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Escolas e creches passam 
por obras de reforma

As 57 unidades educacionais municipais de Pindamo-
nhangaba receberão, a partir deste mês, obras de manuten-
ção e reforma. A primeira unidade a passar por reparos é a 
Escola Municipal Rachel de Aguiar Loberto, localizada no 
Vale das Acácias. O investimento total nas escolas da rede 
será de R$17 milhões.

Projeto busca empoderamento das mulheres plus size
Um projeto 

desenvolvido em 
Pinda está bus-
cando o empo-
deramento das 
mulheres com 

manequim acima 
de 46. A ação “Me-
tamorphose Plus 

Size” se baseia em 
encontros e con-
versas em grupo, 

além de ações 
como ensaios foto-
gráfi cos e ofi cinas 

de maquiagem.

Stand up gospel 
agitará a região 
nesta semana
O humorista Jonathan Nemer estará na região nesta semana. 

Ele apresentará seu show de stand up comedy gospel no Teatro 
Metrópole, de Taubaté, na quinta-feira (21).
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Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

 O EU POÉTICO 

Na construção dos textos, sejam contos ou roman-
ces, normalmente se estabelece uma diferença 

entre o autor que escreve o texto e o que narra a his-
tória; o autor ao não falar por si, cede a sua palavra ao 
narrador, assim como vemos diariamente nas novelas o 
autor deixar de ser ele para ser personagem.

 Na poesia, em especial, o autor não fala, mas dei-
xa uma voz enunciar o poema; constrói o que denomi-
namos “Eu lírico” ou “Eu poético” que vai dar o tom ao 
texto, embora os teóricos denominem o “Eu lírico” como 
narrador personagem, é o sentimento mais profundo so-
bre algum assunto, sendo o “Eu Poético” quem expressa 
o “Eu Lírico” para as outras pessoas por meio da poesia. 
Na nossa rica literatura, o melhor exemplo, a melhor 
referência, é Fernando Pessoa (Lisboa-1888-1935), esse 
que foi considerado um dos maiores poetas da Língua 
Portuguesa e da Literatura Mundial. Ele não criou sim-
ples pseudônimos! Foi mais além! Criou vários poetas, 
personalidades poéticas, os famosos heterônimos, cada 
um com sua visão especial de mundo, seu estilo, sendo 
sobejamente conhecidos: ALBERTO CAIEIRO, ÁLVA-
RO DE CAMPOS E RICARDO REIS. ALBERTO CAIEI-
RO é profundamente identifi cado com a natureza; o seu 
“Eu Poético” revela-se em textos de linguagem simples, 
com o mundo das sensações , com o prazer, senão veja-
mos quando diz na obra “O Guardador de Rebanhos”:

Sou um guardador de rebanhos.
O rebanho é os meus pensamentos,
E os meus pensamentos são todos sensações; 
 Pensar uma fl or e vê-la e cheirá-la.

Por outro lado, ÁLVARO DE CAMPOS, outro he-
terônimo do Grande Poeta, é intensamente ligado ao 

mundo urbano e industrial, como podemos apreciar em 
“Ode Triunfal”:

Ah, poder exprimir-me todo como um motor se exprime!
Poder ir na vida triunfante
 Como um automóvel último modelo!

E, o que dizer desse fantástico heterônimo de Pes-
soa, o RICARDO REIS? Seu “Eu Poético” em linguagem 
formal, se exprime na refl exão racional sobre o existir, 
sente as agruras do tempo, tem consciência ampla da 
inevitabilidade da morte. Percebemos que escreve to-
talmente diferente do bucólico CAIEIRO, do angustia-
do ÁLVARO DE CAMPOS, como podemos sentir nesses 
versos carregados de fi losofi a:

Nem é porque eu sinta
Minha alma é indistinta,
Não sabe o que quer.
É uma dor serena,
Sofre porque vê.
Tenho tanta pena!
Soubesse eu de quê!

 Por fi m, relembro o nosso inesquecível escritor 
gaúcho Mário Quintana (1906-1994), quando em “Can-
ção do Amor Imprevisto”, nos mostra o seu inigualável 
“Eu lírico”, segundo alguns autores, o “ Eu Lírico mas-
culino”:       

Eu sou um homem fechado.
O mundo me tornou um homem egoísta e mau,
E a minha pessoa é um vício triste
Desesperado e solitário,
Que eu faço tudo por abafar.
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FIES abre inscrições para 
vagas remanescentes

A Fabad (Faculda-
de Bíblica das Assem-
bleias de Deus) abriu 
suas portas para mais 
de 30 alunos que par-
ticiparam no sábado 
(16) da aula magna do 
novo curso de pós-gra-
duação em Medicina 
Esportiva. A grande 
atração do dia foi a 
presença do profes-
sor doutor Ibrahim 
Reda El Hayek, que 
com mais de 40 anos 
na área da educação 
se mostrou surpreso 
com as dependências 
e iniciativa da Fabad.  
“O campus é ideal 
para cursos como esse. 
Arborizado e prepa-
rado para receber os 
alunos. Além disso, 
o grande destaque é 
a contribuição que a 
Fabad está trazendo 
para a cidade e o Vale 
do Paraíba, formando 

As inscrições 
para 35 mil vagas 
remanescentes do Fundo 
de Financiamento 
Estudantil (FIES) foram 
abertas na segunda-feira 
(18). As oportunidades 
são referentes ao segundo 
semestre deste ano. Ao 

todo, foram oferecidas 79 
mil vagas para o período.

Pode concorrer 
quem participou de 
alguma edição do Exame 
Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) desde 
2010, quem tenha obtido 
nota mínima de 450 

pontos nas provas e 
tirado mais que zero na 
redação. Além disso, é 
necessário comprovar 
renda familiar mensal 
bruta per capita de até 
três salários mínimos.

As inscrições deverão 
ser feitas exclusivamente 

por meio eletrônico, na 
página do Sistema de 
Seleção do Fies. Depois, 
nos dois dias úteis 
subsequentes, elas terão 
de ser concluídas pelo 
candidato por meio do 
Sistema Informatizado do 
Fies (Sisfi es).

Fabad inaugura curso de 
Pós-Graduação em Medicina Esportiva

profi ssionais para agre-
garem valor à região”.

 O curso de Medici-
na Esportiva propicia 
ao estudante da área es-
portiva, saúde e afi ns o 
aprofundamento do co-
nhecimento em todos os 
segmentos relacionados 
ao esporte e à prática da 
atividade física. Um dos 

focos do curso é a for-
mação para o trabalho 
em equipes multiprofi s-
sionais, que se tornarão 
cada vez mais comuns. 
Com aulas presenciais 
a cada duas semanas, o 
curso tem 360 horas de 
carga horária e duração 
de 18 meses.

 O curso será quinze-

nal com aulas aos sába-
dos. Os interessados em 
começar sua pós-gradua-
ção na Fabad podem ob-
ter mais informações no 
site www.fabad.edu.br, 
pelo telefone (12) 3644-
5172, ou se dirigindo 
até a instituição na rua 
São João Bosco, 1.114, 
Santana.

Ambiente escolar   
           

Com um investimento de R$17 milhões, Pin-
damonhangaba vai recuperar unidades edu-
cacionais da Rede Municipal de Ensino. De 
acordo com informações da prefeitura, as 57 
unidades educacionais municipais recebem, a 
partir de setembro deste ano, obras de manu-
tenção e de reforma. 

A iniciativa prevê reparos de alvenaria, elé-
trica, pintura, hidráulica, troca de telhados 
e colocação de manta térmica nas unidades. 
A primeira unidade a passar pela reforma é 
a escola professora Rachel de Aguiar Lober-
to, localizada no Vale das Acácias. As obras, 
que começaram pelo telhado, também incluem 
troca de piso e outras melhorias necessárias.

Em 2017, 20 unidades – que foram defi ni-
das em conjunto com as gestoras regionais 
– devem receber as obras. As demais escolas 
receberão obras no próximo ano. A ação faz 
parte da estruturação dos serviços e revisão 
dos procedimentos internos – realizado pela 
Secretaria de Educação e pela prefeitura, com 
o apoio de outros setores e secretarias muni-
cipais. 

Com isso, a grande proposta é trabalhar 
para a construção de uma escola pública cada 
vez mais segura e de qualidade: um local em 
que o trabalho de toda a equipe possa ser exe-
cutado da melhor maneira possível. 

Fapesp apoia 39 
projetos para 
inovação de 
pequenas empresas

COLABOROU COM O TEXTO: 
VÍCTOR BELMONTE

***
  A Fapesp (Fundação 

de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo) se-
lecionou 39 projetos de 
pequenas empresas para 
dar apoio à inovação em-
presarial. 

Todas as empresas 
possuem menos de 250 
funcionários – são consi-
derada empresas de pe-
queno porte. Os projetos 
receberão apoio de 200 
mil a um milhão de reais, 
dependendo do estágio 
que a proposta estiver.

Os projetos cobrem 
uma ampla área da tecno-

logia, empresas com dife-
rentes missões e valores, 
com o objetivo de inovar e 
evoluir no mercado. Siste-
ma para inoculação de fer-
mentadores voltado para 
o mercado de cervejas ar-
tesanais e gestor fi nancei-
ro inteligente foram dois 
dos projetos aprovados.

Este já é o vigésimo ano 
desse suporte, benefi cian-
do quase dois mil projetos 
e mais de mil empresas 
de todo o Estado de São 
Paulo. Neste ano, fora os 
39 anunciados, mais 194 
propostas foram aceitas, 
chegando perto do recor-
de anual de 2016 – 228 
projetos.

O curso será quinzenal com aulas aos sábados
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Prefeitura inicia reforma e 
manutenção de escolas e creches

A tradicional festa em louvor 
a São Vicente de Paulo, no Distri-
to de Moreira César, começa dia 
21 e vai até dia 24 de setembro, 
no estacionamento do Cisas. O 
evento é organizado pela paró-
quia com apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da 
Subprefeitura de Moreira César, 
Fundo Social de Solidariedade e 
Associação Comercial de Moreira 
César.

A novena que precede a festa 
já começou no dia 15  acontece 
todos os dias às 19 horas na igre-
ja de São Vicente de Paulo. Nos 
quatro dias de festa haverá missa 
às 19 horas, com o pároco Geral-
do Carlos da Silva e com padre 
Marcos, seguida de quermesse 
com música ao vivo.

Nesta quinta-feira (21), a atra-
ção será o grupo Radiola - que 
tocará os sucessos dos anos 60 
- especialmente da Jovem Guar-
da;  sexta-feira (22), Ministério 

de Adoração Vida Reluz; sábado 
(23), moda de viola com padre 
Marcos e João da Serra, seguidos 
por Legião Urbana Cover.

No domingo (24), dia da fes-
ta, às 9 horas haverá a largada da 
quarta edição do Trilhão de São 
Vicente de motos com inscrição a 
R$ 45 com direito a uma camisa, 
almoço e adesivo para os primei-
ros 200  inscritos (informações 
com Nick 99736-0892 ou Zé An-
tonio 99740-5417); às 9h30, pas-
seio ciclístico com participação 
livre para qualquer pessoa; às 
15 horas, show de prêmios com 
o bingão benefi cente de São Vi-
cente de Paulo; às 17 horas, pro-
cissão; às 18 horas, missa; e às 
20h30 show com a dupla serta-
neja Dyane e Michel.

Uma das novidades da festa 
deste ano será o fechamento do 
estacionamento do Cisas e tam-
bém haverá seguranças. A entra-
da é gratuita.

       ESCOLAS E CMEIS CONTEMPLADOS NA PRIMEIRA FASE DE OBRAS:

- EM Professora Rachel de Aguiar Loberto, Vale das Acácias
- EM Prof. Alexandre Machado Salgado, Bairro das Campinas
- EM Abdias Júnior Santiago e Silva, Santa Cecília
- EM Vito Ardito, Araretama
- EM Regina Célia Madureira de Souza Lima, Araretama
- EM Dr. Francisco de Assis César, Moreira César
- EM Dr. André Franco Montoro, Crispim
- EM Prof. Manoel César Ribeiro, Andrade
- CMEI Maria Aparecida Gomes “Sá Maria”, Pasin
- CMEI José Ildefonso Machado, Lot. Laerte Assumpção
- EM Profª Maria Aparecida Arantes Vasques, Mombaça
- EM Prof. Orlando Pires, Bom Sucesso
- CMEI Profª Olímpia Franco César, Castolira
- EM Serafi m Ferreira, Terra dos Ipês I
- EM José Gonçalves da Silva “Seu Juquinha”, Res. Liberdade
- CMEI Josefi na Cembranelli Schmidt, Jardim Roseli
- CMEI João Fleury Filho, Alto Cardoso
- EM Padre Mário Antonio Bonotti, Maria Áurea
- EM Dr. Ângelo Paz da Silva, Cidade Jardim

As 57 unidades edu-
cacionais municipais de 
Pindamonhangaba rece-
berão, a partir deste mês, 
obras de manutenção e re-
forma. A primeira unida-
de a passar pela reforma é 
a Escola Municipal Rachel 
de Aguiar Loberto, locali-
zada no Vale das Acácias, 
iniciando pela reforma do 
telhado, que já está em an-
damento, além de todas as 
outras melhorias necessá-
rias.

As unidades educacio-
nais necessitam de obras 
são: alvenaria, elétrica, 
pintura, hidráulica e servi-
ços relacionados ao reparo 
dos telhados e colocação 
de manta térmica nas uni-
dades.

Para o prefeito Isael 
Domingues, algumas uni-
dades pediam reforma 
imediata. “Como algumas 
escolas estão sem manu-
tenção há muito tempo, 
isso poderia colocar a se-
gurança das crianças em 
risco, como exemplo, o 
que aconteceu na escola 
que abrigava provisoria-
mente os alunos da ‘Padre 
Zezinho’ que, no começo 
do ano, teve uma queda do 
telhado devido a esta falta 
de manutenção”, explica o 
prefeito. 

De acordo com o secre-
tário de Educação e Cultu-
ra, prof. Júlio Valle, neste 
ano 20 unidades recebe-
rão as obras e as demais, 
no próximo ano. Ele expli-
cou que após os primeiros 
meses de estruturação dos 
serviços e revisão dos pro-
cedimentos internos, não 
somente da Secretaria, 
mas também da própria 
Prefeitura, a Secretaria 

de Educação conseguiu 
estabelecer uma maneira 
de garantir a execução da 
manutenção e dos reparos 
das unidades educacionais 
de maneira prioritária.

“O caminho que cons-
truímos foi a elaboração 
de uma ata de registro de 
preços para serviços de 
uma empresa especiali-
zada de engenharia com 
fornecimento de mate-
riais, mão de obra e equi-
pamentos de serviços ge-
rais de manutenção das 
unidades”, explicou Júlio. 
“A necessidade foi apon-
tada pelas planilhas que 
foram preenchidas pelas 
gestoras de unidade, siste-
matizadas pelas gestoras 
regionais e entregues ao 
Departamento Adminis-
trativo da Educação há 
alguns meses. A proposta 
desenhada inclui, confor-
me esses descritivos, al-
guns serviços essenciais 
de manutenção das esco-
las”, completou.

As primeiras vinte uni-
dades a receberem os re-
paros foram defi nidas em 
conjunto com as gestoras 
regionais. Foram consi-
deradas as necessidades 
de reparos em alvenaria, 
telhado, hidráulica e elé-
trica.

“É importante dizer 
que esse procedimento 
responde, inclusive, à 
demanda identificada na 
primeira pesquisa que 
realizamos com a rede 
no início do ano, na qual 
identificamos que a difi-
culdade mais gritante en-
frentada nas escolas hoje 
consiste justamente nos 
problemas da estrutura 
física das unidades”, re-

Investimento de R$17 milhões vai recuperar unidades 
educacionais da Rede Municipal de Ensino

velou o secretário de Edu-
cação.

À medida que os primei-
ros reparos forem concluí-
dos, as próximas escolas se-
rão incluídas, para que todas 
possam ser contempladas. 
“Depois de uma primeira 
demanda de todas as escolas 
e Cmeis, manteremos a ata 
vigente para que qualquer 
necessidade eventual de re-
paros nas unidades possa 
ser suprida com rapidez”, 
garantiu Júlio. “Todas es-
sas iniciativas vão confluir 
para a construção de uma 
escola pública, cada vez 
mais de qualidade em que 
o trabalho de toda a nossa 
equipe possa ser efetivado 
da melhor maneira possí-
vel”, concluiu.

       

Festa de São Vicente de Paulo começa na quinta-feira
Divulgação

Parte do telhado da Escola Municipal Rachel de Aguiar Loberto, que já recebeu manutenção
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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

“Família, uma Luz 
para a Vida em Socie-
dade”. Com este impor-
tante tema, a Câmara de 
Pindamonhangaba reali-
zou no dia 30 de agosto, 
no Plenário “Dr. Fran-
cisco Romano de Olivei-
ra”, a Sessão Solene em 
comemoração à “Semana 
Nacional da Família”. O 
ato solene foi organiza-
do por meio do Decreto 
Legislativo nº 09/2010 
e dos requerimentos nº 
1.810/2017 e 2.381/2017, 
ambos de autoria do ve-
reador Roderley Miotto 
Rodrigues (PSDB).

A sessão solene foi 
presidida pelo vereador 
Roderley Miotto e con-
tou a participação dos 
vereadores Carlos Mou-
ra – Magrão (Presidente 
do Legislativo/PR), Os-
valdo Macedo Negrão – 
Professor Osvaldo (PR) 
e Ronaldo Pinto de An-
drade – Ronaldo Pipas 
(PR). Também estiveram 
presentes e compuse-
ram a mesa diretora dos 
trabalhos, as seguintes 
autoridades: Sub-pre-
feito de Moreira César, 
Nilson Luiz de Paula 
Santos (que represen-
tou o prefeito Dr. Isael 
Domingues), o Tenente 

Semana Nacional da Família é celebrada
em Sessão Solene que enalteceu paróquias e 

homenageou casais religiosos de Pindamonhangaba
Com a presença de representantes das comunidades

do município, Câmara de Pindamonhangaba lembrou a
importância da família na vida em sociedade

Jaime Augusto (repre-
sentante do Comandante 
do Batalhão Borba Gato, 
Coronel Luiz Cláudio 
Brion), Vigário Forâneo 
de Pindamonhangaba, 
Cônego Joaquim Vicen-
te dos Santos (Paróquia 
Nossa Senhora Rainha 
dos Apóstolos), o orador 
oficial da sessão, Padre 
José Adalberto Vanzella 
(Paróquia São Cristó-
vão); Monsenhor José 
Eugênio de Faria Santos 
(Paróquia Nossa Senho-
ra da Assunção) e Cône-
go Amâncio Calderaro 
Júnior (Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima).

Abrindo os trabalhos 
da noite, o Presidente da 
sessão, vereador Roder-
ley Miotto fez questão de 
agradecer às ex-verea-
doras Genia Dias Ramos 
– Dona Geni e Myriam 
Alckmin Ramos Noguei-
ra pelo “apoio e partici-
pação constante na rea-
lização deste momento 
significativo de tributo e 
veneração à família pin-
damonhangabense”.

Logo em seguida, 
usou a palavra o orador 
oficial da sessão, Padre 
José Adalberto Vanzella 
que destacou inicial-
mente a satisfação ver a 

participação de pastores 
das igrejas evangélicas 
de Pindamonhangaba na 
sessão solene. “Fico con-
tente com a presença dos 
pastores neste evento, 
pela seriedade do traba-
lho realizado em nossa 
cidade”.

Em relação à família, 
Padre Vanzella, discor-
reu sobre os aspectos 
históricos, filosóficos 
e sociológicos da cons-
tituição da sociedade e 
da família. O sacerdote 
enfatizou que “a família 
constitui o fundamento 
da sociedade”. “Quando 
a família se deteriorou 
a sociedade também se 
deteriorou. É preciso ter 
sabedoria, pois é um dom 
e uma virtude dados por 
Deus. Sabedoria e respei-
to são fundamentados na 
fé e no espírito e devem 
ser cultivados nos rela-
cionamentos humanos, e 
isso é fundamental para 
a vida social”, concluiu o 
orador oficial. Após seu 
pronunciamento, Padre 
José Vanzella recebeu 
das mãos do Vigário Fo-
râneo de Pindamonhan-

gaba, Cônego Joaquim 
Vicente dos Santos, um 
Diploma de “Honra ao 
Mérito” da Câmara de 
Pindamonhangaba.

Honrarias 
Em meio a discursos 

emocionados e diversas 
manifestações de apoio à 
família, a Câ-
mara de Pin-
d a m o n h a n -
gaba prestou 
h o m e n a g e m 
– com a en-
trega de Di-
plomas de 
Honra ao 
Mérito – aos 
s e g u i n t e s 
casais pa-
r o q u i a n o s : 
Mário Pin-
to e Izaura Leme Pin-
to (Paróquia Nossa Se-
nhora do Bom Sucesso); 
Francisco de Assis da 
Cunha e Dilza Celes-
te Aparecida da Cunha 
(Paróquia Nossa Senho-
ra Assunção); José An-
tônio Domingos e Maria 
Aparecida Ferreira de 
Araújo Domingos - Nil-
da (Paróquia São Vicen-
te de Paulo); Jairo Gu-

mercindo de Oliveira e 
Regina Célia Ribeiro de 
Oliveira (Paróquia São 
Cristóvão); Edenilson 
Marcondes da Guia e 
Maria Rosimeire Araújo 
da Guia (Igreja Evangé-
lica Monte Sião Cidade 
do Deus Vivo); José Ri-
cardo da Silva e Maria 
Aparecida Gomes Vilela 
da Silva (Paróquia Nossa 
Senhora do Rosário de 
Fátima); João Manoel da 
Silva e Renilva Neri de 
Oliveira da Silva (Paró-
quia São Miguel Arcan-
jo); Edvaldo de Carvalho 
e Maria Helena Garcia de 
Carvalho (Paróquia São 
Benedito); Luiz Gonzaga 
Camargo e Isabel Maria 
Barbosa Camargo (Pa-
róquia Nossa Senhora 
Rainha dos Apóstolo); 

Rafael Ramos e 
Maria Aparecida 
de Oliveira Ra-
mos (Paróquia 
Nossa Senho-
ra das Graças); 
Vanderlei Be-
larmino Pereira 
e Cleide Simões 
da Costa Pereira 
(Paróquia San-
tana); Luís An-

tônio Oliveira de Paulo 
e Nilcéia Ferreira Souza 
de Paulo (Pastoral da 
Família do Instituto Sa-
lesiano) e Jorge de Jesus 
Garcia e Alda de Fátima 
Silva Garcia (Movimen-
to das Equipes de Nossa 
Senhora).

Família
constituída 
à Luz de Deus
Falando em nome do 

Legislativo, o presiden-
te da sessão, vereador 
Roderley Miotto mani-
festou seu apoio integral 
a “família constituída à 
Luz de Deus” e enalte-
ceu o trabalho de todas 
as paróquias e igrejas 
em prol das famílias da 
cidade. “Nós passamos 
por momentos muito di-
fíceis no País e estamos 
vendo como a família 
é atacada em todos os 
setores da sociedade. 
E quando a família é 
desestruturada, natu-
ralmente a sociedade 
também sofre e se de-
sestrutura. O que vimos 
aqui hoje são exemplos 
de que ainda é possível 
manter a missão que 
Deus nos confiou que é 
manter a nossa família 
unida, orando e valori-
zando a nossa fé e nos-
so respeito às coisas de 
Deus”, finalizou.

Ao final, ao som da 
Banda Angelus, na Pa-
róquia do Santana, to-
dos os padres, diáconos 
e religiosos presentes 
receberam a benção do 
Vigário Forâneo de Pin-
damonhangaba, Cône-
go Joaquim Vicente dos 
Santos, encerrando a 
Sessão Solene em come-
moração à “Semana Na-
cional da Família”.

Mesa Diretora da Sessão Solene com a presença de autoridades 
civis e militares e sacerdotes de Pindamonhangaba

Na Sessão Solene em comemoração à “Semana Nacional da Família”, a Câmara de Pindamonhangaba prestou homenagem aos casais
paroquianos da cidade com a entrega de Diplomas de Honra ao Mérito

O orador, Padre José 
Adalberto Vanzella; 

abaixo, a Banda Angelus, 
da Paróquia do Santana

EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2017

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que, no Pregão 
Presencial 08/2017, referente a Contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de manutenção e suporte em sistema PABX digital 
Intelbras Impacta 220, em base mensal, por um período de 12 (doze) 
meses, o objeto foi adjudicado e homologado sem ressalvas como segue, 
no valor total de R$ 13.080,00 (treze mil e oitenta reais) à Empresa 
Rodrigues Cruz Telecomunicação e Eletricidade Eireli - EPP, 
CNPJ 61.836.565/0001-06, devendo a referida empresa comparecer ao 
mesmo endereço do evento anterior para retirada da autorização de serviço, 
conforme item 7 do precedente edital. 
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Circuito Cultural Paulista traz 
“Cirquim do Serafim” para o Teatro Galpão

Estão abErtas as insCriçõEs 
para o Miss bElEza nEgra

A parceria entre a Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por meio 
do Departamento de Cultura, e 
o Governo do Estado, por meio 
do Circuito Cultural Paulista, 
traz ao Teatro Galpão o espetá-
culo gratuito “Cirquim do Sera-
fim”. A apresentação será neste 
sábado (23), às 20 horas.

Com entrada gratuita e livre 
para todos os públicos, o espetá-
culo tem 60 minutos de duração 
e os ingressos devem ser retira-
dos a partir das 19 horas, na bi-
lheteria do teatro.

Humor ingênuo

Nesta montagem do Grupo 
Circo Navegador, dois palha-
ços cultuam a imagem do se-
nhor Serafim, o finado dono 
do circo, e perpetuam a sua 
presença por meio da crença 
de que ele ainda pode voltar. 
A dupla “Esfarrapada e Famin-
ta”, porém, feliz e com um hu-
mor ao mesmo tempo ácido e 
ingênuo, chega de uma longa 
caminhada em busca de seus 
sonhos, carregando na baga-
gem as dificuldades de uma 
vida de muito trabalho e pou-
cos prazeres.

Montam um cirquinho esti-
lizado que se apresenta apenas 
com os contornos dos mastros 
da lona, que são coloridos com 
fitas de cetim e pequenas lâm-
padas. Eles têm a consciência 

Dupla “Esfarrapada e Faminta” diverte o público com humor ingênuo

de que são apenas operários de 
montagem do circo e que nun-
ca serão artistas. Mas, na prá-
tica, fazem o espetáculo sem 

perceber, esbanjando a simpli-
cidade típica dos palhaços.

A espera pelo senhor Sera-
fim, o dono do circo, é o moti-

vador dos palhaços esfomeados 
que vão trapaceando um ao ou-
tro em busca de passar o tempo 
e enganar a fome, enquanto a 

plateia se diverte com as trapa-
lhadas clássicas e as soluções 
inusitadas para problemas ine-
xistentes.

Já estão abertas as inscrições 
para o Miss Beleza Negra Vale 
do Paraíba 2017. O concurso é 
promovido por Vanderson San-
tos, está em sua segunda edição 
e desta vez terá abrangência re-
gional. “Ano passado fizemos o 
Miss Beleza Negra Pindamo-
nhangaba. O sucesso foi grande 
e mulheres negras de outras ci-
dades pediram para participar. 
Então, neste ano, abrimos para 
todo o Vale do Paraíba”, destaca 
Vanderson.

Para se inscrever basta ter 

idade acima de 17 anos e ser ne-
gra. A inscrição é gratuita e cada 
candidata deve pagar apenas o 
valor da camiseta do concurso 
(R$ 30). Não haverá seletiva 
e as inscrições se limitam a 30 
candidatas.

No desfile, que será no dia 26 
de novembro, as candidatas se-
rão avaliadas por um júri. Elas 
desfilarão em traje casual, maiô 
e gala.

Serão premiadas a que apre-
sentar o Melhor Traje de Gala, a 
Miss Internet, a Miss Simpatia, 

a Musa e a grande campeã, que 
será a Miss Beleza Negra.

Todas receberão diversos 
brindes e a vencedora, além de 
faixa e coroa, receberá premia-
ção em dinheiro. 

As inscrições podem ser fei-
tas no Salão V&P, que fica na 
praça Desembargador Eduardo 
de Campos Maia (antigo Fó-
rum), 61, no centro. Mais infor-
mações pelo telefone 12-99254-
1542.

O evento acontecerá na Asso-
ciação Atlética Ferroviária.

Desfile aconterá dia 26 de novembro, na A.A. Ferroviária 

O humorista Jonathan 
Nemer estará na região 
nesta semana. Ele apresen-
tará seu show de stand up 
comedy gospel no Teatro 
Metrópole, de Taubaté, na 
quinta-feira (21).

Jonathan Nemer con-
quistou projeção artística 
pelas paródias relacionadas 
ao universo evangélico e 
pelo seu humor sem pala-
vrões. Jonathan ampliou 
seu sucesso com suas atu-
ações no Youtube, em um 
canal pessoal e, posterior-
mente, no canal Desconfina-
dos, onde publica diversos 
esquetes para mais de um 
milhão e quatrocentos mil 
inscritos.

Ele já apresentou seu 

show por quase todo o Bra-
sil, passando por 22 Estados 
e tem como diferencial a 
censura livre, ou seja, sem 
palavrões em seu conteúdo, 
podendo ser um programa 
para toda a família.

Os ingressos custam a 
partir de R$ 30 mediante a 
doação de 1kg de alimento 
não perecível. Eles podem 
ser adquiridos na Escola de 
Idiomas Fisk (rua Engenhei-
ro Fernando de Matos, 289, 
centro, Taubaté) ou pelo 
site http://bilheteriarapida.
com.

A apresentação será a 
partir das 20 horas no Te-
atro Metrópole (rua Duque 
de Caxias, 312, centro,-
Taubaté).

Stand up gospel agitará 
a região nesta semana

Divulgação

Divulgação

Portal R3

Jonathan 
conquistou o 
público com 

um humor sem 
palavrões



6 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 20 de setembro de 2017

ABANDONO DE EMPREGO

A empresa LINCE ZELADORIA EIRELI EPP, CNPJ: 17.081.533/0001-48 sito a Rua 
Major José dos Santos Moreira, 646 São Benedito, na cidade de Pindamonhangaba 
– São Paulo, declara que o empregado MISAEL CORREA, portador da Carteira de 
Trabalho nº 10245 série 00016 está ausente do emprego desde o dia 01 de Agosto 
de 2017, configurando assim o abandono de emprego de acordo com as Leis 
Trabalhistas vigente no país.

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – São Benedito 
 CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

      

 

AGINDO NO PRESENTE, CONSTRUÍMOS O FUTURO. 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL  
VAGA REMANESCENTE – GESTAO 2017/2019/CMDCA. 

O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Pindamonhangaba na pessoa de sua Presidente, no uso de suas atribuições legais, e com 

base na Lei Municipal 2.626/91, bem como diretrizes aprovadas na 10ª Reunião Ordinária, 

ocorrida no dia 12 de setembro de 2017, vem CONVOCAR os movimentos de defesa dos 

direitos, as entidades de atendimento e de estudos e pesquisas, relacionadas à criança e ao 

adolescente, com sede no município de Pindamonhangaba para o credenciamento e inscrição 

de candidatos visando completar o quadro de representantes da sociedade civil, na vaga de 

conselheiro suplente, que deverá integrar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, na Gestão 2017/2019, cujas normas são regidas pelo presente Edital. 

 

REGIMENTO ELEITORAL 
Artigo 1°. Ficam convocados os movimentos de defesa dos direitos, as entidades de 

atendimento e de estudos e pesquisas, relacionadas à criança e ao adolescente, com sede no 

município de Pindamonhangaba para concorrer a 01 (uma) vaga remanescente de 

representação da sociedade civil do CMDCA - Pindamonhangaba. 
Artigo 2º. O pedido de credenciamento dos representantes deverá ser feito impreterivelmente 

no dia 26 de setembro de 2017, às 8 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, oportunidade em que, ato contínuo, será realizada a Assembléia de 

Eleição e Posse para o preenchimento da vaga de conselheiro suplente. 
Artigo 3º. Os movimentos de defesa dos direitos, as entidades de atendimento e de estudos 

e pesquisas, relacionadas à criança e ao adolescente, com sede no município de 

Pindamonhangaba deverão demonstrar no momento da sua inscrição: 

I – Para Entidade de atendimento: 

Ficha de inscrição (conforme modelo) 

Copia do registro no CMDCA ou protocolo de renovação. 

II – Para os Movimentos de defesa dos direitos e Entidades de Estudos e Pesquisas: 

Ficha de Inscrição (conforme modelo) 

Comprovação de existência. 

Artigo 4º. Os movimentos de defesa dos direitos, as entidades de atendimento e de estudos 

e pesquisas, relacionadas à criança e ao adolescente, com sede no município de 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – São Benedito 
 CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

      

 

AGINDO NO PRESENTE, CONSTRUÍMOS O FUTURO. 

ANEXO - FICHA DE INSCRIÇÃO 
Processo eleitoral para representantes da Sociedade Civil – CMDCA (2017/2019) 

 

Instituição: ______________________________________________________________  

Tipo: Movimento (  )   Entidade de Atendimento ( ) Entidade de Estudos e Pesquisa (  )   

Endereço Completo: _______________________________________________________ 

Telefone de contato: _______________________________________________________ 

Email: __________________________________________________________________ 

Data de Fundação ou Inicio das Atividades: ____________________________________ 

Representante Legal (Coordenador do Movimento) 

Nome: __________________________________________________________________ 

RG: ______________________ CPF: _________________________________________ 

Telefone para contato: ____________________ Email:____________________________ 

 
Indicados para o processo eleitoral  
Nome: __________________________________________________________________ 

RG: ____________________________CPF: ____________________________________ 

Telefone para contato: __________________email: _______________________________ 

Nome: __________________________________________________________________ 

RG: ____________________________CPF: ____________________________________ 

Telefone para contato: __________________email: _______________________________ 

 
Atividades e/ou principais projetos executados em 2016: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Documentos Apresentados 
(  ) Ficha de Inscrição 
(  ) Cópia do Registro no CMDCA ou Protocolo de Renovação (para entidades de atendimento) 
(  ) Cópia do documento que identifique os dirigentes em exercício 
(  ) Lista nominal, assinada e com número de documentos de identidade de, pelo menos 10 (dez) 
integrantes do movimento, da qual conste também o nome de seus dirigentes, com os respectivos 
endereços. 
(  ) Outros. Quais ________________________________________________________________ 
 

Pindamonhangaba, ____ de______________ de 2017. 
 

__________________________________________________  
(Identificação e Assinatura do Representante Legal) 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991  
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II 
Avenida Albuquerque Lins, 138 – São Benedito 
 CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

      

 

AGINDO NO PRESENTE, CONSTRUÍMOS O FUTURO. 

Pindamonhangaba indicarão 2 (dois) representantes, por escrito, conforme modelo anexo e 

concorrerão entre si na data apresentada no parágrafo único do artigo 2º deste edital. 

Artigo 5°. Na sequencia, o eleito será proclamado empossado e integrará o conselho para 

participação da 11ª. reunião ordinária do CMDCA – Gestão 2017/2019.  

Artigo 6º. Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria Executiva do CMDCA. 

 
 

 

Carla Henriete Bevilacqua Piccolo 
Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 124/2013 (PMP 18792/2013) 
Foi firmado o aditamento 01/2017, de 11/08/2017, ao contrato 132/2013, que cuida 
de “contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos 
automotivos, manutenções preventivas e corretivas, com aplicação de peças e/ou 
fornecimento de peças genuínas da marca dos veículos ou originais de fábrica para 
os veículos de diversas marcas, pertencentes à frota operacional da SES da PMP”, 
para prorrogação até 26/08/2018, e reajuste de 2,1061% conforme variação do IPC 
FIPE, passando o valor mensal para R$ 54.892,52, assinando pela contratante a Sra 
Valéria dos Santos, e pela contratada, empresa Elizandra Mara de Lima Peças ME, 
a Sra Elizandra Mara de Lima.

LEI Nº 6.045, DE 25 DE JULHO DE 2017.

Denomina uma via pública no Loteamento Flamboyant de FRANCISCO ALVES 
CORRÊA.
(Projeto de Lei nº 94/2017, de autoria do Vereador Professor Osvaldo Macedo 
Negrão)

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de FRANCISCO ALVES CORRÊA, a Rua 19 do Loteamento 
Residencial e Comercial Flamboyant, no Município de Pindamonhangaba. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 25 de julho de 2017.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Ricardo Alberto Pereira Piorino
Secretário de Gestão e Articulação Política

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 25 de 
julho de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.922, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017.

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba,  no uso de suas 
atribuições legais, e nos termos do art. 10 e § 4º da Lei Federal nº 12.232, de 29 
de abril de 2010, Resolve NOMEAR os senhores a seguir relacionados para 
constituírem Subcomissão Técnica para análise e julgamento das propostas técnicas 
com referência a concorrência pública para contratação de agência de propaganda.

I -  Deniele Simões    - R.G. 27619459-7

II -  Jucélia Batista Ferreira   - R.G. 680911 SSP/RO

III -  Lucas de Aguiar Rodrigues Cembranelli  - R.G. 275.688.90-2 

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de setembro 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 18 de 
setembro de 2017.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos 

 
                   PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA 

ESTADO DE SÃO PAULO 
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PORTARIA GERAL Nº 4.900, DE 26 DE JULHO DE 2017. 
 
 

Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e de acordo com o art. 4º do Decreto nº 4.416, de 30 de novembro de 2007,  

 
RESOLVE  

 
Art. 1º NOMEAR os membros abaixo indicados para constituírem o 

CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL, AMBIENTAL E 
ARQUITETÔNICO DE PINDAMONHANGABA, a saber: 

 
      Representantes do Poder Público 
 
a)  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO 
     Titular:     Urbano Reis Patto Filho 
     Suplente:  Fernando Prado Rezende 
 
b)  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
     Titular:     Alcemir José Ribeiro da Palm 
     Suplente:  Carlos José Laurinho Lemes 
 
c) SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
    Titular:     Eliane Aparecida Logato Fernandes 
    Suplente:  Rose Fátima S. Oliveira Costa 
 
d) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
    Titular:  José Francisco de Azevedo Souza Caramez 
    Suplente: Ana Lúcia Gomes de Araújo 
 
e) SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS 
    Titular:  Anderson Plínio da Silva Alves 
    Suplente: Marcela Ferraz Rufato 
 

Art. 2º O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, 
permitida uma única recondução, por igual período. 

 
Art. 3º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Pindamonhangaba, 26 de julho de 2017. 

          
 
 
                          Isael Domingues                                                       Marcelo Martuscelli 
                         Prefeito Municipal                                 Secretário de Desenvolvimento Econômico 
 

 
Ricardo Alberto Pereira Piorino 

Secretário de Gestão e Articulação Política 
Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 26 de 

julho de 2017. 
 

Anderson Plínio da Silva Alves 
                    Secretário de Negócios Jurídicos  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 

FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 

pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 
 

Processo Físico nº: 0506856-97.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Geraldo Valentin de Carvalho 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Geraldo Valentin de Carvalho 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0506856-97.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 08/11/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:  
Valor da Dívida: R$ 3.290,77 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 27 de julho de 2017. 
 
 

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 

FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 

pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 
 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 
 

Processo Físico nº: 0507957-72.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Oscar Valasco 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Oscar Valasco 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0507957-72.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 08/11/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:  
Valor da Dívida: R$ 1.253,57 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 27 de julho de 2017. 
 
 

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Digital nº: 1500588-97.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Proloja Sistemas 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). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Proloja Sistemas Ltda 
Documentos da Executada: CNPJ: 02.491.352/0001-12 
Execução Fiscal nº: 1500588-97.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 07/01/2016 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 29550/2016 e outras 
Valor da Dívida: R$ 1.549,70 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de junho de 2017. 
 
 

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO  
 

Processo Digital nº: 1500822-79.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Sonia Maria de Carvalho-representação Comercial e outro 
 

 
Justiça Gratuita 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DAS 
EXECUTADAS ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por 
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Sonia Maria de Carvalho-representação Comercial e Sonia Maria de Carvalho 
Documentos da Executada: CNPJ: 14.646.388/0001-07 e CPF 043.896.748-89 
Execução Fiscal nº: 1500822-79.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 07/01/2016 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 27899/2016 e outras 
Valor da Dívida: R$ 1.273,52 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de junho de 2017. 
 
 

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO  
 

Processo Digital nº: 1500838-33.2016.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Silvana Geralda Damasceno Braga 
 

 
Justiça Gratuita 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA 
EXECUTADA ABAIXO RELACIONADA, expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Silvana Geralda Damasceno Braga 
Documentos da Executada: CPF: 156.946.288-70 
Execução Fiscal nº: 1500838-33.2016.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 04/01/2013 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 12105/2013 e outras 
Valor da Dívida: R$ 974,94 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de junho de 2017. 
 
 

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO 
 

Processo Digital nº: 1502327-42.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Benedito Luiz da Silva 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA 
EXECUTADA ABAIXO RELACIONADA, expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Benedito Luiz da Silva 
Documentos da Executada: CPF: 601.830.128-87 
Execução Fiscal nº: 1502327-42.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 14/01/2015 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 46944/2015 e outras 
Valor da Dívida: R$ 1.333,46 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de junho de 2017. 
 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Município recebe 
prêmio por 
tratamento de 
tuberculose
O Setor de Infectolo-

gia da Secretaria de Saú-
de e Assistência Social 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba receberá, 
na segunda-feira (25), 
um prêmio de reconhe-
cimento referente à taxa 
de cura no tratamento de 
tuberculose. O município 
ultrapassou a meta esta-
belecida pela Secretaria de 
Saúde do Governo do Es-
tado de São Paulo, que era 
de 85%, e atingiu o índice 
de 91,30% dos pacientes 
com a enfermidade.

“O sucesso no trata-
mento, que deve durar 
6 meses, e no índice de 
excelência alcançado foi 
possível em decorrência 
da integração de toda a 
equipe e também com a 
participação das unidades 
de saúde do município”, 

explicou o diretor do De-
partamento de Proteção 
aos Riscos e Agravos à 
Saúde, Rafael Lamana.

O município está entre 
as três cidades do estado 
de São Paulo que recebe-
rão o prêmio de reconhe-
cimento no tratamento 
supervisionado - que con-
siste na atenção e assis-
tência à saúde não só ao 
paciente como também na 
população que tenha con-
tato próximo a ele.

A tuberculose é uma 
doença infectocontagiosa, 
que causa infecção princi-
palmente nos pulmões. A 
forma de contágio é direta 
principalmente em aglo-
merações de pessoas, pois 
ao falar, espirrar ou tossir, 
pequenas gotas de saliva 
que contêm o agente in-
feccioso podem contami-

nar outro individuo.
Em sua grande maio-

ria pessoas infectadas com 
tuberculose, apresentam os 
seguintes sinais e sintomas: 
tosse seca contínua no iní-
cio, depois com presença de 
secreção por mais de quatro 
semanas; cansaço excessivo; 
febre baixa geralmente à tar-
de; sudorese noturna; falta 
de apetite; palidez; emagre-
cimento acentuado; rouqui-
dão; fraqueza.

O tratamento se faz 
através de antibióticos 
com efi ciência de 100% 
na cura, quando não há 
abandono no tratamento. 
Para isso, é importante 
que o paciente seja acom-
panhado por equipes com 
médicos, enfermeiros, 
assistentes sociais e visi-
tadores devidamente pre-
parados.

Pindamonhangaba 
e região ganham 
novo canal de TV

Em breve, Pinda-
monhangaba e cidades 
vizinhas ganharão um 
novo canal de televisão. 
A Rede RVC, o canal 
de TV da Funvic, será 
inaugurada dia 21 de 
setembro. Antes desta 
data, a TV está no ar em 
fase de testes. O projeto 
da emissora terá duas 
etapas: a primeira, ago-
ra em setembro, será 
sintonizada em Pinda-
monhangaba e Taubaté 
pelo canal 8 da opera-
dora Net. 

O próximo passo é 
entrar em sinal aberto 
para toda a Região Me-
tropolitana do Vale do 
Paraíba, com as torres 
de transmissão já insta-
ladas no Pico do Itapeva 
e nos Altos de Santana, 
em São José dos Cam-
pos.

O novo canal de TV 
chega com uma progra-
mação 24 horas com 
jornalismo, esporte, en-
tretenimento, prestação 
de serviço, educação, 
música, desenhos, entre 

outras atrações. Uma 
das novidades para a 
região será a transmis-
são ao vivo de eventos 
esportivos, como os jo-
gos de vôlei do time de 
Taubaté, apoiado pela 
Funvic.

Recentemente os 
apresentadores fi zeram 
uma tarde de integra-
ção, com a presença 
dos diretores da insti-
tuição. Foi um momen-
to especial para cada 
um que faz parte deste 
projeto.

Inep altera data do Encceja e muda exame para novembro
O Exame Nacional 

para Certificação de 
Competências de Jo-
vens e Adultos (Enc-
ceja Nacional) 2017 
teve novamente a data 
alterada pelo Instituto 
Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacio-

nais Anísio Teixeira 
(Inep), de acordo com 
publicação do Diário 
Oficial de terça (19).

A prova será apli-
cada em 19 de novem-
bro, e não mais em 22 
de outubro. A abertura 
dos portões e o início 

do exame foram adia-
dos em uma hora, por 
causa do horário de 
verão.

A explicação para 
a mudança de data é 
“um atraso na homolo-
gação da licitação, que 
inviabilizou a distri-

buição dos participan-
tes nos locais de prova 
dentro do cronogra-
ma”. Esta é a segunda 
vez em que o Inep alte-
ra o exame - em agos-
to, houve também uma 
retificação do calendá-
rio, com a mesma jus-

tificativa de problemas 
de logística.

O exame pode for-
necer o diploma de 
Ensino Fundamen-
tal ou Ensino Médio 
para pessoas que não 
se formaram na idade 
escolar correta. Em 

2017, será aplicado 
para 1.573.862 candi-
datos. Desses, 301.583 
farão provas para o 
Ensino Fundamental e 
1.272.279, para o Ensi-
no Médio. A aplicação 
ocorrerá em 564 mu-
nicípios do Brasil.

Divulgação
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Projeto busca 
empoderamento das 
mulheres plus size

Um projeto desenvolvido 
em Pindamonhangaba 
está buscando o empo-

deramento das mulheres com 
manequim acima de 46. A ação 
“Metamorphose Plus Size”, ide-
alizada por Allan Fernandes e 
Eliade Estevam, surgiu após a 
realização do Concurso Miss 
Plus Size Regional, em julho 
deste ano. 

“Nos encontros que fazíamos 
para ensaiar os desfi les, perce-
bemos que sempre que havia 
uma roda de conversas, elas se 
soltavam, falavam de muitos 
traumas e medos e, no fi nal, to-
das pareciam mais relaxadas e 
até alegres”, conta Allan.

Com essa percepção, após o 
fi m do concurso, ele continuou 
em contato com algumas mu-
lheres e começaram a fazer reu-
niões e bate-papos. “A cada dia, 
elas apareciam mais bonitas, 

Vanessa Coelho, que resgatou a autoestima nas 
conversas com outras mulheres plus size

Karoline Cuba e Tati Stuchi participam 
desde o ínicio das ações

Exergar a própria beleza, mesmo fora dos padrões, é um dos objetivos principais 
da ação que tem atraído muitas mulheres

Ação conta com reuniões, piqueniques, palestras e ensaios fotográfi cos O idealizador Allan Fernandes com as participantes do projeto

mais confi antes e notamos que a 
troca de experiência trazia esse 
empoderamento a elas”, explica 
o idealizador.

Diante disso, os encontros 
passaram a ser periódicos e ou-
tras ações surgiram. “Eu pro-
pus a elas que fi zéssemos en-
saios fotográfi cos. E virou uma 
festa, porque a gente se reunia 
para escolher o fi gurino, fazer 
a maquiagem e escolher as lo-
cações. E todas participavam 
dos ensaios umas das outras. É 
muito empolgante e contagian-
te a alegria delas”, ressalta Elia-
de Estevam.

A estudante Tatiana Stuchi  
tem 22 anos, mas longa expe-
riência. Ela desfi la e trabalha 
como modelo Plus Size desde a 
adolescência. Seu próximo de-
safi o será representar o Estado 
de São Paulo no Miss Plus Size 
Nacional, em novembro. Ela 

participa do projeto e comemora 
os resultados. “A cada trabalho 
de autoestima realizado, a cada 
resposta positiva das meninas, 
é muito gratifi cante. Principal-
mente quando conseguimos de-
volver o sorriso de alguém que, 
muitas vezes, não passava nem 
na frente do espelho”, relata.

Mudança de vida

Esse era o caso de Karoline 
Cuba, que frequenta as reuniões. 
“Através desse projeto aprendi 
a me amar, a ser quem eu sou. 
Peso cem quilos, mas agora te-
nho a autoestima lá em cima! 
Foi uma mudança de dentro pra 
fora e hoje posso dizer que sou 
quem eu sempre quis ser. Gor-
da, saudável e feliz!”, garante. 

Vanessa Coelho encontrou 
no projeto, a compreensão que 
não tinha em casa. “Eu sofria 

discriminação dentro da famí-
lia. Tinha um marido que me 
desprezava e eu aceitava tudo 
porque não acreditava no meu 
potencial”. 

Atualmente, Vanessa, que 
se divorciou, está feliz com sua 
aparência. “Me reconheço como 
uma mulher interessante. Me 
sinto feliz e não deixo mais nin-
guém me dizer que não sou bo-
nita porque não me enquadro 
num determinado padrão”, afi r-
ma ela, que recebeu propostas 
para atuar como modelo plus 
size.

O mais recente encontro do 
grupo aconteceu no último sá-
bado (16), no Parque da Cidade. 
Novas reuniões serão marcadas 
em breve.

Mulheres interessadas em 
saber mais sobre o projeto ou 
participar dos encontros devem 
entrar em contato pelos telefo-
nes 12-981152895 (Eliade) e 12-
991163666 (Allan). Também há 
informações pelas redes sociais 
Instagram @Allanrogi.noivas, 
@Eli_estevam e pelo Facebook 
@Eli Estevam, e @Miss Plus 
Size Regional.

ma ela, que recebeu propostas ma ela, que recebeu propostas 
para atuar como modelo plus 
size.

ma ela, que recebeu propostas 
para atuar como modelo plus 
size.

B
Tribuna do Norte

QUARTA-FEIRA

FOTOS: ELI ESTEVAM
TEXTO: AIANDRA ALVES MARIANO


	TN2001
	TN2002
	TN2003
	TN2004
	TN2005
	TN2006
	TN2007
	TN2008

