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“Semana Santa” incentiva o aumento 
na venda e no consumo de peixes

Expectativa dos comerciantes é que o crescimento nas vendas gire em torno de 80%, 
em comparação ao restante do ano

De acordo com o calendário 
cristão, o “Domingo de Ramos” 
dá início, ofi cialmente, às soleni-
dades da “Semana Santa” – que 
inclui a “Sexta-feira da Paixão” 
e o “Domingo de Páscoa” – data 
que celebra a ressurreição de 
Cristo. Durante esta semana, a 
tendência é que a busca por pei-
xes comece a fi car mais intensa 
a partir desta quarta-feira (28).  
Em Pindamonhangaba, comer-
ciantes e moradores dão início 
aos preparativos para a come-
moração dessas datas festivas. 

Departamento de 
Trânsito realiza 
diversas ações 
durante a semana

PÁGINA 5

Programação 
da “Semana da 
Água” levou 
conscientização 
à população

O Conselho de 
Meio Ambiente de 
Pindamonhangaba 
e a Prefeitura re-
alizaram diversas 
ações em come-
moração ao “Dia 
Mundial da Água”: 
22 de março. Com 
a participação da 
população, ativi-
dades permitiram 
interação e cons-
cientização.

PÁGINA 3

Dayane Gomes
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Divulgação

Na noite de sexta-feira (23), na  
reunião plenária solene da APL-A-
cademia Pindamonhangabense 
de Letras, realizada em sua sede 
no Palacete 10 de Julho, destaque 
para a palestra  sobre Pedro Leão 
Velloso Neto, proferida pelo es-
critor Francisco Piorino Filho. Na 
oportunidade, Piorino apresentou 
sua 13ª obra em favor do resgate 
da memória da Princesa do Norte 
e que foi dedicada ao ilustre pin-
damonhangabense.     

 Nascido em Pindamonhangaba 
em 13 de janeiro de 1847, 
Velloso Neto faleceu no dia 
16 de janeiro de 1947 (três 
dias após ter completado 100 
anos), em Nova Iorque, como 
embaixador brasileiro na ONU 

A obra traz entre os interessantes 
capítulos, dados biográfi cos 
também de Pedro Leão Velloso 
Filho e outros fatos

A OBRA
Com o título ‘Dr. Pedro Leão Velloso Neto’, 

o livro faz referência ao fi lho da Princesa 
do  Norte que se destacou como Ministro 
das Relações Exteriores do Brasil. Em 1945, 
Velloso Neto chefi ou a representação brasileira 
à Conferência de São Francisco, nos Estados 
Unidos, evento histórico que resultou na cria-
ção da ONU- Organização das Nações Unidas, 
sendo o pindamonhangabense o primeiro 
representante do Brasil nesse importante 
organismo internacional.

“A primeira Assembleia da ONU foi aberta 
e presidida pelo embaixador Pedro Leão 
Velloso Neto, honraria dada ao Brasil por ser 
a única nação latino-americana a participar 
concretamente da Segunda Guerra Mundial 
e desde então, todas as Assembleias da ONU 
são instaladase abertas sob a presidência do 
representante do Brasil”, destaca Piorino Filho.

Assim como todas as suas publicações, 
esta é mais uma custeada pelo autor com o 
objetivo de não permitir que fi que no esqueci-
mento feitos, fatos e fi lhos ilustres da Princesa 
do Norte. O livro se encontra (assim como 
outros do autor) à disposição dos leitores, 
alunos, professores e demais interessados 
na nossa história, no estande dedicado aos 
autores da APL instalado no Supermercado 
Excelsior. 

Na foto, Piorino ladeado pelos 
colegas acadêmicos, escritores  
poetas, Ricardo Estevão e 
Rhosana Dalle

PRESIDENTE DE 
HONRA
Homenageado com o 
título de ‘Presidente de 
Honra” da APL – Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras, entidade da qual ocupa 
a cadeira nº 6 de membros 
titulares, que tem como patrono 
Benjamin Pinheiro, Piorino 
tem se empenhado em suas 
pesquisas visando resgatar a 
memória de fi lhos ilustres da 
história de Pindamonhangaba.
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William Castilho

Boletos vencidos 
acima de R$ 800 
começam a ser aceitos 
em qualquer banco

Os boletos vencidos 
acima de R$ 800 já podem 
ser pagos em qualquer 
banco. A nova medida co-
meçou a valer no sábado 
(24) e faz parte da nova 
plataforma de cobrança 
da Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban). 

As mudanças estão 
sendo feitas de forma es-
calonada, tendo sido ini-
ciada com a permissão 
para quitação de boletos 
em atraso acima de R$ 
50 mil. A partir de 26 de 
maio, serão permitidos os 
boletos acima de R$ 400, 
e a expectativa é que até 
setembro deste ano o pro-
cesso seja concluído. 

A nova plataforma de 
cobrança permite a iden-

tifi cação do Cadastro de 
Pessoa Física (CPF) ou 
do Cadastro Nacional de 
Pessoa Jurídica (CNPJ) 
do pagador, o que, de 
acordo com a Febraban, 
facilita o rastreamento de 
pagamentos. Ao quitar o 
boleto, o próprio sistema 
verifi ca as informações. Se 
os dados do boleto coinci-
direm com os da platafor-
ma, a operação é validada. 

Em 21 de julho, pode-
rão ser pagos em qual-
quer banco após o ven-
cimento os boletos de 
qualquer valor. Em 22 
de setembro, o proces-
so será concluído com a 
inclusão dos boletos de 
cartão de crédito e de do-
ações, entre outros.

INSS convoca mais 90 mil segurados 
para revisão de benefícios

O Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) 
convocou 94 mil segura-
dos que recebem auxílio-
doença ou aposentadoria 
por invalidez para a re-
visão de benefícios por 
incapacidade. A lista com 
os nomes foi publicada no 
Diário Ofi cial da União 
(DOU) de sexta-feira (23).  

O chamamento faz 
parte dos esforços do go-
verno para combater as 
fraudes no pagamento 
dos benefícios e garantir o 
direito a quem realmente 
precisa. Dessa vez, foram 
convocados os benefi ciários 
não encontrados por algu-
ma inconsistência no ende-
reço e quem recebeu a carta, 
mas não agendou a perícia 
no prazo determinado.  

Quem está na lista tem 
15 dias corridos para to-
mar ciência da publica-
ção e mais cinco dias para 

agendar a perícia pelo te-
lefone 135. Dessa forma, 
o prazo termina em 13 de 
abril. Se a perícia não for 

agendada, o pagamento 
ficará suspenso até o con-
vocado regularizar sua si-
tuação.  

Rua Caraguatatuba recebe 
obras emergenciais de galeria

Após as fortes chuvas da 
última semana, algumas ca-
sas precisaram ser interdi-
tadas na rua Caraguatatuba, 
no Alto Cardoso, devido a 
risco de desabamento.

De acordo com o secre-
tário de Serviços Públicos, 
Josué Bondioli, as casas da-
nifi cadas têm sob elas uma 
antiga galeria e, com as chu-
vas muito fortes, a força das 
águas rompeu essa galeria, 
causando transtornos. “A 
Secretaria de Serviços agiu 
rápido, evitando o desaba-
mento das duas moradias”, 
explicou o secretário Josué. 
“Iniciamos o estudo de um 

projeto para execução da ga-
leria no arruamento. Até lá, 
emergencialmente, será fei-
ta a substituição provisória 
do tubo para a liberação da 
via, até a conclusão do pro-
jeto com a solução técnica de 
desvio da galeria para o arru-
amento”, completou.

As obras estão em anda-
mento, inclusive aos fins de 
semana e, segundo o secre-
tário, essa é uma obra gran-
de e que vai precisar de um 
estudo mais detalhado da 
bacia de contribuição do 
Alto do Cardoso, para uma 
solução técnica mais abran-
gente.
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A “Semana Santa” 
e suas tradições         

                

Ofi cialmente, o “Domingo de Ramos”, 
que este ano aconteceu no dia 25 de 
março, dá início às solenidades da 
“Semana Santa” – de acordo com o 
calendário cristão.

A “Páscoa” – data que celebra a 
ressurreição de Cristo – ocorrerá no 
próximo domingo (1º de abril) e, durante 
esta semana, a tendência é que a busca 
por peixes comece a fi car mais intensa a 
partir de quarta-feira.

De acordo com pesquisas, no 
cristianismo, o peixe simboliza a fé e a 
esperança em Jesus Cristo. Incluindo aí 
relatos de que os discípulos e os primeiros 
cristãos tinham o costume de presentear 
uns aos outros com o alimento como uma 
forma de comunhão. 

Nos dias atuais, o hábito de consumir 
peixes tende a acontecer com maior 
intensidade entre a “Sexta-Feira da 
Paixão” e o “Domingo de Páscoa”; ou para 
os mais devotos, durante a “Quaresma” – 
período de quarenta dias que antecede a 
“Páscoa”.

Nesta edição do jornal, trazemos uma 
matéria que aborda questões relacionadas 
à “Semana Santa”, ao consumo de peixes 
e como os comerciantes se preparam para 
esta data religiosa e festiva.

Se o segurado não agendar a perícia terá seu pagamento suspenso
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Departamento de Trânsito realiza 
diversas ações durante a semana

colaborou com o texto: 
bruna Silva

***
a Prefeitura de Pin-

damonhangaba, por 
meio da SmSP - Secre-
taria municipal de Ser-
viços Públicos, alerta a 
população para que em 
casos de buracos em vias 
públicas que possam 
ocasionar acidentes, 
a SmSP seja acionada 
imediatamente para que 
sejam tomadas as provi-
dências necessárias.

Devido às fortes chu-
vas ocorridas recente-
mente, é comum que 
haja o aparecimento de 

buracos em vias públi-
cas. “a população tem 
colocado objetos como 
galhos de árvores na via 
como forma de sinalizar 
um obstáculo ou bura-
co, isso tem se tornado 
cada vez mais comum 
no município, porém 
esta medida pode difi-
cultar uma ação correti-
va da Prefeitura”, relata 
o secretário de Serviços 
Públicos, Josué bondio-
li. essa prática, além de 
não garantir que o repa-
ro seja feito, também é 
irregular e prevê multa 
variável de 20% do salá-
rio mínimo a um salário 

mínino aos infratores, 
conforme o capítulo iii 
do código de Posturas 
do município,  artigo 
76º e artigo 77º.

De acordo com a Se-
cretaria de Serviços Pú-
blicos, o procedimento 
adequado é que o mu-
nícipe solicite o reparo 
através do canal de aten-
dimento da prefeitura no 
3644-5203,  para que 
seja feita a sinalização 
correta e posteriormen-
te vistoria preliminar 
para que a ação entre no 
cronograma de serviços 
da “operação tapa bu-
raco”.

colaborou com o texto: 
bruna Silva

***
 a Secretaria municipal 

de Serviços Públicos, rea-
lizou, na última semana, 
diversas obras na cidade. 
reparos na calçada do 
bosque, implantação de 
um novo portão no centro 
esportivo do cidade nova 
e manutenção da quadra 

poliesportiva no bairro 
Santa cecília foram algu-
mas das ações.

 o trecho de calça-
da dentro do bosque da 
Princesa foi reparado na 
segunda-feira (20), por 
uma equipe que con-
tou com cerca de cinco 
pedreiros. no centro 
esportivo do bairro ci-
dade nova aconteceram 

obras de implantação 
de novo portão, visando 
maior segurança daque-
les que utilizam o espa-
ço. e a quadra polies-
portiva no Santa cecília 
teve reparos no alam-
brado.

todas as ações promo-
vidas pela SmSP possuem 
cronograma e são acom-
panhadas por técnicos.

colaborou com o texto: 
bruna Silva

*** 
o Departamento de 

trânsito da Prefeitura de 
Pindamonhangaba reali-
zou diversas ações na se-
mana que passou. entre as 
atividades efetuadas pelo 
Deptran estão: implanta-
ção de um novo projeto vi-
ário no bairro vila Prado, 
retirada de propaganda 
irregular e fiscalização de 
transporte coletivo.

no bairro vila Prado, 
em frente à escola muni-
cipal Professor Paulo Frei-
re, houve a implantação 
de um novo projeto viá-
rio. Segundo a diretora de 
trânsito, luciana viana, 
o novo projeto existe para 
disciplinar os sentidos da 
via organizando melhor o 
fluxo de veículos que cir-
culam naquela região.

os ônibus também ti-
veram alterações na rota e 
as vagas especiais também 
foram acrescentadas. estas 
ações priorizam a seguran-
ça dos pedestres, sobretudo 
as crianças que utilizam a 
via para acesso à escola.

“o projeto conside-
ra a realidade entorno 
da instituição de ensino, 
o acompanhamento das 
estatísticas de acidentes 
e estudos de engenharia 

para promover mudan-
ças que colaborem para 
aumentar a segurança na 
área escolar”, explicou a 
diretora.

Retirada de 
propaganda irregular

Fiscais do Deptran fi-
zeram a retirada de pro-
pagandas irregulares no 
centro da cidade, com o 
objetivo de manter o local 
isento de poluição visual 
evitando o retrabalho de 
limpeza da área pública. a 
colocação de cartazes nos 
pontos, além de deixar o 
local com aspecto ruim, é 
ilegal com punição previs-
ta no código de Posturas 
no capítulo x da lei mu-
nicipal nº 1.411 de 10 de 
outubro de 1974, que prevê 
multa de até dois salários 
mínimos.

Fiscalização 
do transporte

Guarda municipal, Po-
lícia militar e  agentes de 
trânsito efetuaram ação 
na qual apreenderam ve-
ículos que efetuavam ati-
vidade de transporte de 
pessoas de forma clandes-
tina. a ação promovida em 
conjunto teve por objetivo 
coibir a prática que, além 
de irregular, põe em risco 
os passageiros pois nor-
malmente os veículos e 
motoristas envolvidos não 

Prefeitura alerta para a 
sinalização de buracos

estão aptos para o serviço 
de transporte.

a atividade é irregular 
no município e, além da 
multa de trânsito, prevê 
sanções administrativas 
como o recolhimento do 
veículo e multas que va-
riam entre, aproximada-
mente, r$ 800 a r$ 3.000.  

A prefeitura precisa ser informada para que realize a “Operação Tapa-Buraco”

Vários pontos da 
cidade recebem obras de 
manutenção e reparos

Trecho de calçada dentro do Bosque passou por manutenção

Divulgação

Divulgação

Sinalização na Vila Prado visa mais segurança para pedestres
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18. ATENDIMENTOS AO SUS  
 
Em atendimento a legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e alterações e o decreto n.º 
8.242/14 a Entidade para o exercício de 2017 apurou percentuais de 92% de 
atendimento SUS – internação e de 94% de atendimento SUS - ambulatório, 
conforme demonstrativos abaixo: 
 
Exercício de 2017 
 Internação 
 

Competência SUS Não SUS % SUS 
 Quantidade Quantidade Internação 

    
Janeiro 634 72 90 
Fevereiro 664 83 89 
Março 788 72 92 
Abril 749 74 91 
Maio 742 77 91 
Junho 618 65 90 
Julho 653 46 93 
Agosto 705 50 93 
Setembro 678 46 94 
Outubro 631 26 96 
Novembro 695 32 96 
Dezembro 709 34 95 
Total Geral 8.266 677 92 
 
 
Ambulatório 
 

Competência SUS Não SUS % SUS 
 Quantidade Quantidade Ambulatório 

    
Janeiro 53.823 841 98 
Fevereiro 50.406 1.127 98 
Março 62.915 1.470 98 
Abril 57.763 1.274 98 
Maio 13.795 1.444 91 
Junho 4.086 1.230 77 
Julho 4.150 803 84 
Agosto 4.130 1.183 78 
Setembro 4.032 1.333 75 
Outubro 3.855 1.543 71 
Novembro 3.729 1.599 70 
Dezembro 3.231 2.099 61 
Total Geral 265.915 15.946 94 
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Exercício de 2016 
 Internação 
 

Competência SUS Não SUS % SUS 
 Quantidade Quantidade Internação 

    
Janeiro 595 88 87% 
Fevereiro 626 98 86% 
Março 697 93 88% 
Abril 717 91 89% 
Maio 715 77 90% 
Junho 688 53 93% 
Julho 695 60 92% 
Agosto 777 69 92% 
Setembro 659 51 93% 
Outubro 741 53 93% 
Novembro 712 59 92% 
Dezembro 699 84 89% 
Total Geral 8.321 876 90% 
 
Ambulatório 
 

Competência SUS Não SUS % SUS 
 Quantidade Quantidade Ambulatório 

    
Janeiro 47.647 1.788 96% 
Fevereiro 49.844 1.368 97% 
Março 59.663 2.066 97% 
Abril 55.015 2.290 96% 
Maio 49.837 2.079 96% 
Junho 48.000 2.913 94% 
Julho 50.564 2.269 96% 
Agosto 52.383 2.453 96% 
Setembro 50.204 1.812 97% 
Outubro 54.350 2.299 96% 
Novembro 52.211 1.962 96% 
Dezembro 51.353 2.427 95% 
Total Geral 621.071 25.726 96% 
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19. COBERTURA DE SEGUROS

Os seguros mantidos pela entidade são demonstrados abaixo:

2017 2016

Danos Materiais – veículos 100.000 100.000
Danos Corporais – veículos 100.000 100.000
Total 200.000 200.000

Riscos Diversos
Incêndio, raio, explosão, fumaça e queda de aeronave 23.000.000 8.000.000
Danos elétricos 500.000 500.000
Quebra de vidros, anúncios luminosos 70.000 70.000
Roubo, furto qualificado de bens 150.000 150.000
Vendaval, Ciclone e Tornado 500.000 500.000
Reposição de documentos 30.000 30.000
Sub- Total 24.250.000 9.250.000

Total de coberturas 24.450.000 9.450.000

Decio Prates da Fonseca
            Provedor

Paulo Alfredo Lucci 
 Diretor Financeiro

Solange Cristina da Costa
             Contador
    CRC-1SP311729/O-7
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Redução ao valor recuperável 
 
O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, 
caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer 
evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2017. 
 
f) Passivos circulantes e não circulantes 
 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais 
incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos 
circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas 
de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.  
 
g) Gratuidades e Assistência Social 
 
Estão demonstradas conforme legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e alterações e o 
decreto n.º 8.242/14.   
 
h) Doações 
 
As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais 
despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência 
 
i) Aplicação de recursos 
 
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de 
conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e 
Investimentos Patrimoniais. 
 
3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO  
 
 2017  2016 
    
Banco Santander S/A -  4.000.000 
Caixa Econômica Federal 4.125.061  8.000.000 
Bancos diversos c/ Renda Pro-Rata 45.477  22.872 
Banco do Brasil 805.902  - 
Banco Bradesco  4.145.400  5.000.000 
Banco do Brasil C/ FIF -  1.168.848 
Santander C/ FIF -  36.440 
Banco Bradesco C/ FIF -  103.456 
Total  9.121.840  18.331.616 
 
 
 
 

 

 13 

Redução ao valor recuperável 
 
O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, 
caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer 
evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2017. 
 
f) Passivos circulantes e não circulantes 
 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais 
incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos 
circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas 
de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.  
 
g) Gratuidades e Assistência Social 
 
Estão demonstradas conforme legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e alterações e o 
decreto n.º 8.242/14.   
 
h) Doações 
 
As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais 
despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência 
 
i) Aplicação de recursos 
 
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de 
conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e 
Investimentos Patrimoniais. 
 
3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO  
 
 2017  2016 
    
Banco Santander S/A -  4.000.000 
Caixa Econômica Federal 4.125.061  8.000.000 
Bancos diversos c/ Renda Pro-Rata 45.477  22.872 
Banco do Brasil 805.902  - 
Banco Bradesco  4.145.400  5.000.000 
Banco do Brasil C/ FIF -  1.168.848 
Santander C/ FIF -  36.440 
Banco Bradesco C/ FIF -  103.456 
Total  9.121.840  18.331.616 
 
 
 
 

 

 13 

Redução ao valor recuperável 
 
O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, 
caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer 
evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2017. 
 
f) Passivos circulantes e não circulantes 
 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais 
incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos 
circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas 
de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.  
 
g) Gratuidades e Assistência Social 
 
Estão demonstradas conforme legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e alterações e o 
decreto n.º 8.242/14.   
 
h) Doações 
 
As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais 
despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência 
 
i) Aplicação de recursos 
 
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de 
conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e 
Investimentos Patrimoniais. 
 
3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO  
 
 2017  2016 
    
Banco Santander S/A -  4.000.000 
Caixa Econômica Federal 4.125.061  8.000.000 
Bancos diversos c/ Renda Pro-Rata 45.477  22.872 
Banco do Brasil 805.902  - 
Banco Bradesco  4.145.400  5.000.000 
Banco do Brasil C/ FIF -  1.168.848 
Santander C/ FIF -  36.440 
Banco Bradesco C/ FIF -  103.456 
Total  9.121.840  18.331.616 
 
 
 
 

 

 13 

Redução ao valor recuperável 
 
O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, 
caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer 
evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2017. 
 
f) Passivos circulantes e não circulantes 
 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais 
incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos 
circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas 
de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.  
 
g) Gratuidades e Assistência Social 
 
Estão demonstradas conforme legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e alterações e o 
decreto n.º 8.242/14.   
 
h) Doações 
 
As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais 
despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência 
 
i) Aplicação de recursos 
 
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de 
conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e 
Investimentos Patrimoniais. 
 
3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO  
 
 2017  2016 
    
Banco Santander S/A -  4.000.000 
Caixa Econômica Federal 4.125.061  8.000.000 
Bancos diversos c/ Renda Pro-Rata 45.477  22.872 
Banco do Brasil 805.902  - 
Banco Bradesco  4.145.400  5.000.000 
Banco do Brasil C/ FIF -  1.168.848 
Santander C/ FIF -  36.440 
Banco Bradesco C/ FIF -  103.456 
Total  9.121.840  18.331.616 
 
 
 
 

 

 13 

Redução ao valor recuperável 
 
O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, 
caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer 
evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2017. 
 
f) Passivos circulantes e não circulantes 
 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais 
incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos 
circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas 
de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.  
 
g) Gratuidades e Assistência Social 
 
Estão demonstradas conforme legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e alterações e o 
decreto n.º 8.242/14.   
 
h) Doações 
 
As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais 
despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência 
 
i) Aplicação de recursos 
 
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de 
conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e 
Investimentos Patrimoniais. 
 
3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO  
 
 2017  2016 
    
Banco Santander S/A -  4.000.000 
Caixa Econômica Federal 4.125.061  8.000.000 
Bancos diversos c/ Renda Pro-Rata 45.477  22.872 
Banco do Brasil 805.902  - 
Banco Bradesco  4.145.400  5.000.000 
Banco do Brasil C/ FIF -  1.168.848 
Santander C/ FIF -  36.440 
Banco Bradesco C/ FIF -  103.456 
Total  9.121.840  18.331.616 
 
 
 
 

 

 13 

Redução ao valor recuperável 
 
O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, 
caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer 
evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2017. 
 
f) Passivos circulantes e não circulantes 
 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais 
incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos 
circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas 
de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.  
 
g) Gratuidades e Assistência Social 
 
Estão demonstradas conforme legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e alterações e o 
decreto n.º 8.242/14.   
 
h) Doações 
 
As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais 
despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência 
 
i) Aplicação de recursos 
 
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de 
conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e 
Investimentos Patrimoniais. 
 
3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO  
 
 2017  2016 
    
Banco Santander S/A -  4.000.000 
Caixa Econômica Federal 4.125.061  8.000.000 
Bancos diversos c/ Renda Pro-Rata 45.477  22.872 
Banco do Brasil 805.902  - 
Banco Bradesco  4.145.400  5.000.000 
Banco do Brasil C/ FIF -  1.168.848 
Santander C/ FIF -  36.440 
Banco Bradesco C/ FIF -  103.456 
Total  9.121.840  18.331.616 
 
 
 
 

 

 13 

Redução ao valor recuperável 
 
O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, 
caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer 
evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2017. 
 
f) Passivos circulantes e não circulantes 
 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais 
incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos 
circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas 
de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.  
 
g) Gratuidades e Assistência Social 
 
Estão demonstradas conforme legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e alterações e o 
decreto n.º 8.242/14.   
 
h) Doações 
 
As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais 
despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência 
 
i) Aplicação de recursos 
 
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de 
conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e 
Investimentos Patrimoniais. 
 
3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO  
 
 2017  2016 
    
Banco Santander S/A -  4.000.000 
Caixa Econômica Federal 4.125.061  8.000.000 
Bancos diversos c/ Renda Pro-Rata 45.477  22.872 
Banco do Brasil 805.902  - 
Banco Bradesco  4.145.400  5.000.000 
Banco do Brasil C/ FIF -  1.168.848 
Santander C/ FIF -  36.440 
Banco Bradesco C/ FIF -  103.456 
Total  9.121.840  18.331.616 
 
 
 
 

 

 13 

Redução ao valor recuperável 
 
O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, 
caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer 
evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2017. 
 
f) Passivos circulantes e não circulantes 
 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais 
incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos 
circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas 
de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.  
 
g) Gratuidades e Assistência Social 
 
Estão demonstradas conforme legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e alterações e o 
decreto n.º 8.242/14.   
 
h) Doações 
 
As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais 
despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência 
 
i) Aplicação de recursos 
 
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de 
conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e 
Investimentos Patrimoniais. 
 
3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO  
 
 2017  2016 
    
Banco Santander S/A -  4.000.000 
Caixa Econômica Federal 4.125.061  8.000.000 
Bancos diversos c/ Renda Pro-Rata 45.477  22.872 
Banco do Brasil 805.902  - 
Banco Bradesco  4.145.400  5.000.000 
Banco do Brasil C/ FIF -  1.168.848 
Santander C/ FIF -  36.440 
Banco Bradesco C/ FIF -  103.456 
Total  9.121.840  18.331.616 
 
 
 
 

 

 13 

Redução ao valor recuperável 
 
O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente, 
caso haja indicadores de perda de valor. A Entidade não identificou qualquer 
evidência que justifica a necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2017. 
 
f) Passivos circulantes e não circulantes 
 
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais 
incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos 
circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas 
de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.  
 
g) Gratuidades e Assistência Social 
 
Estão demonstradas conforme legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e alterações e o 
decreto n.º 8.242/14.   
 
h) Doações 
 
As doações recebidas são reconhecidas como receita quando recebidas. Demais 
despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência 
 
i) Aplicação de recursos 
 
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de 
conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e 
Investimentos Patrimoniais. 
 
3. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO  
 
 2017  2016 
    
Banco Santander S/A -  4.000.000 
Caixa Econômica Federal 4.125.061  8.000.000 
Bancos diversos c/ Renda Pro-Rata 45.477  22.872 
Banco do Brasil 805.902  - 
Banco Bradesco  4.145.400  5.000.000 
Banco do Brasil C/ FIF -  1.168.848 
Santander C/ FIF -  36.440 
Banco Bradesco C/ FIF -  103.456 
Total  9.121.840  18.331.616 
 
 
 
 

 

 14 

3.1.  APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO  
 
 2017  2016 
    
Banco do Brasil - Subvenção 3.351 (1) -  585.352 
Banco do Brasil - Subvenção 58.225 (1) 2.827  83.724 
Banco do Brasil - Subvenção 58.119 (1) 4.439  339.439 
Banco do Brasil - Pronto Socorro 3.356 (2) 2.114.188  3.978.360 
Banco do Brasil - Subvenção 58.877(1) 121.298  - 
Total  2.242.752  4.986.875 
 
(1) Os valores acima são decorrentes de valores de subvenções que serão 
utilizadas em 2018. 
 
(2) O valor é decorrente da parte variável do convênio nº 88/2014. 
 
4. CONVÊNIOS PÚBLICOS E PRIVADOS A RECEBER 
 
 2017  2016 
    
SUS 1.619.808  2.420.262 
Unimed de Pindamonhangaba 233.555  885.474 
Fusex 30.966  37.261 
Convênio Pronto Socorro - Prefeitura Pindamonhangaba -  1.647.107 
Outros Convênios a receber - Prefeitura Pindamonhangaba  227.110  447.903 
Outros 435.103  193.890 
Provisão estimativa p/ créditos de liquidação duvidosa (9.755)  (33.499) 
Total líquido 2.536.787  5.598.398 
 
4.1 CONVÊNIOS ESTADUAIS A RECEBER 
 
A Administração da Entidade optou em demonstrar contábil ativo não circulante e 
passivo não circulante os valores firmados de Convênios Estaduais a Receber. 
Nesse sentido os mesmos serão baixados, mensalmente, das contas de resultado 
mediante sua realização.   
 
5. ESTOQUES 
 
 2017  2016 
    
Material Consumo em Geral 35.629  34.094 
Drogas e medicamentos 324.885  445.357 
Material de Higiene Pessoal 22.104  25.878 
Material Clínico e Cirúrgico 321.988  463.075 
Outros 85.496  77.182 
Total líquido 790.102  1.045.586 
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6. IMOBILIZADO 
 
Os bens do ativo Imobilizado são demonstrados pelo valor de custo de aquisição ou 
de construção, acrescidos de reavaliação realizada no ano de 2007. 
 

Descrição Taxa Saldo    Saldo 
 Anual 31.12.2016 Adições Baixas Transf. 31.12.2017 
 % R$ R$ R$ R$ R$ 

Custo Corrigido       
Terrenos  4.923.996 - -  4.923.996 
Edificações 4 11.229.882 - - 491.323 11.721.205 
Instalações  4 406.985 10.500 - 166.463 583.948 
Equip. Hosp. e de Laboratórios 10 4.809.228 604.919 (15.850) - 5.398.297 
Móveis e utensílios hospitalares 10 843.100 1.360 - - 844.460 
Instr. e Aparelhos hospitalares 10 222.433 2.067 - - 224.500 
Veículos 20 38.756 - - - 38.756 
Equipamentos de Informática 33,33 115.957 21.934  - 137.891 
Outros 10 905.678 11.536 - - 917.214 
Imobilizações em Curso  622.736 35.050 - (657.786) - 
Total  24.118.751 687.366 (15.850) - 24.790.267 
Depreciação        
Edificações  (3.385.129) (449.196) - - (3.834.325) 
Instalações   (361.769) (10.087) - - (371.856) 
Equip. Hosp. e de Laboratórios  (2.783.467) (285.966) 15.850 - (3.053.583) 
Móveis e utensílios hospitalares  (559.962) (60.042) - - (620.004) 
Instr. e Aparelhos hospitalares  (161.078) (18.983) - - (180.061) 
Veículos  (18.732) (7.752) - - (26.484) 
Equipamentos de Informática  (64.749) (14.068) - - (78.817) 
Outros  (666.347) (41.632) - - (707.979) 
Total  (8.001.233) (887.726) 15.850 - (8.873.109) 
       
       
Total  16.117.518 (200.360) - - 15.917.158 

 
 
7. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
 
 2017  2016 
    
INSS e FGTS a recolher 159.209  219.063 
Provisão de Férias e encargos 1.276.519  1.973.011 
Provisão descumprimento de metas 521.165  - 
Outros 32.602  41.007 
Total  1.989.495  2.233.081 
 
8. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
 
 2017  2016 
    
IRRF a recolher 65.690  133.585 
Outros 68.462  76.768 
Total  134.152  210.353 
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7. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
 
 2016  2015 
    
INSS e FGTS a recolher 219.063  186.338 
Provisão de Férias e encargos 1.973.011  1.866.507 
Outros 41.007  35.398 
Total  2.233.081  2.088.243 
 
 
8. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
 
 2016  2015 
    
IRRF a recolher 133.585  170.059 
Outros 76.768  84.329 
Total  210.353  254.388 
 
 
9. HONORÁRIOS A MÉDICOS A PAGAR 
 
 2016  2015 
    
Honorários médicos a pagar 418.677  365.761 
Plantões médicos a pagar 928.495  933.569 
Outros 53.476  56.525 
Total  1.400.648  1.355.855 
 
 
10. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS RELACIONADAS A ATIVOS 
 
Em atendimento a ITG 2002 a Entidade está contabilizando os valores decorrentes 
de Subvenção e Assistência Governamentais, conforme abaixo:  
 
 2016  2015 
    
Passivo Circulante 10.000  10.000 
Passivo não Circulante 630.852  40.000 
Total  640.852  50.000 
 
O valor supracitado corresponde ao Processo nº 0217.00385, celebrado em 21.06.2010, entre o 
Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde e a Santa 
Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, sendo transferido a título de subvenção o recurso no 
total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para investimento em equipamento de cardiologia e 
ecografia, visando a execução de atividades concernentes ao Sistema Único de saúde SUS.  
Em 2016 foi firmado o convênio 509/16 de 06 de outubro de 2016 para aquisição de 
equipamentos no valor de R$ 600.852. 
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9. HONORÁRIOS A MÉDICOS A PAGAR 
 
 2017  2016 
    
Honorários médicos a pagar 421.613  418.677 
Plantões médicos a pagar 646.264  928.495 
Outros 80.473  53.476 
Total  1.148.350  1.400.648 
 
 
10. SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS RELACIONADAS A ATIVOS 
 
Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está contabilizando os valores 
decorrentes de Subvenção e Assistência Governamentais, conforme abaixo:  
 
 2017  2016 
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Passivo não circulante 506.471  630.852 
Total  575.071  640.852 
 
O valor supracitado corresponde ao Processo nº 0217.00385, celebrado em 
21.06.2010, entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria 
de Estado de Saúde e a Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, sendo 
transferido a título de subvenção o recurso no total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), 
para investimento em equipamento de cardiologia e ecografia, visando a execução 
de atividades concernentes ao Sistema Único de saúde SUS.  
 
Em 2016 foi firmado o convênio 509/16 de 06 de outubro de 2016 para aquisição de 
equipamentos no valor de R$ 600.852. 
 
11. SUBVENÇÕES ESPECÍFICAS  
 
Durante os exercícios de 2017 e de 2016 foram contabilizados em receita valores 
decorrentes subvenções de órgãos públicos, conforme demonstrativo abaixo: 
  
 2017  2016 
    
Auxílio e subvenção estadual 801.583  1.493.926 
Auxílio e subvenção estadual – Pró-Santa Casa II 561.189  2.104.005 
Subvenção governamental para investimento 50.929  10.000 
Total contabilizado como receita 1.413.701  3.607.931 
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12. APLICAÇÃO DE SUBVENÇÕES E CONVENIOS ESPECÍFICOS 

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade está demonstrando os valores 
recebidos e aplicados de subvenções e convênios específicos.  

 

EXERCÍCIO DE 2017 
 

Modalidade e Órgão 
 

 
Projeto 

 
Responsabilidades 

Decorrentes 

 
Valores 

Recebidos 
R$ 

 

 
Valores 

Aplicados em 
Despesas 

R$ 

 
Saldo de 

Ativo com 
Restrição 

R$ 

 
Saldo de 

Passivo com 
Restrição 

R$ 
Secretaria de Estado de 
Saúde de São Paulo 
 

Pró Santa 
Casa II 
028/17 

Custeio material de 
consumo e serviço de 
terceiros. 

299.250 178.654 121.524 121.435 

Secretaria de Estado de 
Saúde de São Paulo 
 
 

Investimento Reconhecimento de 
despesa da aquisição em 
equipamento de 
cardiologia e ecografia 

10.000 10.000 - - 

Secretaria de Estado de 
Saúde de São Paulo 
 

Convênio 
349/16 Pró 
Santa Casa II 

Material de consumo e 
serviços terceiros 299.250 382.535 3.016 3.016 

Secretaria de Estado de 
Saúde de São Paulo 
 

Convênio 
356/16 
Santa Casa 
Sustentável 

Material de consumo e 
serviços terceiros 455.643 801.583 5.237 5.237 

Secretaria de Estado de 
Saúde de São Paulo 
 

Convênio 
509/16 

Aquisição de 
equipamentos 40.929 40.929 - - 

 
Total 
 

  
1.105.072 1.413.701 129.777 129.688 

 

 

EXERCÍCIO DE 2016 
 

Modalidade e Órgão 
 

 
Projeto 

 
Responsabilidades 

Decorrentes 

 
Valores 

Recebidos 
R$ 

 

 
Valores 

Aplicados em 
Despesas 

R$ 

 
Saldo de 

Ativo com 
Restrição 

R$ 

 
Saldo de 

Passivo com 
Restrição 

R$ 
Secretaria de Estado de 
Saúde de São Paulo 
 

Pró Santa 
Casa II 

Custeio material de 
consumo e serviço de 
terceiros. 

597.836 1.394.109 - - 

Secretaria de Estado de 
Saúde de São Paulo 
 

Convênio 
Estadual 
1.361/2014 

Custeio material de 
consumo e serviço de 
terceiros. 

865.583 1.493.925 - - 

Secretaria de Estado de 
Saúde de São Paulo 
 
 

Investimento Reconhecimento de 
despesa da aquisição em 
equipamento de 
cardiologia e ecografia 

10.000 10.000 - - 

Secretaria de Estado de 
Saúde de São Paulo 
 

Convênio 
349/16 Pró 
Santa Casa II 

Material de consumo e 
serviços terceiros 793.744 709.896 83.848 83.848 

Secretaria de Estado de 
Saúde de São Paulo 
 

Convênio 
356/16 
Santa Casa 
Sustentável 

Material de consumo e 
serviços terceiros 339.520 - 339.520 339.520 

Secretaria de Estado de 
Saúde de São Paulo 
 

Convênio 
509/16 

Aquisição de 
equipamentos 600.852 15.500 585.352 600.852 

 
Total 
 

  
3.207.535 3.623.430 1.008.720 1.024.220 

 
 

 

 

 

Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba

 

 8 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA 
 
Demonstrações do Resultado 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 
Em Reais 
 
 
  Nota 2017  2016 
     
RECEITAS     
Serviços Prestados SUS  15.568.918  14.681.200 
Serviços Prestados Convênios   6.441.114  5.408.369 
Serviços Prestados Prefeitura Municipal   8.653.434  19.765.284 
Receita de Sustentável e Pró - Santa Casa  1.350.482  1.285.678 
Outras Receitas Serviços Prestados  806.564  535.453 
Total da receita bruta  32.820.512  41.675.984 
(-) Glosas de Convênios diversos  (69.510)  (1.703) 
(-) Despesas de Custeio  (2.546.890)  (3.604.058) 
(-) Custo dos Serviços Prestados  (44.497.239)  (45.915.875) 
 Resultado Bruto  (14.293.127)  (7.845.652) 
     
DESPESAS OPERACIONAIS     
Despesas Administrativas e Gerais   (3.056.468)  (2.805.435) 
Despesas Tributárias  (52.975)  (44.683) 
Receitas/Despesas Financeiras Líquidas  1.860.769  3.542.947 
Total despesas operacionais  (1.248.674)  692.829 
     
Resultado operacional  (15.541.801)  (7.152.823) 
     
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS)      
Auxílio e Subvenções estaduais 11 1.362.772  3.597.931 
Auxílios governamentais 11 50.929  10.000 
Donativos  98.538  104.316 
Mensalidade de irmãos  2.650  2.080 
Aluguéis  71.140  72.389 
Diversos  101.456  60.509 
Receita de trabalho voluntário 17 91.704  92.495 
Despesas de trabalho voluntário 17 (91.704)  (92.495) 
Despesas Operacionais  (23.902)  (35.800) 
Total das receitas/(despesas) operacionais  1.663.583  3.811.425 
     
     
SUPERAVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO  (13.878.218)  (3.341.398) 
 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA 
 
Demonstrações do Resultado 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 
Em Reais 
 
 
  Nota 2017  2016 
     
RECEITAS     
Serviços Prestados SUS  15.568.918  14.681.200 
Serviços Prestados Convênios   6.441.114  5.408.369 
Serviços Prestados Prefeitura Municipal   8.653.434  19.765.284 
Receita de Sustentável e Pró - Santa Casa  1.350.482  1.285.678 
Outras Receitas Serviços Prestados  806.564  535.453 
Total da receita bruta  32.820.512  41.675.984 
(-) Glosas de Convênios diversos  (69.510)  (1.703) 
(-) Despesas de Custeio  (2.546.890)  (3.604.058) 
(-) Custo dos Serviços Prestados  (44.497.239)  (45.915.875) 
 Resultado Bruto  (14.293.127)  (7.845.652) 
     
DESPESAS OPERACIONAIS     
Despesas Administrativas e Gerais   (3.056.468)  (2.805.435) 
Despesas Tributárias  (52.975)  (44.683) 
Receitas/Despesas Financeiras Líquidas  1.860.769  3.542.947 
Total despesas operacionais  (1.248.674)  692.829 
     
Resultado operacional  (15.541.801)  (7.152.823) 
     
OUTRAS RECEITAS/(DESPESAS)      
Auxílio e Subvenções estaduais 11 1.362.772  3.597.931 
Auxílios governamentais 11 50.929  10.000 
Donativos  98.538  104.316 
Mensalidade de irmãos  2.650  2.080 
Aluguéis  71.140  72.389 
Diversos  101.456  60.509 
Receita de trabalho voluntário 17 91.704  92.495 
Despesas de trabalho voluntário 17 (91.704)  (92.495) 
Despesas Operacionais  (23.902)  (35.800) 
Total das receitas/(despesas) operacionais  1.663.583  3.811.425 
     
     
SUPERAVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO  (13.878.218)  (3.341.398) 
 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstração do Resultado
Para os Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016
Em Reais
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA 
 
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 
Em Reais  
 
 

 
Patrimônio 

Social  Outras 
Reservas  Reserva de 

Reavaliação  
Superávit/ 
(Déficit) 

Acumulado 
 Total 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 34.343.531  -  8.760.137  -  43.103.668 
          
Realização de reserva de reavaliação -  -  (283.464)  283.464  - 
          

Transferência para o patrimônio social 283.464  -  -  (283.464)  - 
          

Déficit do exercício -  -  -  (3.341.398)  (3.341.398) 
          

Transferência para o patrimônio social (3.341.398)  -  -  3.341.398  - 
          

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 31.285.597  -  8.476.673  -  39.762.270 
          
Realização de reserva de reavaliação -  -  (278.039)  278.039  - 
          

Transferência para o patrimônio social 278.039  -  -  (278.039)  - 
          

Déficit do exercício -  -  -  (13.878.218)  (13.878.218) 
          

Transferência para o patrimônio social (13.878.218)  -  -  13.878.218  - 
          

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 17.685.418  -  8.198.634  -  25.884.052 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016
Em Reais
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA 
 
Demonstrações do Fluxo de Caixa 
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 
Em Reais 
  
 
 2017  2016 
    
ATIVIDADES OPERACIONAIS    
Superávit /(déficit) do período (13.878.218)  (3.341.398) 
 Ajustes por:    
  Depreciação e amortização 887.726  851.297 
  (Ganho) / Perda Decorrente da Baixa de Bens do Ativo Imobilizado -  5.017 
  Subvenção para investimento reconhecida -  (10.000) 
  (Reversão) / Provisão para Contingências 55.001  13.513 
    
Redução /(aumento) no ativo     
Convênios a receber – liquido de provisão 3.061.611  (2.587.528) 
Estoque 255.484  (131.318) 
Convênios Estaduais (14.478.228)  - 
Adiantamentos a fornecedores -  275.000 
Outros Ativos e em Despesas antecipadas 22.618  60.654 
(Redução) /aumento no passivo     
Fornecedores e contas a pagar (861.694)  171.135 
Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Sociais (319.787)  100.803 
Subvenções a realizar (359.460)  (400.296) 
Convênios Estaduais 14.478.228  - 
Outros passivos (138.606)  60.208 
    
Caixa Líquido Proveniente das Atividades operacionais (11.275.325)  (4.932.913) 
    
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO    
Aumento de Ativo Imobilizado e intangível (687.366)  (1.034.210) 
    
Caixa Líquido usado nas Atividades de Investimento (687.366)  (1.034.210) 
    
      
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (11.962.691)  (5.967.123) 
    
Caixa Equivalente de Caixa no Início do Período 23.910.316  29.877.439 
Caixa Equivalente de Caixa no fim do Período 11.947.625  23.910.316 
    
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (11.962.691)  (5.967.123) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Demonstrações do Fluxo de Caixa
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016
Em Reais

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 - Em Reais

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2017 e de 2016
Em Reais

 

 7 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA 
 

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 
Em Reais 
 
 

     
PASSIVO Nota 2017  2016 
     
CIRCULANTE     
Fornecedores  1.429.627  2.039.023 
Obrigações Trabalhistas 07 1.989.495  2.233.081 
Obrigações Tributárias 08 134.152  210.353 
Honorários médicos a pagar 09 1.148.350  1.400.648 
Subvenções e convênios a realizar 14 129.689  423.368 
Outros passivos circulantes  52.341  64.248 
Subvenções Governamentais - imobilizado 10 68.600  10.000 
Total do passivo circulante   4.952.254  6.380.721 
     
NÃO CIRCULANTE     

Convênios Estaduais a receber 4.1 14.478.228  - 
Contingências a pagar  13 338.570  283.569 
Depósitos Judiciais  (338.320)  (211.621) 
Subvenções Governamentais - imobilizado 10 506.471  630.852 
Total do passivo não circulante  14.984.949  702.800 
     
PATRIMÔNIO LÍQUIDO     
Patrimônio Social  17.685.418  31.285.597 
Reserva de Reavaliação  8.198.634  8.476.673 
Total do patrimônio líquido  25.884.052  39.762.270 
     
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  45.821.255  46.845.791 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA 
 
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 
Em Reais 

 
 
     
ATIVO Nota 2017  2016 
     
CIRCULANTE     
Caixa e equivalente de caixa - sem restrição  581.799  590.623 
Caixa e equivalente de caixa - com restrição  1.234  1.202 
Aplicações financeiras - sem restrição 03 9.121.840  18.331.616 
Aplicações financeiras - com restrição 3.1 2.242.752  4.986.875 
Convênios a receber - líquido de provisão 04 2.536.787  5.598.398 
Estoques 05 790.102  1.045.586 
Outros ativos circulantes  126.607  149.225 
Total do ativo circulante   15.401.121  30.703.525 
     
NÃO CIRCULANTE     
Realizável a Longo Prazo      
 Convênios Estaduais a receber 4.1 14.478.228  - 
Investimentos  748  748 
Imobilizado 06 15.917.158  16.117.518 
Intangível  24.000  24.000 
Total do ativo não circulante  30.420.134  16.142.266 
     
     
     
     
TOTAL DO ATIVO  45.821.255  46.845.791 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA 
 
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 
Em Reais 

 
 
     
ATIVO Nota 2017  2016 
     
CIRCULANTE     
Caixa e equivalente de caixa - sem restrição  581.799  590.623 
Caixa e equivalente de caixa - com restrição  1.234  1.202 
Aplicações financeiras - sem restrição 03 9.121.840  18.331.616 
Aplicações financeiras - com restrição 3.1 2.242.752  4.986.875 
Convênios a receber - líquido de provisão 04 2.536.787  5.598.398 
Estoques 05 790.102  1.045.586 
Outros ativos circulantes  126.607  149.225 
Total do ativo circulante   15.401.121  30.703.525 
     
NÃO CIRCULANTE     
Realizável a Longo Prazo      
 Convênios Estaduais a receber 4.1 14.478.228  - 
Investimentos  748  748 
Imobilizado 06 15.917.158  16.117.518 
Intangível  24.000  24.000 
Total do ativo não circulante  30.420.134  16.142.266 
     
     
     
     
TOTAL DO ATIVO  45.821.255  46.845.791 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA 
 
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 
Em Reais 

 
 
     
ATIVO Nota 2017  2016 
     
CIRCULANTE     
Caixa e equivalente de caixa - sem restrição  581.799  590.623 
Caixa e equivalente de caixa - com restrição  1.234  1.202 
Aplicações financeiras - sem restrição 03 9.121.840  18.331.616 
Aplicações financeiras - com restrição 3.1 2.242.752  4.986.875 
Convênios a receber - líquido de provisão 04 2.536.787  5.598.398 
Estoques 05 790.102  1.045.586 
Outros ativos circulantes  126.607  149.225 
Total do ativo circulante   15.401.121  30.703.525 
     
NÃO CIRCULANTE     
Realizável a Longo Prazo      
 Convênios Estaduais a receber 4.1 14.478.228  - 
Investimentos  748  748 
Imobilizado 06 15.917.158  16.117.518 
Intangível  24.000  24.000 
Total do ativo não circulante  30.420.134  16.142.266 
     
     
     
     
TOTAL DO ATIVO  45.821.255  46.845.791 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2017 e de 2016
Em Reais

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhanga-
ba, fundada em 1863, é uma Entidade Civil sem 
fins lucrativos, de caráter filantrópico, com sede e 
foro em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo.
Constituem os objetivos da Entidade:
a) Prestar assistência médico-hospitalar aos en-
fermos e acidentados;
b) Prestar assistência materno-infantil;
c) Prestar assistência médico-hospitalar gratuita-
mente a indigentes e necessitados.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRA-
ÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas 
e estão apresentadas em conformidade com as 
práticas contábeis emanadas da legislação socie-
tária brasileira e levam em consideração a Norma 
Brasileira de Contabilidade – ITG 2002 (R1) espe-
cífica para Entidades sem Finalidades de Lucros 
e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas 
e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade para preparação de suas de-
monstrações financeiras.
RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS
a) Moeda funcional e de apresentação
As Demonstrações contábeis estão apresentadas 
em reais, que é a moeda funcional da Entidade.
b) Apuração das receitas e despesas do 
exercício
As receitas e despesas são registradas conside-
rando o regime de competência de exercícios, e 
são apuradas através dos comprovantes de rece-
bimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos 
e outros. As despesas da entidade são apuradas 
através de Notas Fiscais e Recibos em conformi-
dade com as exigências fisco legais.
c) Estimativas contábeis
A elaboração de demonstrações contábeis de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
requer que a Administração use de julgamento na 
determinação e registro de estimativas e premis-
sas que incluem a provisão para contingências e 
provisão para créditos de liquidação duvidosa. A 
liquidação das transações envolvendo essas esti-
mativas poderá resultar em valores diferentes dos 
estimados, devido a imprecisões inerentes ao pro-
cesso de sua determinação. A entidade revisa as 
estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.
d) Instrumentos financeiros
Instrumentos financeiros não-derivativos incluem 
caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e 
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(1) Os valores acima são decorrentes de valores de subvenções que serão utilizadas em 2018.
(2) O valor é decorrente da parte variável do convênio nº 88/2014.

13. CONTINGÊNCIAS A PAGAR 
A entidade responde por processos judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível, perante diferen-
tes tribunais. A Administração da entidade, baseada na opinião de seus consultores jurídicos, constituiu 
provisão para contingências em 31 de dezembro de 2017 no valor de R$ 338.570. (Em 31 de dezembro 
de 2016 R$ 283.569), contabilizados no curto e longo prazo, para aquelas causas cujo desfecho des-
favorável é considerado provável.
Conforme relatório jurídico há R$ 12.609.608 (Em 2016 - R$ 4.528.900) de processos de natureza civil 
e trabalhista com valor de causa, informados com classificação de “risco prejudicada, perda remota e 
possível” pelo fato dos processos se encontrarem em fase de conhecimento, não ter havido audiência 
de instrução e tampouco julgamento, não foi possível esclarecimentos com exatidão. Nesse sentido a 
Administração da Entidade optou em não constituir provisão.
Conforme relatório jurídico há R$ 33.312.014 de processos junto ao Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo com valor de causa, informados com classificação de “possível”. Nesse sentido a Adminis-
tração da Entidade optou em não constituir provisão.
14. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS A REALIZAR
Os valores registrados no passivo no montante de R$ 129.689 serão utilizados em 2018. (Em 2016 – 
R$ 423.368).
15. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA USUFRUÍDA
Em atendimento a legislação vigente os valores relativos às isenções previdenciárias gozadas durante 
os exercícios de 2017 e de 2016, correspondem aos montantes de R$ 5.254.284 e de R$ 5.838.629, 
respectivamente.
16. RENÚNCIA FISCAL
Em atendimento a ITG 2002 (R1) a Entidade tem os tributos mencionados abaixo com base de sua 
renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, 
IPTU, IRPJ, CSLL, IRRF s/ aplicações financeiras.
17. TRABALHO VOLUNTÁRIO
Durante os exercícios de 2017 e de 2016 à Entidade apurou e contabilizou em contas de “receitas e 
despesas”, um custo de R$ 91.704 e de R$ 92.495, respectivamente decorrente de serviços voluntários 
utilizando o critério de reconhecimento do valor justo pela prestação do serviço como se tivesse ocorrido 
o desembolso financeiro.
18. ATENDIMENTOS AO SUS
Em atendimento a legislação vigente Lei n.º 12.101/09 e alterações e o decreto n.º 8.242/14 a Entidade 
para o exercício de 2017 apurou percentuais de 92% de atendimento SUS – internação e de 94% de 
atendimento SUS - ambulatório, conforme demonstrativos abaixo:

ATA DO CONSELHO FISCAL
Aos 07 dias do mês de março de 2018, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Santa 
Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba para o fim de apreciar e deliberar sobre o balanço 
geral e demonstração da conta de resultados do exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2017, apresentados pela Mesa Administrativa. Após analisarem detalhadamente os documentos 
apresentados, decidiram pela aprovação dos mesmos.
Para constar, lavraram a presente ata e assinaram.
Pindamonhangaba, 07 de março de 2018.

 
José França                         Nei Santos Moreira                  Danilo Salles Cozzi

Aos administradores da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMO-
NHANGABA 
Pindamonhangaba – SP

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMO-
NHANGABA, que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patri-
mônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financei-
ras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
PINDAMONHANGABA em 31 de dezembro de 2017, 
o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 

as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de audito-
ria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião.

Ênfase
Conforme nota explicativa no. 13, o relatório ju-

rídico há R$ 12.609.608 (Em 2016 - R$ 4.528.900) de 
processos de natureza civil e trabalhista com valor de 
causa, informados com classificação de “risco prejudi-
cada, perda remota e possível” pelo fato dos proces-
sos se encontrarem em fase de conhecimento, não ter 
havido audiência de instrução e tampouco julgamento, 
não foi possível esclarecimentos com exatidão. Nesse 
sentido a Administração da Entidade optou em não 
constituir provisão.

Conforme nota explicativa no. 13, o relatório 
jurídico há R$ 33.312.014 de processos junto ao Tri-
bunal de Contas do Estado de São Paulo com valor 
de causa, informados com classificação de “possível”. 
Nesse sentido a Administração da Entidade optou em 
não constituir provisão.

Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles 

que, em nosso julgamento profissional, foram os mais 
significativos em nossa auditoria do exercício corren-
te. Esses assuntos foram tratados no contexto de 
nossa auditoria das demonstrações financeiras como 
um todo e na formação de nossa opinião sobre essas 
demonstrações financeiras e, portanto, não expres-
samos uma opinião separada sobre esses assuntos.

A comunicação detalhada dos principais assun-
tos de auditoria no relatório do auditor, não é requeri-
da a essa entidade, sendo compulsória apenas para 
as empresas que tem ações, cotas, títulos cotados e 
registrados em bolsas de valores, ou negociados de 
acordo com os regulamentos de uma bolsa de valores 
reconhecida ou órgão equivalente, conforme NBC TA 
701 – item 5 do Conselho Federal de Contabilidade.

Outras informações que acompanham as de-
monstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração da entidade é responsável por 
essas outras informações que compreendem o relató-
rio da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financei-
ras não abrange o relatório da administração e não ex-
pressamos qualquer forma de conclusão de auditoria 
sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o relató-
rio da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente com 
as demonstrações financeiras ou com nosso conheci-
mento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no 
trabalho realizado, concluirmos que há distorção rele-
vante no relatório da administração, somos requeridos 
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito.

Responsabilidade da administração e da go-
vernança pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações finan-
ceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determi-
nou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, 
a administração é responsável pela avaliação da ca-
pacidade de a Entidade continuar operando, divulgan-
do, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações financei-
ras, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha ne-
nhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade 
são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações finan-
ceiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoá-
vel de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as de-
cisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distor-
ção relevante nas demonstrações financeiras, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar 
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omis-
são ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos 
relevantes para a auditoria para planejarmos proce-
dimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
e respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Entidade. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divul-
gações nas demonstrações financeiras ou incluir mo-
dificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenta-
das nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório.  Todavia, eventos ou condições futu-
ras podem levar a Entidade a não mais se manter em 
continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-
vernança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais defi-
ciências significativas nos controles internos que iden-
tificamos durante nossos trabalhos.

Conforme NBC TA 700 – item 40(b) é compul-
sório apenas para as entidades listadas, o forneci-
mento também aos responsáveis pela governança, 
declaração de que cumprimos com as exigências 
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência, e comunicados de todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, 
quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

A descrição em nosso relatório de auditoria, dos 
assuntos que foram objeto de comunicação com os 
responsáveis pela governança, considerados como 
mais significativos na auditoria das demonstrações fi-
nanceiras do exercício corrente e que, dessa maneira, 
constituem os principais assuntos de auditoria, confor-
me NBC TA 701 – item 5 é compulsório apenas as 
entidades listadas. A obrigatoriedade desses assuntos 
às entidades listadas, não são aplicáveis a menos que 
lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública 
do assunto, ou quando, em circunstâncias extrema-
mente raras, determinarmos que o assunto não deve 
ser comunicado em nosso relatório porque as conse-
quências adversas de tal comunicação podem, dentro 
de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da 
comunicação para o interesse público.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2018.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos.
e) Ativos circulantes e não circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Os valores registrados em disponibilidades refe-
rem-se a saldos bancários de livre movimentação 
e aplicações financeiras de liquidez imediatas com 
baixo risco de variação no valor de mercado, e 
consideradas como equivalentes de caixa.
Aplicações financeiras
As aplicações financeiras são registradas ao cus-
to acrescido das receitas auferidas até a data do 
balanço.
Contas a receber
Os valores a receber, são contabilizados pelo regime 
de competência, deduzidas das perdas efetivadas.
Estoques
São demonstrados ao custo médio de aquisição, 
que não excedem o custo de reposição ou valor 
líquido de realização.
Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, com as res-
pectivas depreciações registradas pelo método 
linear, de acordo com às taxas mencionadas na 
nota explicativa.
Redução ao valor recuperável
O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável 
testado, no mínimo, anualmente, caso haja indi-
cadores de perda de valor. A Entidade não identifi-
cou qualquer evidência que justifica a necessidade 
de provisão em 31 de dezembro de 2017.
f) Passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos cor-
respondentes encargos, variações monetárias e/
ou cambiais incorridas até a data do balanço patri-
monial. Quando aplicável os passivos circulantes e 
não circulantes são registrados em valor presente, 
com base em taxas de juros que refletem o prazo, a 
moeda e o risco de cada transação.
g) Gratuidades e Assistência Social
Estão demonstradas conforme legislação vigen-
te Lei n.º 12.101/09 e alterações e o decreto n.º 
8.242/14.
h) Doações
As doações recebidas são reconhecidas como re-
ceita quando recebidas. Demais despesas e recei-
tas são apuradas pelo regime de competência
i) Aplicação de recursos
Os recursos da entidade foram aplicados em suas 
finalidades institucionais, de conformidade com 
seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Des-
pesas e Investimentos Patrimoniais.
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Primeira Igreja 
Batista fará eventos 
especiais na Páscoa

Pinda leva conscientização 
no “Dia Mundial da Água” Durante a última se-

mana, de 21 a 23 de 
março, o Condema – Con-
selho de Meio Ambiente 
de Pindamonhangaba, 
com o apoio da Prefeitura, 
por meio do Departamen-
to de Meio Ambiente, re-
alizou ações em comemo-
ração ao “Dia Mundial da 
Água”: 22 de março. 

Segundo o diretor de 
Meio Ambiente, Fred 
Gama, as datas em co-
memoração ao “Dia da 
Água”, “Dia do Meio Am-
biente” e “Dia da Árvore” 
fazem parte da programa-
ção do município e são de 
extrema importância, pois 
permitem a interação com 
a população a partir de 
atividades sociais, além de 
levar conscientização.

A programação come-
çou na quarta-feira (21), 
com a “Estação Água” do 
projeto “Casa Verde” reali-
zando atividades na Praça 
Dr. Cícero Prado, no bair-
ro Vila São Benedito. O 
projeto contou com parce-
rias da Educarte Brinque-
doteca, Sabesp e Adria-
na Saccioto, da Apta. Na 
ação aberta, participaram 
por volta de 400 pessoas, 
entre alunos e moradores 
da comunidade. A equipe 
falou sobre a importância 
da preservação da água, 
para a manutenção da 
vida, levando experiên-
cias, como: cobertura ve-
getal e evapotranspiração.

Com a parceria de 
Adriana Saccioto, o públi-
co pode conhecer melhor 
as rãs e a importância que 
elas têm como indicado-
res em relação à polui-
ção dos rios. A parceria 
da brinquedoteca trou-
xe brincadeiras com 
jogos e brinquedos 
para resgatar a impor-

tância do “brincar”.
Já a Sabesp realizou a 

distribuição de água potá-
vel e também falou sobre a 
importância da preserva-
ção da água. A “Casa Ver-
de” também apresentou 
jogos ambientais ensinan-
do, de forma lúdica, sobre 
a preservação. 

“Consideramos de 
grande importância este 
evento, pois acreditamos 
que cuidar do destino 
do nosso meio ambien-
te é responsabilidade de 
todos”, comentou a pro-
fessora da ‘Casa Verde’, 
Esther Carneiro, repre-
sentando todas as profes-
soras do projeto.

Na quinta-feira (22), 
os moradores do bairro 
Socorro puderam partici-
par de duas caminhadas 
transversais, uma no pe-
ríodo da manhã e outra 
no período da tarde. Já 
no período da noite, no 
auditório da Faculdade 
Anhanguera, foi realiza-
da uma apresentação do 
plano de macrodrenagem 
municipal de água e flo-
resta, com o pesquisador 
José Luiz Carvalho, do 
Instituto Florestal SMA
-SP.

A programação foi en-
cerrada com a participa-
ção das crianças, que se 
uniram para realizar um 
plantio de mudas às mar-
gens do córrego do Arare-
tama, uma APP (Área de 
Proteção Permanente).

A comemoração con-
tou com a participação de 
diversas escolas munici-
pais e estaduais, além de 
universitários. O intuito 
é conscientizar os jovens 
sobre a importância da 
preservação da água para 
um futuro de qualidade.

As crianças participaram ativamente das atividades de conscientização

No dia 1º de abril, a 
Primeira Igreja Evangé-
lica Batista em Pindamo-
nhangaba (Pieb Pinda-
monhangaba) promoverá 
atividades gratuitas dedi-
cadas à comemoração da 
data cristã nos períodos 
da manhã e da noite.

A Programação Espe-
cial de Páscoa 2018 co-
meçará às 7 horas com 
o tradicional “Culto da 
Ressurreição”, que inclui-
rá orações, momentos de 
reflexão, pregação e ceia. 
Mais tarde, a partir das 

19h30, será realizada a 
“Cantata de Páscoa” com 
a participação do coral 
“Harmonizando a Fé” e 
do conjunto masculino 
“Santuarius” abordando o 
tema “Porque Ele Vive”. 

Além do mais, em ce-
lebração à ressurreição de 
Cristo, diversos cânticos 
e hinos em louvor serão 
entoados na noite de do-
mingo, na igreja localiza-
da na Travessa Marquês 
do Herval, 96 - centro (em 
frente ao estacionamento 
do Banco Itaú).

Coral “Harmonizando a Fé” se apresentou no Culto 
da Ressurreição em 2016

Divulgação

Divulgação Divulgação

“Domingo no Parque” agita 
Pinda no fim de semana

COLABOROU COM O TEXTO: 
JENNIFER GONçALVES 

***
No último domingo 

(25), o Parque da Ci-
dade recebeu a terceira 
edição do “Domingo no 
Parque”. O evento con-
tou com a animação e 
participação da popula-
ção que foi prestigiar as 
atividades.

O parque oferece di-
versas opções de ativi-
dades esportivas, mas 
quem tirou a tarde de 
domingo para passe-
ar no local, neste fim 
de semana, encontrou 
a primeira competição 
de Velo (velocidade) na 
recém-inaugurada pista 
de Pump Track.

O objetivo da com-
petição é cronometrar 
a partida e a chegada, 
e quem realizar a pro-
va no menor tempo é 
o grande vencedor. As 
modalidades disputa-
das foram skate, BMX e 
MTB na categoria mas-
culina.

O ganhador do BMX 
foi o Léo Arthur com 
14’54 em primeiro lu-
gar; Rafael em segundo, 
com 14’69; e o Marcos 
em terceiro com 14’97. 
No MTB, o Lucas con-

quistou o primeiro lugar, 
com 16’29; o Lorran fi-
cou com o segundo, com 
16’81; e o Saulo ficou em 
terceiro com 18’65. No 
skate, o Magrinho ficou 
em primeiro, com 16’91; 
Lucas Paiva em segundo, 
com 17’56; e em terceiro o 
Igor com 17’75.

Após a competição, no 
fim da tarde, a progra-
mação contou com rock 
nacional e internacional 
apresentado pela Banda 
Filhos da Pátria. O evento 
teve também a participa-
ção de food trucks.

“O evento foi um su-
cesso, com muitas pes-
soas participando. Para 

o primeiro evento espor-
tivo no local foi um gran-
de aprendizado, assim 
podemos avaliar e tentar 
melhorar nos próximos. 
O ‘Domingo no Parque’ 
continuará levando es-
porte e lazer da melhor 
qualidade para as famí-
lias de Pinda”, comentou 
Ricardo Flores, coorde-
nador de Eventos da Pre-
feitura.

O “Domingo no Par-
que” é promovido pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Coordenadoria de Even-
tos, com parceria do Fun-
do Social de Solidarie-
dade e da Secretaria de 

Saúde – que esteve no 
local com equipes reali-
zando a vacinação contra 
a febre amarela.

O Parque da Cidade 
oferece diversas atrações 
para a família, como pis-
ta de caminhada e corri-
da, bicicletas gratuitas, 
trilhas em contato com a 
natureza, mesas para pi-
queniques, bebedouros 
inclusive para cães, play-
grounds para as crianças, 
mesas de jogos, área de 
estacionamento, além 
das recém-inauguradas 
pista de Pump Track e 
duas quadras de areia, 
sendo uma para futebol e 
outra para vôlei. 

A competição premiou os competidores de skate, BMX e MTB mais rápidos

Divulgação

Divulgação
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COMUNICADO

Yoshiaki Odan e Outro, sito na Estrada Pinheiro km 2, bairro Atanázio 
em Pindamonhangaba SP, CNPJ - 08.451.922/0001-27. Declara que 
o funcionário Matheus Rodrigues de Almeida com CTPS Nº 022350 - 
0400 - SP, RG Nº 45.187.074-8, está ausente do emprego desde o dia 
19/02/2018, confi gurando assim Abandono de Emprego, de acordo com 
as leis trabalhistas vigentes.

 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Extrato de Termo de Doação
Processo n.º 316367/2017

Doadora: Hoje Tecnologia da Informação Ltda. Donatária: Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba. Objeto: doação de serviço de instalação, manutenção e 
reposição de peças com fornecimento de duas câmeras de monitoramento integradas 
ao sistema de monitoramento COI da Prefeitura. Data da assinatura: 18/01/2018.

  

  RESULTADO DO EDITAL DE  CHAMAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS 

UNIVERSITÁRIA  PARA O ANO DE 2018 

 

 
A Prefeitura de Pindamonhangaba através do Departamento de Assistência Social, no uso             

das atribuições e de acordo com a lei municipal Nº 5.509, de 28 de fevereiro de 2013 e decreto                   
4.497, de 6 de março de 2013, torna público o resultado classificatório das Bolsas de Estudos de                 
Ensino Superior para o ano letivo de 2018, conforme Edital de Convocação publicado em              
06/02/2018. 
 

 

NOME INSTITUIÇÃO          CURSO 

ADRIELLE MARTINS DOS SANTOS LUZ ANHANGUERA PEDAGOGIA 

ALINE SILVA FELIPE DOS SANTOS UNINTER PEDAGOGIA 

ANA CAROLINE RODRIGUES DE SOUZA UNISAL DIREITO 

ANA CRISTINA DA SILVA UNOPAR PEDAGOGIA 

CHRISTIAN ARIEL SANTOS DOME UNITAU DIREITO 

CINTIA APARECIDA CONCEIÇÃO PEREIRA ANHANGUERA PEDAGOGIA 

CLEONICE DOS SANTOS FERREIRA UNOPAR ADMINISTRAÇÃO 

DENISE REGINA DOS SANTOS UNOPAR SERVIÇO SOCIAL 

EDIANE ALESSANDRA DA SILVA UNOPAR ADMINISTRAÇÃO 

GISLENE DOS SANTOS SILVA MOREIRA UNOPAR PEDAGOGIA 

ISABELA SANTOS SANGRA UNISAL CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

JESSICA CAROLINE DE PAULA FORTES FUNVIC FISIOTERAPIA 

SUELEN GISELDA ALVARELLO BARBOSA FUNVIC ADMINISTRAÇÃO 

TAISE APARECIDA DOS SANTOS ANHANGUERA PEDAGOGIA 

VANESSA CARMEM RAMOS DE  OLIVEIRA UNOPAR  PEDAGOGIA 

VANIA GRACIELA FRANÇA SILVA  ANHANGUERA PEDAGOGIA 

 

 
 

Ana Paula de Almeida Miranda 
Diretora do Depto de Assistência Social  

 

 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 095/2017 (PMP 22920/2017) - reabertura
Para “aquisição de materiais de expediente a fi m de atender aos diversos 
departamentos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, pelo período de 
12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 13/04/18 às 08h e início da 
sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2018 (PMP 9465/2018) 
Para “aquisição de material de sinalização horizontal”, com entrega dos 
envelopes até dia 10/04/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2018 (PMP 9485/2018) 
Para “contratação de empresa especializada de serviço de sinalização 
horizontal com fornecimento de material por período de 12 meses”, com entrega 
dos envelopes até dia 10/04/18 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. 

*** COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2018 (PMP 6770/2018) 
Comunicamos que na licitação supra, que cuida de “aquisição de camisetas”, 
em seu edital, item 2.5.1.1, onde se lê: “prazo de entrega: em até 10 dias após o 
recebimento da autorização de fornecimento”, lê-se: “prazo de entrega: até 1000 
camisetas e abadás, prazo de entrega até 15 dias, e acima de 1000 camisetas e 
abadás, prazo de entrega de 30 dias”, conforme termo de referência, anexo VII. 

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 044/2018 (PMP 8342/2018) 
Comunicamos que na licitação supra, que cuida de “aquisição de óleo 
automotivo”, em seu edital, item 2.5.1.1, onde se lê: “prazo de entrega: 
conforme termo de referência”; lê-se: “prazo de entrega: em até 10 dias após o 
recebimento da autorização de fornecimento”. 

*** COMUNICADO DE SUSPENSÃO ***

CONCORRÊNCIA PÚBLICA REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018 
Comunicamos a suspensão da licitação supra, que cuida de “registro de preços 
para prestação de serviços de manutenção e conservação da malha viária, 
compreendendo os serviços de operação tapa-buracos (sem fornecimento de 
material), micro revestimento de asfalto a frio (com fornecimento de material, 
mão de obra e equipamentos especializados) e recapeamento em CBUQ (sem 
fornecimento de material) materiais respectivamente sob responsabilidade da 
Prefeitura”, por determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
nos autos do TC 8633.989.18-1. 

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: 1501725-51.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: A Donizete dos Santos Pindamonhangaba Me

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: A Donizete dos Santos Pindamonhangaba Me
Documentos da Executada: CNPJ: 03.862.500/0001-20
Execução Fiscal nº: 1501725-51.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2010,2013,2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:14516
Valor da Dívida: R$1.386,25

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho 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: 1501725-51.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: A Donizete dos Santos Pindamonhangaba Me

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: A Donizete dos Santos Pindamonhangaba Me
Documentos da Executada: CNPJ: 03.862.500/0001-20
Execução Fiscal nº: 1501725-51.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2010,2013,2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:14516
Valor da Dívida: R$1.386,25

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho 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: 1501738-50.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Camara Intersind.conc.trabalhista Com.pinda-cintec

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Camara Intersind.conc.trabalhista Com.pinda-cintec
Documentos da Executada: CNPJ: 04.190.010/0001-98
Execução Fiscal nº: 1501738-50.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2010,2013,2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 14979
Valor da Dívida: R$1.337,71

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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fls. 15TRIBUNAL 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: 1501738-50.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Camara Intersind.conc.trabalhista Com.pinda-cintec

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Camara Intersind.conc.trabalhista Com.pinda-cintec
Documentos da Executada: CNPJ: 04.190.010/0001-98
Execução Fiscal nº: 1501738-50.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2010,2013,2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 14979
Valor da Dívida: R$1.337,71

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho 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: 1501733-28.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Valeria A. B. Maioli - Me

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Valeria A. B. Maioli - Me
Documentos da Executada: CNPJ: 04.159.681/0001-96
Execução Fiscal nº: 1501733-28.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:2010,2011,2012,2013,2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:14748
Valor da Dívida: R$828,43

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho 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: 1501733-28.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Valeria A. B. Maioli - Me

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Valeria A. B. Maioli - Me
Documentos da Executada: CNPJ: 04.159.681/0001-96
Execução Fiscal nº: 1501733-28.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:2010,2011,2012,2013,2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:14748
Valor da Dívida: R$828,43

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho 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: 1501713-37.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Paulo Pires Souza

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Paulo Pires Souza
Documentos da Executada: CPF: 082.299.648-07
Execução Fiscal nº: 1501713-37.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2010,2013,2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:14186
Valor da Dívida: R$1.821,17

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho 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: 1501713-37.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Paulo Pires Souza

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Paulo Pires Souza
Documentos da Executada: CPF: 082.299.648-07
Execução Fiscal nº: 1501713-37.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2010,2013,2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:14186
Valor da Dívida: R$1.821,17

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho 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: 1501867-55.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Meire Nogueira Kaiser

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Meire Nogueira Kaiser
Documentos da Executada: CPF: 035.432.198-63
Execução Fiscal nº: 1501867-55.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2010,2011,2012,2013,2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:17321
Valor da Dívida: R$1.643,51

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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fls. 22TRIBUNAL 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: 1501867-55.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Meire Nogueira Kaiser

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Meire Nogueira Kaiser
Documentos da Executada: CPF: 035.432.198-63
Execução Fiscal nº: 1501867-55.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2010,2011,2012,2013,2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:17321
Valor da Dívida: R$1.643,51

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho 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: 1501869-25.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Camilo de Carvalho Jorgetti 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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Jorgetti & Cia Serviços Medicos Ss Ltda, Valcir Jorgetti, Camilo de Carvalho
Jorgetti
Documentos da Executada: CNPJ: 06.283.306/0001-89, CPF: 351.220.998-04, CPF:
252.083.008-50
Execução Fiscal nº: 1501869-25.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2010,2013,2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:17476
Valor da Dívida: R$1.169,08

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho 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: 1501869-25.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Camilo de Carvalho Jorgetti 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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Jorgetti & Cia Serviços Medicos Ss Ltda, Valcir Jorgetti, Camilo de Carvalho
Jorgetti
Documentos da Executada: CNPJ: 06.283.306/0001-89, CPF: 351.220.998-04, CPF:
252.083.008-50
Execução Fiscal nº: 1501869-25.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2010,2013,2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:17476
Valor da Dívida: R$1.169,08

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho 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: 1501873-62.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Elmosa Helena Coelho Alvares

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Elmosa Helena Coelho Alvares
Documentos da Executada: CNPJ: 55.845.986/0001-92
Execução Fiscal nº: 1501873-62.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2010,2013,2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:1756
Valor da Dívida: R$1.821,25

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho 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: 1502107-44.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Diego Rodrigo de Araujo

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Diego Rodrigo de Araujo
Documentos da Executada: CPF: 318.610.988-47
Execução Fiscal nº: 1502107-44.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2011,2012,2013,2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:21199
Valor da Dívida: R$1.261,49

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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fls. 20TRIBUNAL 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: 1502107-44.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Diego Rodrigo de Araujo

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Diego Rodrigo de Araujo
Documentos da Executada: CPF: 318.610.988-47
Execução Fiscal nº: 1502107-44.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2011,2012,2013,2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:21199
Valor da Dívida: R$1.261,49

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho 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: 1501873-62.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Elmosa Helena Coelho Alvares

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Elmosa Helena Coelho Alvares
Documentos da Executada: CNPJ: 55.845.986/0001-92
Execução Fiscal nº: 1501873-62.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 2010,2013,2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:1756
Valor da Dívida: R$1.821,25

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de junho de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Turma da Mônica 
reforça time da 
“Campanha do 
Agasalho”

A “Campanha do Aga-
salho”, iniciativa do Fundo 
Social de Solidariedade do 
Estado, presidido pela pri-
meira-dama Lu Alckmin, foi 
lançada na sexta-feira (23) 
com uma novidade: a parti-
cipação da Turma da Môni-
ca, que estará presente em 
todas as peças de comunica-
ção da Campanha deste ano, 
incentivando a população a 
participar com o slogan “É 
tempo de doar!”.

O evento de lançamen-
to aconteceu no Parque da 
Mônica, zona sul da capital, 
com a presença do criador da 
Turminha, Mauricio de Sou-
sa, além dos parceiros das 
Secretarias de Estado, au-
tarquias, iniciativa privada e 
sociedade civil. Além disso, 
300 crianças do projeto so-
cial Casa da Solidariedade, 
do Fundo Social, tiveram a 
entrada gratuita para uma 

tarde de muita diversão.
Para participar como um 

posto de arrecadação, o in-
teressado deve preencher 
um formulário no site www.
campanhadoagasalho.sp.
gov.br. 

O período de conscienti-
zação da Campanha é de dois 
meses, mas o Fundo Social 
recebe doações durante todo 
o ano em seu depósito. As 
peças arrecadadas são desti-
nadas para os municípios do 
Estado e para as entidades 
sociais da capital cadastra-
das no Fundo Social, além de 
hospitais e albergues, que se 
encarregam de distribuí-las 
para o público em situação 
de vulnerabilidade social.

No ano passado, mais de 
8 milhões de peças foram ar-
recadadas e distribuídas para 
258 municípios e 281 entida-
des sociais que solicitaram a 
doação ao Fundo Social.

Vale do Paraíba recebe evento de 
dança contemporânea e balé clássico 

A Academia Cristina 
Cará, em São José dos 
Campos, promove nos 
dias 21 e 22 de abril o 
workshop ContemBallet, 
que receberá nomes rele-
vantes do cenário da dan-
ça para aulas – com muita 
prática e estudo das mo-
dalidades de contemporâ-
neo e balé clássico.

Estão confi rmados 
no evento Isabella Ro-
drigues, de balé clássico, 
Alex Soares, contempo-
râneo, e Marcel Anselmé, 
que transita entre as duas 
modalidades. As inscri-
ções para o workshop já 
estão abertas e a expecta-
tiva – a exemplo de outros 
eventos que a Academia 
promove, como o Triplo 
Jazz – é que bailarinos de 
todo o país participem da 
imersão.

Representando o balé 
clássico no workshop, Isa-
bella Rodrigues é profes-
sora formada e registrada 
pela Royal Academy of 
Dance e bailarina repre-
sentante da Capezio no 
Brasil. Em 2015 recebeu 
o prêmio de melhor baila-
rina no Festival de Dança 
de Joinville.

Alex Soares é um dos 
coreógrafos que mais se 
destacam na cena brasi-
leira. Além de ter atuado 

Workshop ContemBallet ocorre nos dias 21 e 22 
de abril, em São José dos Campos 

em grandes companhias 
de dança do país, como 
o Balé da Cidade de São 
Paulo, assinou trabalhos 
internacionais para Noord 
Nederlaãndse Dans (Ho-
landa), Northwest Dance 
Project de Portland (EUA) 
e a Hubbard Street Dance 
Chicago (EUA). No currí-
culo também estão prê-

mios de dança da APCA 
(Associação Paulista de 
Críticos de Arte) e Guia 
Folha.

Já Marcel Anselmé é 
bailarino do Balé da Cida-
de de São Paulo e colecio-
na atuações em musicais 
da Walt Disney Products, 
como “O Rei Leão” e “So-
nho e Fantasias”, entre 

outros musicais, como 
“Alô, Dolly”, onde dividiu 
cena com Miguel Fala-
bella e Marília Pêra. 

As inscrições podem 
ser feitas pelo email se-
cretaria@academiacris-
tinacara.com.br e mais 
informações devem ser 
obtidas pelo telefone (12) 
3921-2820.

História da Bossa Nova é contada 
através de musical na região 

“O Musical da Bossa Nova” conta a 
história de um dos ritmos mais infl uentes 
da cultura brasileira, com canções que 
marcaram época

Um dos movimentos 
mais infl uentes da músi-
ca popular brasileira, res-
ponsável por revelar gran-
des nomes como Vinícius 
de Moraes e Tom Jobim, 
chega ao Vale do Paraíba 
como “O Musical da Bos-
sa Nova” em três apresen-
tações no Teatro Colinas, 
em São José dos Campos, 
uma no dia 31 de março às 
21 horas e as outras duas 
no dia 1º de abril às 16 e 
às 21 horas. 

No palco um elenco já 
conhecido do teatro musi-
cal - que conta com Clau-
dio Lins, Marcelo Varzea, 
Nicola Lama, Andrea 
Marquee, Ariane Souza, 
Eduarda Fadini, Jullie, 
Stephanie Serrat, Tadeu 
Freitas e Juliana Marins, 
se reúne para contar a his-
tória da Bossa Nova e sua 
importância para a músi-
ca brasileira. 

O musical é dividi-
do em quatro partes: na 
primeira são abordadas 
as histórias e curiosida-
des sobre o nome ‘Bossa 
Nova’; na segunda a ori-
gem desse estilo musical, 
as infl uências do passado 
e como o cenário musical 
brasileiro propiciou o sur-

gimento do movimento; 
já o terceiro bloco aborda 
os costumes dos artistas 
da época e os locais onde 
se reuniam para criar; e o 
último mostra como o rit-
mo ganhou o mundo. 

Durante noventa mi-
nutos, os artistas inter-
pretam composições 
que ficaram na memória 
afetiva de toda uma ge-
ração, como ‘Samba de 
uma nota só’ (Tom Jo-
bim e Newton Mendon-
ça), ‘Ela é carioca’ (Tom 
Jobim e Vinícius de Mo-
raes), ‘Samba da minha 
terra’ (Dorival Caymmi), 
‘O Barquinho’ (Roberto 
Menescal e Ronaldo Bôs-
coli), ‘Chega de saudade’ 
(Tom Jobim e Vinícius 
de Moraes), ‘Garota de 
Ipanema’ (Tom Jobim e 
Vinícius de Moraes) en-
tre outras.  

A direção do musical 
é de Sergio Módena, que 
também dirigiu o pres-
tigiado “Ricardo III”, 
“A arte da comédia”, do 
Eduardo Di Filippo, a tri-
logia musical para crian-
ças e adultos “Sambinha, 
Bossa Novinha e Forró 
Miudinho”, de Ana Vello-
so, entre outros. O texto 

também é de Módena, ao 
lado do jornalista e pes-
quisador musical Rodrigo 
Faour. 

O musical que reconta 
um dos maiores mar-

cos culturais da música 
brasileira é apresenta-
do pelo Circuito Cultu-
ral Bradesco Seguros e 
Ministério da Cultura, 
a produção é assinado 

pela Aventura Entrete-
nimento.

Os ingressos são ven-
didos na bilheteria do te-
atro, com valores a partir 
de R$ 25.  A bilheteria 

funciona de quarta a sex-
ta, das 13 às 21 horas; aos 
sábados, das 11 às 21 ho-
ras; e aos domingos, das 
13 às 19 horas. A classifi -
cação etária é livre. 

Alex Soares é um dos 
coreógrafos que mais se 
destacam na cena brasileira

Divulgação

Divulgação

Peddecord
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TERÇA-FEIRA

Batalhão “Borba 
Gato” realiza 
Operação Poços II

Na semana passada, 
o 2º Batalhão de En-
genharia de Combate 
“Batalhão Borba Gato” 
concluiu a abertura de 
um poço artesiano no 
28º Batalhão de Infan-
taria Leve (28º BIL) em 
Campinas. 

A ação, batizada de 
Operação Poços II co-
meçou em 19 de feverei-
ro e durou cerca de um 
mês. Na ocasião foram 
perfurados 84 metros 
de profundidade, dando 
uma vazão de 9m³ de 
água por hora. 

Esse trabalho tem 
como objetivo suprir as 
necessidades de água do 
Batalhão, reduzindo a 
dependência da rede de 
abastecimento pública, 
trazendo economia de 
despesas com a conces-
sionária fornecedora de 
água.Ação durou cerca de um mês e trará economia

“Semana Santa” incentiva aumento 
na venda e no consumo de peixes

colaborou com o texto:
Dayane Gomes

em Pindamonhangaba, co-
merciantes e moradores dão 
início aos preparativos para a 
comemoração de datas festivas 
do calendário cristão. tradicio-
nalmente, a procura por pesca-
dos cresce nos dias próximos à 
“sexta-feira da Paixão” e “Do-
mingo de Páscoa”.

no cristianismo, o peixe 
simboliza a fé e a esperança em 
Jesus cristo. Inclusive, os dis-
cípulos e os primeiros cristãos 
tinham o costume de presentear 
uns aos outros com o alimento 
como uma forma de comunhão. 
Hoje em dia, o hábito de con-
sumir peixes tende a acontecer 
com maior devoção durante a 
Páscoa, data de celebração da 
ressurreição de cristo, e o perí-
odo de quarenta dias que a ante-
cede, a Quaresma.

“na ‘semana santa’ vem, pra-
ticamente todos os dias, repo-
sição de peixe. a gente já deixa 
preparada a parte de filé para 
conseguir dar conta do atendi-
mento”, afirmou Milton Ikeda, 
um dos proprietários de uma 
peixaria fixada no Mercado Mu-
nicipal desde 1959. a expectati-
va do comerciante é de um cres-
cimento em torno de 80% nas 
vendas, em comparação com a 
demanda do restante do ano. 
Apesar disso, Ikeda lembra que 
a comercialização já foi mais 
abundante. “em comparação 
com vendas anteriores, agora, 
está bem fraco por causa da cri-
se”, evidenciou.

Oficialmente, o “Domingo de 
ramos” inaugura as solenidades 
da Páscoa e a tendência de bus-
ca por sardinha, tilápia e corvi-
na acontece de quarta-feira em 

Peixaria do Mercado Municipal terá reposição diária para acompanhar a saída de produtos

diante. mas, José luis barbosa, 
de 55 anos, faz parte da turma 
que realiza as compras no co-
meço da semana. nessa segun-
da-feira (26), ele apanhou sua 
remessa de pescados. “eu costu-
mo comer peixe regularmente. 
compro toda semana”, disse.

o morador do bairro alto do 
cardoso é católico e tem mem-
bros da família que são adeptos 

da Quaresma, a temporada em 
que os cristãos seguem um je-
jum em memória dos dias de pe-
nitência no deserto e dos sofri-
mentos que Jesus suportou na 
cruz. além disso, ele conserva o 
costume de comer o tipo de pei-
xe mais tradicional dessa época. 
“normalmente, na sexta-feira 
santa, eu tenho a tradição de 
comer bacalhau”, reconheceu.

Dayane Gomes

NovaDutra inicia “Campanha 
do Agasalho 2018” na rodovia

‘Doe um agasalho e faça o nos-
so mundo melhor’, a campanha 
do agasalho 2018 do Instituto 
ccr e da ccr novaDutra teve 
início neste mês, na via Dutra. 
a campanha, que começou mais 
cedo nesta edição, acontece até o 
dia 24 de junho, com 18 postos de 
coleta para as doações dos usuá-
rios. os postos estão localizados 
nas 11 bases operacionais do sos 
usuário e em sete postos de servi-
ço da rede Graal, no eixo rio-são 
Paulo. a expectativa da concessio-
nária é superar a marca das 37 mil 
peças coletadas em 2017 na rodo-
via Presidente Dutra.

Durante a campanha, diver-
sas ações serão realizadas para o 
envolvimento dos usuários que 
trafegam pela rodovia, entre elas: 
distribuição de 120 mil folhetos 
nas praças de pedágio e instala-
ção de faixas ao longo da rodovia; 
além do envolvimento dos 1.400 
colaboradores da ccr novaDutra, 
em suas 27 unidades de trabalho.

“este ano, vamos iniciar a 
campanha com dois meses de 
antecedência para conseguirmos 
incentivar e mobilizar o maior 
número de usuários e nossos 
colaboradores para realizar as 
doações e aquecer o inverno de 
quem precisa. a campanha inte-
gra o rol de ações de responsabi-
lidade social e sustentabilidade 
mantidas pela concessionária e 
pelo Instituto ccr. nosso ob-
jetivo é superar as 37 mil peças 
de agasalhos da última edição, 
que foram recebidas de doações 
feitas pelos nossos usuários, em 
ações realizadas pelos atletas que 
apoiamos e por todos os nossos 
colaboradores que trabalham 
longo da rodovia”, salienta carla 
Fornasaro, gestora de relações 
Institucionais e sustentabilidade 
da ccr novaDutra.

em Pindamonhangaba, há um 
posto de coleta na base opera-
cional do SOS Usuário no km 99, 
sentido sP da rodovia.

Meta é ultrapassar as 37 mil peças da última edição

Divulgação

Divulgação


	TN2701
	TN2702
	TN2703
	TN2704
	TN2705
	TN2706
	TN2707
	TN2708

