
O Natal se apro-
xima e o Papai Noel 
chega a Pindamo-
nhangaba nesta sex-
ta-feira (1º/12), com 
o Paradão de Natal, 
trazendo à frente a 
Carreta da Alegria.

O desfi le terá início 
às 19 horas em frente 
à Dokar Veículos e se-

guirá em carreata até 
a praça Monsenhor 
Marcondes, por volta 
de 20 horas. Papai 
Noel e os duendes 
encerram o Paradão 
e já começam  a rece-
ber as crianças e suas 
cartinhas na casinha 
montada na praça.
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Paradão 
de Natal  
marca 
chegada do 
Papai Noel

Funcionários da prefeitura trabalham para terminar Casa do Papai Noel e presépio na pça. Monsenhor Marcondes

Joyce Dias

MUTIRÃO DO GOIABAL SEGUE ATÉ DOMINGO
Sábado (2) e domingo (3) se-

rão os últimos dias do mutirão 
para regularização de imóveis 
e lotes do Goiabal. No primei-
ro fi m de semana, mais de 200 
imóveis foram cadastrados pela 
prefeitura.

Inscrição para 
o Vestibular da 
Fatec termina na 
próxima semana

A Ginástica Rítmica foi uma das modalidades que foram avaliadas no último fi m de semana

Festival de Esportes termina no � m de semana
A prefeitura promove o Festival 

de Esportes até este domingo (3), 
com o intuito de avaliar o trabalho 
desenvolvido com os mais de 2.300 
alunos das escolinhas ao longo do 
ano de 2017.

O festival está avaliando 
crianças e adolescentes de 7 a 17 
anos em diversas modalidades e  
“promovê-las” para as turmas de 
treinamentos, para a troca de faixa 
ou de categoria.

JOGOS MUNICIPAIS 
DO IDOSO 
MOVIMENTAM 
A CIDADE

ROTARY CLUB 
HOMENAGEIA 
PROFESSOR 
“NOTA 10” 
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BAR DA ÁGUA PRETA Pinda: 
9/12 (sábado 20h) - Henrique To-
ledo. Av. Ana Amelia Batista, 356, 
bairro Morumbi.

BAR DO MINEIRO Pinda: 
Show ao vivo toda quinta-feira – 
Bruno & Hyago. Rua JuóBananéri, 
Alto do Cardoso.

CENTRO DE CONVIVÊNCIA 
do Idoso (CCI) Pinda:  Baile todo 
sábado às 18h30. Para pessoas a 
partir de 50 anos. Av. Abel Corrêa 
Guimarães, Vila Rica.

CERVEJARIA DO GORDO 
Lorena:  2/12 (sábado) – Henri-
que & Juliano.  Via Dutra, sentido 
Guará-Lorena.

CHICK NA ROÇA Taubaté: 
1º/12 (sexta 22h) – Noite do carro 
cheio. Até 4 pessoas paga 1 en-
trada. Cinco ou mais todos são vi-
pBanda Vale Sertanejo + Rodrigo 
Mello. Estrada do Barrero.

CLUBE DO VAQUEIRO Ro-
seira: 2/12 (sábado) – Maycon 
Valle & Daniel. Noite do Coringa. 
As primeiras classifi cadas ganham 
prêmio em dinheiro e escolhem o 
coringa para ganhar combo de be-
bida.  Dj Toni Balada. Elas vip até 
0h. Estrada Roseira-Aparecida.

CLUBE DO LAZER Taubaté:  
Domingo -   3/12 - Banda Ocean. 
10/12 - Tropicalientes. Quarta-
feira - 6/12 - Jorginho e banda. 
13/12 - Rogério Gobbo. Tel 3633-
5389.

CREIX TÊNIS CLUBE Tre-
membé: 2/12 (sábado 23h) 
-  Banda ao vivo. Vários free-dan-

cers. Pegue seu cartão fi delidade.
ESTANCIA NATIVA VALE 

Caçapava: 1º/12 (sexta) – Festa 
Membro Vip. 2/12 (sábado) – MC 
Livinho. Luan Santana. 7/12 (quin-
ta) - Rio Negro & Solimões.

FERROVIÁRIA Pinda sexta-
feira: 1º/12 – César Barbosa.Por-
ções, churrasco, caldinhos, cerve-
ja e chope. Homem e mulher R$ 
15  (preço único). Associado não 
paga. Informações tel. (12) 2126-
4444.

FERROVIÁRIA Pinda: 9/12 
(sábado 22h) - Embalos de Sába-
do à Noite. Evento em benefício 
de um garoto que precisa de uma 
prótese. Dj Marquinhos Overdan-
ce. Não associado R$ 15,00 preço 
único e associado não paga.  Tel 
2126-4444.

FERROVIÁRIA Pinda: 16/12 
(sábado 22h) – Esquenta Hawaii. 
GabyHadassa e banda. Sertanejo, 
pop e axé. Dj Marquinhos Over-
dance. Associado não paga. Não 
associado R$ 20 o 1º lote.

FERROVIÁRIA Pinda:  
13/1/18 (sábado 17h):   BeerRun, 
com show da Banda Rock Way. 
Os participantes terão camiseta, 
medalha, hidratação de percurso, 
caneca cheia de chop e refi l.  Os 
associados devem se inscrever na 
Academia.

FERROVIÁRIA Pinda: 20/1/18 
– Sábado – 22h – Noite no Hawaii. 
Realização Ferroviária/ADC Nove-
lis. 2 ambientes e 4 atrações. Ban-
dAbala + Dj Marcelo Boto + César 

Barbosa + Puxador de Samba do 
Rio de Janeiro a Banda Bateria.

LIONS CLUBE Pinda: 8/12 
(sexta 20h30) – Jantar dançante 
com banda ao vivo. R$ 30 adultos 
e R$ 10 crianças e adolescentes. 
Comemoração do centenário do 
Lions.

MANGUERÃO Pinda: A di-
reção informa que o baile está 
suspenso por motivo de reformas, 
devendo retornar em breve.

PARQUE DA CIDADE Pinda: 
10/12 (domingo 12 às19h) - Do-
mingo no Parque. Urban Mix + 
Bellator Rock + Zumba professora 
Karina + Djs Marcelo Ratto.

PINDABAR:  Segunda Serta-
neja com banda ao vivo. Quarta 
Sertaneja: Banda ao vivo. Sexta 
– Roda de Samba.  Sábado - Ser-
tanejo.  Domingo -  Fabiano Maga-
lhães convida.

RANCHO SANTA FÉ Apareci-
da:   1º/12 (sexta) - André Mora-
es. 8/12 - Cristiano Barreto. 

RECANTO CAIPIRA Pinda, 
no Sindicato Rural: Banda ao vivo 
toda quinta-feira e às 22h30 tem 
sopa na faixa. 2/12 (sábado 20h) 
– Jean Costa & Danilo. 7/12 (quin-
ta 20h) - Wilson & Washington. 
Tel. (12) 99775-0389.

RECINTO SÃO VITO Morei-
ra César Pinda: Domingo às 20h:  
3/12 - Brunop & Hyago. 10/12 - 
Marquinho dos Teclaldos. 17/12 
- Banda Gold. 24 e 31/12 - Não 
haverá baile. Tel (12) 3642-2087.

RESTAURANTE COLMÉIA 

Pinda: 2/12 (sábado 23h) – Ras-
tapé + Cadillac Dinossauros. 32 
anos do Colméia.Todo domingo - 
Almoço com música ao vivo. Pe-
riodicamente realiza shows com 
artistas e bandas famosas.

RESTAURANTE Martim Pes-
cador (Gabriel) Pinda: Todo sába-
do 12h - Feijoada. Todo domingo 
12h - Almoço  com música ao vivo. 
Marmitex e self service. Toda ter-
ça-feira -  Jantar dançante com 
música ao vivo.Estrada do Canta-
galo,  bairro das Campinas, após o 
viaduto do bairro Cidade Nova. Te-
lefone (12) 99651-7045 e 99169-
3592.

RURAL PRIDE KUSTOM 
KULTURE Pinda: 2/12 (sábado 
14h) - Shows com Asteróides + 
Rabugentoes. R$ 10 e ganha uma 
cerveja. Exposição de motos Kus-
tom e carros antigos. Tel 97407-
6764.

THE BULLS Tremembé: 2/12 
(sábado) - Uma Noite no Hawaii. 
César Barbosa + Ed & Maycon + 
Hawaianos. 7/12 (quinta) - Cristiano 
Barreto. Av. Gabriel Fonseca, 311.

VIA RODEIO Pinda: 2/12 
(sábado) -  Sabadão US Top. Erik 
Bruto & Gustavo + Marcus Vacca-
ri. Eles R$ 10 e elas vip.  Saída 
para a Via Dutra, km 98.

VILA DOS OFICIAIS Pin-
da: 9/12 (sábado 21h) - Especial 
BirthdaySagitarius. Djs José Luiz 
+ Ronaldão + Marcello Rato. 
Super telão. O melhor dos anos 
70/80/90.

“ VOCÊ VERÁ que é mesmo assim, 
que a história não tem fi m, Ccntinua 
sempre que você responde sim à sua 
imaginação... A arte de sorrir cada vez 

que o mundo diz: não...” – Maria Betânia.
João Paulo 

Ouverney

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

IPVA 2018 fi cará mais barato em SP
O Imposto sobre a Pro-

priedade de Veículos Auto-
motores (IPVA) fi cará mais 
barato em São Paulo em 
2018. A tabela de valores 
venais, publicada pela Secre-
taria da Fazenda na edição 
dessa quinta-feira (30) do 
Diário Ofi cial do Estado, re-
gistra queda nominal de 3,2 
%, em média, nos preços de 
venda praticados no vare-
jo. Os dados foram apura-
dos pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas 
(Fipe) que realizou a pes-
quisa referente a 11.504 di-
ferentes marcas, modelos e 
versões de veículos.

O levantamento da Fipe, 
baseado nos valores de mer-
cado de setembro de 2017, 
identifi cou maior queda de 
preços de venda para cami-
nhões usados, que apresen-

taram recuo de 7,15%. Os 
ônibus e micro-ônibus tive-
ram redução de 4,17%, segui-
dos dos utilitários com redu-
ção de 4,15% e automóveis 
com redução de 3,39%. Os 
preços de venda de motoci-
cletas fecharam 1,79% abai-
xo do valor apurado no ano 
anterior. A tabela completa 
do IPVA 2018 pode ser con-
sultada pelo endereço www.
imprensaofi cial.com.br.

As alíquotas do impos-
to permanecem inalteradas. 
Os proprietários de veículos 
movidos a gasolina e os bi-
combustíveis recolherão 4% 
sobre o valor venal. Veículos 
que utilizam exclusivamente 
álcool, eletricidade ou gás, 
ainda que combinados entre 
si, têm alíquota de 3%. As 
picapes cabine dupla pagam 
4%. Os utilitários (cabine 

simples), ônibus, micro-ôni-
bus, motocicletas, motonetas, 
quadriciclos e similares reco-
lhem 2% sobre o valor venal. 
Os caminhões pagam 1,5%.

A Fazenda prevê arre-
cadar R$ 15 bilhões com o 
IPVA em 2018. Deste total, 
descontadas as destinações 
constitucionais, o valor é re-
partido 50% para os municí-
pios de registro dos veículos, 
que devem corresponder ao 
local de domicílio ou resi-
dência dos respectivos pro-
prietários, e os outros 50% 
para o Estado. Os recursos 
do imposto são investidos 
pelo governo estadual em 
obras de infraestrutura e 
melhoria na prestação de 
serviços públicos como os de 
saúde e educação.

Calendário 
Os contribuintes podem 

pagar o IPVA 2018 em cota 
única no mês de janeiro, com 
desconto de 3%, ou parcelar 
o tributo em três vezes (nos 
meses de janeiro, feverei-
ro e março), de acordo com 
o fi nal da placa do veículo. 
Também é possível quitar o 
imposto no mês de fevereiro, 
sem desconto.

O prêmio do seguro obri-
gatório DPVAT deve ser re-
colhido de forma integral 
junto com a primeira parce-
la do IPVA ou juntamente 
com a cota única. No caso 
de parcelamento do prê-
mio em três vezes, o que 
somente é permitido para 
motos e similares, vans, 
ônibus e micro-ônibus, as 
parcelas do prêmio devem 
ser recolhidas de acordo 
com o calendário de venci-
mento do IPVA.

Rotary Club homenageia 
professor “Nota 10” 

A direção do Rotary 
Club de Pindamonhan-
gaba realizou, no dia 28 
de novembro, na Casa da 
Amizade, uma “Reunião 
Festiva” para homenage-
ar o professor Diogo Fer-
nando dos Santos por seu 
trabalho apresentado no 
prêmio “Educador Nota 
10” – da Fundação Victor 
Civita e Roberto Mari-
nho.

Diogo leciona na Es-
cola Municipal Professo-
ra Odete Corrêa Madurei-
ra e venceu com o projeto 

“Quem escreve sou eu!” 
– que buscou, sobretudo, 
que os alunos escreves-
sem mais e melhor. Para 
isso, o educador levou 
para a sala de aula tex-
tos que causam impacto 
no leitor, como contos de 
Clarice Lispector e Sylvia 
Orthof, dando à turma do 
5º ano oportunidades de 
apreciar, discutir e ana-
lisar excelentes referên-
cias. 

Parabéns ao profes-
sor e ao Rotary pela ini-
ciativa!

Divulgação

Em clima natalino     
       

Esta é uma época do ano em que a magia 
não pode faltar. O “Bom Velhinho” e 
sua trupe participa de diversos eventos 

arrancando sorrisos e iluminando os olhos da 
criançada. Afi nal, o Natal está chegando com todo 
seu encanto, cores e brilho.

Em Pindamonhangaba o evento de chegada 
do “Papai Noel” será realizado nesta sexta-feira 
(1º/12), com o “Paradão de Natal”, trazendo à 
frente a “Carreta da Alegria”, com a participação 
da Acip (Associação Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba), do comércio, de carros 
antigos e da Prefeitura.

Haverá desfi le, carreata e depois, o “Papai 
Noel” e os duendes estarão na praça Monsenhor 
Marcondes para receberem as crianças e suas 
cartinhas na casinha montada na praça. Além 
disso, o coreto terá atrações culturais natalinas 
como Coral Universitário da Funvic; Aprendizes 
da Corporação Musical Euterpe, o Projeto Guri 
entre outras apresentações. 

Ressaltando que o “Bom Velhinho” também irá 
para Moreira César, com a presença da “Carreta 
da Alegria”.

Para quem não quer perder o clima de Natal, 
mas quer uma opção diferente, a Estrada de 
Ferro Campos do Jordão promoverá durante 
o mês de dezembro o “Trem de Natal”, em 
Campos do Jordão, e o “Trem do Papai Noel”, 
em Pindamonhangaba. Os trens especiais terão 
decoração temática natalina e distribuição de 
doces para as crianças. Em Pindamonhangaba, 
o “Papai Noel” estará presente, acompanhando a 
viagem em todo o trajeto.
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A Prefeitura de 
Pindamonhangaba 
convida a população 
para a Audiência 
Pública de apresentação 
do Plano Municipal 
de Gerenciamento 
Integrado de Resíduos 
Sólidos, que será 
realizada nesta 
segunda-feira (4), às 
9 horas, no auditório 
municipal.

A audiência será 
realizada na forma 
de exposições e 
manifestações verbais e 
escritas, por convidados 
e participantes, e será 
conduzida pela empresa 
Fral Consultoria Ltda.

As inscrições para 
fazer uso da palavra 
deverão ser realizadas 
antes do início da 
audiência, no próprio 
local.

Pindamonhangaba re-
aliza, nesta sexta-feira 
(1º/12) - Dia Internacio-
nal contra a Aids, testes 
rápidos gratuitos de HIV 
e Sífi lis no Shopping Pátio 
Pinda. A ação será realiza-
da das 12 às 17 horas, e faz 
parte da campanha “Fique 
Sabendo”, realizada pelo 
governo federal.

Os testes são feitos de 
maneira indolor, através 
de fl uidos orais (HIV) ou 
punção digital (sífi lis).

O “Fique Sabendo” é 

uma mobilização de in-
centivo ao teste de Aids e 
tem como objetivo cons-
cientizar a população so-
bre a importância da rea-
lização do exame. Alguns 
dos maiores problemas 
de não saber se possui 
uma IST (Infecção Sexu-
almente Transmissível) é 
não procurar tratamento. 
Assim, quanto antes for 
descoberto o quadro da 
infecção, mais chances do 
tratamento ser bem suce-
dido e do infectado man-

ter sua qualidade de vida 
normal.

O Dia Mundial de Luta 
contra a Aids foi criado 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), com o 
apoio da Organização das 
Nações Unidas (ONU), 
em uma Assembleia reali-
zada em outubro de 1987. 
O governo brasileiro, atra-
vés do Ministério da Saú-
de, começou a promover 
campanhas de apoio ao 
Dia Internacional de Luta 
contra a Aids desde 1988.

Pinda faz teste 
rápido de HIV no 
Dia Internacional 
contra a Aids

PREFEITURA 
REALIZA 
AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 
SOBRE 
RESÍDUOS 
SÓLIDOS

FUNCIONÁRIOS 
MUNICIPAIS 
TERÃO 
13º SALÁRIO 
ANTECIPADO

Cerca de R$ 4,5 milhões 
serão injetados, no dia 4 
de dezembro, pela Prefei-
tura de Pindamonhan-
gaba, na economia da 
cidade com o pagamento 
da segunda parcela do 
13º salário dos servidores 
públicos municipais. Um 
total de 3.506 funcionários 
receberão o benefício que, 
por lei, poderia ser pago 
até o dia 20 de dezembro.

A maioria dos funcio-
nários utilizará o dinhei-
ro extra para comprar 
presentes de Natal, via-
jar, investir ou colocar 
as contas em dia.

A antecipação do dia 
20 – prazo fi nal para 
pagamento da segunda 
parcela – para o dia 4 
refl ete a atenção que a 
Prefeitura tem com seus 
funcionários. “Antecipa-
mos a primeira parcela 
do décimo terceiro no 
mês de julho e agora nos 
esforçamos para pagar a 
segunda parcela antes da 
data fi nal. Isso ajuda os 
funcionários a colocarem 
suas contas em dia e fazer 
compras de fi m de ano, 
colaborando também 
para o aquecimento do 
comércio da cidade”, disse 
o secretário de Fazenda e 
Orçamento, João Muniz.

Sábado (2) e domingo (3) serão os últimos dias do mutirão 
para regularização de imóveis e lotes do Goiabal. No primeiro 

fi m de semana, mais de 200 imóveis foram cadastrados pela 
prefeitura. Essa será a última chance para que os proprietários 

de imóveis ou terrenos no Goiabal dêem entrada para o 
processo de regularização do bairro. Os interessados devem 

comparecer ao centro comunitário do Goiabal, das 9 às 16 
horas, e serão recebidos pelos representantes da Secretaria 
de Planejamento e servidores coordenadores da Prefeitura, 
que farão o atendimento e o recolhimento dos documentos. 

Também estará disponível a assessoria e orientação de um 
advogado da Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura.

Para participar, os proprietários de lotes ou imóveis no Goiabal 
devem comparecer ao centro comunitário apresentando os 

seguintes documentos: RG e CPF do proprietário; comprovante 
de endereço de onde o proprietário reside atualmente; 

certidão de casamento ou de nascimento ou ainda declaração 
de união estável; cópia do carnê de IPTU caso possua; 

comprovante de renda; comprovante de inscrição no CadÚnico 
se houver; e contrato de compra e venda se houver.

Além dos documentos, o interessado deve ainda levar 
preenchida uma fi cha de inscrição que pode ser retirada em 
diversos locais no próprio bairro, como escola e unidade de 

saúde, ou pode ser baixada do 
site da Prefeitura: www.pindamonhangaba.sp.gov.br.

Mutirão do Goiabal termina 
no fi m de semana

O mutirão será realizado no centro comunitário do bairro

Divulgação

Divulgação
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Os parlamentares de Pinda-
monhangaba realizaram nesta 
segunda-feira, dia 27 de no-
vembro, no plenário do Palácio 
Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, a 41ª Ses-
são Ordinária do ano de 2017 e 
na oportunidade apreciaram, 
debateram e votaram 6 Projetos 
de Lei que estavam relacionados 
na Ordem do Dia da reunião 
plenária. Destes projetos, um 
foi retirado pelo Poder Executi-
vo, dois foram adiados e 3 foram 
aprovados pelos vereadores.

O primeiro projeto a ser 
analisado pelo plenário foi o 
Projeto de Lei n° 161/2017, do 
Poder Executivo, que “Institui o 
Programa de Parcerias Público-
-Privadas do Município de Pin-
damonhangaba, de acordo com 
as normas gerais da Lei Federal 
n° 11.079, de 30 de dezembro 
de 2004 e as normas específi -
cas que implementa”. Antes da 
votação do projeto, os vereado-
res analisaram a Emenda MO-
DIFICATIVA, SUPRESSIVA e 
ADITIVA ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA n° 161/2017 apre-
sentada pelo vereador Rafael 
Goffi  Moreira (PSDB). O docu-
mento foi aprovado por unani-
midade.

As modifi cações propostas e 
aprovadas foram as seguintes: 

- O parágrafo 3° do artigo 11 
passa a ter a seguinte redação: 
“§ 3° As concessões patrocina-
das em que mais de 30% (trinta 
por cento) da remuneração do 
parceiro privado for paga pela 
Administração Pública depen-
derão de autorização legislativa 
específi ca”. O percentual ante-
riormente colocado no projeto 
era de 70%.

-  Fica incluído o parágrafo 
3°-A do artigo 11, com a seguinte 
redação: “§ 3°-A Independente 
do valor repassado pela Admi-
nistração Pública ao parceiro 
privado, sempre deverá haver 
autorização legislativa específi -
ca, para parcerias público-pri-
vada que tenham por objeto: 
saúde pública, coleta seletiva de 
lixo urbano e transporte público 
coletivo municipal”.

-  Fica suprimido o parágra-
fo quinto do artigo 11.

- O parágrafo terceiro do 
artigo 15 passa a ter a seguinte 
redação: “ §3° - Os membros do 
Conselho Gestor a que se refe-
rem os incisos I a VII deste arti-
go, nas suas ausências ou impe-
dimentos, serão representados 
pelos seus substitutos legais”.

Programa de Parcerias Público-Privadas 
(PPP) é aprovado pelos vereadores 

de Pindamonhangaba
Sessão ordinária também teve a aprovação de crédito adicional suplementar e de 
“Declaração de Utilidade Pública” para a “Associação de Hipertensos e Diabéticos 

Terapia e Lazer – Pró Saúde”, do Distrito de Moreira César

- O artigo 17 do Projeto de 
Lei Ordinária n° 161/2017 passa 
a ter a seguinte redação: “ Art. 
17. Os projetos aprovados pelo 
CMGP integrarão o Programa 
Municipal de Parcerias Públi-
co-Privadas, o qual será subme-
tido à apreciação do Chefe do 
Executivo, que editará Decreto, 
exceto nos casos que exigem au-
torização legislativa específi ca 
quando o Decreto será confec-
cionado posteriormente à men-
cionada autorização, dando-lhe 
publicidade e encaminhando 
cópias à Câmara Municipal”.

Após a aprovação das emen-
das, o projeto foi votado e tam-
bém aprovado por 10 a zero. 

O Programa de Parcerias 
Público-Privadas será institu-
ído em Pindamonhangaba, de 
acordo com as normas gerais da 
Lei Federal n° 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004 e as normas 
específi cas que se aplicam aos 
órgãos da Administração Públi-
ca Direta, aos Fundos Especiais, 
às Autarquias, às Fundações Pú-
blicas, às Empresas Públicas, às 
Sociedades de economia mista 
e às demais entidades controla-
das direta ou indiretamente pelo 
Município de Pindamonhanga-
ba. A Parceria Público-Privada 
é o contrato administrativo de 
concessão, na modalidade pa-
trocinada ou administrativa. O 
Executivo esclareceu que a Con-
cessão patrocinada é a conces-
são de serviços públicos ou de 
obras públicas de que trata a Lei 
n° 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995, quando envolver, adicio-
nalmente à tarifa cobrada dos 
usuários contraprestação pe-
cuniária do parceiro público ao 
parceiro privado. Já a Conces-
são administrativa é o contrato 
de prestação de serviços de que 

Extrato de Contrato – Novembro/2017

Contratante: CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA.

Contratado: AMÉRICA NET LTDA

Contrato: CONTRATO N° 012/2017 - PROCESSO DE COMPRA Nº 64/2016 - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 10/2017 - Lei Federal 10520/02 e seus atos regulamentadores, Decreto 
Legislativo 02, de 01/02/10, Lei Federal 8666/93, em sua redação atual, Lei Complementar 
Federal 123/06 em suas redações atuais.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, POR MEIO DE 
INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, CONSTITUÍDO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET 
COM VELOCIDADE DE 50 MBPS E DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC).

Período de Vigência: 12 (doze) meses.

Valor total: R$ 18.810,00 (dezoito mil, oitocentos e dez reais).

Valor Mensal: R$ 1.567,50 (um mil, quinhentos e sessenta e sete  reais e cinquenta centavos).

a Administração Pública seja 
a usuária direta ou indireta, 
ainda que envolva execução de 
obra ou fornecimento e insta-
lação de bens.

No projeto fi cou estipula-
do que está vedada a celebra-
ção de Contrato de Parceria 
Público-Privada: cujo valor 
do contrato seja inferior a R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões 
de reais); cujo período de pres-
tação do serviço seja inferior 
a 5 (cinco) anos ou que tenha 
como objeto único o forneci-
mento de mão-de-obra, ou o 
fornecimento e a instalação de 
equipamentos ou a execução 
de obra pública.

Nesta nova modalidade 
ainda está prevista a partici-
pação do Conselho Municipal 
Gestor de Parcerias Público-
-Privadas (CMGP), diretamen-
te subordinado à Chefi a do 
Poder Executivo e integrado 
pelos seguintes membros: 
Secretários de Gabinete; de 
Fazenda e Orçamento; de Ne-
gócios Jurídicos; de Infraes-
trutura e Planejamento; de 
Serviços Públicos; de Desen-
volvimento Econômico e de 
Servidor público efetivo com 
conhecimento comprovado 
na área de concessão/parceria 
público-privada. O CMGP terá 
regimento próprio, aprovado 
por Decreto.

Segundo explicação do Po-
der Executivo encaminhado ao 
Presidente da Câmara, “com 
a Parceria Público-Privada, o 
município traz à sua realidade 
matéria já prevista em nível 
nacional (Lei n° 11.079, de 30 
de dezembro de 2004) crian-
do um marco legal destinado 
a promover, de modo efi ciente 
e efi caz, a atração de investi-
mentos privados, em projetos 
de reconhecido interesse para 
o provimento de necessidades 
do município”.

Utilidade Pública
O segundo item da Or-

dem do Dia votado e aprova-
do – por unanimidade – pelos 
vereadores foi o Projeto de 
Lei n° 166/2017, do vereador 
Carlos Moura – Magrão (PR), 
que “Declara de Utilidade Pú-
blica a ASSOCIAÇÃO DE HI-
PERTENSOS E DIABÉTICOS 
TERAPIA E LAZER DE MO-
REIRA CÉSAR – PRÓ-SAÚ-
DE”. Com essa aprovação, a 
entidade poderá ter benefícios 
e receber recursos fi nanceiros 
e verbas dos governos federal, 
estadual e municipal para suas 
ações e atividades.

Crédito Adicional
O último projeto a ser ana-

lisado pelo plenário foi o PL n° 

 
EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2017

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa que se acha aberto pregão 
presencial nº 12/2017, com encerramento dia 15/12/2017, às 08h30min, com objetivo 
de contratação de empresa especializada para o fornecimento de microcomputadores, 
monitores e notebooks. Mais informações pelo telefone (12)3644-2250 ou na Câmara, 
localizada na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Mombaça, das 08h00 às 12h00 e das 
13h30min às 17h30min, inexistindo custo para retirada na Câmara. O edital também estará 
disponível pelo site www.pindamonhangaba.sp.leg.br sem ônus.

 
EXTRATO – PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2017

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba informa que se acha aberto pregão 
presencial nº 11/2017, com encerramento dia 14/12/2017, às 08h30min, com objetivo de 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de pintura predial com 
fornecimento de material, com aplicação de, no mínimo, 2 (duas) demãos ou quantas forem 
necessárias para o perfeito acabamento, com garantia mínima do material e da qualidade 
dos serviços de 12 (doze) meses. Mais informações pelo telefone (12)3644-2250 ou na 
Câmara, localizada na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Mombaça, das 08h00 às 12h00 
e das 13h30min às 17h30min, inexistindo custo para retirada na Câmara. O edital também 
estará disponível pelo site www.pindamonhangaba.sp.leg.br sem ônus.

170/2017, do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre a abertura 
de crédito adicional suplemen-
tar” e ele foi aprovado por una-
nimidade. Com a confi rmação 
da aprovação, o Executivo está 
autorizado a abrir, por Decre-
to, nos termos do artigo 42 da 
Lei 4320/64, um crédito adi-
cional suplementar no valor de 
R$ 480.000,00 (quatrocentos e 
oitenta mil reais), na Secretaria 
de Serviços Públicos, no Depar-
tamento de Trânsito/Fundo Mu-
nicipal de Trânsito, em função 
do Superávit Financeiro apurado 
em 2016. Os recursos deverão 
usados em ações como a Opera-
ção e Manutenção do Trânsito, 
Policiamento e Fiscalização. O 
crédito adicional suplementar 
aberto terá como cobertura par-
te do Superávit Financeiro apu-
rado no Balanço Patrimonial do 
exercício de 2016 já que o Ativo 
Financeiro encerrou 2016 com 
o valor de R$ 38.632.925,81 e o 
Passivo Financeiro com o valor 
de R$24.749.865,17, resultan-
do o Superávit no valor de R$ 
13.883.060,64.

Projetos Adiados
Em relação ao Projeto de Lei 

n° 167/2017, da Mesa Diretora, 
que “Altera a Lei n° 5.184, de 18 
de abril de 2011, que dispõe sobre 
o Plano de Carreiras e Salários 
dos servidores da Câmara Mu-
nicipal de Pindamonhangaba”, 
o plenário decidiu adiá-lo por 30 
dias a pedido do vereador Osval-
do Macedo Negrão - Professor 
Osvaldo (PR). O PL n° 169/2017, 
do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a planta de valores neces-
sária para a determinação dos va-
lores venais dos imóveis urbanos 
para cálculo do imposto predial 
e territorial urbano e dá outras 
providências” também foi adia-
do. O pedido para o adiamento 
foi feito pelos membros da Co-
missão de Justiça e Redação para 
“que sejam feitas reuniões com o 
Executivo no sentido de analisar 
melhor o projeto”.

Retirada de Projeto
Já o Projeto de Lei n° 

168/2017, do Poder Executivo, 
que “Institui a forma e base de 
cobrança dos serviços de coleta 
de lixo domiciliar, tratamento e 
destinação fi nal de resíduos só-
lidos e semisólidos”, a chamada 
“taxa do Lixo” foi retirado da 
pauta de votação pela Prefeitu-
ra. No início da sessão durante 
o expediente, o Secretário da 
Casa, vereador Roderley Miotto 
(PSDB) leu o ofício do Executivo 
explicando os motivos da retira-
da do documento ofi cial da lista 
ofi cial de projetos a serem apre-
ciados e votados na Ordem do 
Dia da sessão ordinária.

 

ORDEM DO DIA
42ª Sessão Ordinária do ano de 2017, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 04 de dezembro de 

2017, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 91/2017, do Vereador Rafael Goffi  Mo-
reira, que “Dispõe sobre a proibição de empresas condenadas 
em processos criminais de participarem de licitações ou cele-
brarem contratos administrativos de obras, serviços, compras, 
alienações e locações, no Município de Pindamonhangaba e 
dá outras providências”. 

II. Projeto de Lei n° 100/2017, do Vereador Renato Nogueira 
Guimarães e subscrito pelo Vereador Carlos Moura – Magrão e 
Vereador Roderley Miotto, que “Dispõe sobre o desembarque 
de mulheres, idosos e defi cientes físicos usuários do serviço de 
transporte coletivo urbano no município de Pindamonhangaba, 
e dá outras providências.

III. Projeto de Lei n° 105/2017, do Vereador Roderley Miotto, 
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade à rede pública e privada de 
saúde venha a oferecer leito separado para mães de natimorto 
e mães com óbito fetal e, se necessário ou solicitado, com 
acompanhamento psicológico”.

IV. Projeto de Lei n° 132/2017, do Vereador Carlos Moura 
– Magrão, que “Dispõe sobre a divulgação do benefício do 
sepultamento de pessoas carentes e de baixa renda”.

V. Projeto de Lei n° 151/2017, da Vereadora Gislene Cardoso 
– Gi, que “Estabelece a cota para mulheres vítimas de violência 
doméstica nos Programas de Habitação de Interesse Social, no 
Âmbito do município de Pindamonhangaba”.

VI. Projeto de Lei n° 158/2017, do Vereador Ronaldo Pinto 
de Andrade – Ronaldo Pipas, que “Dispõe sobre a obrigatorie-
dade de afi xar informações sobre a forma correta de “lavar as 
mãos” e “escovar os dentes” nas Escolas da Rede Municipal 
de Pindamonhangaba e dá outras providências”.

VII. Projeto de Lei n° 172/2017, do Vereador Renato Nogueira 
Guimarães – Renato Cebola, que “Institui o Programa Munici-
pal de Desenvolvimento da Produção Artesanal e Incentivo e 
Valorização do Artesão do Município de Pindamonhangaba”.

VIII. Projeto de Decreto Legislativo n° 05/2017, do Vereador 
Renato Nogueira Guimarães – Renato Cebola, que “Concede 
a Medalha de Mérito Athayde Marcondes”.

Pindamonhangaba, 29 de novembro de 2017.
  

Vereador Carlos Moura - Magrão
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores 
Vereadores no livro próprio.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
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“Papai Noel” e duendes chegam 
nesta sexta-feira ao centro de Pinda

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está com os 
preparativos finais para a 
chegada do “Papai Noel” 
na praça Monsenhor 
Marcondes. A festa será 
nesta sexta-feira (1º), com 
o “Paradão de Natal”, que 
terá saída às 19 horas de 
frente da Dokar e previsão 
de chegar na praça às 20 
horas.

O “Paradão” terá a 
“Carreta da Alegria”, a par-
ticipação da Acip (Associa-
ção Comercial e Industrial 
de Pindamonhangaba), 
de diversas empresas do 
comércio, além de carros 
antigos. A organização é da 
parceria entre a Prefeitura 
e a Acip.

“Papai Noel” e os duen-
des encerram o “Paradão 
de Natal” e já começam  
a receber as crianças e 
suas cartinhas na casinha 
montada na praça Mon-
senhor Marcondes. Uma 
decoração especial nata-
lina está sendo preparada 
para destacar ainda mais o 
clima natalino.

“Papai Noel” e os duen-
des estarão na praça nos 
dias 1, 2, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 
22 e 23 de dezembro, das 
19 às 22 horas, atendendo 
as crianças.

 Comércio
De acordo com infor-

mações da Acip, o comér-
cio do centro da cidade 
funcionará em horário 
especial durante todo o mês 
de dezembro. De 1 a 23, 
será da 9 às 22 horas, inclu-
sive aos domingos. Nos dias 
24 e 31, o funcionamento 
será das 9h às 18h.

Cantata de Natal
Além das atrações na 

praça Monsenhor Mar-
condes, a programação 
natalina conta ainda com 
uma “Cantata de Natal” na 
sacada do Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina. Será 
na segunda-feira (4), às 
19h30, com os alunos da 
escola municipal Madalena 
Caltabiano Salum Benja-
min, localizada no Arare-

COLABOrOU COM O textO 
JeNNIfer GONçALveS

***
A Prefeitura de Pin-

damonhangaba, por 
meio do Departamen-
to de Cultura promove 
diversas oficinas cultu-
rais gratuitas ao longo 
do ano e, durante esta 
semana, dos dias 27 de 
novembro a 2 de dezem-
bro está sendo realizado 
o encerramento de 20 
oficinas com a entrega 
de certificados para os 
alunos.

Os alunos que tive-
ram 75% de frequência 
nas aulas receberão o 
certificado constando o 
tempo de participação, 
enquanto os oficineiros 
também receberão cer-
tificados com a carga 
horária das aulas mi-
nistradas, o que contará 

Inscrição para o Vestibular da Fatec termina na próxima semana

Oficinas culturais encerram 
o ano com certificados

pontos no próximo cha-
mamento da Cultura.

entre as modalidades 
oferecidas estão: dança, 
dança educativa, dança 
terapia, artesanato (de-
coupage e pet aplique), 
pintura em tecido, teatro, 

fanfarra e fotografia. Vá-
rios locais recebem as ofi-
cinas, como bibliotecas, 
CeU das Artes, teatro 
Galpão, recinto São vito 
e Parque da Cidade.

O intuito do Departa-
mento de Cultura é que 

as mesmas modalidades 
continuem em 2018. “Será 
realizado um estudo para 
saber o que funcionou, e 
descobrir o que pode me-
lhorar no próximo ano”, 
comentou o diretor de 
Cultura, Alcemir Palma.

Encerramento da oficina de teatro infantil, realizada no Teatro Galpão com 
o oficineiro Victor Narezi

A fatec – faculdade 
de tecnologia do estado 
de São Paulo em Pinda-
monhangaba segue com 
as inscrições para o pro-
cesso seletivo para o pri-
meiro semestre do pró-
ximo ano. Ao todo, são 
oferecidas 200 vagas em 
cinco cursos superiores 
gratuitos na cidade. O pe-
ríodo de inscrições vai até 
7 de dezembro. O exame 
será no domingo, 14 de 
janeiro de 2018.  

No município há va-
gas nos cursos de Me-
cânica – Processos de 
Soldagem (40 vagas no 
período matutino), Pro-
cessos Metalúrgicos (40 
vagas no período notur-

no), Manutenção Indus-
trial (40 vagas no período 
noturno),  Projetos Mecâ-
nicos (40 vagas no perío-
do matutino) e Gestão de 
Negócios e Inovação (40 
vagas à noite). 

Para concorrer a uma 
das vagas do processo se-
letivo, o candidato deve 
ter concluído ou estar 
cursando o ensino Mé-
dio ou equivalente, desde 
que no ato da matrícula 
comprove a conclusão do 
curso.

As inscrições devem 
ser feitas exclusivamente 
pelo site www.vestibular-
fatec.com.br. No último 
dia o prazo termina às 15 
horas. Para se inscrever 

é necessário preencher 
a ficha de inscrição e o 
questionário socioeco-
nômico, imprimir o bo-
leto e pagar a taxa no 
valor de r$ 64,80 (em 
dinheiro), em qualquer 
agência bancária.

No ato da inscrição 
é possível escolher um 
curso em primeira op-
ção e colocar como se-
gunda opção: o mesmo 
curso de primeira opção 
em qualquer período 
de outra fatec; ou ain-
da qualquer curso com 
o mesmo conjunto de 
disciplinas prioritárias 
(a relação dos cursos 
estará na internet, no 
momento em que o can-

Divulgação

tama/Nova esperança. 
Serão 145 alunos partici-
pantes do projeto “Coral”.

Coreto
A partir do dia 2, até 

o dia 23, priorizando os 
finais de semana, o coreto 
da praça terá atrações cul-
turais natalinas, levando 
o clima de natal para o 
centro da cidade, sempre 
a partir das 20h30. A pro-
gramação começa no dia 2 
de dezembro, com o Coral 
Universitário da funvic. 
No dia 8, se apresentam 
os Aprendizes da Corpo-
ração Musical euterpe, dia 
9 a Igreja Adventista (às 19 
horas) e dia 10, o Projeto 
Guri. Os shows continuam 
dia 13, com o coral Ma-
drigal in Cantum , dia 14 
com a banda do Cavex, 
dia 15 Ballet Júlia Pyles, 
dia 16 com a Orquestra de 
Cordas da euterpe e dia 
17 com o Projeto As Mãos 
que encantam.

Os últimos shows serão 
nos dias 21, com a Can-
tata da euterpe, dia 22 
com exalta Cristo e dia 
23 com Rafinha Acústico 
por meio do Sesc / Sinco-
mércio.

Presépio será montado ao lado da casinha do “Papai Noel” e terá vigilância por câmeras

didato for definir a segunda 
opção), em qualquer fatec e 
período.  

O Manual do Candida-
to, que traz todas as datas, 
normas e orientações para o 
processo seletivo, está dispo-
nível no site para download 
gratuito.

leiloesjudiciais.com.br/sp

0800-707-9272

CASA 141M² EM
TREMEMBÉ/SP

357M² A.T., 
Av. dos Ipês c/ R. das Hortências, 

Res. Flor do Vale.

INICIAL R$ 252.949,00
(PARCELÁVEL)
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ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA 
RITA DE CÁSSIA DE PINDAMONHANGABA PARA REFORMA ESTATUTÁRIA 
SOCIAL E ADEQUAÇÕES AO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO

Edital de convocação

A presidente da Associação de Caridade Santa Rita de Cássia de Pindamonhangaba, 
Sra. Maria Aparecida Monteiro Salgado Bui, convoca a diretoria e todos os seus 
associados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no 
dia 08 de dezembro de 2017, à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 130 fundos, 
Centro, Pindamonhangaba-SP, em primeira chamada às 15:00 horas com 2/3 de 
seus associados, e às 16:00 horas em segunda chamada com qualquer número de 
presentes para deliberar sobre a alteração estatutária social e adequações ao código 
civil brasileiro, conforme Lei 13019 do dia 31 de julho de 2014 e Lei 13204 do dia 14 
de dezembro de 2015.

Pindamonhangaba, 28 de novembro de 2017

Maria Aparecida Monteiro Salgado Bui
 Presidente

CONSELHO COMUNITÁRIO DE  
SEGURANÇA DE PINDAMONHANGABA 

 

 
Ordem do Dia 

VI REUNIÃO ORDINÁRIA 2017 
 
 

Data: 05 de Dezembro de 2017       Horário Início: 19h30          Horário Término: 21h30 
Local: Auditório da OAB – Rua Gregório Costa, Centro 
 
 

 Abertura dos trabalhos pelo Presidente com Composição da Mesa 
 

 Saudação à Bandeira Nacional 
 

 Leitura resumida e aprovação da Ata da reunião anterior 
 

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

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

adotadas pelo órgão policial durante mês de NOVEMBRO. 
 

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

 Ordem do Dia com tema específico: 
Agradecimentos e Homenagem – entrega Diploma “Amigo do CONSEG”  
 

 Apresentação por escrito das demandas das Associações de Moradores de Bairro 
 

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

 
 Encerramento 

Agradecimentos, síntese da reunião e avisos gerais. 
 
Convocação da próxima reunião: 06/02/2018 
 
 
 

Pindamonhangaba, 24 de novembro de 2017. 
 
 
 

Alexandre Pereira Costa “Pió” 
Presidente do CONSEG Pindamonhangaba 

 

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 – Centro 
CEP 12410-030 – Pindamonhangaba/SP 
Tel/Fax: (12)3642-1249 
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

 
 

 
 

Agindo no presente - construímos o futuro 
 

CONVOCAÇÃO – 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017 
 
 
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 
convocados a comparecer, na data abaixo, para a realização da “16ª Reunião 
Ordinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir: 
 
 
Pauta: 
 

1. Leitura e Aprovação de Ata; 
2. Deliberação sobre prestação de contas trimestral; 
3. Lei Municipal nº 5.192/2011 – Semana do Combate à Pedofilia (Ações do 

CMDCA; 
4. Apresentação do Projeto Crescer (Arte Terapia); 
5. Problemas das festas ilegais na região do Piracuama; 
6. Convocatória para renovação de projetos (finalização e aprovação) 
7. Informes gerais. 

 
 

Data: 05/12/2017 (terça-feira) 
Horário:      8h00 (oito horas) 
Local:Auditório da Prefeitura Municipal 
 

 
 

Carla HenrieteBevilacqua Piccolo 
Presidente 

 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que comuniquem 
seus suplentes e justifiquem sua falta através dos e-mails: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

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: 1501980-09.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: M.l.g.pereira Me e outro 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
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: Maria Luiza Gonçalves Pereira., M.l.g.pereira Me 
Documentos da Executada: CPF: 159.641.288-74, CNPJ: 02.481.184/0001-84 
Execução Fiscal nº: 1501980-09.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 02/12/2015 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 20537 
Valor da Dívida: R$1.295,63 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto 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: 1502064-10.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Maria Tereza de Freitas Telefonia Me e outro 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
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: Maria Tereza de Freitas, Maria Tereza de Freitas Telefonia Me 
Documentos da Executada: CPF: 166.606.228-61, CNPJ: 12.434.887/0001-05 
Execução Fiscal nº: 1502064-10.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 02/12/2015 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 23617 
Valor da Dívida: R$1.138,90 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 2017. 
 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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INSTITUTO SERRA DA MANTIQUEIRA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Certifi cado de Personalidade Jurídica nº 1.194, Livro “A” nº 5 – Pindamonhangaba –SP 

CNPJ 07.566.420/0001-89

Pindamonhangaba, 30 de novembro de 2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Instituto Serra da Mantiqueira de Pesquisa e Desenvolvimento Social convoca 
todos os Associados Fundadores para a Assembleia Geral Ordinária, que se realizará 
no dia onze de dezembro de 2017, das 16h00 às 17h00, na sede provisória do 
Instituto, na Rua Pacífi co Souza Ribeiro, 118 – Laerte Assunção, no Distrito Industrial 
de Moreira César, Pindamonhangaba-SP.

ORDEM DO DIA:  Posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;

  Assina 
Lucas da Silva Aires Pereira 

Coordenador do Pleito Eleitoral

 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Assistência Social 
Rua Euclides Figueiredo, 92 - Alto do Cardoso - Pindamonhangaba - SP. 

Telefone: (12) 3643-1607/1609 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
 

HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 

Atendendo ao previsto no item 8 “Da análise e classificação das propostas”, do 

Edital de Chamamento Público nº 002/2017, em conformidade com o cronograma 

previsto, vimos por meio deste Homologar a Classificação Final das Propostas dos 

Planos de Trabalho protocolados para análise da Comissão de Seleção, ficam assim 

ranqueados e convocados a celebrar parceria nos seguintes termos: 

 

Classificação Entidade Total de 
pontos 

Tipo de Serviço, Programa ou 
Beneficio 

Nº de 
vagas 

Valor anual da 
parceria 

1º Liceu Coração de Jesus 
Processo nº: 33428 

26 Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

para Crianças e Adolescentes 

100 R$ 98.364,00 
 

1º Liceu Coração de Jesus 
Processo nº:33428 

26 Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

para Crianças e Adolescentes 

45 R$ 44.263,80 

1º Lar São Judas Tadeu 
Processo nº: 33458 

26 Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

para Crianças e Adolescentes 

110 R$ 108.200,40 

1º Instituto das Filhas de Nossa 
Senhora das Graças “Obra 
Padre Vita”  
Processo nº: 33457 

26 Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

para Crianças e Adolescentes 

60 R$ 59.018,40 

1º Lar da Criança Irmã Júlia 
Processo nº: 33362 

26 Acolhimento Institucional 
para Crianças 

20 
 

R$ 396.000,00 
 

1º Lar Irmã Terezinha 
(Idosos Grau III) 
Processos nº: 33467 

26 Acolhimento Institucional 
para Idosos 

2 
 

R$ 72.000,00 
 

1º Lar Irmã Terezinha 
Processo nº: 33467 

26 Acolhimento Institucional 
para Idosos 

25 R$ 370.722,00 

1º Associação dos Salesianos 
Cooperadores de 
Pindamonhangaba 
Processo nº: 32610 

26 Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

para Crianças e Adolescentes 

105 
 

R$ 103.282,20 

1º Associação dos Salesianos 
Cooperadores de 
Pindamonhangaba 
Processo nº: 32610 

26 Serviço de Proteção Especial a 
adolescentes em 

cumprimento de Medida 
Socioeducativa  

90 
 

R$ 349.596,00 

1° Casa Transitória Fabiano de 
Cristo de Pindamonhangaba 
Processo nº: 32770 

26 Programa Socioassistencial 
para famílias 

235 R$ 118.440,00 

2° Associação Criança Feliz São 
Gabriel Processo nº: 33393 

24 Programa Socioassistencial 
para famílias 

95 R$ 47.880,00 

2° Instituto de Apoio e 
Acolhimento ao Adolescente  
Processo nº: 33451 

24 Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

para Crianças e Adolescentes 

90 
 

R$ 88.527,60 

2° Instituto de Apoio e 
Acolhimento ao Adolescente 
Processo nº: 33448 

24 Programa Socioassistencial 
para crianças e adolescentes 

125 
 

R$ 205.485,00 

 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Assistência Social 
Rua Euclides Figueiredo, 92 - Alto do Cardoso - Pindamonhangaba - SP. 

Telefone: (12) 3643-1607/1609 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
2° Serviço de Obras Sociais - SOS 

Processo nº:33471 
24 Programa Socioassistencial 

para famílias 
40 R$ 20.160,00 

2° Associação do Centro de 
Convivência de Idosos 
“Francisca Inácio Ribeiro”  
Processo nº: 33111 

24 Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

para Idosos 

40 
 

R$ 30.763,20 
 

2° Associação do Centro de 
Convivência de Idosos 
“Helena Bondioli Muassab”  
Processo nº: 33140 

24 Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

para Idosos 

40 
 

R$ 30.763,20 
 

2° Associação Pindam. de Amor 
Exigente – APAMEX 
Processo nº: 32833 

24 Programa Socioassistencial 
para famílias 

50 
 

R$25.200,00 
 

2° Serviço de Obras Sociais - SOS 
Processo nº: 33473 

24 Acolhimento Institucional 
para pessoas em situação de 

rua - Casa de Passagem 

200 
 

R$ 125.832,00 

2° Associação de Caridade Santa 
Rita de Cassia de Pindam. 
Processo nº: 33308 

24 Oferta de Cestas Básicas às 
famílias do PAIF 

50 
 

R$ 91.848,00 
 

2° Serviço de Obras Sociais - SOS 
Processo nº:33475 

24 Oferta de Benefício Eventual 
em virtude de vulnerabilidade 

temporária 

48 R$ 61.107,84 

2° Serviço de Obras Sociais - SOS 
Processo nº: 33472 

24 Oferta de Benefício Eventual 
em virtude de vulnerabilidade 

temporária 

92 
 

R$ 117.123,36 
 

2° Associação dos Salesianos 
Cooperadores de Pindam. 
Processo nº: 32610 

24 Programa Socioassistencial 
para famílias 

180 R$ 90.720,00 

3° Associação para Auxílio da 
Criança e do Adolescente 
“Projeto Crescer” 
Processo nº: 33310 

22 Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

para Crianças e Adolescentes 

90 
 

R$ 88.527,60 

3° Associação do Centro de 
Convivência de Idosos 
“Cônego Nestor José de 
Azevedo” Processo nº: 33311 

22 Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 

para Idosos 

40 
 

R$ 30.763,20 
 

3° Lar São Vicente de Paulo 
Processo nº: 33466 

22 Acolhimento Institucional 
para Idosos 

20 
 

R$ 296.577,60 
 

3° Associação para Auxílio da 
Criança e do Adolescente 
“Projeto Crescer” 
Processo nº: 33309 

22 Este Programa 
Socioassistencial não será 

contemplado 
 

------- ------------- 

4° Associação de Pais e Amigos 
do Excepcionais de 
Pindamonhangaba - APAE 
Processos nº: 33502 

14 Programa Socioassistencial 
para pessoas com deficiência  

41 R$ 154.005,84 

4° Associação de Pais e Amigos 
do Excepcionais de 
Pindamonhangaba - APAE 
Processos nº: 
33497/33492/33483 

14 Serviço de Proteção Especial 
para pessoas dom Deficiência, 

Idosas e seus familiares – 
habilitação e reabilitação para 

a vida comunitária 

205 R$ 260,637,00 

---- União dos Escoteiros do Brasil 
Processo nº:33315 

0 Desclassificado --------- --------------- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Assistência Social 
Rua Euclides Figueiredo, 92 - Alto do Cardoso - Pindamonhangaba - SP. 

Telefone: (12) 3643-1607/1609 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
 

Com relação ao Item 14 – Serviço de Acolhimento Institucional de adolescentes, na 

modalidade abrigo institucional, de 12 a 18 anos incompletos, do “Quadro de Serviços, 

total de vagas e valor global previsto” informamos que não foi protocolada nenhuma 

proposta requisitando o serviço em questão. E que após a finalização do certame o 

Departamento de Assistência Social tomará as providências cabíveis para não haver 

nenhum prejuízo à continuidade do serviço e seus usuários. 

A entidade Casa Transitória Fabiano de Cristo interpelou recurso por meio de 

Processo nº 35.465/2017 para reavaliação do Plano de Trabalho, informamos que o 

recurso foi deferido e após reavaliação por esta comissão a pontuação passa a ser 26. 

Por fim, CONVIDAMOS todas as entidades supramencionadas a celebrar parceria 

com o Departamento de Assistência Social para execução dos serviços, programas e 

benefícios, conforme tabela acima. Ressaltamos que, de acordo com o item 9 “Das 

condições para a celebração do termo de Colaboração”, no subitem 9.1, as entidades 

interessadas têm 5 dias úteis, a partir da data desta publicação para apresentar todo o 

rol de documentação descrito no item 9.3 do certame. Solicitamos, que protocolem a 

referida documentação em envelope lacrado no Protocolo Geral da Prefeitura.  

 

Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2017. 

 

Comissão de Seleção. 

   

 
 

2o BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE
PRAÇA PADRE JOÃO DE FARIA FIALHO, 46 

FONE (12) 3643-1155 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXERCÍCIO DE APRESENTAÇÃO DA RESERVA (EXAR) 2017

Atenção! Você reservista que se afastou do serviço ativo do Exército no período 

de 1º de dezembro de 2012a 30 de novembro de 2017está convocado para o 

EXERCÍCIO DE APRESENTAÇÃO DA RESERVA DE 2017
no período de 9 a 16 de dezembro, no 2º Batalhão de Engenharia de Combate 

BATALHÃO BORBA GATO,  de 2ª a 5ª feira, das

08:00h às 12:00h.  Leve o seu Certificado de Reservista para atualização.  Sábado e 

domingo o Centro de Apresentação não funcionará.
 

 
 
 
 
 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 
EXÉRCITO BRASILEIRO 

2o BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE 
PRAÇA PADRE JOÃO DE FARIA FIALHO, 46 – CENTRO – PINDAMONHANGABA (SP) 

12.400-190 
1155 – FAX (12) 3643-2400 – E-mail rp2becmb@hotmail.com

 
EXERCÍCIO DE APRESENTAÇÃO DA RESERVA (EXAR) 2017

 
! Você reservista que se afastou do serviço ativo do Exército no período 

de dezembro de 2012a 30 de novembro de 2017está convocado para o 

EXERCÍCIO DE APRESENTAÇÃO DA RESERVA DE 2017(ExAR/2017), a realizar

no período de 9 a 16 de dezembro, no 2º Batalhão de Engenharia de Combate 

BATALHÃO BORBA GATO,  de 2ª a 5ª feira, das 08:00h às 16:00h e na 6ª feira, das 

08:00h às 12:00h.  Leve o seu Certificado de Reservista para atualização.  Sábado e 

domingo o Centro de Apresentação não funcionará. 

 
 
 
 
 
 

PINDAMONHANGABA (SP) – CEP 

mail rp2becmb@hotmail.com 

EXERCÍCIO DE APRESENTAÇÃO DA RESERVA (EXAR) 2017 

! Você reservista que se afastou do serviço ativo do Exército no período 

de dezembro de 2012a 30 de novembro de 2017está convocado para o 

(ExAR/2017), a realizar-se 

no período de 9 a 16 de dezembro, no 2º Batalhão de Engenharia de Combate – 

08:00h às 16:00h e na 6ª feira, das 

08:00h às 12:00h.  Leve o seu Certificado de Reservista para atualização.  Sábado e 



sportesE
7Tribuna do NortePindamonhangaba, 1º de dezembro de 2017

“Jogos Municipais do Idoso” movimentam Pinda

O Vale do Paraíba 
recebe a “Corrida Insa-
na” neste domingo (3), 
das 8 às 12 horas, no 
Parque da Cidade de 
São José dos Campos. A 
cidade será palco da 14ª 
etapa do circuito que é su-
cesso mundial e invade o 
Brasil em 2017 com uma 
atividade composta por 
10 obstáculos infl áveis gi-
gantes espalhados por um 
circuito de 5 quilômetros. 

O evento é totalmente 
voltado para a diversão 
em família, sem limite de 
idade para participação.

As inscrições para a 
prova ainda estão aber-
tas e podem ser feitas 
pelo site ofi cial do even-
to: www.corridainsana.
com.br. O preço é R$ 
99, mais taxas. Também 
existe a possibilidade de 
inscrição no dia e local 
do evento. Porém, neste 

caso, os interessados es-
tão sujeitos à disponibi-
lidade de vagas restantes.

A ação não tem res-
trições quanto à parti-
cipação, nem limite de 
idade. Não há cronome-
tragem, nem obrigato-
riedade de ultrapassar 
todos os obstáculos do 
percurso. Mesmo assim, 
todos recebem o kit do 
atleta ao cruzar a linha 
de chegada.

COLABOROU COM O TEXTO 
JENNIFER GONÇALVES

*** 
Que a prática de exer-

cícios físicos é essencial 
para a saúde não é novida-
de, todos devem praticar 
esportes, independente-
mente da idade. Em bus-
ca de incentivar os idosos 
de Pindamonhangaba a 
adquirirem melhor quali-
dade de vida, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, 
por meio da Semelp (Se-
cretaria Municipal de Es-
portes e Lazer) e o Fundo 
Social de Solidariedade 
vêm promovendo os “15º 
Jomi – Jogos Municipais 
do Idoso”.

A abertura do evento 
foi realizada dia 22 de no-
vembro com a participação 
de todos os atletas. Os jo-
gos se iniciaram no último 
dia 25, no Centro Espor-
tivo “Zito”, oitenta idosos 
participaram no bola ao 
cesto, 130 participaram do 
chute ao gol e 35 duplas 
disputaram dominó.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (1º/12) - CCI Vila Rica
14h30 - Xadrez e Buraco
18h30 - Truco e Bocha
Sábado (2) -  CCI Vila Rica
19h30 - Baile

“Corrida Insana” agita 
região neste domingo

Divulgação

Divulgação

Festival de Esportes termina no � m de semana

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Esportes pro-
move o Festival de Esportes 
até este domingo (3), com o 
intuito de avaliar o trabalho 
desenvolvido com os mais de 
2.300 alunos das escolinhas 
ao longo do ano de 2017.

O festival está avaliando 
crianças e adolescentes de 7 
a 17 anos em diversas mo-
dalidades e  “promovê-las” 
para as turmas de treina-
mentos, para a troca de faixa 
ou de categoria.

O festival teve início dia 
19 de novembro, com o bati-
zado da capoeira e a natação. 
A abertura ofi cial foi reali-
zada dia 24, com a presença 
de diversos alunos das es-

colas de esportes da Semelp 
lotando o ginásio do Centro 
Esportivo “João do Pulo”, 
que contou também com a 
presença de convidados ilus-
tres, apresentações e o acen-
dimento da pira olímpica.

Dando continuidade às 
avaliações, o CE “João do 
Pulo”, sediou no dia 25, o fes-
tival com o judô, taekwondo, 
ginástica rítmica e o futebol 
(categoria 10 anos), aconte-
ceram também as semifi nais 
e fi nais do torneio que havia 
começado em setembro para 
as categorias sub 12, 14 e 17.

No dia 26, foi a vez dos 
atletas do handebol no Gi-
násio de Esportes “Alto Ta-
baú” e do voleibol na  qua-
dra “Juca Moreira”, em que 

as crianças de até 10 anos 
participaram do festival e as 
das categorias sub 12, 14 e 17 
participaram das fi nais e se-
mifi nais do torneio de espor-
tes. As meninas da ginástica 
artística se apresentaram no 
Centro de Treinamento “Luís 
Caloi” nesse mesmo dia.

Neste sábado (2), será re-
alizado o festival e as fi nais 
e semifi nais do basquete no 
CE “João do Pulo” e do fut-
sal no GE “Alto Tabaú”. O 
encerramento do evento será 
realizado no domingo (3), às 
11h30, no “João do Pulo”.

Para prestigiar os futuros 
atletas de Pinda, basta com-
parecer aos jogos, que têm 
entrada gratuita e são aber-
tos a toda a população.

Divulgação

PINDA CONQUISTA 17 MEDALHAS NOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR

No dia 26, no “João do 
Pulo”, 150 idosos parti-
ciparam do atletismo; na 
modalidade damas foram 
3 participantes do femini-
no e 5 masculino; no vo-
leibol adaptado foram 40 
participantes (6 equipes) 
no masculino e 50 parti-
cipantes (7 equipes) no fe-
minino. No CT Luis Caloi, 
8 atletas participaram do 
tênis de mesa feminino e 
12 no masculino.

“Todas as competições 
aconteceram com mui-
to entusiasmo entre os 

participantes. Foram 
momentos de alegria 
e confraternização. O 
prefeito Isael Domin-
gues esteve presente 
prestigiando o evento”, 
afirma a gestora Marilda 
Oliveira.

As próximas competi-
ções dos Jomi serão rea-
lizadas nesta sexta-feira 
(1º/12), nas modalidades: 
buraco, bocha, truco e xa-
drez. E no sábado (2), o 
encerramento com o bai-
le, às 19h30 no ACCI Vila 
Rica.

Pindamonhangaba partici-
pou, de 16 a 25 de novembro, 
dos 81º Jogos Abertos do In-
terior, realizados na Grande 
ABC. A delegação da cidade 
contou com cerca de 100 pes-
soas e conquistou 17 medalhas 
na competição.

Os atletas da Semelp repre-
sentaram Pindamonhangaba 
nas modalidades: atletismo 
masculino e feminino, atletis-
mo PCD masculino, futebol 
masculino Sub 20, ginástica 

artística masculina e feminina, 
ginástica rítmica, natação mas-
culina e feminina e natação 
PCD masculina.

Para o secretário de Es-
portes de Pindamonhangaba, 
Everton Chinaqui, a partici-
pação dos atletas da cidade 
na competição é de grande 
importância. “Os Jogos Aber-
tos do Interior são considera-
dos a maior competição po-
liesportiva do Estado e, para 
nós, que estamos retomando 

neste ano os esportes compe-
titivos em nossa cidade, essa 
participação é uma vitória. 
Participamos com grande es-
forço, mas muito motivados 
pois sabemos da importância 
que é para os nossos atletas 
levarem o nome de Pindamo-
nhangaba para esta competi-
ção”, garantiu.

 Confi ra as medalhas con-
quistadas pelos atletas de Pin-
da no site: http://www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br.

As inscrições podem ser feitas no site ofi cial do evento

O atletismo PCD trouxe medalhas para a equipe da cidade
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IMAGENS: ARQUIVO PESSOAL

Ainda dá tempo!

Tudo de bom para Marcus 
Vinícius Carvalho, secretário 
de Habitação, Meio Ambiente e 
Regularização Fundiária, aniver-
sariante do dia 23 de novembro. 
Seus pais Ruy e Júlia, sua esposa 
Sheyla (foto), familiares e amigos 
desejam um novo ciclo cheio de 
alegria, de saúde e de conquistas.

Felicidade!

Bênçãos sem limites para a queri-
da Mônica Marques, que fez aniver-
sário nessa quinta-feira, 30 de no-
vembro. Ela recebe os cumprimentos, 
e o desejo de muita luz e sabedoria 
de todos os familiares e amigos, em 
especial, das amigas Tatiane e Thaís. 

Em uma noite cheia de glamour, 21 meninas – sendo 15 de Pinda e seis de outras cidades da 
região – desfi laram e exibiram muita elegância. Confi ra fotos de alguns dos melhores momentos!

Paz e luz poetisa!

Parabéns para a escritora e poetisa da 
Academia Pindamonhangabense de Le-
tras, Juraci de Faria Condé, aniversarian-
te do dia 30 de novembro. A professora 
Juraci recebeu cumprimentos de familia-
res, colegas da APL e do jornal Tribuna 
do Norte, onde escreve a coluna quinzenal 
“Nossa terra, Nossa Gente”.  

Arquivo TN

Especial Concurso “Miss Beleza Negra” 

Tudo de bom!

Ao lado do marido Lupércio 
e do fi lho João Pedro, a palmei-
rense Simone de Carvalho co-
memorou mais um ano de vida 
no dia 28 de novembro. A mãe 
Vera Lúcia, os irmãos Everaldo 
e Viviane, demais familiares e 
amigos estiveram presentes para 
festejar o seu aniversário.

Muitas bênçãos

Para Luiza Louzada, aniversariante 
do dia 26 de novembro. Ela recebe os 
parabéns e votos de muitas bênçãos do 
esposo Fernando, dos fi lhos Andréa, 
Luciana e Fernando, dos netos Taimã, 
Matheus, Noghan, Ygor e Yago, dos 
amigos de toda sua família.

Larissa Macedo - Miss Beleza Negra 
Pindamonhangaba

Camila Rodrigues - Miss Beleza Negra 
Vale do Paraíba Vanda Fenner - professora de dança do ventre - também fez bonito

Larissa recebe a faixa de Miss Beleza Negra 

Parte do júri que abrihantou o concurso,
organizado por Vanderson Santos

Beatriz Monteiro ganhou vários títulos, 
entre eles Miss Fotogenia e Melhor 

Vestido de Gala

Rafaela Ferreira 
- Miss Simpatia 2017Candidatas demonstraram muita elegância e desenvoltura na passarela

Fotos Portal R3
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