bíblia, no bairro San-
ta Luzia para realizar diversas 
ações de melhorias. Entre elas, 
a limpeza e a pintura de guias e 
dos bancos da praça.

A iniciativa aconteceu em 
parceria com a Prefeitura, que 
além de ceder a autorização para 
a ocorrência das ações, realizou 
a poda das árvores no local. 

De acordo com José Ricardo 
Lemos Matos, pastor da Igreja 
da Cidade no município, e um 
dos idealizadores da ação, é pre-
ciso que todos tenham um olhar 
de ‘cuidado’ e de ‘atenção’ para 
as praças. “Nós já realizamos 
trabalhos neste local direciona-
dos aos jovens e às suas famí-
lias. Por isso, pensamos nesta 
melhoria como uma extensão 
das ações que já fazemos lá”, 
comentou. “A praça é um am-
biente de convívio familiar, de 
diversão e de lazer, precisamos 
ajudar a cuidar dela”.

Neste mesmo local, eles rea-
lizam um “Encontro de Jovens”, 
com violão, louvor e acolhi-
mento de pessoas. A proposta 
do grupo é levar mais ações vo-
luntárias como estas para ou-
tras praças e outros bairros da 
cidade. 

Para Rogério Ramos, que 
participou da iniciativa, “o tra-
balho voluntário é um dos meios 
mais eficazes de contribuirmos 
para as melhorias que espera-
mos em nossos bairros, cidade 
ou país. Fiquei muito feliz por 
mais esta contribuição”.

O grupo realizou 
pintura de guias e 
varrição. A Prefeitura 
fez a poda das árvores

 Técnicas básicas para a pro-
dução de peixes serão abordadas 
durante evento realizado pelo Polo 
Regional de Pindamonhangaba 
da Agência Paulista de Tecnologia 
dos Agronegócios (Apta), da Se-
cretaria de Agricultura e Abasteci-
mento do Estado de São Paulo, na 
sexta-feira (14), a partir das 8 ho-
ras. O objetivo é reunir pisciculto-
res do Vale do Paraíba e transferir 
informações básicas para o suces-
so da atividade. Os interessados 
em participar podem fazer a ins-
crição pelo site http://cursosfun-
dag.com.br/cursos/presenciais/
piscicultura/

O evento abordará as principais 
espécies de peixes indicadas para a 
produção em tanques-redes e esca-
vados, a qualidade da água e as téc-
nicas de manejo, a alimentação e os 
sistemas de produção mais indica-

dos em empresa rural. Também faz 
parte da programação palestras 
sobre as enfermidades em peixes, 
a comercialização e a viabilidade 
econômica na piscicultura.

Segundo Sergio Schalch, pes-
quisador da Apta e coordenador 
do evento, a ideia é levar informa-
ções para os piscicultores entende-
rem todo o processo de produção 
e conseguirem se manter na ativi-
dade. “Queremos dar dicas para o 
produtor ter sucesso na sua pro-
priedade e não abandonar a sua 
produção. Essas dicas valem para 
as principais espécies cultivadas 
em São Paulo, como tilápia, lam-
bari, pacu, carpas, piauçu, piapa-
ra e pintado”, explica.

O Polo Regional de Pindamo-
nhangaba da Apta fica na av. Prof. 
Manoel César Ribeiro, nº 1.920, 
Santa Cecília.

Técnicas valem para tilápia, lambari e pintado, entre outros

A Gerdau abriu inscrições 
para seu novo programa de de-
senvolvimento de carreira, cha-
mado Gmaker. É parecido com 
trainee, mas com foco em pes-
soas já graduadas em qualquer 
área e que tenham dois anos, 
no mínimo, de experiência no 
mercado, como funcionário ou 
como empreendedor.

O processo é aberto para 
pessoas do Brasil inteiro, mas 
os selecionados trabalharão no 
Estado de São Paulo, inclusive 
na usina de Pindamonhangaba.  
As inscrições vão até o dia 23 de 
julho e o programa começa em 
setembro.

A iniciativa, segundo Flávia 
Nardon, gerente de desenvolvi-
mento organizacional e de pes-
soas da Gerdau, tem a missão 
de formar e desenvolver futuros 
líderes digitais que possam tra-
zer soluções não convencionais 
e comandar projetos inovadores 
na empresa.

Durante um ano, os aprova-
dos terão encontros presenciais, 
aulas virtuais e participar de de-
safios semanais para aplicar as 
metodologias estudadas. A capa-
citação oferecida pelo programa 
é feita em parceria com a escola 
criativa de negócios Hyper Is-
land. Além disso, os seleciona-
dos  vão contar com a mentoria 
dos diretores da Gerdau.

A ideia do programa, que é 
inédito, vem na esteira da trans-
formação organizacional e cul-
tural pela qual a empresa –  que 
tem 116 anos de fundação – está 
passando e que tem como base 
quatro pilares: simplicidade, 
abertura, autonomia com res-
ponsabilidade e líderes que de-
senvolvem líderes.

São 40 vagas, e funcionários 
da Gerdau interessados tam-
bém podem se inscrever. Eles, 
se selecionados, continuarão 

trabalhando em suas áreas e 
os demais candidatos serão 
recebidos nas áreas de supply 
chain, comercial na capital 
paulista e  também na área de 
tecnologia de aços especiais, 
em Pindamonhangaba.  A Ger-
dau é uma das grandes forne-
cedoras de aços especiais no 
mundo.

As inscrições podem ser fei-
tas até 23 de julho pelo site 
https://www.99jobs.com/ger-
dau/jobs/10655-gmakers

Ao todo, empresa oferece 40 vagas para qualquer área

Fernanda Keiko

Rogério Ramos

Divulgação
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Foram investidos R$ 6,1 milhões na construção da unidade, 
que passa a funcionar em prédio próprio
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Prefeitura entrega nova base do Samu 
no aniversário de Pindamonhangaba

Governo inaugura nova sede do 2º 
Distrito Policial em Moreira César

O hasteamento de 
bandeiras marcou o 
início das comemora-
ções do dia 10 de Julho, 
data em que Pindamo-
nhangaba comemorou 
os 312 anos de eman-
cipação político-admi-
nistrativa.

A cerimônia tradi-
cional foi realizada na 
segunda-feira, às 8 ho-
ras, no obelisco na praça 
Monsenhor Marcondes.

O evento contou 

com a presença de au-
toridades civis e mi-
litares do município, 
além do público pre-
sente que acompanhou 
a apresentação da Ban-
da Euterpe.

A Corporação Musi-
cal centenária tocou o 
Hino Nacional e o Hino 
de Pindamonhangaba 
durante o hasteamen-
to. Escoteiros da cida-
de também participa-
ram da cerimônia.

No dia 10 de Julho, 
data em que se comemora 
o aniversário de 312 anos 
de emancipação político
-administrativa de Pinda-
monhangaba, a Prefeitura 
realizou a entrega ofi cial 
da nova base do Samu 
(Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência), 
chamado de Samup, pois 
atenderá exclusivamente 
pacientes de Pindamo-
nhangaba.

O novo modelo de 
Samu será de forma mista 
com operações realizadas 
em conjunto pela prefei-
tura e uma empresa con-
tratada, e com a regulação 
em parceria com a cidade 
de Guaratinguetá; e con-
ta com três ambulâncias 
já credenciadas pelo Mi-
nistério da Saúde (duas 
básicas e uma avançada). 
Além destas ambulân-
cias e de toda a equipe de 
atendimento que servirá 
apenas a cidade de Pin-
damonhangaba, as opera-
ções serão integradas com 
o serviço de resgate do 
Corpo de Bombeiros.   

Todo o serviço do 
Samup seguirá as exigên-
cias do Ministério da Saú-
de, incluindo a Central de 
Regulação. Isto possibi-
litará ao serviço de Pinda 
receber todos os benefí-
cios de pertencer à rede.

Diversas autoridades 
municipais estiveram pre-
sentes no evento, como o 
deputado estadual André 
do Prado, o comandante 
do Corpo de Bombeiros 

na Região Metropolita-
na do Vale do Paraíba, 
tenente coronel Luiz Ro-
berto Rodrigues da Silva, 
vereadores, secretários e 
diretores da administra-
ção municipal. O prefei-
to de Pindamonhangaba, 
Isael Domingues, desta-
cou a economia para os 
cofres públicos. “Quere-
mos o Samu de qualidade, 
mas com um preço justo 
e agora, com a regulação 
em parceria com Guara-
tinguetá, temos pratica-
mente metade do valor 
do consórcio anterior, que 
era de quase 400 mil re-
ais. Hoje, temos um ser-
viço efi ciente, a custo de 
R$236 mil reais. Essa eco-
nomia de quase 170 mil 
reais por mês poderá ser 
revertida em investimen-
to em outras áreas da ci-
dade”, explicou. “Além da 
economia, o Samup aten-
derá exclusivamente Pin-
damonhangaba e, ainda, 
com a integração com o 
Corpo de Bombeiros, per-
mitindo uma otimização 
do serviço”, completou. A 
partir de agora, o resgate 
e o Samup terão um único 
número de telefone, o 192.

O comandante do Cor-
po de Bombeiros na Re-
gião Metropolitana do 
Vale do Paraíba, tenente 
coronel PM Luiz Roberto 
Rodrigues da Silva, afi r-
mou que a integração do 
Samu com o Corpo de 
Bombeiros permitirá um 
melhor atendimento para 

os que precisarem do ser-
viço. “A maior importân-
cia de integrar os órgãos 
de emergência, toda a li-

gação para único núme-
ro, é que se consegue en-
viar a viatura correta para 
o atendimento correto, 

atendendo com mais efi -
ciência a ocorrência”, ex-
plicou.

A nova base do Samu 

fica na sede do Corpo 
de Bombeiros, avenida 
São João Bosco, 965, 
Santana.

O Governo do Estado 
de São Paulo entregou, na 
segunda-feira (10), a nova 
sede do 2º Distrito Poli-
cial de Pindamonhangaba, 
com a presença do gover-
nador do Estado, Geraldo 
Alckmin, o secretário de 
Segurança Pública, Mági-
no Alves Barbosa Filho, e o 
prefeito de Pindamonhan-
gaba, Isael Domingues, 
participaram do evento, 
além de autoridades fede-
rais, regionais e munici-
pais.

O investimento do Go-
verno do Estado foi de R$ 
6.113.975 na construção da 
nova sede, que passa a fun-
cionar na Avenida Manuel 
Teixeira de Souza, 701. A 
área havia sido doada pela 
Prefeitura de Pinda. Antes, 
a unidade funcionava na 
mesma avenida, em outro 
número, em prédio aluga-
do.

O 2º DP conta com uma 
área de 2.244m², com 63 
ambientes, salas amplas, 
banheiros, celas, em três 
pavimentos.

De acordo com infor-
mações do Governo do 
Estado, a arquitetura e o 
aproveitamento da água 
da chuva para reuso na 
unidade são diferenciais 
do prédio. A obra teve iní-
cio em junho de 2015 e foi 
concluída em junho deste 
ano.

A população benefi cia-
da estimada é de 162.327 
habitantes. O titular da 
unidade é o delegado Mi-
guel Jacob Felipe Neto.

De acordo com o secre-

tário de Segurança Públi-
ca, Mágino Alves Barbosa 
Filho, o prédio apresenta 
o que há de mais moderno 
em instalações e servirá 
de modelo para a constru-
ção de outras delegacias.

O deputado estadual 
Padre Afonso, represen-
tando, os deputados es-
taduais presentes, disse 
que “a segurança pública 
é um grande desafi o, pois 
depende de um conjunto 
de ações de toda a socie-
dade, e da criação de me-
canismos para prevenir a 
violência”, afi rmou. “Pa-
rabenizo a Prefeitura de 
Pindamonhangaba pelo 
presente no dia da come-
moração de seu aniversá-
rio.”

A deputada federal 
Pollyana Gama represen-
tou os deputados federais 
na cerimônia. “O Governo 
do Estado de São Paulo é 

um governo de coragem 
para fazer o necessário 
para resolver o problema 
da violência, com uma 
gestão séria e organizada. 
Essa é uma obra impor-
tante porque é boa para 
quem trabalha e excelente 
para a população”, con-
cluiu.

O prefeito Isael Domin-
gues agradeceu o governa-
dor pela obra e lembrou de 
outras ações em favor da 
segurança que estão sen-
do realizadas. “Na última 
semana, reativamos a ati-
vidade delegada e no fi nal 
do mês entregaremos seis 
viaturas e oito motocicle-
tas para reforçar o traba-
lho dos policiais. Também 
estamos nos ajustes fi nais 
para a inauguração do 
COI, que é a Central de 
Monitoramento Integra-
da, com as câmeras que 
irão colaborar nesse desa-

fi o que é a segurança pú-
blica”, adiantou.

O governador Geraldo 
Alckmin anunciou o re-
forço de policiais para a 
polícia civil e judiciária de 
todo o Estado. Ele elencou 
outras obras que foram 
e serão entregues pelo 
Governo do Estado para 
Pindamonhangaba, além 
de agradecer ao prefeito 
Isael Domingues pela 
reativação da Atividade 
Delegada. O governa-
dor ainda parabenizou 
Pindamonhangaba por 
seus 312 anos e encer-
rou suas palavras citan-
do o poeta e educador 
pindamonhangabense, 
Balthazar de Godoy Mo-
reira.

Na sequência, as auto-
ridades realizaram o des-
cerramento da placa inau-
gural e fi zeram uma visita 
às instalações do prédio. 

TRADICIONAL 
HASTEAMENTO DE 
BANDEIRAS ABRIU AS 
COMEMORAÇÕES 
DE 10 DE JULHO

Jucélia Batista

Jucélia Batista

Nova base do Serviço Móvel de Emergência fi ca na sede do Corpo de Bombeiros

Secretário estadual de Segurança Mágino Barbosa discursa durante cerimônia
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Shows são 
sucesso no Parque da Cidade

FESTA 
FAMILIAR 

O público esteve 
presente e levou sua 
doação de 1 kg de 
alimento ao Fundo 
Social de Solidarie-
dade. Mesmo com 
grande público, a se-
gurança foi reforça-
da por meio do apoio 
da Polícia Militar, 
Guarda Municipal, 
Brigadistas e segu-
rança contratada.

A munícipe Cami-
la Sales fala sobre a 
festa. “Eu achei legal, 
a organização está 
bem feita, eu vim 
por causa da Banda 
Malta, porque eu 
adoro eles, mas achei 
que está tudo muito 
legal”, afi rmou. 

Outra cidadã que 
foi à festa com sua fa-
mília para prestigiar 
a Banda Malta foi 
Kathleen Naiala, que 
se surpreendeu com a 
segurança do evento. 
“Estou achando tudo 
bem tranquilo”.  

O coordenador 
de eventos da Pre-
feitura, Ricardo 
Flores, faz um ba-
lanço positivo da 
festa. “Conseguimos 
num momento difícil 
do país manter as 
comemorações de 
aniversário da cida-
de. Desde o começo 
do ano observamos 
cidades cancelando 
o carnaval e festas 
tradicionais, porém 
conseguimos em 
Pinda, fazer as festas 
acontecerem. Isso só 
foi possível reduzindo 
quase que pela meta-
de dos investimentos, 
sempre com foco na 
valorização regional 
e sem economizar em 
segurança”.

Ele também expli-
ca que realizar even-
tos além de ajudar as 
entidades movimenta 
a economia local e 
isso “traz benefícios 
para toda a cidade”.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E FEIRA DE ARTESANATO 
SÃO OPORTUNIDADE DE GERAÇÃO DE RENDA

 

A Praça de Alimentação da festa contou com 16 barracas de entidades assistenciais da cidade e do Fundo Social de 
Solidariedade, 18 barracas de ambulantes também com alimentação, além de pipoca e algodão doce. Caldinhos, mas-
sas, petiscos e porções, foram algumas das opções do cardápio da festa, que teve também muitas barracas de doces, 
como cocada, espetinho de morango, maçã do amor, brigadeiro e muito mais.

A barraca do Fundo Social conquistou o paladar do público e garantiu boas vendas em todos os dias de festa. A 
primeira-dama e presidente do Fundo Social de Pinda, Cláudia Domingues, explica como esse dinheiro será utilizado. 
“Nossa participação na festa tem grande importância, pois a arrecadação da venda de alimentos, será revertida para 
as entidades, para poder comprar lãs, linhas, ajudar no Abrigo dos Animais nas necessidades mais urgentes e até mes-
mo complementar uma cesta básica. Tudo será revertido para assistir os mais necessitados”, afi rma. 

COLABORARAM 
COM OS TEXTOS: 

JENNIFER GONÇALVES E 
JOYCE DIAS

***
O fi nal de semana foi 

marcado pelos shows co-
memorativos aos 312 anos 
de emancipação político
-administrativa de Pinda-
monhangaba, no Parque 
da Cidade. De sexta (7) a 
segunda-feira (10), foram 
realizados oito shows: 
Corporação Musical Eu-
terpe, A Tropa, Sambatu-
que, Sandamí, La Brava, 
Malta, Dj Yago e Caio Cé-
sar & Diego.

A centenária Corpo-
ração Musical Euterpe se 
apresentou pela primeira 
vez na festa do Parque da Ci-
dade. Os músicos apresenta-
ram diversos pot-pourris, 
e um repertório pop, com 
sucessos de músicos como 
Roupa Nova, Tim Maia e 
Ari Barroso, encantando a 
todos. Em seguida, a ban-
da A Tropa agitou o públi-
co, que não se intimidou 
com a noite fria e compa-
receu ao Parque da Cida-
de. A Banda de Pindamo-
nhangaba é formada pelos 
músicos Kene Konaman, 
Jota P, Mateus da Mata, 
Marco Vinci, Marcos Gui-
marães e Alexandre Cam-
pos, em mais de dez anos 
de estrada. A Tropa con-
tagiou o público presen-
te em um show cheio de 
energia, espiritualidade e 
muito groove.

O evento foi realizado 
pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, em parceria 
com a Coordenadoria de 
Eventos e as secretarias, 
além do Fundo Social de 
Solidariedade. A festa 
teve um grande caráter 
social, com entrada so-
lidária trocada por 1 kg 
de alimento não-pere-
cível, praça de alimen-
tação com barradas das 
entidades assistenciais 
da cidade, estacionamen-
to revertido para as ins-
tituições fi lantrópicas e 
feira de artesanato Arte 
Encanto, com doações dos 
artistas para o Fundo So-
cial.

Para o prefeito Isael 
Domingues “os artesãos 
estão aqui para mostrar 
o trabalho deles, e Pinda 
muitas vezes não conhece 
o trabalho daqui. Essa é 
uma economia alterna-
tiva. Hoje em dia você 
tem que usar a cria-
tividade para ganhar 
algum dinheiro e com-
plementar a renda da fa-
mília”, explica. 

 QUARTA-FEIRA

Foram quatro 
dias e oito 
shows, em 
estilos variados, 
além de muita 
solidariedade

Luana 
Camarah 

(Banda Malta) 
e Daniel San 
(Sandami) 

cativaram  o 
público

A centenária Corporação Musical Euterpe fez a abertura dos shows

Evento mesclou cardápio variado e boa música em quatro dias de festa

Famílias apreciaram os shows e a praça de alimentação, que tinha bastante opção
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Debates dos vereadores no Plenário foram críticos e intensos
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PCom debates e muitas di-
vergências de pensamento e 
ação, os vereadores aborda-
ram diversos assuntos du-
rante a fase de “Discussão 
dos Requerimentos” durante 
a 23ª sessão ordinária rea-
lizada na segunda-feira, dia 
03 de julho, no Plenário “Dr. 
Francisco Romano de Olivei-
ra”. O tema que dominou a 
pauta foi a saúde, mas outros 
assuntos como segurança pú-
blica, verbas para entidades 
sociais e até mesmo a cultura 
de Pindamonhangaba foram 
analisados pelos parlamenta-
res de Pindamonhangaba.

Perda de verba
no Araretema
O vice-presidente da 

Casa, vereador Osvaldo Ma-
cedo Negrão – Professor 
Osvaldo (PR) abriu a fase de 
“Discussão dos Requerimen-
tos” fazendo um requerimen-
to verbal, através do qual cri-
ticou duramente a Prefeitura 
pela perda da verba para co-
bertura da piscina do bairro 
Araretama. Ele citou o Secre-
tário de Gabinete, Fabiano 
Vanone e o diretor Rodrigo 
Lóssio pelo que considerou 
“ser vergonhoso perder uma 
verba tão importante”. “Isso 
é descaso. Perder o prazo de 
verba é vergonhoso. Isso me 
parece falta de competência”, 
completou o vereador.

Na área da saúde, Profes-
sor Osvaldo pediu que seja 
feita uma “fiscalização rigo-
rosa” no sentido de verificar 
o número de internações e de 
cirurgias na Santa Casa. “É 
preciso rigor na fiscalização 
para que o contrato seja cum-
prido”, afirmou. Ele relatou, 
ainda, o problema dos pro-
fissionais que estariam re-
lacionados no contrato para 
atender os munícipes, mas 
não estão executando os tra-
balhos e serviços previstos.

Vereador defende 
ações do Executivo 
Em seu pronunciamento, 

Críticas a Saúde e pedido de verbas para entidades 
sociais marcaram a 23ª Sessão Ordinária
Vereadores também abordaram assuntos como a perda de verba do

Executivo e aumento do efetivo policial da cidade 
o vereador Jorge Pereira Al-
ves – Jorge da Farmácia (PR) 
disse ter visitado algumas 
Unidades Básicas de Saúde 
da cidade (Vila São Benedito, 
Jardim Regina, Ipê II e Ci-
sas em Moreira César, entre 
outras) e afirmou “ter cons-
tatado que essas UBSs estão 
melhorando”. “O setor de 
odontologia estava com pro-
blemas e agora já está com 
90% de seu funcionamento”, 
explicou. Jorge da Farmácia 
enalteceu a Administração e 
salientou que “nosso dever 
de vereador é estar junto e 
lutar pelas melhorias para 
a comunidade”. Na questão 
do Laboratório Municipal, 
Jorge da Farmácia garantiu 
que a mudança proposta pela 
Prefeitura visa a “contenção 
dos custos”.

Segundo o vereador do 
PR, as mudanças em todas as 
gestões são necessárias. Ele 
defendeu o Executivo e frisou 
que “em 6 meses de Adminis-
tração já é possível constatar 
diversas melhorias. Temos 
que trabalhar unidos em fa-
vor da população”.

Recursos para
as entidades
O vereador Renato No-

gueira Guimarães – Renato 
Cebola (PV) voltou a cobrar 
o Executivo para que resolva, 
com urgência, o repasse das 
verbas para as entidades so-
ciais de Pindamonhangaba. 
Renato disse que o Secretá-
rio de Assuntos Jurídicos da 
Prefeitura precisa conhecer 
de perto o trabalho das en-
tidades da cidade que de-
sempenham um papel fun-
damental no atendimento às 
demandas sociais do municí-
pio. Ele manifestou seu apoio 
às entidades e salientou que 
é preciso dar um “basta” nes-
ta situação. “Como ele não é 
da cidade, peço ao Secretário 
Anderson que vá ao SOS de 
Pinda, ao Lar Irmão Júlia, 
à APAE e em outras entida-

des para conhecer de perto 
o que é feito por estas enti-
dades. Não são as entidades 
que precisam da Prefeitura. 
É a Prefeitura que necessita 
dos trabalhos dessas entida-
des”, observou o vereador 
Renato Cebola.

Convocação 
de Secretários 
Tendo a saúde como 

tema, o vereador Roderley 
Miotto (PSDB) não escon-
deu seu espanto com o pro-
nunciamento anterior do 
também vereador Jorge da 
Farmácia. Miotto enfatizou 
ter “ficado estarrecido” com 
a fala do parlamentar do PR. 
“O Laboratório municipal 
está parado. Gestão é buscar 
formas e processos para me-
lhorar o serviço e não parar 
o que está dando certo. Cor-
tar essa atividade prejudica 
a nossa população. Esse ca-
minho que está se tomando 
não condiz com a realidade 
da cidade. É muito triste 
ter que destruir para depois 
construir. São mais de 100 
mil exames que estão dei-
xando de ser feitos no La-
boratório e quem perde com 
tudo isso: o nosso povo”, in-
sistiu Roderley Miotto.

O vereador confirmou 
que no segundo semestre irá 
convocar os secretários para 
prestar contas dos traba-
lhos, ações e atividades de 
cada pasta da atual Admi-
nistração. “Por meio de re-
querimento nós convidamos 
e a alegação foi de que esta-
va muito corrido e não have-
ria tempo para essas expli-
cações. Agora, no segundo 
semestre vou apresentar 
requerimentos de convoca-
ção”, anunciou Miotto. 

Questionamentos 
sobre Decreto 
Municipal
O vereador Rafael Go-

ffi (PSDB) abriu sua fala 
questionando sobre o teor 
do Decreto n° 5.431, pu-
blicado na imprensa oficial 
do município no dia 29 de 
junho de 2017. Por inter-
médio do Requerimento nº 
2.110/2017, ele indagou a 
questão da doação em pe-
cúnia (dinheiro), se pode-
rá o doador especificar a 
destinação da verba doada. 
Goffi foi além: como será 
feito o controle dos valo-
res doados em dinheiro? O 
decreto não informa qual a 
finalidade desses recursos. 
“O meu questionamento é 
porque essa questão passou 
pela Câmara já que é um as-
sunto muito sério”. 

Goffi voltou a abordar o 
assunto ABBC – Prefeitura 
e através do requerimento 
nº 2.123/2017 está pedindo 
ao Executivo Municipal as 
explicações sobre “porque 
foi realizado o pagamen-
to contratual para a O.S. 
ABBC, que administra o 
Pronto Socorro Municipal, 
quando a entidade não pos-
sui, até o presente momen-
to, a certidão negativa de 
débitos regularizada junto a 
Receita Federal do Brasil”. 
Goffi afirmou ter feito uma 
consulta no site da Receita 

Federal e a entidade continua 
sem a Certidão. “Pagar sem a 
CND é crime”, frisou.

Por último, o vereador 
Rafael Goffi apresentou o 
requerimento nº 2.103/2017 
endereçado ao Secretário Es-
tadual do Desenvolvimento 
Social, solicitando a inclusão 
de Pindamonhangaba e re-
gião no Programa “Viva Leite 
para Idosos”. “Esse é um pe-
dido dos moradores da cidade 
e considerando que o Progra-
ma Viva Leite para Idosos só 
existe na capital de São Paulo, 
a vinda deste benefício seria 
de fundamental importância 
para Pindamonhangaba”, ga-
rantiu Goffi.

Fechando sua fala, Gof-
fi disse “estranhar a postura 
do vereador Jorge da Farmá-
cia que afirmou que a saúde 
está melhorando”. “Eu não 
aguento mais fazer reque-
rimento pedindo melhorias 
para o serviço odontológico 
da cidade. Toda semana eu 
faço reivindicações para me-
lhorias no atendimento odon-
tológico”, concluiu o vereador 
Rafael Goffi. 

Apoio ao 
SOS Pinda
Sempre atuante na área 

social, a vereadora Gislene 
Cardoso - Gi (DEM) fez um 
requerimento verbal solici-
tando que o Departamento de 
Eventos da Prefeitura reveja 
sua decisão de oferecer so-
mente uma tenda ao SOS de 
Pindamonhangaba nos fes-
tejos de Aniversário de Pin-
damonhangaba. Segundo a 
vereadora Gislene Cardoso – 
Gi, há muitos anos o SOS tem 
direito a duas tendas, pois 
a entidade possui duas uni-
dades na cidade, sendo uma 
no centro e outra no Distrito 
de Moreira César. “Nas duas 
unidades, o SOS oferece ser-
viços diferenciados. Por esta 
razão, entendo que a entida-
de tem direito a duas tendas 
na Festa de Aniversario da 
Cidade”, aponta Gislene Car-
doso.

Outro requerimento ver-
bal feito pela vereadora do 
DEM foi o pedido para que a 
Presidente do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Mu-
lher de Pindamonhangaba 
participe da sessão do dia 07 
de agosto e fale sobre o tema 
“11 anos da Lei Maria da Pe-
nha”. 

E por último, Gislene 
Cardoso fez requerimento 
nº 2.116/2017 ao Executivo 
solicitando providências ur-
gentes, em relação ao chama-
mento público para os artis-
tas do município. “Estamos 

reivindicando que possa ser 
realizado um chamamento 
para os artistas do municí-
pio no segundo semestre; 
que se informe a essa Casa 
de Leis a data realizada do 
chamamento público para 
os artistas; e que se informe 
o chamamento por meio dos 
jornais e de e-mail e contato 
telefônico dos artistas ca-
dastrados no Departamento 
de Cultura”. 

Segurança Pública
Encerrando a fase da 

“Discussão dos Requeri-
mentos”, o Presidente da 
Câmara, vereador Car-
los Moura – Magrão (PR) 
usou a palavra e informou 
que encaminhou o Reque-
rimento nº 2.083/2017 ao 
Governador de SP, Geraldo 
Alckmin e ao Secretário de 
Segurança Pública do Es-

tado de São Paulo, Mágino 
Alves Barbosa Filho, solici-
tando urgência no aumento 
do efetivo de policiais mili-
tares, assim como o aumen-
to de viaturas, visando o re-
forço da segurança pública 
de Pindamonhangaba.

Segundo Magrão, o au-
mento da criminalidade em 
nosso município e distrito 
de Moreira César, confor-
me o noticiário policial, tem 
sido muito grande. O docu-
mento foi assinado por to-
dos os vereadores da Casa. 
“Em que pese todo o esforço 
dos policiais civis e milita-
res, o aumento na criminali-
dade como assaltos, furtos, 
roubos, homicídios, latro-
cínios e tráfico de entorpe-
centes vem amendrontando 
toda a população pindamo-
nhangabense e o distrito de 
Moreira César”, relatou o 
presidente da Câmara. 

Magrão reclamou que o 
“Distrito de Moreira César 
hoje, com aproximadamen-
te 50 mil habitantes, possui 
apenas uma viatura policial 
disponível para atender as 
ocorrências locais. Por isso, 
estamos reivindicando, com 
urgência, o aumento do efe-
tivo de policiais militares, 
assim como o aumento de 
viaturas, visando o reforço 
da segurança pública na ci-
dade”, finalizou Magrão.

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL  N° 05/2017

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, comunica que no pregão presencial 05/17, 
referente a Contratação de empresa especializa para a prestação de serviços de jardinagem 
e manutenção de paisagismo nas áreas ajardinadas da sede da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, incluindo o fornecimento de mão de obra, pulverização preventiva 
e corretiva contra pragas e doenças, escarifi cação e areação do solo, adubação química 
e orgânica (inodora) por duas vezes ao ano, irrigação, poda, limpeza de ervas daninhas, 
retirada e destinação do resíduo orgânico, reposição de plantas ornamentais e mudas de 
forração, o objeto foi adjudicado e homologado sem ressalvas como segue, no valor total 
de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) à Empresa Fábio Fonseca dos Santos, CNPJ 
21.164.245/0001-24, devendo a referida empresa comparecer ao mesmo endereço do evento 
anterior para retirada da autorização de serviço, conforme item 7 do precedente edital. 

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa que se acha aberto pregão 
presencial nº 06/2017, com encerramento dia 25/07/2017, às 08h15, para contratação de 
empresa especializada para a prestação de serviços de controladoria de acesso em sua 
sede. Mais informações pelo telefone (12) 3644-2250, ou na Câmara, na Rua Alcides 
Ramos Nogueira, 860 – Mombaça, mesma localidade, das 08 h às 12 h e das 13h30 às 
17h30, inexistindo custo para retirada na Câmara. O edital também estará disponível 
pelo site www.pindamonhangaba.sp.leg.br sem ônus.

 

Acompanhe as transmissões
das sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do Legislativo 
de Pindamonhangaba na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4

Pela internet acesse:
www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
E D I T A L

Pelo presente EDITAL, torno público que, as contas do Município de Pindamonhangaba 
– Prefeitura - Exercício de 2015, (TC – 002591/026/15) encontram-se à disposição dos 
Senhores contribuintes municipais para exame e apreciação no Departamento Legislativo, 
até 09 de setembro de 2017,  das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas.

 Pindamonhangaba, 11 de julho de 2017.

VEREADOR CARLOS MOURA - MAGRÃO
PRESIDENTE
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sportesE

A Funvic, em parceria 
com a CBB - Confederação 
Brasileira de Basquete e 
com apoio da Prefeitura, 
trará para Pindamonhan-
gaba o novo grupo do bas-
quete feminino do Brasil, 
anunciado pela CBB na 
última sexta-feira (7), no 
Rio de Janeiro.

Os treinamentos da 
nova equipe convocada 
para a Seleção Brasilei-
ra Adulta Feminina se-
rão realizados no ginásio 
do campus da Fundação 
Universitária Vida Cris-
tã entre os dias 13 
de julho a 3 de 
agosto visan-
do a ‘Copa 
América – 
2017 (FIBA 
W o m e n ’ s 
AmeriCup 
– 2017)’, 
que ocor-
re de 6 
a 13 de 
a g o s -
to, em 
Buenos 
Aires, na 
Argentina.

Segundo 
a CBB, a 
a p r e s e n -
tação da 
comissão 
técnica e 
do gru-
po de jo-
gadoras 
acontecerá na tarde desta 
quinta-feira (13), na sede 
da Funvic.

“Estamos felizes em 
firmar parceria com uma 
instituição de ensino re-
nomada e de grandes va-
lores, como é a Fundação 
Universitária Vida Cristã 
(Funvic), comandada por 
pessoas sérias e compro-
metidas e que usa o es-
porte como ferramenta de 
socialização e propagação 

Michel Cassiano, pro-
fessor e atleta do projeto 
social Rayane de Jiu-Jít-
su em Pindamonhanga-
ba, conquistou, na última 
sexta-feira (7) a medalha 
de ouro no Campeona-
to Mundial de Jiu-Jítsu 
organizado pela CBJJE 
(Confederação Brasileira 
de Jiu-Jítsu Esportivo).

Com quatro  vitórias 
consecutivas no Ginásio 
do Ibirapuera, na capital, 
o lutador sagrou-se bi-
campeão mundial na ca-
tegoria Faixa Roxa Master 
01 (até 83,3 kg). Em junho 
de 2016 ele havia conquis-
tado o campeonato mun-
dial na faixa azul.

Desde a infância Michel 
se destacou e praticou vá-
rios esportes, mas em 2011 
começou a praticar o jiu-jít-
su. No mesmo ano conquis-
tou seu primeiro título de 
expressão, sendo campeão 
sul-americano na categoria 
Submission de Jiu-Jítsu. 

De lá para cá, o atleta 
passou a acumular títu-
los e medalhas, entre os 
quais se destacam o de 
campeão do Rio Summer 

Seleção Brasileira de 
basquete treinará em Pinda

A armadora Bárbara Generoso 
Honório  é uma das convocadas que 

treinará na cidade

Lutador de Pinda é 
bicampeão Mundial 
de Jiu-Jítsu

R. Helenas

do bem estar e da saúde. 
Tenho certeza que a nos-
sa seleção feminina terá 
toda estrutura necessária 
para fazer a sua prepara-
ção e seguirá pronta para 
representar o nosso bas-
quete com dignidade na 
Copa América”, afirmou 

Internacional Open de JJ, 
em março de 2016; bicam-
peão brasileiro de JJ pela 
CBJJE (2016 e 2017); e 
agora bicampeão mundial 
(2016 e 2017).

“Sou grato a Deus por ter 
permitido mais essa benção 
na minha vida e estou feliz 
por representar minha cida-
de no lugar mais alto do pó-
dio. Sabia que seria difícil e 
treinei muito para a compe-
tição”, destacou Michel, que 
agradeceu também à famí-
lia, amigos, treinadores e à 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, que apoia o atleta.

O lutador também de-
dicou a vitória a todos do 
Projeto Rayane, que ofe-
rece aulas gratuitas de jiu-
jítsu a dezenas de crianças 
e jovens carentes no cen-
tro comunitário do bairro 
Maricá. As aulas aconte-
cem de segunda a sexta-
feira, das 19 às 21 horas.

A ação leva o nome de 
uma aluna do projeto que 
sofreu um acidente fatal. 
“É uma honra fazer parte 
deste projeto que tem o 
principal objetivo tirar as 
crianças das ruas e fazer 

Guy Peixoto Jr, presiden-
te da CBB.

As meninas do Brasil 
também deverão trei-
nar no Centro Esporti-
vo “João do Pulo”, onde, 
provavelmente, farão um 
amistoso internacional.

o bem, ensinando, além 
do jiu-jítsu, a terem edu-
cação, disciplina e um 
caminho certo a seguir”, 
ressaltou o atleta.

Michel sagrou-se bicampeão mundial na categoria Faixa Roxa Master 01
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 141/17 - liMPeZa

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) AGRO 
PASTORIL E COMERCIAL MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel, situado a RUA  
JOVIANO BERNARDES,  S/N°, BAIRRO MOMBAÇA I inscrito no município  sob 
a sigla SO110204023000, QUADRA 36, LOTE 1132, 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

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 142/17 - liMPeZa

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) AGRO 
PASTORIL E COMERCIAL MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel, situado a RUA  
JOVIANO BERNARDES,  S/N°, BAIRRO MOMBAÇA I inscrito no município  sob a 
sigla SO110606023000, QUADRA 37, LOTE 1168, 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

errata do extrato de credenciamento n.º 01/2017-SeS
Processo administrativo n.º 19.881/2017

 
Objeto: Seleção e possível contratação de pessoa(s) jurídica(s) para a prestação de 
serviços laboratoriais clínicos para as unidades municipais de saúde, compreendendo 
coleta, processamento e análise.
 
Onde se lê: “cuja entrega dos envelopes de habilitação deverá ser feita até às 
17:30min do dia 12/07/2017.”
 
Leia-se: “cuja entrega dos envelopes de habilitação deverá ser feita até às 17:30min 
do dia 28/07/2017.”
 
Publicação veiculada na página 07 da edição do Jornal Tribuna do Norte do dia 
27/06/2017.

NOMENIS NOME
23767253883 ADRIANA MOREIRA DA SILVA                                              
16032641539 ALANA ANTONIETA DINIZ                                                 
16104105816 ALINE GRAZIELLE GODOI COSTA                                           
21221101406 ANDREIA DA SILVA                                                      
16144679422 ANTONIO DA SILVA ARAUJO NETO                                          
13330942850 BRUNO FERREIRA FERNANDES DOS SANTOS                                   
23754702455 BRUNO HENRIQUE CAMPOS FERREIRA                                        
13039632263 CRISTINA GABRIEL                                                      
16020033954 ELIZETE CARDOSO DA CONCEICAO FREITAS                                  
12624503244 ERICKA RAMOS                                                          
12927843378 EUNICE PEREIRA MARQUES                                                
23720627221 EWERTON HENRIQUE DE MELO BRAZ                                         
21202990152 FABIA CRISTINA DOS SANTOS MARTINS                                     
16231518419 IRACEMA ERIA                                                          
10760080493 IVETE APARECIDA CANDIDA DOS SANTOS                                    
10564933462 JOAO GOMES DA SILVA                                                   
16337483392 JOSE CARLOS DOS SANTOS                                                
12526424129 LUIZ ANSELMO LEMES                                                    
12226678257 MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SOUZA                                         
16509169291 MARIA ANGELA DO NASCIMENTO                                            
13018334123 MAYRA FERNANDA FRIENTES FIGUEIREDO                                    
12705868269 MICHELE SILVESTRE GONCALVES                                           
10422217740 ROQUE DE SOUZA                                                        
13289719773 SELMA APARECIDA CRISTINA ZEFERINO                                     
16666507879 SONIA MARIA DE OLIVEIRA                                               
10848550703 SUZANA DE LACERDA                                                     
20785085925 TAMIRIS MICHELE LEITE DE AZEVEDO                                      
16682144378 TANIA MARA MARCONDES BARROS                                           
12580071824 VALERIA ROBUSTI DIAS                                                  
16684718096 VERA LUCIA LEONEL                                                     
16621584971 VITORIA DOS SANTOS DANTAS                                             
12733463227 VIVIANE EVANGELINA CRISTINA ROSA DE OLIVEIRA                          

Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, ligar para 0800 726 0207.
Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social do município.

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS QUE TÊM BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS DE ABRIL/2017
VERIFIQUE SEU NOME AQUI

O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE ABRIL/2017 É DIA 26/07/2017
ATUALIZADO EM 29/06/2017
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13039632263 CRISTINA GABRIEL                                                      
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12226678257 MARCOS ANTONIO OLIVEIRA SOUZA                                         
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Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, ligar para 0800 726 0207.
Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social do município.

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS QUE TÊM BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS DE ABRIL/2017
VERIFIQUE SEU NOME AQUI

O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE ABRIL/2017 É DIA 26/07/2017
ATUALIZADO EM 29/06/2017
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oficial de regiStro de iMÓVeiS, tÍtuloS e docuMentoS e ciVil daS 
PeSSoaS JurÍdicaS da coMarca de PindaMonhangaba-SP

av. albuquerque lins nº 518, São benedito, tel.: (12) 3642-1416, 
Pindamonhangaba-SP.

edital de intiMação
(lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de CAIO ANTONIO DOS SANTOS, em vir-
tude do mesmo não ter sido encontrado no endereço indicado, e atendendo ao 
requerimento do credor fiduciário – BANCO BMG S.A., deverá Vossa Senhoria 
comparecer a esta Ser-ventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da 
importância em mora, correspon-dente à quantia de R$ 92.848,83 em 11/07/2017, 
além das despesas de intimação, publi-cação do presente edital e emolumentos das 
quais é devedor em decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas à 
cédula de crédito bancário nº 0000007463, emitida em 26 de dezembro de 2014, 
garantida por alienação fiduciária, registrada sob nº 19, na matrícula nº 17.585, 
tendo por objeto o imóvel situado na RUA DAS QUARESMEIRAS Nº 501, VILLAGE 
PAINEIRAS, PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12421-520. O prazo para pagamento 
da dívida é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena 
de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa do cre-
dor/requerente.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2017.

oVidio PedroSa Junior
- Oficial Registrador -
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

PORTARIA GERAL Nº 4.877, DE 27 DE JUNHO DE 2017. 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, Resolve designar o servidor Alessandro Martins para a função de Gestor 
de Atividades Esportivas, a partir de 1º de junho de 2017. 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º 
de junho de 2017.
Pindamonhangaba, 27 de junho de 2017.

isael domingues
Prefeito Municipal

fabrício augusto Pereira
Secretário de administração

ricardo alberto Pereira Piorino
Secretário de gestão e articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 27 de 
junho de 2017.

anderson Plínio da Silva alves
Secretário de negócios Jurídicos 

SAJ/app/Memo 124/17-SEL

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

PORTARIA GERAL Nº 4.875, DE 27 DE JUNHO DE 2017.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, Resolve DESIGNAR o Sr. Benedito Donizette dos Santos, 
Contador, para substituir a Diretora de Contabilidade, Sra Tânia Aparecida de Oliveira 
D’Avila, durante o período em que a mesma encontrar-se em férias, de 17 de julho a 
05 de agosto de 2017.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de junho de 2017.

isael domingues
Prefeito Municipal

fabrício augusto Pereira
Secretário de administração

ricardo alberto Pereira Piorino
Secretário de gestão e articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 27 de 
junho de 2017.

anderson Plínio da Silva alves
Secretário de negócios Jurídicos 

SNJ/app/Processo 19258/17

Municípío de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2017 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 050/2017 de “contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de arbitragem de futebol durante o exercício 2017/2018 para 
Campeonatos do Município”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade 
de 12 meses, assinada em 30/06/2017: 
 

ATA nº 080/2017 Empresa: LIGA PINDAMONHANGABENSE MUNICIPAL DE FUTEBOL – L.P.M.F. 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 
Und. 004.016 - SERVIÇOS - SERVIÇOS ESPECIFICOS 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL 
COM PARTIDA DE DURAÇÃO DE 2 TEMPOS DE 30 MINUTOS. 

210,00 150 

03 
Und. 004.016 - SERVIÇOS - SERVIÇOS ESPECIFICOS 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL 
COM PARTIDA DE DURAÇÃO DE 2 TEMPOS DE 35 MINUTOS. 

218,31 160 

04 
Un. 004.016 - SERVIÇOS - SERVIÇOS ESPECIFICOS 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL 
COM PARTIDA DE DURAÇÃO DE 2 TEMPOS DE 40 MINUTOS. 

282,00 350 

05 
Un. 004.016 - SERVIÇOS - SERVIÇOS ESPECIFICOS 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL 
COM PARTIDA DE DURAÇÃO DE 2 TEMPOS DE 45 MINUTOS. 

363,00 520 

 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2017 
 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 025/2017 de “Aquisição de tampões para galeria de 
águas pluviais e grelhas de ferro fundido, conforme solicitação do Departamento de 
Serviços Municipais pelo período de 12 meses”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços 
abaixo, com validade de 12 meses, assinada em 12/06/2017: 

 
ATA nº 65/2017 Empresa:  NHANDERIO COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EIRELI ME 

ITEM UNID. 
DE 

MEDIDA 

 
DESCRIÇÃO 

MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 PC Tampão para galeria de águas pluviais tipo 
simples, com trava, confeccionado em ferro 
fundido nodular - CL400 
Descrição completa: 
Tampão para galeria de águas pluviais tipo 
simples, com trava, confeccio ado em ferro 
fundido nodular - CL400, com inscrição águas 
pluviais, PM - PINDAMONHANGABA, 
capacidade de suporte para tráfego de 40 ton, 
com peso total mínimo de 50kg, com diâmetro 
de base de aproximadamente 740 MM, altura 
de aproximadamente 120mm e com abertura 
do telar entre 590mm e 640mm. 

AYOUB 231,60 150 

02 PC Grelha de ferro fundido padrão Prefeitura 
Municipal, nas medidas 30X90X8cm, articulada 
em pivô de 3/8 em cada aba late. 
Descrição completa: 
Grelha de ferro fundido padrão Prefeitura 
Municipal, nas medidas 30X90X8cm, 
articualada em pivô de 3/8 em cada aba lateral, 
para suportar tráfego de até 46ton. 

AYOUB 154,74 80 

 
 
 
 

Municípío de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2017 
 

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 031/2017 de “Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de manutenção de bombas e equipamentos para as piscinas da 
SEMELP”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, 
assinada em 23/06/2017: 
 

ATA nº 077/2017 Empresa: JUSTI & MAIAN LTDA EPP 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 

Und. 004.016 - SERVIÇOS - SERVIÇOS ESPECIFICOS 
Revisão de moto bomba de 5CV com troca dos 
rolamentos blindados ZZ, selo mecanico, orings de 
vedação, rebobinamento do motor e aplicação de 
verniz. 

686,00 05 

02 

Und. 004.016 - SERVIÇOS - SERVIÇOS ESPECIFICOS 
Revisão de moto bomba de 3CV, com troca de 
rolamentos blindados ZZ, selo mecanico, orings de 
vedação, rebobinamento de motor e aplicação de 
verniz. 

734,00 10 

03 
Und. 004.016 - SERVIÇOS - SERVIÇOS ESPECIFICOS 

Revisão de moto bomba de 7,5CV, com troca de rolamentos 
blindados ZZ, selo mecanico, orings de vedação, rebobinamento 
de motor e aplicação de vern 

931,00 05 

04 
Un. 004.016 - SERVIÇOS - SERVIÇOS ESPECIFICOS 

Revisão de moto bomba de 1,5 CV, com troca de rolamentos 
blindados ZZ, selo mecanico, orings de vedação, rebobinamento 
de motor e aplicação de verniz 

555,00 05 

05 
Un. 004.016 - SERVIÇOS - SERVIÇOS ESPECIFICOS 

Prestação de serviço de revisão de filtros com troca de 
carga de areia filtrante na granulometria especial para piscinas 
semi publicas, executado por técnicos especializados. 

790,00 08 

06 
Un. 004.016 - SERVIÇOS - SERVIÇOS ESPECIFICOS 

Prestação de serviços de reparos em válvulas seletoras dos 
filtros. 

350,00 06 

07 
Un. 004.016 - SERVIÇOS - SERVIÇOS ESPECIFICOS 

Prestação de serviço de revisão hidraulica na tubulação na casa 
de maquinas. 

356,00 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municípío de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2017 

 
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 029/2017 de “Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço de manutenção de bombas e equipamentos para as piscinas da 
SEMELP”, foi elaborada a Ata para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, 
assinada em 23/06/2017: 
 

ATA nº 078/2017 Empresa: MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE - ME 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

01 Und. 1.005.001.014814 - LANCHE  
Especificação: Kit, composto por 01 pão francês ou nazaré, com 
02 fatias de mussarela e 02 fatias de presunto, e 01 suco de 2 0 
0 m l . 

5,79 10.000 

03 Und. 1.005.001.014814 - LANCHE  
Especificação: Kit, composto por 01 suco de 150ml, 01 
refrigerante de 350ml, 01 água de 500ml, 06 tipos de salgados 
(mini sanduiches com frios feitos no pão de batata redondo 
recheado, mini pizza enrolada, mini salgados fritos ou assados) e 
02 tipos de doces (mini folhado ou tipo carolina). 

13,36 1.200 

ATA nº 079/2017 Empresa: TOTIS-X LTDA - ME 
ITEM UNID. 

DE 
MEDIDA 

DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

CONSUMO 
ESTIMADO 

ANUAL 

02 Und. 1.005.001.014814 - LANCHE  
Especificação: Kit, composto por 01 barra de cereal, 01 biscoito 
de aproximadamente 26 gramas, e 01 suco de 200ml. 

4,87 10.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Publicidade doS ProceSSoS de licitação

*** aViSo de licitação ***

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

Pregão nº 027/2017 (PMP 13635/2017) – reabertura 

Para “aquisição de equipamentos hospitalares para estruturação da UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) de Moreira César”, com entrega dos envelopes até dia 24/07/17 
às 08h e início da sessão às 08h30. 

Pregão regiStro de Preço nº 064/2017 (PMP 19208/2017) 

Para “aquisição de mobiliário para atender as unidades de ensino e prédios da 
Secretaria de Educação e Cultura”, com entrega dos envelopes até dia 25/07/17 às 
08h e início da sessão às 08h30. 

Pregão nº 065/2017 (PMP 19209/2017) 

Para “contratação de empresa para disponibilizar profissional especializado em 
nefrologia para realização de consultas, pelo período de 12 meses”, com entrega dos 
envelopes até dia 24/07/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

Pregão nº 066/2017 (PMP 19210/2017) 

Para “contratação de empresa especializada na realização de serviços em exames 
de mamografia bilateral, pelo período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até 
dia 24/07/17 às 14h e início da sessão às 14h30. 

Pregão regiStro de Preço nº 067/2017 (PMP 19211/2017) 

Para “aquisição de bebida láctea para preparo da alimentação escolar”, com entrega 
dos envelopes até dia 25/07/17 às 08h e início da sessão às 08h30. 

Pregão regiStro de Preço nº 068/2017 (PMP 19212/2017) 

Para “aquisição de gêneros alimentícios vegetais congelados para preparo da 
alimentação escolar”, com entrega dos envelopes até dia 25/07/17 às 14h e início 
da sessão às 14h30. 

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. 
Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 
3644-5600. 

*** contrato *** 

Pregão nº 041/2017 (PMP 13762/2017) 

Foi firmado o contrato 038/2017, de 26/06/2017, para “contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de arbitragem – várias modalidades (vôlei, 
xadrez, basquete, ginástica rítmica, tênis de mesa, capoeira, tae kwon do)”, no valor 
de R$ 37.716,50, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como gestor 
do contrato o Sr Everton Chinaqui de Souza Lima, e pela contratada, empresa Liga 
Pindamonhangabense de Futebol de Salão, o Sr Benedito José Coelho. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Físico nº: 0001621-46.2009.8.26.0445
Classe – Assunto: Interdição - Capacidade
Requerente: ARISTIDES MOLICA BENEDITO
Requerido: Helenice Molica Benedito

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE HELENICE MOLICA BENEDITO, REQUERIDO POR ARISTIDES 
MOLICA BENEDITO - PROCESSO Nº0001621-46.2009.8.26.0445.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 06/03/2017 15:18:00, foi decretada a INTERDIÇÃO de HELENICE MOLICA 
BENEDITO, CPF 390.645.028-70, declarando-o(a) relativamente incapaz nos termos do inciso 
III do art. 4º do Código Civil  de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como 
CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). ARISTIDES MOLICA BENEDITO que 
a representará em todos os atos e negócios jurídicos. O presente edital será publicado por três 
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Pindamonhangaba, aos 10 de julho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA Es
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE INTERDIÇÃO

Processo Físico nº: 0001621-46.2009.8.26.0445
Classe – Assunto: Interdição - Capacidade
Requerente: ARISTIDES MOLICA BENEDITO
Requerido: Helenice Molica Benedito

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE HELENICE MOLICA BENEDITO, REQUERIDO POR ARISTIDES 
MOLICA BENEDITO - PROCESSO Nº0001621-46.2009.8.26.0445.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 06/03/2017 15:18:00, foi decretada a INTERDIÇÃO de HELENICE MOLICA 
BENEDITO, CPF 390.645.028-70, declarando-o(a) relativamente incapaz nos termos do inciso 
III do art. 4º do Código Civil  de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como 
CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). ARISTIDES MOLICA BENEDITO que 
a representará em todos os atos e negócios jurídicos. O presente edital será publicado por três 
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de Pindamonhangaba, aos 10 de julho de 2017.

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

                        PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
          Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

                                          DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

“DEPTRAN” 
Rua Dr Monteiro de Godoy nº 405 – Bosque da Princesa - CEP 12401-390 – Pindamonhangaba – SP 

Tel.: (0xx12) 3648.3714 
e-mail: transito@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 

 
 
 
Ata da 20.ª Sessão Ordinária de 2017, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 29.05.2017. 
 

Às nove horas do dia vinte e nove de maio de dois mil e dezessete, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Vigésima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo 
Leite e presença dos senhores, Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos 
Alberto Camilo, membro titular. 

Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 19.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 16.05.2017. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – 
RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0056/17 Pedro 
Henrique dos Santos. II – RELATOR: Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior DEFERIDO, 
por votação unânime: 1-0040/17 Geraldo José de Barros e 1-0046/17 Cristiane dos Santos Couto. 

Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária. 

Pindamonhangaba, 29 de maio de 2017.  
 
 
 
 
 
___________________________                                         ______________________________ 
       Ricardo Camargo Leite                                               Tarcísio José Moreira dos Santos Junior        
          Presidente Titular                                                                  Membro Titular 
 
 
 
 
 
 
__________________________              _____________________________ 
          Carlos Alberto Camilo                                     Alessandra Barbosa de Mattos 
              Membro Titular                                                   Secretária 
              
 
              
 

                        PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
          Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

                                          DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

“DEPTRAN” 
Rua Dr Monteiro de Godoy nº 405 – Bosque da Princesa - CEP 12401-390 – Pindamonhangaba – SP 

Tel.: (0xx12) 3648.3714 
e-mail: transito@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 

 
 
 
Ata da 22.ª Sessão Ordinária de 2017, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 12.06.2017. 
 

Às dez horas do dia doze de junho de dois mil e dezessete, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Vigésima Segunda Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e  Tarcísio José 
Moreira dos Santos Junior, membro Titular. 

Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 21.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 06.06.2017. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – 
RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0065/17 José 
Orlando Gonçalves Duque. II – RELATOR: Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior 
DEFERIDO, por votação unânime: 1-0067/17 Renata Christina Bondioli de Souza.  

Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária. 

Pindamonhangaba, 12 de junho de 2017.  
 
 
 
 
 
___________________________                                         ______________________________ 
       Ricardo Camargo Leite                                               Tarcísio José Moreira dos Santos Junior        
          Presidente Titular                                                                  Membro Titular 
 
 
 
 
 
 
__________________________              _____________________________ 
          Carlos Alberto Camilo                                     Alessandra Barbosa de Mattos 
              Membro Titular                                                   Secretária 
 

                        PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
          Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

                                          DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

“DEPTRAN” 
Rua Dr Monteiro de Godoy nº 405 – Bosque da Princesa - CEP 12401-390 – Pindamonhangaba – SP 

Tel.: (0xx12) 3648.3714 
e-mail: transito@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 

 
 
 

Ata da 22.ª Sessão Extraordinária de 2017, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 13.06.2017. 

 
Às dez horas do dia treze de junho de dois mil e dezessete, nesta Cidade de 

Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Vigésima Segunda Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e 
Vanderson Luiz da Costa, membro suplente. 

Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 22.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 12.06.2017. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:   
Vanderson Luiz da Costa DEFERIDO, por votação unânime: 1-0058/17 Vivian Fernandes de 
Carvalho e INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0259/16 Douglas de Jesus. II – 
EXPEDIENTE: Ofício 016/17-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito 
encaminhando as Atas da JARI para publicação.  

Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária. 

Pindamonhangaba, 13 de junho de 2017.  
 
 
 
 
 
___________________________                                         ______________________________ 
       Ricardo Camargo Leite                                                           Carlos Alberto Camilo       
          Presidente Titular                                                                  Membro Titular 
 
 
 
 
 
 
__________________________              _____________________________ 
       Vanderson Luiz da Costa                                     Alessandra Barbosa de Mattos 
              Membro Suplente                                           Secretária 
 
 
              

                        PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
          Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

                                          DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

“DEPTRAN” 
Rua Dr Monteiro de Godoy nº 405 – Bosque da Princesa - CEP 12401-390 – Pindamonhangaba – SP 

Tel.: (0xx12) 3648.3714 
e-mail: transito@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 

 
 
 
Ata da 23.ª Sessão Ordinária de 2017, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 19.06.2017. 
 

Às dez horas do dia dezenove de junho de dois mil e dezessete, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Vigésima Terceira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro 
titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular. 

Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 22ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 13.06.2017. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – 
RELATOR: Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior DEFERIDO, por votação unânime: 1-
0052/17 Fabiana Mriana da Silva. II – EXPEDIENTE: Ofício 017/17-JARI encaminhado ao 
Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.  

Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária. 

Pindamonhangaba, 19  de  junho  de 2017.  
 
 
 
 
 
___________________________                                         ______________________________ 
       Ricardo Camargo Leite                                               Tarcísio José Moreira dos Santos Junior        
          Presidente Titular                                                                  Membro Titular 
 
 
 
 
 
 
__________________________              _____________________________ 
          Carlos Alberto Camilo                                     Alessandra Barbosa de Mattos 
              Membro Titular                                                   Secretária 
 
              

                        PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
          Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

                                          DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

“DEPTRAN” 
Rua Dr Monteiro de Godoy nº 405 – Bosque da Princesa - CEP 12401-390 – Pindamonhangaba – SP 

Tel.: (0xx12) 3648.3714 
e-mail: transito@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 

 
 
 

Ata da 23.ª Sessão Extraordinária de 2017, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.06.2017. 

 
Às dez horas do dia vinte de junho de dois mil e dezessete, nesta Cidade de 

Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Vigésima Terceira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e 
Vanderson Luiz da Costa, membro suplente. 

Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 23.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 19.06.2017. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: 
Sr. Carlos Alberto Camilo DEFERIDO, por votação unânime: 1-0057/17 Edilaine Foltran, 1-
0072/17 José Décio Confaloni e 1-0075/17 Silvia Maria Braga Santos. II – RELATOR:   Vanderson 
Luiz da Costa INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0001/17 Antonio Sergio de Aquino e 1-
0055/17 Silas José e Silva Gama.  

Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária. 

Pindamonhangaba, 20 de junho de 2017.  
 
 
 
 
 
___________________________                                         ______________________________ 
       Ricardo Camargo Leite                                                           Carlos Alberto Camilo       
          Presidente Titular                                                                  Membro Titular 
 
 
 
 
 
 
__________________________              _____________________________ 
       Vanderson Luiz da Costa                                     Alessandra Barbosa de Mattos 
              Membro Suplente                                           Secretária 
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Ata da 21.ª Sessão Ordinária de 2017, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.06.2017. 
 

Às nove horas do dia cinco de junho de dois mil e dezessete, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Vigésima Primeira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo 
Camargo Leite e presença dos senhores, Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro 
titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular. 

Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 20.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 29.05.2017. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr Ricardo Camargo Leite DEFERIDO, por votação unânime: 1-0059/17 Vivian Fernandes de 
Carvalho. II – RELATOR: Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por 
votação unânime: 1-0034/17 Renata Furtado Guatura da Silva.  

Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária. 

Pindamonhangaba, 05 de junho de 2017.  
 
 
 
 
 
___________________________                                         ______________________________ 
       Ricardo Camargo Leite                                               Tarcísio José Moreira dos Santos Junior        
          Presidente Titular                                                                  Membro Titular 
 
 
 
 
 
 
__________________________              _____________________________ 
          Carlos Alberto Camilo                                     Alessandra Barbosa de Mattos 
              Membro Titular                                                   Secretária 
              
              
              

                        PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
          Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

                                          DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

“DEPTRAN” 
Rua Dr Monteiro de Godoy nº 405 – Bosque da Princesa - CEP 12401-390 – Pindamonhangaba – SP 

Tel.: (0xx12) 3648.3714 
e-mail: transito@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 

 
 
 

Ata da 21.ª Sessão Extraordinária de 2017, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.06.2017. 

 
Às nove horas do dia seis de junho de dois mil e dezessete, nesta Cidade de 

Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, 
realizar a Vigésima Primeira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr 
Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e 
Vanderson Luiz da Costa, membro suplente. 

Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 21.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 05.06.2017. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: 
Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0062/17 Vicente de Paula dos 
Santos. II– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo DEFERIDO, por votação unânime: 1-0036/17 
Reinaldo Cesar de Souza. III – RELATOR:   Vanderson Luiz da Costa DEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0061/17 Vivian Fernandes de Carvalho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0013/17 
Misael Amaro Lamin Branco. IV – EXPEDIENTE: Ofício 015/17-JARI encaminhado ao Diretor 
Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.  

Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e 
por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária. 

Pindamonhangaba, 06 de junho de 2017.  
 
 
 
 
 
___________________________                                         ______________________________ 
       Ricardo Camargo Leite                                                           Carlos Alberto Camilo       
          Presidente Titular                                                                  Membro Titular 
 
 
 
 
 
 
__________________________              _____________________________ 
       Vanderson Luiz da Costa                                     Alessandra Barbosa de Mattos 
              Membro Suplente                                           Secretária 
 
 
 

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação

controle 143/17 - liMPeZa

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Compromissária) LILIAN 
CRISTINA DA GAMA, responsável pelo imóvel, situado a RUA  JOVIANO 
BERNARDES,  S/N°, BAIRRO MOMBAÇA I inscrito no município  sob a sigla 
SO110606023000, QUADRA 37, LOTE 1168, 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
P/ Secretário de administração

pmp 8308-10
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

 Processo Físico nº: 0510591-41.2010.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de 

Estabelecimento
 Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

 Requerido: Katia Cussier Gme

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: Katia Cussier Gme
Execução Fiscal nº: 0510591-41.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00013041
Valor da Dívida: R$ 1.092,95.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 25 de maio de 
2017.

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

Página 1

PMP 9377-10
EDITAL DE CITAÇÃO DO EXECUTADO

 Processo Físico nº: 0511659-26.2010.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de 

Estabelecimento
 Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

 Requerido: Francisco Helder Frota

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) EXWCUTADO(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: Francisco Helder Frota
Execução Fiscal nº: 0511659-26.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00005225
Valor da Dívida: R$ 1.650,86

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 25 de maio de 
2017.

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

Página 1

PMP 9527-10
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

 Processo Físico nº: 0511809-07.2010.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de 

Estabelecimento
 Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

 Requerido: Rei Midas Negocios Imobiliarios Sc Ltda

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). 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: Rei Midas Negocios Imobiliarios Sc Ltda
Execução Fiscal nº: 0511809-07.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 23/11/2010.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00008583
Valor da Dívida: R$ 2.219,50.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 25 de maio de 
2017.

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

Página 1



Bruna Castro
Bruna silva

FranCiele Faturine
rodrigo laranjeira

rodrigo leite

a preocupação com a quan-
tidade de emissão de gás car-
bônico na camada de ozônio 
é uma das maiores aflições da 
sociedade atual. A fim de dimi-
nuir tal atividade, pesquisado-
res de todo o mundo procuram 
encontrar formas de vivermos 
bem sem agredir o planeta. as-
sim, surgiu o conceito de ener-
gia sustentável, que é a forma de 
obter energia a partir de recur-
sos inesgotáveis, e que não ge-
ram poluição ao planeta.

a partir dessa ideia, o en-
genheiro mecânico e mestran-
do pela unitau (universidade 
taubaté) jorge Yago oliveira, 
desenvolveu a Photomotoneta 
que funciona a partir de energia 
solar ou elétrica.

segundo jorge, a ideia da 
Photomotoneta – um protóti-
po de uma motocicleta movi-
da a energia solar – surgiu da 
necessidade da locomoção de 
sua casa para a faculdade. ele 
passou a pensar num meio de 
transporte alternativo que ti-
vesse baixo custo, agilidade que 
não dependesse somente da 
energia elétrica e fosse autos-
sustentável.

a Photomotoneta funciona 
a partir de painéis solares fixa-
dos em sua capota, que permi-
tem que o box de bateria seja 
carregado. também é possível 
carregá-la pela rede elétrica re-
sidencial, através da conexão 
acoplada a qualquer tomada 
110v. Quando totalmente carre-
gada, a Photomotoneta possui 
autonomia de 30km, poden-
do ser prolongada quando em 
contato com a claridade e raios 
solares. sua velocidade máxima 
é de 48km/h e a capacidade de 
carga é de 100kg. 

os materiais da composição 
são alumínio e fibra de vidro. De 
acordo com o engenheiro cria-
dor do projeto, o alumínio foi 
escolhido, pois possui resistên-
cia e leveza, possibilitando desta 
forma a eficiência do motor, ge-
rando cargas duradouras.

“estamos desenvolvendo um 
estudo de produção e comercia-
lização do produto. atualmente 
estamos na fase de aprimora-
mento do protótipo e iniciando 
a construção de outros protóti-
pos”, afirma Yago quando per-
guntado sobre o intuito de levar 
o projeto ao mercado. 

Mas não é somente para a 
criação de projetos que visam a 
mobilidade urbana de maneira 
sustentável que a energia solar 

niversidadesU
10 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 12 de julho de 2017

QUARTA-FEIRA

Texto elaborado por alunos da Unifatea

Energia solar 
é opção para 
reduzir custos 
e poluir menos

O engenheiro Jorge Yago (ao fundo) e o protótipo da Photomotoneta

é utilizada. Como uma forma de 
energia sustentável e que não 
gera poluição ao meio ambiente, 
a energia solar possui vantagens 
como ser um método inesgotá-
vel, não poluente e pode ser uti-
lizada em áreas remotas. 

a engenheira ambiental ni-
coly lourenço assegura que as 
energias sustentáveis que apro-
veitam recursos naturais geram 

um impacto menor ao meio 
ambiente. em Pindamonhanga-
ba, algumas casas de conjuntos 

habitacionais possuem as pla-
cas para a captação para o uso e 
energia solar. 

Para Franciele oliveira, mo-
radora do bairro araretama, 
a utilização da placas produz 
uma economia notória na renda 
mensal. O único desafio é que 
não há como utilizá-la em dias 
que não são ensolarados. 

o painel para a captação de 
energia solar varia de trezentos 
a mil e duzentos reais de acordo 
com a voltagem desejada e esti-
ma-se que ele pode gerar uma 
economia de 50 a 95% na renda 
mensal. desta forma o dinheiro 
empregado trará um retorno a 
longo prazo.

a energia solar é uma ótima 
opção para o Brasil, pois além 
de ser uma fonte renovável e não 
poluente, é possível obtê-la em 
todas as estações porque o país 
possui grande incidência solar.
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Alguns conjuntos habitacionais têm 
sistema de aquecimento solar
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