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PÁGINA 3

Bairros distantes do centro 
terão acesso à internet

Pindamonhangaba está ade-
rindo ao programa “Internet 
Para Todos”, que visa levar aces-

so à banda larga para locais sem 
conectividade. O programa be-
nefi ciará um total de 11 bairros: 

Ribeirão Grande, Bonsucesso, 
Piracuama, Campinas, Goiabal, 
Colmeia, Atanazio, Oliveiras, 

Cruz Pequena, Cruz Grande e 
Mandu.

PINDA TERÁ REPRESENTANTES NO 
MISS SÃO PAULO INFANTO JUVENIL

A cidade de Pin-
damonhangaba 
terá represen-
tantes em todas 
as categorias na 
fase fi nal do Con-
curso Miss São 
Paulo Infanto 
Juvenil 2018.

A seletiva que 
defi niu as meni-
nas que irão re-

presentar cada 
cidade na fi nal 
foi realizada no 
fi m de fevereiro, 
na capital pau-
lista. Ao todo, 
180 candidatas 
de todo o Estado 
participaram da 
segunda seletiva 
classifi catória. 

PÁGINA 8

Praça do Cisas 
recebe sinal de 
Wi-Fi gratuito

Vale do Paraíba 
sedia Festival de 
Arte “Tributo a 
Elpídio dos Santos”

USP abre inscrições 
para curso de 
empreendedorismo

Ribeirão do 
Curtume recebe 
ação de limpeza e 
manutenção

PÁGINA 5

Assinatura do termo de adesão ao programa ocorreu nessa segunda-feira, em Brasília

PÁGINA 7

PÁGINA 5

A primeira par-
cela de vencimento 
dos carnês para pa-
gamento do IPTU 
- Imposto Predial e 
Territorial Urbano 
- vence neste dia 15 

de março.
Os contribuintes 

poderão realizar o 
pagamento em cota 
única, cota dupla 
ou parcelar em até 
10 vezes. 

Primeira parcela 
do IPTU vence 
dia 15 de março

 

Primeira parcela 

Imagem de Internet

Ana Júlia Cezário Israel, representante da categoria juvenil

Claudio da Piccolo & Inamine fotógrafos associados
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Cidade conectada

HEIDEGGER  E  
DASEINANÁLISE

Diretores e supervisores de 
ensino têm aumento no salário

USP abre inscrições para 
curso de empreendedorismo

Martin Heidegger (1889-
1976) alemão, foi um dos 
fi lósofos mais impor-

tantes do século XX. Estudou com 
Husserl em Freiburgo (Alemanha) 
a quem sucedeu na Cátedra de 
Filosofi a em 1928.A sua obra mais 
marcante, segundo os estudiosos, 
é “SER E O TEMPO” (1927), tra-
duzida no Brasil, na qual iniciou 
o seu caminho de refl exão sobre o 
sentido mais profundo da existên-
cia humana, bem como as origens 
da Metafísica e o signifi cado de sua 
infl uência na formação do Pensa-
mento Ocidental.

Para esse fi lósofo é necessário 
que se recupere o sentido original 
do SER, propondo uma nova Ter-
minologia Científi ca para dar de 
conta desse sentido. Dessa manei-
ra, para Heidegger, a existência 
humana só pode ser compreendida 
a partir da análise do DASEIN 
(SER-AÍ,  em alemão) do ser hu-
mano, aberto à compreensão dele.
Heidegger não procurou conceitos 
defi nidos, os quais transcendem a 
temporalidade, partindo então da 
Cotidianeidade para compreender 
o SER-AÍ que é entendido como 
algo que existe,manifesto e perce-
bido.

Em 26 de maio desse ano (2016) 
completam-se 30 anos da morte do 
grande fi lósofo e 20 anos da nossa 
Defesa de Tese de Doutorado na 
Universidade de São Paulo, um 
estudo do existencial de jovens grá-
vidas, realizado aqui em Pindamo-
nhangaba, tendo por base a ótica 
de Martin Heidegger. Na Pesquisa, 
a partir da Linguagem expressa 
nos Discursos de Jovens Grávidas, 
com base na DASEINANÁLISE 
de Heidegger, empreendemos um 
esforço e uma enorme tentativa de 
enfrentar o despretencioso desafi o 

ERRATA
 
A Prefeitura informa que, diferentemente 

do que divulgou na edição de terça-feira 
(13), o nome correto da competição é “Jogos 
Regionais do Idoso” e não “Jogos Municipais 
do Idoso”.

No domingo (11), o governo do 
Estado de São Paulo anunciou o 
reajuste em 7% do piso salarial dos 
diretores e supervisores ativos do 
quadro de magistério da rede esta-
dual de ensino. O projeto de lei será 
encaminhado à Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São Paulo (Alesp) 
para aprovação e aplica-se também 
para os aposentados.

O reajuste será retroativo a 1º de 
fevereiro. Com a medida, o salário 
base de diretores e supervisores que 
atuam nas mais de cinco mil escolas 
da rede estadual de ensino passará a 
ser 7% superior.

O salário-base dos professores 
em São Paulo é acrescido de bene-
fícios, de acordo com as faixas e ní-
veis da carreira, quinquênio, além 

de bônus por merecimento, pago 
anualmente de acordo com avan-
ço do ensino nas escolas estaduais. 
Além do aumento do salário, o go-
vernador  Geraldo Alckmin assinou 
um decreto que acresce em 50% o 
valor do auxílio alimentação dos 
servidores públicos que ganham até 
R$ 3.777,90. Com o aumento, o be-
nefício passa de R$ 8 para R$ 12.

O reajuste será retroativo ao dia 1º de fevereiro deste ano

de caminhar com esse homem, que 
marcou o seu tempo, sob o infl u-
xo da sua luz que nos inspirou a 
pensar, pesquisar e escrever, o que 
abordaremos em artigo posterior.

Aqui, cabe a pergunta: afi nal, 
o que é DASEINANÁLISE?  Heide-
gger, ao fundamentar seu pensa-
mento fi losófi co, coloca um ente 
especial para esclarecer a exis-
tência do ser humano, o DASEIN 
(SER-AÍ) , que atua com os outros, 
e esclarece:” Esse ente somos nós 
mesmos, e, que tem , entre outros 
traços, a possibilidade de ser a que 
designamos DASEIN”. O Ser-AÍ 
existe. Sua essência está na sua 
existência, ele se compreende a 
partir de sua possibilidade de ser 
ele próprio ou não ser ele próprio. 
A existência é “ essa emergência ao 
ser que o homem descobre antes 
de toda defi nição de si próprio, a 

interrogação que o homem traz em 
si, antes de formulá-la, porque ele 
é essa interrogação; o homem é o 
único ser existente, o único questio-
nador entre os seres que são, mas 
não existem”. Aqui entendemos que 
esse “ser-homem” difere bem do 
ente( animais, outros seres vivos).
Só o homem, vivo e concreto, no 
seu viver cotidiano,interrogando, 
descobrindo, é um ser-no-mun-
do, e esse ser-no-mundo signifi ca 
praticar ações, estar em relaciona-
mento com as coisas e pessoas que 
encontra,é uma ocorrência concre-
ta, acontece nas múltiplas formas 
peculiares de relacionar-se às 
coisas e pessoas, tendo como ins-
trumento essencial, primordial a 
sua Linguagem (Heidegger falava: 
“A Linguagem é a morada do Ser”)
Portanto, o DASEIN é sempre uma 
possibilidade e suas características 
são sempre constituídas por possí-
veis modos de ser e ele representa 
o homem que se encontra aberto 
ao mundo, é lançado nele (GEWO-
FENHEIT, em alemão) e se insere 
numa série de situações.

Divulgação

O Instituto de Ciências 
Biomédicas (ICB) da Uni-
versidade de São Paulo 
(USP) está com inscri-
ções abertas para curso 
de empreendedorismo. O 
curso de extensão “Mão 
na massa: aprendendo a 
empreender”, é fruto de 
uma parceria entre a En-
deavor, Sebrae, Agência 
USP de Inovação e Star-
tup Design.

Podem participar pós-
graduandos, mestres, 
doutores e pós-doutores 
da USP. As inscrições de-
vem ser feitas até o dia 
30 de março através dos 
e-mails gpdiniz@usp.br 
e jcesarbf@usp.br. Serão 
aceitas inscrições indi-
viduais ou em grupos de 
até três pessoas. As aulas 
serão presenciais e onli-
ne e terão início no dia 16 
de abril até 28 de maio. 
O edital completo está 
disponível no site http://

ww2.icb.usp.br/icb/mao-
na-massa/.

O curso visa expor os 
conceitos e técnicas de 
empreendedorismo e que 
os alunos aprendam a 
mapear oportunidades de 
negócio, defi nir seu dife-
rencial competitivo, iden-
tifi car tendências e cons-
truir um modelo próprio 
de negócio.

O plano de aula será 
dividido em três módulos: 
Autoconhecimento – A 
carreira empreendedora, 
Descoberta – Oportunida-
de de alto impacto e Cria-
ção de startups com pou-
cos recursos.

As aulas presenciais 
serão realizadas no Pré-
dio Didático do Depar-
tamento de Anatomia do 
ICB, localizado na avenida 
Professor Lineu Prestes, 
2.415, no campus Cida-
de Universitária, em São 
Paulo.

Levar acesso à banda larga para locais sem 
conectividade é a principal fi nalidade do 
programa do governo Federal “Internet 

Para Todos” – que Pindamonhangaba está se 
aderindo.

Iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovações e Comunicações (MCTIC), o pro-
grama possibilita a conexão de internet por meio 
do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comuni-
cações Estratégicas (SGDC), de propriedade do 
governo brasileiro e que recebeu R$ 3 bilhões em 
investimentos.

Em Pindamonhangaba, o programa benefi cia-
rá um total de onze bairros localizados longe da 
região central da cidade.

Mais de 2.200 municípios brasileiros já estão 
aptos a assinarem o termo de adesão ao progra-
ma “Internet para Todos”; e outros 330 também 
já manifestaram o interesse em participar da 
iniciativa.

A adesão dos municípios ao programa é um 
avanço necessário ao mundo atual, afi nal, “viver 
offl  ine” parece que realmente está fi cando obso-
leto.
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A primeira parcela de ven-
cimento dos carnês para paga-
mento do IPTU - Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano - vence 
neste dia 15 de março.

Os contribuintes poderão re-
alizar o pagamento em cota úni-
ca, cota dupla ou parcelar em 
até 10 vezes. Com o pagamento 
em cota única, o desconto é de 
10%. Cota dupla terá desconto 
de 5% em cada parcela e em até 

Na quarta-feira (14), às 14 horas, a Casa dos Conselhos 
sediará um encontro com a comissão permanente de acompa-
nhamento do Fórum Municipal de Educação. Encontros com a 
comissão são feitos para monitorar e preparar o Fórum, que 
acontecerá em abril. 

O Fórum Municipal de Educação tem como objetivo discutir 
com a sociedade local o monitoramento das metas e estraté-
gias do Plano Municipal de Educação (PME) e o quanto as 
ações estão próximas do alcance.

Este ano já foram realizada duas reuniões: a primeira, dia 
29 de janeiro, no Palacete 10 de julho e a segunda, dia 27 de 
fevereiro, na Casa dos Conselhos.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba por meio da Secre-
taria de Serviços Públicos, rea-
liza mais uma importante ação 
de limpeza e manutenção dos 
córregos da cidade. Desta vez, 
conforme o cronograma, o cór-
rego a receber este serviço é o do 
Curtume.

A limpeza tanto no trecho do 
Residencial Andrade como no 
Carangola são indispensáveis, 
pois nestes locais há maior 
acúmulo de material vegetal, 
devido à barragem que se 
encontra logo após esse trecho.

O acúmulo de vegetação di-
minui a vazão e represa a água, 
tornando o córrego suscetível a 
transbordamento e alagamen-
tos. Outro importante fator des-
sa ação é a recomposição do di-
que -aterro na lateral do córrego 
que foi construído para conter as 
cheias do rio e prevenindo que os 
bairros tenham enchentes.

Primeira parcela 
do IPTU vence 

dia 15 de março
10 vezes, o desconto será de 2% 
até a data de vencimento.

De acordo com o diretor do 
Departamento de Receitas e Fis-
calização Fazendária, Vicente 
Corrêa, as pessoas que não re-
ceberam o carnê pelos Correios, 
podem imprimir a segunda via 
pelo site ofi cial da Prefeitu-
ra www.pindamonhangaba.sp.
gov.br (link Serviços Online) ou 
solicitar a segunda via na praça 

de atendimento da Prefeitura e 
Subprefeitura de Moreira César, 
de segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas.

Os boletos podem ser pagos 
nos bancos Santander, Itaú e 
seus correspondentes, Caixa 
Econômica Federal e lotéricas.

O IPTU é o mais importante 
meio de renda para o município. 
A arrecadação proveniente do 
IPTU possui o intuito de desti-
nar pleno desenvolvimento da 
cidade, como bem-estar, saúde, 
educação, limpeza pública e ou-
tras áreas de interesse público. 

Foram postados cerca de 60 mil 
carnês e a expectativa de arreca-
dação é de R$ 22 milhões. Para 
este ano, o percentual de reajuste 
será foi de 2,44%, de acordo com 
o IPC (Índice de Preço ao Consu-
midor) da Fipe (Fundação Insti-
tuto de Pesquisas Econômicas).

COMISSÃO DISCUTE PREPARATIVOS 
PARA FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O segundo encontro da comissão 
aconteceu em fevereiro, na

 Casa dos Conselhos

Ribeirão do Curtume recebe ação de limpeza e manutenção
Supervisionam e acompa-

nham estes trabalhos a equipe 
de drenagem coordenada pe-
los servidores Thiago Gonçal-
ves e Juarez Teodoro.

A população possui papel 
fundamental para que a manu-
tenção e limpeza dos córregos 
e áreas verdes sejam efi cazes, 
evitando descarte de lixo, entu-
lhos, pneus, garrafas pet ou so-
fás. O descarte destes materiais 
pode ser feito da maneira corre-
ta, através do “Pega-Tudo”, que 
está disponível para consulta de 
cronograma no site da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Em janeiro, o Palacete 10 de Julho 
recebeu a primeira reunião

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A população possui 
papel fundamental na 

manutenção dos serviços 
realizados

Divulgação
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão 
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018: 

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães - 

Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário) 
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário). 

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

Felipe Francisco César Costa - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br

Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
 (12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br
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Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

LUIZ CARLOS PINTO

 

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

A presidente da Casa da Amizade, Valquíria Helena Reuter (a 
primeira da dir. para a esq.) homenageou a senhora Neusa 
Samahá ( a terceira, da dir. para a esq.) pelos seus 50 anos 
de atividades e trabalhos na entidade 

A Câmara de Verea-
dores de Pindamonhan-
gaba realizou, no dia 05 
de março, no Plenário 
Francisco Romano de 
Oliveira, uma Sessão 
Solene em homena-
gem ao Dia da Mulher, 
comemorado em 8 de 
março. A cerimônia foi 
realizada por intermé-
dio do Decreto Legisla-
tivo º 05/1995 e Reque-
rimento º 196/2018, de 
autoria da vereadora 
Gislene Cardoso – Gi 
(DEM), ocorreu após 
a Sessão Ordinária em 
clima festivo e contou 
com a presença de vá-
rias personalidades e 
representantes de di-
versos segmentos da 
nossa sociedade.

O evento foi aberto 
pelo Presidente Carlos 
Moura – Magrão (PR), 
que passou a presi-
dência da Sessão So-
lene para a vereadora 
Gislene Cardoso – Gi, 
para a condução dos 
trabalhos, com a pre-
sença dos vereadores: 
Antônio Alves da Silva 
– Toninho da Farmácia 
(PSDB), Janio Ardito 
Lerario (PSDB), Pro-
fessor Osvaldo Mace-
do Negrão (PR), Rafael 
Goffi (PSDB), Renato 
Nogueira Guimarães – 
Renato Cebola (PV), Ro-
derley Miotto (PSDB) e 
Ronaldo Pinto de An-
drade – Ronaldo Pipas 
(PR), e ainda, a Primei-
ra-Dama, Cláudia Ma-
ria Vieira Domingues 
- Presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, 
representando o Prefei-
to Dr. Isael Domingues; 
Luiz Otávio Palhari – 
Presidente da Fundação 
Vida Cristã – FUNVIC; 
Tenente Carvalho No-
gueira, representando o 
Comandante da 12ª Cia 
de Engenharia de Com-
bate Leve, Major Dan 
Milli; Silvia Sampaio 
– Presidente do S.O.S. 
Mulher, representando 
a Delegada Elisabeth 
Bassi, da Delegacia da 
Mulher de Pindamo-
nhangaba, Ana Paula 
Miranda – Diretora de 
Assistência Social; Sar-
gento Daniela Costa, 
representando o Co-
mandante da 11ª Cia. de 
Engenharia de Combate 

Câmara de Pindamonhangaba realiza Sessão 
Solene em homenagem ao Dia da Mulher

Na oportunidade, oito personalidades foram laureadas e receberam um Diploma de Honra ao 
Mérito pelo reconhecimento de seu trabalho e luta em prol da sociedade pindamonhangabense 

Leve, Major Vicente da 
Silva Costa e a Sargen-
to Patricia de Oliveira 
Martins, representan-
do o Comandante do 2º 
Batalhão de Engenharia 
de Combate, Coronel 
Luiz Cláudio Brion Car-
doso. 

A Oradora Oficial da 
Sessão foi a Presidente 
do Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher 
de Pindamonhangaba, 
Simone Souza Lima 
Tomé Braça, que dis-
correu sobre a magnitu-
de da data, enaltecendo 
o valor da mulher na 
sociedade, evidenciou a 
violência que a mulher 
sofre, a maioria por vio-
lência machista e con-
clamou para que as mu-
lheres se unam e lutem 
mais por seus direitos, 
contra o preconceito e 
a negligência por par-
te dos governantes. Na 
oportunidade, as in-
tegrantes do Conselho 
dos Direitos da Mulher 
de Pindamonhangaba 
também foram home-
nageadas pela Oradora.

Foram agraciadas 
as seguintes mulheres: 
Ana Cristina Pucci de 
Souza – Tetê, Cosmi-
ra Santana de Souza 
– Milla Souza, Gisle-
ne Cardoso – Gi, Ma-
ria Aparecida Bueno 
de Lima, Maria Vitória 
da Silva Santos, Meilai 
Shen, Solange Augusto 
Verol Nogueira, Sônia 
Aparecida Euzébio Ve-
loso e Tereza de Olivei-
ra Santos. O evento foi 
abrilhantado pelo co-
ral da Casa da Amizade 
de Pindamonhangaba, 
cuja presidente Val-
quíria Helena Reuter 
prestou homenagem à 
senhora Neusa Samahá 
pelos seus 50 anos de 
trabalho em prol da en-
tidade.

Ao encerrar, a Pre-
sidente da Sessão, ve-
readora Gislene Car-
doso – Gi, enalteceu o 
trabalho realizado pela 
Primeira-Dama Cláudia 
Domingues e a Direto-
ra de Assistência Social 
Ana Paula Miranda, no 
Fundo Social de Soli-
dariedade. Agradeceu a 
presença de todos, ve-
readores, convidados, 
familiares e todos que 
prestigiaram o evento.

O Coral da Casa da Amizade do Rotary Clube de Pindamonhangaba abrilhantou as 
festividades da Sessão Solene alusiva ao Dia Internacional da Mulher

O Plenário da Casa Legislativa recebeu um bom público para participar da 
solenidade comemorativa do Dia Internacional da Mulher

Vereadores, autoridades e as mulheres homenageadas durante a solenidade 
comemorativa do “Dia Internacional da Mulher”

EM BREVE, A CÂMARA DE VEREADORES DE

PINDAMONHANGABA IRÁ DISPONIBILIZAR O ACESSO

AO WI-FI NO HORÁRIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS!
O ACESSO SERÁ DISPONIBILIZADO MEDIANTE CADASTRO

NA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

TELEFONE: (12) 3644-2284
E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO

DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE 
da Câmara de Vereadores de 

Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!

Sua participação é muito
importante para nós!
Exerça sua cidadania!

Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br
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Pinda assina termo de adesão para levar 
internet a bairros distantes do centro

Univesp oferece conteúdos 
livres, gratuitos e online

Pindamonhangaba 
está aderindo ao progra-
ma “Internet Para To-
dos”, que visa levar aces-
so à banda larga para 
locais sem conectividade. 
Na tarde de segunda-fei-
ra (12), o prefeito Isael 
Domingues participou, 
em Brasília, da cerimô-
nia pública de assinatura 
do termo de adesão ao 
programa.

Iniciativa do Minis-
tério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC), 
o programa  possibilita a 
conexão de internet por 
meio do Satélite Geoesta-
cionário de Defesa e Co-
municações Estratégicas 
(SGDC), de propriedade 
do governo brasileiro e 

que recebeu R$ 3 bilhões 
em investimentos.

Em Pindamonhan-
gaba, o programa 
beneficiará um total 
de 11 bairros: Ribeirão 
Grande, Bonsucesso, 
Piracuama, Campinas, 
Goiabal, Colmeia, Ata-
nazio, Oliveiras, Cruz 
Pequena, Cruz Grande e 
Mandu.

De acordo com in-
formações do diretor do 
Departamento de Tecno-
logia da Informação da 
Prefeitura, Caio Malhei-
ros Coutinho, o próximo 
passo do programa é a 
avaliação técnica das 
empresas que estão 
sendo credenciadas pelo 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 

Comunicações, que serão 
realizadas nos próximos 
meses.

O programa “Internet 
para Todos” já tem 2.260 
cidades aptas a assina-
rem o termo de adesão. 
Outras 330 também já 
manifestaram o interesse 
em participar da inicia-
tiva.

Para o prefeito Isael 
Domingues, essa é mais 
uma excelente notícia 
para a nossa cidade. 
“A adesão de Pindamo-
nhangaba ao Programa 
Internet para Todos 
é um grande avanço 
para os moradores dos 
bairros mais distantes e 
que aguardam há tan-
to tempo esse suporte”, 
afirmou.

Praça do Cisas 
reCebe sinal de 
Wi-Fi gratUito
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba oferece, des-
de a última sexta-feira 

(09) à noite, o serviço de in-
ternet que possibilita conexão 
sem fio, o Wi-Fi na Praça do 
Cisas. Esta ação faz parte do 
programa Cidade Inteligente e 
Humana.

Os locais que já tiveram 
pontos de Wi-Fi gratuito insta-
lados são a Praça Monsenhor 
Marcondes no centro, e o Par-
que da Cidade. Em Moreira Cé-
sar, o local de Wi-Fi gratuito é 
a Praça João Paulo II, popular-
mente conhecida como Praça 
do Cisas.

Os próximos locais a receber 
o Wi-fi serão o Bosque da Prin-
cesa e a Praça Pastor José Eze-
quiel da Silva (conhecida como 
praça de Eventos, próxima à 
Escola Municipal Elias Bargis), 
no Araretama.

De acordo com informações 
do diretor do Departamento 
de Tecnologia da Informação 
da Prefeitura, Caio Malheiros 
Coutinho, para utilizar o Wi-Fi, 
basta se conectar - em princí-
pio, não haverá a necessida-
de de senha. “Esse projeto de 
inclusão digital permite com 
que as pessoas tenham acesso 
à internet mesmo sem plano de 
dados de empresa telefônica. 
Por isso, a ideia é instalar pon-
tos de acesso em vários locais 
da cidade”, adiantou Caio.

O funcionamento do sistema 
de internet gratuito foi reali-
zado através de uma parceria 
com a iniciativa privada – em-
presa América Net, operadora 
de telecomunicações – por meio 
de doação via decreto nº 5431, 
de 2017, que permite a doação 
da iniciativa privada para a 
Prefeitura.

além da praça do Cisas, outros locais receberão o sinal gratuitamente

assinatura do termo de adesão ocorreu na segunda-feira (12), em brasília

A Universidade Virtu-
al do Estado de São Pau-
lo (Univesp), vinculada à 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação 
(SDECTI), possui cursos 
gratuitos com o mesmo 
padrão de excelência da 
USP, Unicamp e Unesp, já 
que contam com professo-
res dessas Instituições e 
também do Centro Paula 
Souza.

A diferença é que, na 
Univesp, o aluno faz o 
curso à distância: estuda 
pela Internet e só vai ao 
polo de ensino fazer pro-

vas e trabalhos. O diplo-
ma é igual ao da faculdade 
presencial. São 244 polos 
no Estado, em 202 muni-
cípios, com 39 mil alunos 
matriculados.

Os polos são espaços 
físicos com infraestrutura 
necessária (computado-
res, impressoras e acesso 
à Internet) para o estu-
dante participar das ati-
vidades da universidade 
como provas, discussões 
em grupo e dos trabalhos 
orientados por tutores.

Nesses locais, também 
é possível solicitar serviços 
de secretaria acadêmica, 

assim como tirar suas dúvi-
das sobre o AVA (Ambiente 
Virtual de Aprendizagem), 
plataforma digital utiliza-
da pelos estudantes para 
desenvolver as atividades 
acadêmicas, que incluem 
as vídeo-aulas e o acesso ao 
material didático, biblio-
grafia e sistema para sanar 
dúvidas com os tutores.

A Univesp é considera-
da a quarta universidade 
estadual paulista e man-
tém parcerias com a USP, 
Unesp, Unicamp e o Centro 
Paula Souza para o desen-
volvimento do conteúdo e 
coordenação dos cursos.

Cursos possuem padrão de excelência como os da UsP e da Unesp

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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COMTUR Pindamonhangaba 

Conselho Municipal de Turismo 

 

1 
Convocação para 16ª RO COMTUR – GESTÃO 2016/2018 

 

 

CONVOCAÇÃO PARA A 16º REUNIÃO ORDINÁRIA 

GESTÃO 2016/2018 

 

O Conselho Municipal de Turismo de Pindamonhangaba- COMTUR, através de sua Presidente, 

CONVOCA: 

1. Os Conselheiros e Conselheiras do COMTUR – Gestão 2016/2018; 
Para a 15º reunião ordinária gestão 2016/2018, a saber: 
 
Data:    14/03/2017 
 
Local da Reunião:         Sede dos Conselhos Municipais, Av. Albuquerque Lins, nº 138, Bairro São 
Benedito, Pindamonhangaba- SP. (nos fundos do PAT) 
 
Horário:                          18h 00 (duração máxima 2 horas). 
Obs: Não atrasar em virtude do portão permanecer fechado, é aberto e todos entram juntos. 
 
PAUTA DA REUNIÃO: 
1- SR. LUCAS CEMBRANELLI SOBRE INVESTIMENTOS EM PROJETOS AUDIO-VISUAIS 

RELACIONADOS AO TURISMO. 
2- BANLAÇO GERAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE 

TURISMO. 
3- SRA. ANA LÚCIA GOMES DE ARAÚJO SOBRE O ANDAMENTO DO REGISTRO DAS ATAS DO 

COMTUR E SOBRE A REUNIÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SERRA DA 
MANTIQUEIRA – CISMA. 

4-  SR. JAIRO FOGAÇA NOVA ALTERAÇÃO DA LEI DO COMTUR COM RELAÇÃO A QUANTIDADE DE 
CADEIRAS DOS MEMBROS. 

5- INFORMES E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMTUR. 
 

 
Pindamonhangaba, 13 de março de 2018.    

 
 

 
Niuceia Fernandes Nogueira Vieira 

Presidente 
 

 

EXTRATO:

Extrato do Termo de Convênio nº 001/2018
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Secretaria de Saúde e 
Assistência Social / Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba
Objeto: Prestação de serviços médico hospitalares, ambulatoriais e de internação de 
média e alta complexidade. 
Prazo:12 (doze) meses
Data da Assinatura: 26/02/2018

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

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

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2018 (PMP 6746/2018) 
Para “Aquisição de materiais de: higiene, limpeza, descartáveis, embalagens, 
papelaria, cozinha e ferragem”, com entrega dos envelopes até dia 27/03/18 às 08h 
e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2018 (PMP 6770/2018) 
Para “Aquisição de camisetas”, com entrega dos envelopes até dia 27/03/18 às 14h 
e início da sessão às 14h30. 

PREGÃO Nº 031/2018 (PMP 06790/2018) 
Para “aquisição de conjunto de colchões para ginastica artistica”, com entrega dos 
envelopes até dia 26/03/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO Nº 032/2018 (PMP 06817/2018) 
Para “contratação de empresa especializada em locação de micro ônibus para 
atender o Departamento de Turismo nos projetos Conheça Pindamonhangaba”, com 
entrega dos envelopes até dia 26/03/18 às 14h e início da sessão às 14h30. 

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** CONTRATO ***

PREGÃO Nº 191/2017 (PMP 38147/2017) 
Foi fi rmado o contrato 023/2018, de 05/03/2018, para “Aquisição de mobiliário (com 
instalação) para estruturação do COI (Centro de Operações Integradas”, no valor 
total de R$ 87.380,00, vigente por 12 meses, assinando pela contratante e como 
gestores do contrato a Sra Marcela Franco Moreira Dias e o Sr. José Sodario Viana, 
e pela contratada, empresa Lunion Flex Comercio de Moveis e Equipamentos Eireli 
EPP, o Sr. Leandro Viguine Ferlin Dário. 

                                                                          

RESOLUÇÃO Nº 18, de 13 de março de 2018. 

Dispõe sobre a relação de projetos 
apresentados e aprovados em atendimento 
ao Edital nº 01/2018 – FMI – Fundo 
Municipal do Idoso, autoriza o repasse de 
recursos via FMI, e dá outras 
providências.  
   

              O Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba, criado pela Lei nº 
4.492/2006, no uso de suas atribuições legais, 
 
               Considerando o disposto no § 2º artigo 5º da Lei nº 5.221/2011. 
               Considerando a deliberação da 1ª reunião extraordinária, ocorrida em 8 de 
março de 2018. 
 
                Resolve: 
 
 
Art. 1º - Às ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, fica autorizado o repasse 
público de recursos provenientes do Fundo Municipal do Idoso, conforme quadro 
demonstrativo abaixo: 
 

RELAÇÃO DE PROJETOS APROVADOS 

Entidade - Proponente PROJETO 

Valor inicial estimado para 

financiamento integral 

(R$) 

ACCI Moreira Cesar Helena 
Bondioli Muassab 

INCLUSÃO DIGITAL DO IDOSO 72.590,00 

Lar São Vicente de Paulo 

EQUIPAMENTOS 33.331,87 

RECURSOS HUMANOS 100.000,00 

Lar Irmã Terezinha 
 PROJETO CIDADANIA ATIVA 40.000,00 

                                                                          

 

 

 

 

 

Lar Irmã Terezinha 

PROJETO INCLUIR E 
INTEGRAR-SE 32.400,00 

PROJETO RESSOANDO 
CORAÇÃO 14.400,00 

PROJETO REVITALIZAÇÃO DA 
LAVANDERIA 144.000,00 

PROJETO CASA DIA 350.000,00 

PROJETO RETALHOS, SABERES 
E FAZERES 105.600,00 

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS 
MODULADOS DE ESCRITÁRIO 10.000,00 

PROJETO EM CENA-VIDA E 
ARTE 23.700,00 

ACCI Francisca Inácio Ribeiro PROJETO DESPERTAR II 7.647,00 

 
 
Parágrafo único: Os valores referente ao caput deste artigo são provenientes de 
recursos FMI – Fundo Municipal do Idoso, que financiarão os projetos das 
Organizações da Sociedade Civil, através do Termo de Fomento.(Lei 13.019/2014). 
 
 Art. 2º - As referidas organizações (OSC) deverão apresentar Planos de Trabalho, 
detalhando em sua planilha de execução financeira a aplicação dos recursos deliberados. 
 
 
Parágrafo Único: Anexos aos Planos de Trabalhos as organizações (OSC) deverão 
apresentar ao Departamento de Assistência Social para as devidas providências os 
documentos necessários à assinaturas do Termo de Fomento. 
 
 
Art. 3º - As organizações beneficiadas deverão prestar contas conforme dispõe o artigo 
7º da Lei nº 5.221/2011 e a Lei 13.019/2014. 
 

                                                                          

 
Art. 4º - Esta resolução entra em vigor a partir de sua publicação. 
 
 
 
 
 
 

Adilson Lima da Silva 
Presidente do CMI – Gestão 2017/2019 

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: 1503150-16.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Transcontinental Empreendimentos Imobiliários 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). 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: Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda
Documentos da Executada: CNPJ: 60.426.855/0001-00, RG: 33103641
Execução Fiscal nº: 1503150-16.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 11/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: NE351512070000
Valor da Dívida: R$ 2.221,40

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de novembro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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: 1503150-16.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Transcontinental Empreendimentos Imobiliários 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). 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: Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda
Documentos da Executada: CNPJ: 60.426.855/0001-00, RG: 33103641
Execução Fiscal nº: 1503150-16.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 11/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: NE351512070000
Valor da Dívida: R$ 2.221,40

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de novembro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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: 1501866-70.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Marcelo Furlani e outros

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: Gelani Distribuidora e Comercio de Alimentos Ltda, Wanderlei Furlani,
Alessandra Furlani e Marcelo Furlani
Documentos da Executada: CNPJ: 05.747.596/0001-01, CPF: 050.960.578-87, CPF:
176.486.508-19, CPF: 127.739.168-83
Execução Fiscal nº: 1501866-70.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 01/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 17304
Valor da Dívida: R$ 2.037,82

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de novembro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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: 1501573-03.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Carlos Nader

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: Carlos Nader
Documentos da Executada: CPF: 053.154.098-72
Execução Fiscal nº: 1501573-03.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 27/11/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: SO210104037000
Valor da Dívida: R$ 6.369,70

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de novembro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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: 1501573-03.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Carlos Nader

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: Carlos Nader
Documentos da Executada: CPF: 053.154.098-72
Execução Fiscal nº: 1501573-03.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 27/11/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: SO210104037000
Valor da Dívida: R$ 6.369,70

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de novembro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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: 1501573-03.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Carlos Nader

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: Carlos Nader
Documentos da Executada: CPF: 053.154.098-72
Execução Fiscal nº: 1501573-03.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 27/11/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: SO210104037000
Valor da Dívida: R$ 6.369,70

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de novembro de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 035/18 - LIMPEZA 
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr.(a) FABRILAR COMERCIO 
I CONST LTDA,   responsável pelo imóvel situado a RUA JANNART MOUTINHO 
RIBEIRO , 316, Bairro CAMPO ALEGRE    , inscrito no município sob a sigla 
SE210114007000, quadra A,  lote 13,  para que efetue a limpeza do  referido imóvel  
e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias uteis a contar 
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da 
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é 
de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do 
Norte de 29/outubro/2015.

  ANDRÉ MARCOS PEREIRA 
Diretor de Administração em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 4.995, DE 13 DE MARÇO DE 2018.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições, e nos termos do art. 18 do Decreto nº 5.308, de 18 de abril de 2016, 

RESOLVE:
Art. 1º Designar os senhores a seguir indicados para constituírem Comissão Especial 
de Seleção que acompanhará o processo de Chamamento Público para fi rmar 
contrato de gestão para gerenciamento e operacionalização do Pronto Socorro 
Municipal:
I - Secretaria de Saúde e Assistência Social
- Mariana Prado Freire 
- Aurea Maria Piorino Vince
-  Alexandre Alves Rodrigues
-  Gislaine Cristina da Silva Costa
II - Secretaria da Fazenda e Orçamento:
- João Carlos Muniz
- Tânia Aparecida de Oliveira D’Avila
III - Câmara de Vereadores
- Marcelo Heleodoro da Silva
IV – Secretaria de Gabinete
- Fabiano Vanone
V - Secretaria de Negócios Jurídicos
- Anderson Plínio da Silva Alves
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

Pindamonhangaba, 13 de março de 2018.

Isael Domingues - Prefeito Municipal
Valéria dos Santos - Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na Secretaria de Municipal de Negócios Jurídicos em 13 de 
março de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves - Secretário de Negócios Jurídicos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESOLUÇÃO Nº 03, DE 12 DE MARÇO DE 2018 (*)

Correlação:

• Altera o art. 6º e cria o art. 8º da Resolução nº 01/2018

Altera a Resolução nº 01, de 15 de Janeiro de 2018 que regulamenta o recebimento 
de MIP (Manifestação de Interesse de ente Privado), bem como o lançamento de PMI 
(Procedimentos de Manifestação de Interesse) por parte do Conselho Municipal Gestor 
de Parcerias Público Privadas do Município de Pindamonhangaba-SP, nos termos da Lei 
Municipal n.º 6.075, de 20 de Dezembro de 2017 e Decreto nº 5.487, de 12 de Janeiro de 
2018.
O COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO MUNICÍPIO 
DE PINDAMONHANGABA, no uso de suas atribuições legais, informa que receberá, a 
partir da data de publicação desta Resolução, solicitações de estudo por parte de entes ou 
profi ssionais privados, pelo procedimento denominado MIP (Manifestação de Interesse de 
ente Privado), que deverão observar rigorosamente os seguintes critérios:
Art. 1oA solicitação ou MIP, deverá conter necessariamente:
I - qualifi cação completa do interessado, especialmente nome, identifi cação (cargo, 
profi ssão ou ramo de atividade), endereço físico e eletrônico, número de telefone, fax e 
CPF/CNPJ, a fi m de permitir o posterior envio de eventuais notifi cações, informações, 
erratas e respostas a pedidos de esclarecimentos;
II - demonstração da experiência do interessado na realização de projetos, estudos, 
levantamentos ou investigações similares aos solicitados;
III - indicação da Lei que autorizou o recebimento e na qual se baseou o requerimento;
IV - detalhamento das atividades que pretendem realizar, considerando o escopo dos 
projetos, estudos, levantamentos ou investigações defi nidos na solicitação, inclusive com 
a apresentação de cronograma que indique as datas de conclusão de cada etapa e a data 
fi nal para a entrega dos trabalhos;
Art. 2ºApós a aprovação do MIP, qualquer alteração na qualifi cação do interessado deverá 
ser imediatamente comunicada à Secretaria-Executiva do CMGP.
Art. 3º Serão recusados requerimentos de autorização que tenham sido apresentados em 
desconformidade com o escopo da solicitação.
Art. 4º Na elaboração do termo de autorização, a Secretaria-Executiva do CMGP deverá 
reproduzir pelo menos as condições estabelecidas na solicitação, podendo especifi cá-las, 
inclusive quanto às atividades a serem desenvolvidas, ao limite nominal para eventual 
ressarcimento e aos prazos intermediários para apresentação de informações e relatórios 
de andamento no desenvolvimento dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações. 
O termo de autorização poderá, ainda, indicar:
I – o limite do escopo dos projetos, estudos, levantamentos ou investigações, podendo 
restringir-se a indicar tão-somente o problema que se busca resolver com a parceria, 
deixando à iniciativa privada a possibilidade de sugerir diferentes meios para sua solução;
II – indicar prazo máximo para apresentação dos projetos, estudos, levantamentos ou 
investigações e o valor nominal máximo para eventual ressarcimento;
III - indicar o valor máximo da contraprestação pública admitida para a parceria público-
privada, sob a forma de percentual do valor das receitas totais do eventual parceiro privado.
Art. 5ºA autorização será objeto de ampla publicidade, mediante publicação no Diário Ofi cial 
e, quando se entender conveniente, na internet e em jornais de ampla circulação.
Art. 6ºA publicação da aprovação para iniciar os estudos e projetos por parte do ente privado 
interessado dará ensejo, na mesma publicação, à abertura de um PMI (Procedimento de 
Manifestação de Interesse), por parte do Comitê Municipal Gestor, para recebimento de 
estudos e projetos similares por parte de outros entes privados que desejarem colaborar e 
que deverão seguir as diretrizes acima especifi cadas.
Art. 6ºA publicação da aprovação para iniciar os estudos e projetos por parte do ente privado 
interessado, dará ensejo, na mesma publicação de permissão por parte do comitê gestor, 
para que outros interessados privados apresentem MIP se desejarem colaborar com o 
mesmo objeto.
Art. 7ºO valor máximo para eventual ressarcimento pelo conjunto de projetos, estudos, 
levantamentos ou investigações não poderá ultrapassar 2% (dois por cento) do valor total 
estimado dos investimentos necessários à implementação da respectiva parceria público-
privada.
§1ºSalvo decisão em contrário, ou no caso das atividades que estejam cobertas por tributos 
ou taxas específi cas, a contraprestação pública nas parcerias público-privadas cujos 
estudos sejam recebidos nos termos desta lei, não poderá exceder a trinta por cento do 
total das receitas do eventual parceiro privado.
§2ºNo estabelecimento do prazo para apresentação de projetos, estudos, levantamentos ou 
investigações, será considerada por parte do Comitê Municipal Gestor a complexidade, as 
articulações e as licenças necessárias para sua implementação.
§3º Sob hipótese alguma, estudos e projetos não aprovados ou, se aprovados, não foram 
aproveitados, em parte ou na sua inteireza, serão objeto de ressarcimento de custos de 
qualquer natureza.
§4º Somente os projetos e estudos aprovados que forem aproveitados, em parte ou em 
sua inteireza, serão objeto de ressarcimento pelo vencedor de eventual certame licitatório 
relacionado com os citados estudos e projetos e o ressarcimento será equivalente ao 
percentual do estudo ou projeto utilizado.
Art. 8ºSempre que este comitê gestor entender necessário a publicação de um PMI, será 
publicado um chamamento público para o objeto especifi cado contendo os objetivos a serem 
atingidos pelo estudo, as diretrizes de escolha do melhor ou melhores a serem aplicados e 
valendo para os procedimentos de PMI, o que regula o artigo 7º desta resolução. 
Pindamonhangaba, 13 de março de 2018.

Fabiano Vanone
Presidente do Comitê Municipal Gestor de Parcerias Público-Privadas

Art. 6ºA publicação da aprovação para iniciar os estudos e projetos por parte do ente privado 
interessado dará ensejo, na mesma publicação, à abertura de um PMI (Procedimento de 
Manifestação de Interesse), por parte do Comitê Municipal Gestor, para recebimento de 
estudos e projetos similares por parte de outros entes privados que desejarem colaborar e 
que deverão seguir as diretrizes acima especifi cadas.
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Vale do Paraíba recebe Festival de 
Arte “Tributo a Elpídio dos Santos”

 

Festival de música 
reunirá jovens do 
mundo inteiro na região
Evento internacional trará atrações 
musicais para a região, com apresentações 
em São José dos Campos e Taubaté

Nos dois últimos fins de se-
mana do mês de março, qua-
tro cidades do Vale do Paraíba 
(Cunha, Santo Antônio do Pi-
nhal, São Luiz do Paraitinga e 
Taubaté)  serão agitadas pelo 2º 
Festival em homenagem a Elpí-
dio dos Santos, que terá mais de 
40 horas de atividades distribu-
ídas nos dias 24, 25, 31 de mar-
ço e 1º de abril. Todas elas serão 
gratuitas, para dar acesso a to-
dos os públicos, e apresentarão 
os vários segmentos culturais 
com os quais o compositor Elpí-
dio dos Santos era comprometi-
do e grande incentivador.

Elpídio ficou muito conheci-
do como o principal compositor 
das trilhas dos filmes de Ama-
cio Mazzaropi, entretanto, sua 
atuação cultural era muito mais 
abrangente. Ele era um agitador 
cultural que transitava em múl-
tiplas linguagens artísticas e seu 
talento extrapolava a fronteira 
de São Luiz, como mostra sua 
obra que tornou-se importante 
nacional e internacionalmen-
te. Baseada nessa característica 
multicultural, a segunda edição 
do festival foi concebida e pro-
duzida para mostrar às novas 
gerações a riqueza do acervo 
artístico e cultural da região, e 
sua programação diversificada 
fomentará tudo que Elpídio de-
fendia e representava.

 “Já tinha proximidade com 
a obra do artista e com a famí-
lia quando conheci este festival 
e fiquei encantada, desde então 
desejei dar continuidade a esta 
bela homenagem a um dos prin-
cipais compositores do Brasil“, 
relata Ivete Nenflidio, diretora 
de produção da In Totum, que 
assumiu o desafio de colocar em 
pé a segunda edição do Festival.

A segunda edição do Festi-
val conta com a participação de 
Renato Teixeira, tão articulador 
quanto Elpídio, e também en-
volvido com múltiplas lingua-

gens na esfera cultural brasi-
leira. O cantor e compositor foi 
convidado a participar por sua 
importância na cultura regio-
nal e também por ser referência 
quando o assunto é a música do 
campo e do interior do país. 

Entre os artistas e grupos que 
participarão dessa edição estão 
danças folclóricas com os grupos 
Jongo Crioulo Taubaté e Mara-
catu Baque do Vale, Benito Cam-
pos com a oficina de construção 
de cabeças gigantes de papel 
machê, Flavio Itajubá realizará 
oficinas de construção de instru-
mentos musicais com material 
reciclável e Moreno Overá tra-
balha o folclore regional usando 
seu talento para  “contação”  de 
causos, além é claro, de muita 
música com Renato Teixeira, 
Grupo Paranga, Coletivo Música 
Taubateana e Chico Teixeira.

Renato Teixeira – tão articulador quanto Elpídio - é um dos artistas confirmados

O projeto, idealizado pela 
In Totum Cultura Criativa, tem 
apoio do Governo do Estado de 
São Paulo, Secretaria da Cultura 
e ProAC Editais, a produção ar-
tística é da Carretel Arte e Músi-
ca e a direção musical fica sob o 
comando de Negão dos Santos, 
filho de Elpídio, e João Oliveira.

A programação começa no 
dia 24 de março, em Cunha, na 
Praça da Matriz. No dia 25, San-
to Antônio do Pinhal  recebe o 
festival, na Praça do Artesão.

As atrações seguem no dia 30 
de março, em  São Luiz do Pa-
raitinga, no Coreto Elpídio dos 
Santos e o encerramento será 
no dia 1º de abril, no Teatro Me-
trópole, em Taubaté. O show de 
encerramento terá entrada fran-
ca, com retirada de senha uma 
hora e meia antes do inicio do 
espetáculo. 

Em sua primeira edição no 
País, o “Festival Ethno Brazil” 
reunirá jovens de 18 a 30 anos do 
mundo inteiro na Fazenda Serri-
nha, em São Paulo, para práticas e 
trocas musicais coletivas. O even-
to ocorrerá entre os dias 17 e 28 de 
junho e as inscrições foram pror-
rogadas até o dia 18 de março.

Para participar, basta se ins-
crever pelo site www.ethnobra-
zil.org.br. O festival Ethno é 
promovido pela Jeunesses Mu-
sicales International (JMI), em 
mais de 70 países.

Das 25 vagas disponíveis, 
cinco estão reservadas para jo-
vens brasileiros. Os inscritos 
serão selecionados pela equipe 
do festival, que levará em consi-
deração a diversidade de países, 
instrumentos e gêneros musi-
cais representados. Os nomes 
dos selecionados serão divulga-
dos até 12 de março.

Para participar, é necessário 
pagar uma taxa de inscrição, 
que contempla hospedagem, ali-
mentação e traslados por todo o 
período do festival. 

Jovens selecionados de vá-
rios países ficarão juntos duran-
te 12 dias para práticas coletivas 
de música, oficinas, shows, ex-
periências de imersão cultural, 
trocas e vivências múltiplas, 
sob a liderança de Gabriel Levy, 
acordeonista, arranjador, com-
positor, educador e produtor 
musical.

A Serrinha é uma tradicional 
fazenda de café e olarias, locali-
zada em Bragança Paulista – a 
90 km de São Paulo.

As apresentações do festival 
ocorrerão também na capital, 
e em três municípios do Esta-
do de São Paulo: São José dos 
Campos, Bragança Paulista e 
Taubaté. 

Os jovens selecionados de vários países ficarão juntos durante 
12 dias para práticas coletivas de música, oficinas, shows, 
experiências de imersão cultural, trocas e vivências múltiplas

ClariCe FalCão partiCipa de bate-
papo sobre questões Femininas

Em comemoração ao “Mês 
da Mulher”, o Vale do Paraíba 
receberá o evento “Questões 
Femininas e Feministas”, um 
bate-papo leve para que as mu-
lheres possam juntas refletir 
sobre seu papel nos dias atuais, 
seus desafios e inspirações.

Para o debate, que ocorre 
na quarta-feira (14) em São 
José dos Campos, foram convi-
dadas a atriz e cantora Clarice 
Falcão, além da colunista Ruth 
Manus.

Clarice é atriz, cantora, 
roteirista, dramaturga, come-

diante - conhecida no Porta 
dos Fundos - e compositora. 
Atualmente, está em turnê com 
o show “Voz e Guitarra e Mais 
Coisa”, no qual ela mesma 
reinventa o próprio repertó-
rio – dos discos “Monomania” 
(2013) e “Problema Meu” 
(2016) – ao lado do guitarrista 
João Erbetta.

Já Ruth Manus, uma das 
colunistas mais acessadas do 
Estadão, é escritora e advo-
gada. Também é professora 
de Direito do Trabalho e de 
Direito Internacional. Atual-
mente, suas crônicas são publi-
cadas nos jornais “O Estado de 
S.Paulo”, “Correio da Bahia” e 
“Observador”, de Lisboa, onde 
cursa seu doutorado.

O bate-papo acontece às 
19h, no Teatro Colinas. O even-
to é gratuito e as vagas são 
limitadas. Inscrições no SAC 
do Colinas Shopping, no piso 
térreo. O shopping fica na Av. 
São João, 2200 - Jardim das 
Colinas, São José dos Campos.

a atriz e cantora 
Clarice Falcão

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Pindamonhangaba, 14 de março de 2018

A cidade de Pindamonhan-
gaba terá representantes em to-
das as categorias na fase final do 
Concurso Miss São Paulo Infan-
to Juvenil 2018.

A seletiva que definiu as me-
ninas que irão representar cada 
cidade na final foi realizada no 
fim de fevereiro, na capital pau-
lista. Ao todo, 180 candidatas de 
todo o Estado participaram da 
segunda seletiva classificatória. 

As representantes eleitas 
para a final estadual pelo mu-
nicípio de Pindamonhangaba 
foram: Manuela Gama S. Al-
ves, representante da categoria 
mirim de 4 a 6 anos; Maria Al-
mendro Silva, representante da 
categoria infantil de 7 a 9 anos; 

Isabella Carlota Vettori, Lavínia 
Sanchez C.Sena e Maria Clara 
A.Ribeiro, pela categoria infan-
to juvenil, de 10 a 12 anos;  e 
Ana Julia Cezário Israel, repre-
sentante da categoria juvenil de 
13 a 17 anos. 

A final estadual do concur-
so será realizada no Centro de 
Convenções do Senac Santo 
Amaro, no mês de Outubro, em 
São Paulo, onde serão recebidas 
as candidatas classificadas du-
rante as seletivas que ocorrerão 
durante o ano.

O Miss São Paulo Infanto 
Juvenil, foi criado em 2008, 
por Ivete Pina e Irany Rosolini 
(in memoriam) registrado no 
INPI Instituto Nacional de Pro-

priedade Industrial e em 2018 
completa 10 anos de existência. 
O objetivo é contribuir para o 
crescimento pessoal das can-
didatas, valorizando sempre a 
competição justa, o convívio em 
grupo, a cultura, expressão e co-
municação. 

Irany Rosolini mais conheci-
da por “Tia Irani” foi proprietá-
ria da agencia de modelos Prytt, 
com 48 anos no mercado de tra-
balho e lançou no meio artístico 
nomes como Adriane Galisteu, 
Angélica, Gugu Liberato, os ato-
res Selton e Danton Melo, Ro-
drigo Faro e muitos outros que 
ainda estão na mídia. Após o 
falecimento dela, Ivete dá conti-
nuidade aos trabalhos 

Pinda terá representantes no 
Miss São Paulo Infanto Juvenil

Manuela Gama S. Alves - representante da categoria mirim (4 a 6 anos)

Claudio da Piccolo & Inamine fotógrafos associados Claudio da Piccolo & Inamine fotógrafos associados

Ana Júlia Cezário Israel - categoria juvenil (13 a 17 anos)
Maria Clara A. Ribeiro 
- categoria infanto juvenil (10 a 12 anos)

Claudio da Piccolo & Inamine fotógrafos associadosClaudio da Piccolo & Inamine fotógrafos associadosClaudio da Piccolo & Inamine fotógrafos associados

Maria Almendro Silva - categoria infantil (7 a 9 anos)

Isabella Carlota Vettori - categoria infanto juvenil (10 a 12 anos)

Lavínia Sanchez C. Sena
- categoria infanto juvenil (10 a 12 anos)

Claudio da Piccolo & Inamine fotógrafos associados


