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ETR ÓLEOS S/A – EM LIQUIDAÇÃO - CNPJ/MF Nº 07.830.977/0001-85 - NIRE 35.300.327.161

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Ficam convocados os acionistas da ETR Óleos S/A – EM LIQUIDAÇÃO (“Companhia”) para 
se reunirem no dia 30 de abril de 2018, às 11:30 horas, na sede social localizada na Av. Félix 
Galvão Cruz Simões, nº 485, lote 1 e 2, quadra F, Loteamento Industrial Feital, CEP 12.441-400, 
Pindamonhangaba (SP), para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
(a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as contas, o balanço 
patrimonial e as demais demonstrações fi nanceiras do exercício social encerrado em 31.12.2017.
Pindamonhangaba (SP), 18 de abril de 2018.
A Liquidante.

EDITAL
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2018

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei 
nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição Sindical Rural - 
CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm 
NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou 
sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados 
como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e 
“c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da Contribuição 
Sindical Rural, referente ao exercício de 2018, em conformidade com o disposto no Decreto-lei 
1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio 
de 2018, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. 
As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas 
respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de 
dezembro de 1.996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de 
perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte 
poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura do Estado onde tem 
domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua 
retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento 
relacionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da 
CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal,  
CEP: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviado via 
internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e 
pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 17 de abril de 2018 

JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da Confederação

                                                               

Palacete Dez de Julho E-mail cmc@pindamonhangaba.sp.gov.br 
Rua Deputado Claro César, 33, Centro, CEP 12.400-220 

 
 
 

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO ORDINÁRIA 
Reunião do Conselho Municipal de Cultura 

 

Contamos com sua presença na próxima reunião deste conselho. 

 

 

Data:   24 de abril – terça-feira 
Horário:  19h 
Local:  Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro 

 
 
Pauta:  
 1- Aprovação de ATA 

2- Escolha de representante do CMC para Conselho Diretor do FMAPC 

3- Programação do Departamento de Cultura para o mês de maio 

4 – Informes Gerais 

 

 

 

Pindamonhangaba, 17 de abril de 2018 
 

 
 

Raissa Lorena Correa Araújo - Pitanga 
Presidente do Conselho Municipal de Cultura 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Processo Físico nº: 0009581-14.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: Janete Maria Salgado Marcondes
Requerido: Alexandre Salgado da Silva e outro

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0009581-14.2013.8.26.0445

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

FAZ SABER a(o) ALEXANDRE SALGADO DA SILVA e a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, expedido nos autos de Declaração de 
Ausência - Processo nº 0009581-14.2013.8.26.0445 ajuizada por parte de Janete Maria Salgado 
Marcondes em face de Alexandre Salgado da Silva, brasileiro, viúvo, sem maiores qualificações 
nos autos que se processam perante este Juízo e respectivo Cartório da 3ª Vara Judicial da 
Comarca de Pindamonhangaba/SP, que tendo sido arrecadado  a meação do imóvel localizado na 
Rua Albuquerque Lins, nº 129 - São Benedito -Pindamonhangaba/SP, matricula nº 11.040, 
pertencente a Alexandre Salgado da Silva, cujo destino é ignorado, tendo sido entregue a 
Curadora Janete Maria Salgado Marcondes para fins de conservação e administração, pelo 
presente edital que será afixado no átrio local e por cópia publicada pela Imprensa Oficial do 
Estado, de dois em dois meses, durante o prazo de um ano, convida o referido ausente a entrar na 
posse dos bens arrecadados, sob pena de, passado um ano de publicação do primeiro edital sem 
que se saiba do ausente e não tendo comparecido seu procurador ou representante legal, poderem 
os interessados requerer que, provisoriamente, se lhes abra sucessão. E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados e não possa alegar ignorância, é o presente edital 
expedido, para ser afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Alcides 
Ramos Nogueira, 780, ., Mombaça - CEP 12421-010, Fone: (12) 3643-1602, Pindamonhangaba-
SP. 

Pindamonhangaba, 16 de outubro 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
3ª VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12) 
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Processo Físico nº: 0009581-14.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: Janete Maria Salgado Marcondes
Requerido: Alexandre Salgado da Silva e outro

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0009581-14.2013.8.26.0445

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

FAZ SABER a(o) ALEXANDRE SALGADO DA SILVA e a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, expedido nos autos de Declaração de 
Ausência - Processo nº 0009581-14.2013.8.26.0445 ajuizada por parte de Janete Maria Salgado 
Marcondes em face de Alexandre Salgado da Silva, brasileiro, viúvo, sem maiores qualificações 
nos autos que se processam perante este Juízo e respectivo Cartório da 3ª Vara Judicial da 
Comarca de Pindamonhangaba/SP, que tendo sido arrecadado  a meação do imóvel localizado na 
Rua Albuquerque Lins, nº 129 - São Benedito -Pindamonhangaba/SP, matricula nº 11.040, 
pertencente a Alexandre Salgado da Silva, cujo destino é ignorado, tendo sido entregue a 
Curadora Janete Maria Salgado Marcondes para fins de conservação e administração, pelo 
presente edital que será afixado no átrio local e por cópia publicada pela Imprensa Oficial do 
Estado, de dois em dois meses, durante o prazo de um ano, convida o referido ausente a entrar na 
posse dos bens arrecadados, sob pena de, passado um ano de publicação do primeiro edital sem 
que se saiba do ausente e não tendo comparecido seu procurador ou representante legal, poderem 
os interessados requerer que, provisoriamente, se lhes abra sucessão. E para que chegue ao 
conhecimento de todos os interessados e não possa alegar ignorância, é o presente edital 
expedido, para ser afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Alcides 
Ramos Nogueira, 780, ., Mombaça - CEP 12421-010, Fone: (12) 3643-1602, Pindamonhangaba-
SP. 

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2017.

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

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

Oito membros da “Es-
cola de Artes Marciais de 
Pindamonhangaba” com-
petiram no “2º Campeo-
nato Carioca de Luta Li-
vre Esportiva”, realizado 
no dia 8 de abril, no Rio 
de Janeiro. Ao todo, cin-
co lutadores do município 
saíram com medalhas do 
evento esportivo promo-
vido pela Confederação 
Brasileira de Luta Livre 
Esportiva (CBLLE).

Mais de 15 equipes de 
São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Amazo-
nas se reuniram no Clube 
de Regatas Boqueirão do 
Passeio, na capital cario-
ca, para a disputa de pre-
miações da modalidade 
criada em meados do sé-
culo XXna própria “Cida-
de Maravilhosa”. A Luta 
Livre Esportiva consiste 
em uma mistura das técni-
cas da luta olímpica estilo 
greco-romano e estilo livre 

COLABOROU COM O TEXTO: DAYANE GOMES
Pindamonhangaba sedia varia-

das atividades culturais e artísticas 
com amparo da empresa Novelis, 
empresa instalada no município e 
que tem especialidade em lamina-
dos e reciclagem de alumínio. Ao 
longo do ano, a programação en-
volve conteúdos de educação, cul-
tura, segurança, cidadania e meio 
ambiente e acontecerá, principal-
mente, em espaços públicos.

No âmbito sociocultural, a ci-
dade conta com dois polos do 
“Projeto Guri”, que oferece cur-
sos de iniciação musical, luteria, 
canto coral e tecnologia em músi-
ca. Além disso, o programa “Em-
cena Brasil” virá com a “Caravana 
Cultural Abaré 20 anos Emcena” 
para apresentar espetáculos com 
temas ligados à ciência, cultura 
popular e sustentabilidade em 

um container adaptado e trans-
formado em palco de exibição 
para o público.

A difusão cultural também 
acompanhará o plano educacional 
com o projeto “Diverte Teatro Via-
jante”, idealizado e realizado pela 
“Ciência Divertida”. Esta ativida-
de social levará às escolas munici-
pais 20 espetáculos de teatro, com 
o tema “Reciclagem Divertida”. E 
duas propostas da “Evoluir”pro-
moverão a capacitação de profes-
sores com práticas educativas por 
meio dos assuntos trabalhados na 
“Nau dos Mestres” e no “Baú das 
Artes”. Respectivamente, uma 
atividade tem o objetivo de im-
plementar o ensino das ciências 
de forma lúdica e inovadora, ao 
passo que a outra quer “brincar, 
criar e aprender” de maneira mul-
tidisciplinar, tratando de questões 

transversais da didática escolar, 
como saúde, diversidade e entre-
tenimento.

As intenções das ações so-
ciais estão alinhadas com o 
“Novelis Comunidade”, o pro-
grama global de responsabilida-
de social da empresa, e por isso 
“com foco em educação, a No-
velis segue investindo em ini-
ciativas que apresentaram bons 
resultados nas escolas públicas 
nos últimos anos”, conforme foi 
divulgado junto à programação, 
que ainda englobará o “Projeto 
Gestão Solidária e Crescimento 
Consciente” em uma cooperati-
va de reciclagem de Pindamo-
nhangaba. O empreendimento 
possui a finalidade de qualificar 
a gestão da corporação de cata-
dores e melhorar a qualidade de 
vida desses trabalhadores.

Cidade recebe projetos sociais 
apoiados pela Novelis

Atletas pindenses participam de competição 
nacional de luta livre esportiva

 Os oito lutadores da “Escola de Artes Marciais” competiram no “2º Campeonato Carioca de Luta Livre Esportiva”

Divulgação

com as técnicas do judô.
O time local foi lide-

rada por Leandro Carva-
lho (Buda) na competição 
desenvolvida no início 
do mês. Ele saiu como vi-
ce-campeão na categoria 
Master 2, enquanto Talles 
de Andrade foi terceiro co-
locado na categoria Infan-
til B. Outros participantes 
fi caram com a segunda 
colocação, sendo eles: Tia-
go Ferraresso na categoria 
Master, Marina Assis na 
categoria Infanto Juvenil 
B e Mário Sérgio na cate-
goria Adulto.

Por outro lado, Rafael 
Isaias na categoria Adulto 
de até 80kg e José Vitor 
e Guilherme Cardoso na 
categoria Adulto não su-
biram ao pódio, “mas lu-
taram com muita garra e 
honraram a modalidade e 
a Escola”, de acordo com 
Leandro Buda. Além do 
tipo de luta usado na com-
petição, a “Escola de Artes 
Marciais” conta com au-

las de jiu-jitsu,muay thai, 
boxe e krav maga.

“A participação dos 
atletas de Pinda é mui-

to importante, pois sou o 
único professor represen-
tante da modalidade na 
cidade e nós lutamos no 

berço da luta livre no Bra-
sil. Fora que competimos 
com os melhores atletas 
do mundo, que estão no 

Rio de Janeiro. Portanto, 
foi um feito lutar lá e con-
seguir trazer medalhas”, 
afi rmou o líder da equipe.

O Laboratório de Ar-
quitetura e Redes de Com-
putadores do Departa-
mento de Engenharia de 
Computação e Sistemas 
Digitais da Escola Poli-
técnica da USP, está com 
inscrições abertas para o 
MBA em “Inovação Tec-
nológica em Comunicação 
e Redes”.

O curso é destinado a 
profi ssionais graduados 
que atuem ou desejem 
atuar na área de teleinfor-
mática.

As aulas começarão no 
dia 19 de abril e serão mi-
nistradas nas segundas, 
terças e quintas-feiras, 
das 19 horas às 22h15, 
com intervalo de 15 minu-
tos. As quartas e sextas-
feiras, serão agendados 
os laboratórios, as pales-
tras, as provas substitu-
tivas e de recuperação. A 

duração do MBA é de 15 
meses, sendo três meses 
para o desenvolvimento 
da monografi a de conclu-
são de curso.

O curso tem 474 horas 
de aula e 100 horas para o 
desenvolvimento de uma 
monografi a pelos alunos, 
de forma a exercitar e 
aplicar os conhecimentos 
adquiridos durante o cur-
so. São oferecidas, ao lon-
go do programa, diversas 
palestras ministradas por 
especialistas nacionais e 
internacionais em temas 
relacionados ao programa.

O processo de seleção 
inclui análise do currícu-
lo e do histórico escolar 
do candidato, entrevistas 
individuais e redação. As 
inscrições devem ser feitas 
pelo site do Laboratório. 
Mais informações: http://
cursos.larc.usp.br/mba/.

Escola Politécnica da USP 
oferece MBA em “Inovação 
em Comunicação e Redes”


