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Começa a arrecadação para a 
“Campanha do Agasalho” em Pinda

Na última sexta-feira (20), o 
Fundo Social de Solidariedade 
de Pindamonhangaba realizou 
o lançamento da “Campanha do 
Agasalho 2018”.  O tema deste 
ano é “Uma atitude que aquece 
nossos corações!”.  Na segunda-
feira (23), as caixas para reco-
lher a doação foram distribuídas 
nos prédios públicos, comércio, 
escolas, centros comunitários e 
igrejas da cidade.

A solenidade de abertura foi realizada na praça Monsenhor Marcondes e já há vários postos de coleta espalhados pela cidade

Idosos de 
nove lares 
participam de 
coral, dança de 
salão e zumba

PÁGINA 3

PÁGINA 5

O Bee Gees Alive é o primeiro tributo brasileiro a 
divulgar e interpretar a obra da mítica banda inglesa 
formada pelos  irmãos Gibb

SHOW BENEFICENTE 
TRAZ “BEE GEES 
ALIVE” PARA A CIDADE

A Acip - Associa-
ção Comercial e 
Industrial de Pin-
damonhangaba 
vai comemorar os 
seus 47 anos com 
apresentação da 
Banda Bee Gees 
Alive no Marinelli 

Hall, com toda a 
renda revertida 
para o Lar São Ju-
das Tadeu. O even-
to acontece no dia 
19 de maio, a par-
tir das 20 horas, 
no Marinelli Hal. 

PÁGINA 5

Pólo de pesquisas apresenta 
novas formas de cultivo de arroz

O  Polo Regional de Pes-
quisas do Vale do Paraíba, 
que fi ca em Pindamonhan-
gaba, recebeu, na semana 
passada, agricultores e estu-
dantes para  o “Dia de Cam-
po de Arroz Irrigado”, desen-

volvido pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo. O 
evento apresentou as novas 
variedades de cultivo de um 
dos grãos mais consumidos 
no mundo: o arroz. PÁGINA 8

Encontro entre 
pesquisadores 
e produtores 
agronômicos da 
região exibiu 
novidades do ramo 
cerealífero

PÁGINA 7

Obras de cobertura 
da quadra do 
Castolira são 
reiniciadas

PÁGINA 5

Município 
recebe a “3ª 
Semana Senac 
de Leitura”
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Esporte para todos         
                

Concurso de trovas de 
Pindamonhangaba

Até segunda-feira (30), 
a Biblioteca Municipal 
Rômulo Campos D’Ara-
ce (Bosque) recebe trovas 
para participar do XXVIII 
Concurso de trovas de Pin-
damonhangaba – 2018. 
Temas deste ano: Nacio-
nal/Internacional = Vitó-
ria (para trovadores vete-

Divulgação

Programação do “Pontos MIS” 
de abril traz � lme “Os Colegas”

Lei que aumenta pena para 
motorista embriagado entra em vigor

Abertas inscrições de concursos 
para investigadores e escrivães

Estão abertas as ins-
crições para os concursos 
que vão selecionar 800 
escrivães e 600 investiga-
dores para a Polícia Civil 
do Estado de São Paulo 
até o dia 15 de maio. Para 
participar, será necessário 
acessar o site da Vunesp 
e pagar uma taxa de R$ 
84,81.

A remuneração ini-
cial para a 3ª classe das 
duas carreiras é de R$ 
4.435,62. Além do valor, 
as vagas incluem salário
-base e os adicionais de 
Regime Especial de Tra-

balho Policial (RETP) e de 
insalubridade.

Poderão se inscrever 
brasileiros natos ou natu-
ralizados com curso supe-
rior. Além disso, os parti-
cipantes deverão possuir 
habilitação para conduzir 
automóveis e não ter an-
tecedentes criminais.

Os aprovados ingressa-
rão em curso na Academia 
de Polícia (Acadepol) e, 
após os estudos, serão dis-
tribuídos para o Estado. 
Os editais foram publica-
dos no dia 5 de abril, no 
Diário Ofi cial.

Noite de autógrafos 

“Contando histórias para meus netos” é o título 
da obra mais recente da presidente da APL, Elisa-
bete Guimarães, lançada na noite do último dia 18 
no Boteco Vinil. Na foto com ela, acadêmicos que 
foram prestigiar a professora escritora e colega de 
Academia de Letras.

ranos e novos trovadores); 
Regional (Vale do Paraíba, 
Litoral Norte e Serra da 
Mantiqueira) = Derrota. 
Máximo de três trovas por 
concorrente, sistema de 
envelopes. Endereço pra 
envio: Biblioteca Pública 
Rômulo Campos D’Arace 
- Ladeira Barão de Pinda-
monhangaba, S/N- Pinda-
monhangaba – SP -CEP 
12.401-320.

 Juventrova – 
Concurso Estudantil 

de Trovas

Já  o Juventrova – con-
curso estudantil de tro-
vas destinado a alunos do 
Ensino Fundamental (a 
partir do 6º ano) e Cur-
so Médio (redes pública e 
particular), que este ano 
tem como tema a palavra 
Compromisso, vai até 
o dia 11 demaio.  Cada es-
tudante poderá concorrer 
com até 3 (três) trovas, de 
sua autoria, previamen-
te selecionadas por seus 
professores. Os trabalhos 

devem ser digitados em 
uma folha na qual deve 
conter os seguintes dados 
(obrigatórios e sob pena de 
eliminação por não cum-
primento): nome e sobre-
nome do aluno autor da 
trova (embaixo da trova), 
escola, série, nome com-
pleto do professor e (se ti-
ver) e-mail da escola para 
que seja agilizada a remes-
sa do resultado do concur-
so. Os trabalhos enviados 
sem a observância aos 
dados mencionados não 
poderão concorrer. Local 
para envio:  jornal Tribuna 
do Norte: Praça Barão do 

Rio Branco, 25 – centro – 
CEP 12400-280 – A/C de 
Altair Fernandes ou para o 
e-mail altairfernandescar-
valho@gmail.com.

Plenária 
solene da APL  

Nesta sexta-feira (27), 
em sua sede no Palacete 
Dez de Julho (rua Depu-
tado Claro Cesar, 33, cen-
tro), às 19h30, acontece a 
sessão plenária solene da 
APL-Academia Pindamo-
nhangabense de Letras. 
A programação será a se-
guinte:  palestra com o 

acadêmico professor Pau-
lo Tarcízio com o tema: 
“Coruputuba”;  apresen-
tação musical dos alunos 
da Fasc-Faculdade Santa 
Cecília em homenagem 
ao Dia Nacional do Livro 
Infantil, e também a Mon-
teiro Lobato; homenagem 
especial ao sanitarista pin-
damonhangabense, Dr. 
Emílio Ribas; lançamento 
do livro Estação Lembran-
ças, do acadêmico vice-pre-
sidente APL, Edmar de 
Souza. As reuniões da APL 
são abertas ao público in-
teressado em participar de 
eventos de arte e cultura.

Grupo de Estudos “Guimarães Rosa

Em sua terceira temporada continuam muito ani-
mados os estudos que acadêmicos dedicam ao es-
critor Guimarães Rosa na sede da APL. Na foto (da 
direita pra esquerda), em pé: Gerson Jório, Ricardo 
Estevão, Rute Eliana e William Castilho; sentados: 
Ana Maria Iadeluca, Angélica Maria Cortez, Anama-
ria Jório Marcondes e Paulo Tarcízio

Mais uma boa notícia para o 
esporte da cidade: o Centro 
Esportivo José Ely de Miranda, 

o “Zito”, em Moreira César, ganhou um 
campo de futebol society. 

O campo faz parte do “Programa 
100% Esporte para Todos”, do Governo 
do Estado e as instalações tiveram início 
na última semana.

Esse é mais um espaço de esporte e de 
lazer para a comunidade de Pindamo-
nhangaba. O campo garantirá maior se-
gurança e comodidade para a população. 

A assinatura do convênio entre a pre-
feitura de Pindamonhangaba e o “Pro-
grama 100% Esporte para Todos” foi 
realizada em dezembro de 2017, em São 
Paulo. 

Que a população possa aproveitar 
mais este espaço de convivência, de inte-
gração e de práticas esportivas. 

JENNIFER GONÇALVES

Na quarta-feira (25), às 14 horas, 
a biblioteca de Moreira César exibe 
uma produção que faz parte da pro-
gramação do “Pontos MIS”, “Os Co-
legas”, de forma gratuita.

O fi lme conta a história de Stallo-
ne, Aninha e Márcio, que viviam 
em um instituto para pessoas com 
síndrome de Down, junto com vá-
rios outros colegas. Com grande 
imaginação e espírito aventureiro, 
os três decidem partir em busca da 
realização dos sonhos individuais de 
cada um, inspirados pelos inúmeros 
fi lmes que assistiam no local. Rou-
bando o carro do jardineiro, eles fo-
gem do instituto e a imprensa pas-
sa a cobrir a curiosa aventura, mas 
dois policiais atrapalhados decidem 
acabar com a “brincadeira”.

A produção de 2012 trata de te-
mas como preconceito, de forma 

leve, além de quebrar paradig-
mas a todo o momento.

 As exibições do “Pontos MIS” 
são realizadas graças a uma par-

ceria entre a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio do Departa-
mento de Cultura, e o MIS - Museu 
da Imagem e do Som, de São Paulo. 

Filme será exibido nesta quarta-feira (25) na biblioteca de Moreira César

Divulgação

Começou a valer na úl-
tima quinta-feira (19) a lei 
que amplia as penas para 
os motoristas que dirigem 
sob o efeito de álcool ou 
outras drogas e provocam 
acidentes de trânsito que 
resultam em homicídio 
culposo ou lesão corporal 
grave ou gravíssima.  

A partir de agora, o con-
dutor nessas condições que 
cometer o homicídio culpo-
so no trânsito (sem intenção 
de matar) poderá cumprir 
pena de 5 a 8 anos de prisão. 
Antes, essa pena variava de 
2 a 5 anos de prisão. 

Quando o crime for 
comprovado, o motorista 
também não poderá obter 
permissão ou habilitação 
para dirigir veículo nova-
mente.  

No caso de lesão cor-
poral grave ou gravíssima, 
a pena de prisão foi am-
pliada para 2 a 5 anos, an-
tes ela variava entre seis 
meses e dois anos. Além 
disso, foi incluído a possi-
bilidade de suspensão ou 
perda do direito de dirigir. 

A lei ainda faz altera-
ções no Código Brasileiro 
de Trânsito (CBT) e passa 
a tipifi car como crime de 
trânsito a participação em 
corridas em vias públicas, 
os chamados rachas ou 
pegas.   

Lei está em vigor 
desde quinta-feira 
passada (19)

Divulgação

Divulgação
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Reunião define detalhes do “II Festival 
Tropeiro do Vale do Paraíba”

Na quinta-feira (19), 
a prefeitura, por meio do 
Departamento de Turis-
mo, realizou uma reunião 
para definir detalhes do “II 
Festival Tropeiro do Vale 
do Paraíba”, que será rea-
lizado de 18 a 20 de maio, 
no Parque da Cidade, em 
Pindamonhangaba.

O festival terá foco na 
gastronomia tradicional 

e, nesta reunião, partici-
param representantes de 
30 comitivas de Pinda-
monhangaba e sete outras 
cidades da região (Tauba-
té, Tremembé, Monteiro 
Lobato, Redenção, Jam-
beiro, Campos do Jordão 
e Guaratinguetá), além 
de ambulantes. O intuito 
da reunião foi discutir o 
formato do evento, além 

de realizar o sorteio do es-
paço para os estandes de 
cada comitiva, bem como 
a padronização visual des-
ses espaços.

Além da gastronomia, 
o “II Festival Tropeiro do 
Vale do Paraíba” terá ain-
da prova dos 3 tambores, 
minifazenda, feira da bar-
ganha e leilão de traias, 
cavalgada, moda de viola, 

shows musicais, manifes-
tações culturais, museu 
tropeiro, artesanato, mis-
sa sertaneja e Concurso 
Rainha dos Tropeiros.

A organização do “II 
Festival Tropeiro” é da 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e De-
partamento de Turismo.

Cidade recebe 
serviços por 
todas as regiões

COLabOROu COM  TExTO: 
BRunA SIlvA

***
Na última semana, a 

Prefeitura de Pindamo-
nhangaba por meio da 
Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, realizou 
diversas obras, entre elas: 
manutenção de pintura da 
“Bica da Galega”, limpeza 
de rotatórias e “Operação 
Tapa-Buraco” na região 
leste.

A “Bica da Galega” re-
cebeu, recentemente, ma-
nutenção na pintura após 
ser pichada. O secretário 
de Serviços Públicos, Jo-
sué bondioli, alerta a po-
pulação para que preserve 
o patrimônio público da 
cidade. De acordo com a 
Guarda Municipal, ação 
de vandalismo contra os 
prédios públicos é pas-
sível de acionamento da 
Polícia Militar, pois cons-
titui crime previsto em lei. 
Segundo o secretário de 
Proteção e bem-Estar ao 
Cidadão, José Sodário, a 
Guarda Municipal conti-
nua realizando rondas no-
turnas frequentemente.

No Jardim Eloyna e 
Campinas foram realiza-
das na quinta-feira (19), 

limpeza e manutenção de 
pintura de guias e rotató-
rias próximas ao viaduto 
que interliga os bairros.

Na sexta-feira (20), a 
equipe da Prefeitura que 
realiza a “Operação Ta-
pa-buraco” esteve no Ci-
dade Nova, fazendo repa-
ros na estrada municipal 
José benedito Marcondes 
Vieira, além da manuten-
ção nas vias próximas ao 
restaurante Caxiense. no 
sábado (23), o serviço foi 
feito na avenida Paraná 
e Orlando Ferreira, no 
Maricá. A “Operação Ta-
pa-buraco” é uma medida 
emergencial, deste modo 
não constitui recapeamen-
to da rua e sim solução 
para um buraco ou alguns 
buracos isolados.

Para que os bairros re-
cebam manutenção como 
varrição e capina, os mo-
radores podem solicitar o 
serviço através do canal de 
atendimento da prefeitura, 
no 3644-5206. Conforme 
informações da Secretaria 
Municipal de Serviços Pú-
blicos, este é o procedimen-
to necessário para que seja 
realizada a vistoria preli-
minar e a ação entre para o 
cronograma de serviços.

Divulgação

“Campanha do Agasalho”: 
começou arrecadação esta semana

Na última sexta-feira 
(20), o Fundo Social de 
Solidariedade de Pinda-
monhangaba realizou o 
lançamento da “Campa-
nha do Agasalho” 2018.  
O tema deste ano é “uma 
atitude que aquece nos-
sos corações!”.  E já na 
segunda-feira (23), as cai-
xas de arrecadação foram 
distribuídas nos prédios 
públicos, comércio, esco-
las, centros comunitários 
e igrejas da cidade.

a solenidade de aber-
tura foi realizada na praça 
Monsenhor Marcondes, 
e contou com a presença 
da primeira-dama e presi-
dente do FSS, Cláudia Do-
mingues, do prefeito Isael 
Domingues e de represen-
tantes dos parceiros Sa-
besp, Hospital 10 de Julho 
da unimed, Delegacia da 
Mulher, Diretoria Regio-
nal de Ensino, Exército, 
Polícia Militar, Shopping 
Pátio Pinda e Acip.

Para a presidente do 
Fundo Social de Solida-
riedade, que está à frente 
da campanha, o impor-
tante neste momento  é 
arrecadar roupas de boa 
qualidade para quem 
mais precisa. Por este mo-
tivo a campanha este ano 
começou mais cedo para 
dar tempo de uma tria-
gem antes da distribuição. 
“Quando a gente doa al-
guma coisa temos que nos 
colocar no lugar de quem 

está recebendo. Temos 
que fazer a pergunta: Eu 
gostaria de receber esta 
roupa? Se a resposta for 
sim, doamos. Isso é o ges-
to nobre de doar. Oferecer 
o nosso melhor. E todos 
nós temos roupas boas 
que não usamos mais que 
estão em ótimas condi-
ções”, destacou Cláudia 
durante o discurso de lan-
çamento da campanha.

Para doação é impor-
tante que todos os agasa-
lhos, calçados e cobertores 

estejam em bom estado de 
conservação. no ano pas-
sado, foram 10 mil peças 
inservíveis junto com a 
arrecadação, que tiveram 
que ser descartadas. Por 
isso, existe uma triagem, 
antes da entrega da ar-
recadação para as insti-
tuições assistenciais da 
cidade e famílias carentes 
cadastradas.

Em 2017, foram arreca-
dadas 57 mil peças em Pinda 
e, para este ano, a meta é su-
perar este número.

A “Campanha do Aga-
salho” de Pindamonhan-
gaba tem parceria tam-
bém com o Fundo Social 
de Solidariedade do Es-
tado de São Paulo, cujo 
símbolo são os persona-
gens da Turma da Môni-
ca, de Maurício de Souza 
e o slogan “É tempo de 
doar”.

a partir do dia 7 de 
maio também será reali-
zada a arrecadação casa a 
casa, com o apoio da Sa-
besp e do Exército.

Divulgação
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Representantes de 30 comitivas de Pinda participaram da reunião

Em diversos locais, as guias receberam nova pintura

A solenidade de abertura foi realizada no dia 20, na Praça Monsenhor Marcondes, e contou com a presença  de representantes da 
Prefeitura, do FSS, e de parceiros da ação
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Pindamonhangaba, 19 de abril de 2018.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notifi cação

Controle SEOB-005/2018
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca o Sr. JOSÉ HUGO DE 
CARVALHO MACIEL, para que tome ciência do AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO 
DE MULTA nº 524/2018, lavrados em função de falta de calhas e condutores para 
escoamento de aguas pluviais, imóvel localizado na Rua Cônego Tobias, nº 238, 
infringindo assim o artigo 46 do Código de Edifi cações de Pindamonhangaba, tendo 
como prazo para recurso 05 (CINCO) dias úteis a contar da data desta publicação em 
atendimento e conformidade com o disposto em Lei.

ARQUITETA E URBANISTA LUCIANA AYUKO YUI
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba
Lei Municipal Nº 4.344 de 09 de novembro de 2005

Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 de janeiro de 2009
 
 

Rua Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 
Tel.: (12) 3648-2248/ 3648

CONVOCAÇÃO 

 Ficam os senhores conselheiros do Fundo de Apoio Esportivo de 
Pindamonhangaba convocados a comparecer, na data e local abaixo, para realização 
da 5ª reunião ordinária, cuja pauta vem a 

 Pauta: 

 Leitura e aprovação da ata anterior;
 Aprovação dos recursos utilizados para as bolsas auxilio dos atletas, conforme 

distribuição de valor

Dia: 26/04/2018 

Horário: 15h30 minutos

Local: Centro Esportivo “João do Pulo”  

 

Professor Everton Chinaqui de Souza Lima

 

Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba 
Lei Municipal Nº 4.344 de 09 de novembro de 2005 

Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 de janeiro de 2009 

  

Rua Eng. Orlando Drumond Murgel, 493 – Parque São Domingos – Pindamonhangaba 
2248/ 3648-1146 E-mail: faep.pindamonhangaba@gmail.com

CONVOCAÇÃO – 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

CONSELHO DIRETOR DO FAEP 

Ficam os senhores conselheiros do Fundo de Apoio Esportivo de 
Pindamonhangaba convocados a comparecer, na data e local abaixo, para realização 

ª reunião ordinária, cuja pauta vem a seguir: 

Leitura e aprovação da ata anterior; 
Aprovação dos recursos utilizados para as bolsas auxilio dos atletas, conforme 
distribuição de valores nas modalidades e ranking, do mês de maio

minutos 

Esportivo “João do Pulo”   

Professor Everton Chinaqui de Souza Lima 
Presidente do FAEP 

 

  

Pindamonhangaba – SP 
mail: faep.pindamonhangaba@gmail.com 

Ficam os senhores conselheiros do Fundo de Apoio Esportivo de 
Pindamonhangaba convocados a comparecer, na data e local abaixo, para realização 

Aprovação dos recursos utilizados para as bolsas auxilio dos atletas, conforme 
maio.   

 
 
 

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

 
REUNIÕES ORDINÁRIAS DE 2018 

Conselho Municipal de Cultura 
 

Fica estipulado o Calendário das Reuniões Ordinárias de 2018 

 
Datas:   

24 de abril;  

29 de maio;  

26 de junho;  

31 de julho;  

28 de agosto;  

25 de setembro;  

30 de outubro;  

27 de novembro;  

18 de dezembro. 
 

 
Dia da Semana: Terças-feiras 
 
Horário:  19h 
 
Local:  Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro César, 33 - Centro 

 
 

Pindamonhangaba, 20 de abril de 2018 
 

 
 

Raissa Lorena Correa Araújo - Pitanga 
Presidente do Conselho Municipal de Cultura 

 
 

 
 

CONVOCAÇÃO: 
 

ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E SEUS SUPLENTES 
E APRESENTAÇÃO DE NOVAS COMISSÕES : 
................................................................................................................. 
 
CONVOCAMOS TODOS OS MORADORES DO RESIDENSIAL DR. LESSA A 
PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, NOS TERMOS DO 
ARTIGO 33 DO CAPITULO VII DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES 
DO LESSA A REALIZAR NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018 ÀS 10:30 NA PRIMEIRA 
CONVOCAÇÃO E ÀS 11:00 NA SEGUNDA CONVOCAÇÃO NA PRAÇA PRINCIPAL 
DO LESSA” ANTONIO RODRIGUES DA SILVA” – “ Dr. CARTIOGA”.  
 
 
PAUTA DA ASSEMBLÉIA: 
 
1 –APRESENTAÇÃO DO ITEM “i” NO ART:09  DO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO 
DOS MORADORES DO LESSA. 
2- APRESENTAÇÃO/ELEIÇÃO DOS NOVOS MEMBROS DA NOVA DIRETORIA, 
CONSELHO FISCAL E SEUS SUPLENTES E APRESENTAÇÃO DE NOVAS 
COMISSÕES. 
 
 
ANDERSON NASCIF DE ALMEIDA 
PRESIDENTE 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E 
DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS 
DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA, ESTADO 
DE SÃO PAULO 

Avenida Albuquerque Lins nº 518, São Benedito – CEP 12.410-732 
Telefone: 3646-1416, E-mail: cria.pinda@gmail.com 

 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS DE 
PRETENSÃO DE INSTITUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA  

(Prenotação nº 176.994 – 05/04/2018) 
 
OVIDIO PEDROSA JUNIOR, Oficial de Registro de Imóveis, Títulos 
e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma do artigo 261 da 
Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, FAZ SABER a terceiros 
eventualmente interessados que João Eugenio Macedo, brasileiro, 
divorciado, aposentado, portador do RG nº 8.171.414-SSP/SP, inscrito 
no CPF/MF sob nº 741.002.898-04, e Maria Cleide dos Santos 
Furtado, brasileira, solteira, aposentada, portadora do RG nº 
12.930.928-X-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 026.115.728-01, 
requereram a instauração de procedimento para registro de 
INSTITUIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA em relação ao imóvel 
onde residem, situado neste Município de Pindamonhangaba – SP, 
com frente para a Rua Antonia Salgado Lessa, Real Ville, onde 
existe construído o prédio nº 411, matriculado sob nº 37.974, 
de modo que o mesmo passe a gozar da proteção legal disciplinada 
nos artigos 1.711 a 1.722 do Código Civil. Para tanto, foi apresentada 
escritura pública lavrada em 28 de março de 2018 no 1º Tabelionato 
de Notas e de Protesto de Letras e Títulos desta Comarca, no Livro nº 
408, às folhas 375/376. Estando em termos, expede-se o presente 
edital para ciência de terceiros eventualmente interessados para que 
reclamem contra a instituição, por escrito, diretamente nesta 
Serventia, no prazo de 30 (trinta) dias corridos (Provimento CGJ 
nº 19/17), nos termos do artigo 262, inciso II, da Lei de Registros 
Públicos. 

2 col por 12 cm

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 008/2018 de “aquisição de materiais 
esportivos bolas em geral e acessórios para atender as necessidades de SEMELP”, com 
validade de 12 meses, assinadas em 19/03/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
Ata nº 121/2018 Empresa: ALCIDES BARBOSA JÚNIOR & CIA LTDA ME 
Ata nº 122/2018 Empresa: AT & WP COMERCIAL LTDA EPP 
Ata nº 123/2018 Empresa: DIAS & SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP 
Ata nº 124/2018 Empresa: EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA ME 
Ata nº 125/2018 Empresa: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME 
Ata nº 126/2018 Empresa: JACKS B. G. RODRIGUES - ME 
Ata nº 127/2018 Empresa: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME 
Ata nº 128/2018 Empresa: OP MAETERIAIS, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME 
Ata nº 129/2018 Empresa: RICARDO MARQUES ALVES - ME 
Ata nº 130/2018 Empresa: RODRIGO DE M. MELO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EPP 
Ata nº 131/2018 Empresa: 300 COMERCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA EIRELLI EPP 

 
***** 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 009/2018 de “aquisição de materiais 
esportivos e acessórios em geral para realização de aulas, treinamentos, competições e 
praticas esportivas da SEMELP nas quadras de esportes”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 23/03/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
Ata nº 149/2018 Empresa: ALCIDES BARBOSA JÚNIOR & CIA LTDA ME 
Ata nº 150/2018 Empresa: AT & WP COMERCIAL LTDA EPP 
Ata nº 151/2018 Empresa: DIAS & SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP 
Ata nº 152/2018 Empresa: EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA ME 
Ata nº 153/2018 Empresa: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME 
Ata nº 154/2018 Empresa: JACKS B. G. RODRIGUES - ME 
Ata nº 155/2018 Empresa: NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME 
Ata nº 156/2018 Empresa: OP MAETERIAIS, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME 
Ata nº 157/2018 Empresa: RODRIGO DE M. MELO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EPP 

 
***** 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 010/2018 de “aquisição de materiais 
específicos de atletismo, ginastica artística, ginástica rítmica, natação, damas e xadrez”, 
com validade de 12 meses, assinadas em 26/03/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
Ata nº 158/2018 Empresa: 300 COMERCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA EIRELLI EPP 
Ata nº 159/2018 Empresa: AT & WP COMERCIAL LTDA EPP 
Ata nº 160/2018 Empresa: DIAS & SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP 
Ata nº 161/2018 Empresa: EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA ME 
Ata nº 162/2018 Empresa: JACKS B. G. RODRIGUES - ME 
Ata nº 163/2018 Empresa: NATHALIA LOBATODE ANDRADE ME 
Ata nº 164/2018 Empresa: RICARDO MARQUES ALVES - ME 

 
***** 

Município de Pindamonhangaba 
Estado de São Paulo 

 

 
 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso– Pindamonhangaba/SP – Cep.: 12420-010 

Telefax: (12) 3644-5600/e-mail: licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 011/2018 de “aquisição de materiais 
específicos para academias, ginástica e lazer”, com validade de 12 meses, assinadas em 
16/03/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
Ata nº 113/2018 Empresa: 300 COMERCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA EIRELLI EPP 
Ata nº 114/2018 Empresa: ALCIDES BARBOSA JÚNIOR & CIA LTDA ME 
Ata nº 115/2018 Empresa: AT & WP COMERCIAL LTDA EPP 
Ata nº 116/2018 Empresa: DIAS & SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP 
Ata nº 117/2018 Empresa: EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA ME 
Ata nº 118/2018 Empresa: JACKS B. G. RODRIGUES - ME 
Ata nº 119/2018 Empresa: MAXIMUS ESPORTES COMÉRCIO LTDA EPP 
Ata nº 120/2018 Empresa: RICARDO MARQUES ALVES - ME 

 
***** 

A Prefeitura comunica que encontram-se disponíveis no Portal da Transparência a relação das 
Atas de Registro de Preços referentes ao PPRP nº 012/2018 de “aquisição de material 
esportivo específico para artes marciais em geral SEMELP”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 22/03/2018. 
Os arquivos digitalizados encontram – se disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, 
link licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 
Ata nº 142/2018 Empresa: 300 COMERCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA EIRELLI EPP 
Ata nº 143/2018 Empresa: ALCIDES BARBOSA JÚNIOR & CIA LTDA ME 
Ata nº 144/2018 Empresa: DIAS & SARAIVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP 
Ata nº 145/2018 Empresa: ESPORTE VALE COMERCIAL DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA ME 
Ata nº 146/2018 Empresa: JACKS B. G. RODRIGUES – ME 
Ata nº 147/2018 Empresa: MEGA DADOS COMERCIAL LTDA EPP 
Ata nº 148/2018 Empresa: RICARDO MARQUES ALVES - ME 

 
***** 

A Prefeitura comunica que encontra-se disponível no Portal da Transparência a Ata de Registro 
de Preços referente ao PPRP nº 015/2018 de “aquisição de enxoval hospitalar para atender a 
UPA –(Unidade de Pronto Atendimento) de Moreira César”, com validade de 12 meses, 
assinadas em 20/03/2018. 
O arquivo digitalizado encontra – se disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, link 
licitações anexo ao edital do procedimento licitatório. 

ATA nº 137/2018 Empresa: PEDRO OLAVO FABBRI FAZIO CONFECÇÃO E COMÉRCIO ME 
 

Pindamonhangaba, 23 de abril de 2018.  
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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 059/2018 (PMP 12221/2018) 
Para “aquisição de móveis para suprir as necessidades das Unidades e Departamento 
de Saúde do Município, incluindo montagem, por um período de 12 meses”, com 
entrega dos envelopes até dia 08/05/18 às 08h e início da sessão às 08h30. 

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. 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS 
PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-
SP.

EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)

Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de BRUNO DIEGO VIEIRA CORDEIRO, em 
virtude do mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados, e atendendo 
ao requerimento da credora fi duciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, 
deverá Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para 
efetuar o pagamento da importância em mora, correspondente à quantia de 
R$ 12.627,65 em 20/04/2018, além das despesas de intimação, publicação do 
presente edital e emolumentos das quais é devedor em decorrência de atraso no 
pagamento de prestações relativas ao contrato de fi nanciamento imobiliário nº 
855553109012, fi rmado em 30 de junho de 2014, garantido por alienação fi duciária, 
registrado sob nº 02, na matrícula nº 57.977, tendo por objeto o imóvel situado na 
RUA LETICIA BONONCINI SANTOS Nº 1.739, APTO 01, BLOCO 03, MORUMBI, 
PINDAMONHANGABA-SP, CEP 12.403-620. O prazo para pagamento da dívida 
é de 15 dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de 
rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/
requerente.

Pindamonhangaba, 20 de abril de 2018.

OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Ofi cial Registrador -

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 DE EXECUTADO

Processo Digital nº: 1502252-03.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Daniane Xavier Pedro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EXECUTADO(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: Daniane Xavier Pedro
Documentos da Executada: CPF: 087.096.336-85
Execução Fiscal nº: 1502252-03.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:104286
Valor da Dívida: R$1.120,49

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 2017.

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

Pa
ra

 c
on

fe
rir

 o
 o

rig
in

al
, a

ce
ss

e 
o 

si
te

 h
ttp

s:
//e

sa
j.t

js
p.

ju
s.

br
/p

as
ta

di
gi

ta
l/p

g/
ab

rir
C

on
fe

re
nc

ia
D

oc
um

en
to

.d
o,

 in
fo

rm
e 

o 
pr

oc
es

so
 1

50
22

52
-0

3.
20

15
.8

.2
6.

04
45

 e
 c

ód
ig

o 
2D

0F
C

50
.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 é

 c
óp

ia
 d

o 
or

ig
in

al
, a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 H
EL

IO
 A

PA
R

EC
ID

O
 F

ER
R

EI
R

A 
D

E 
SE

N
A,

 li
be

ra
do

 n
os

 a
ut

os
 e

m
 1

4/
09

/2
01

7 
às

 1
4:

10
 .

fls. 15

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 DE EXECUTADO

Processo Digital nº: 1502252-03.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Daniane Xavier Pedro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EXECUTADO(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: Daniane Xavier Pedro
Documentos da Executada: CPF: 087.096.336-85
Execução Fiscal nº: 1502252-03.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:104286
Valor da Dívida: R$1.120,49

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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: 1502488-52.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Wagner Angelo de Souza e outro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Wagner Angelo de Souza Me, Wagner Angelo de Souza
Documentos da Executada: CNPJ: 07.414.990/0001-53, CPF: 083.652.308-36
Execução Fiscal nº: 1502488-52.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 18375
Valor da Dívida: R$1.562,77

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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: 1502488-52.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Wagner Angelo de Souza e outro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Wagner Angelo de Souza Me, Wagner Angelo de Souza
Documentos da Executada: CNPJ: 07.414.990/0001-53, CPF: 083.652.308-36
Execução Fiscal nº: 1502488-52.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 18375
Valor da Dívida: R$1.562,77

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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: 1502496-29.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Paulo Roberto do Nascimento

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Paulo Roberto do Nascimento
Documentos da Executada: CPF: 030.944.248-64
Execução Fiscal nº: 1502496-29.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:18486
Valor da Dívida: R$1.918,03

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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: 1502572-53.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Admar de Almeida Salheb-me e outro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Admar de Almeida Salheb, Admar de Almeida Salheb-me
Documentos da Executada: CPF: 581.196.558-34, CNPJ: 08.707.362/0001-29
Execução Fiscal nº: 1502572-53.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:19728
Valor da Dívida: R$755.42

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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: 1502572-53.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Admar de Almeida Salheb-me e outro

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Admar de Almeida Salheb, Admar de Almeida Salheb-me
Documentos da Executada: CPF: 581.196.558-34, CNPJ: 08.707.362/0001-29
Execução Fiscal nº: 1502572-53.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:19728
Valor da Dívida: R$755.42

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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: 1502496-29.2015.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Paulo Roberto do Nascimento

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.

Executada: Paulo Roberto do Nascimento
Documentos da Executada: CPF: 030.944.248-64
Execução Fiscal nº: 1502496-29.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:18486
Valor da Dívida: R$1.918,03

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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A Acip - Associação Comer-
cial e Industrial de Pindamo-
nhangaba vai comemorar os 
seus 47 anos com apresentação 
da Banda Bee Gees Alive no Ma-
rinelli Hall, com toda a renda 
revertida para o Lar São Judas 
Tadeu.

O evento, realizado em par-
ceria com o Marinelli Eventos, 
também marca a apresentação 
da nova diretoria e acontece no 
dia 19 de maio, a partir das 20 
horas, no Marinelli Hal. 

A ação, com o show “Legends 
Never Die”,  tem o objetivo de 
fazer um grande evento que en-
volva associados e não-associa-
dos da Acip. As mesas estarão 
à venda na Acip e nos seguintes 
parceiros: Hering Pindamo-
nhangaba, Posto Avenida e Neto 
Jeans. 

O Bee Gees Alive é o primei-
ro tributo brasileiro a divulgar e 
interpretar a obra dos Bee Gees, 
reproduzindo fi elmente a mítica 

Um grupo de cerca de 250 
idosos de nove lares da região 
participará de uma grande festa 
de confraternização, promovi-
da pela Fundação José Carlos 
Rocha, na quinta-feira (26), no 
Lar Irmã Terezinha, de Pinda-
monhangaba. O objetivo é le-
var alegria aos ‘vovós’ e ‘vovós’ 
de instituições atendidas pela 
Fundação José Carlos da Rocha, 
cujo idealizador faleceu há 99 
anos (abril de 1919) - por isso a 
festa no mês de aniversário de 
sua morte.

Será uma festa especial, com 
os idosos participando de diver-
sas atrações. Haverá um coral 
composto por um grupo de ido-
sos do Lar São Vicente de Paulo 

Show bene� cente traz 
“Bee Gees Alive” a Pinda

banda inglesa dos irmãos Gibb, 
com produção de grandes es-
petáculos, em que impecáveis 
performances de interpretação, 

conquistam absoluto sucesso 
em todos os locais que apresen-
tam o tributo.

A qualidade do trabalho, e 

as incríveis semelhanças físi-
cas e vocais, levaram a crítica 
especializada internacional a 
aclamar o Bee Gees Alive como 

a melhor e principal banda tri-
buto aos Bee Gees do mundo em 
2003, motivo que faz o grupo 
ocupar o posto de um dos mais 
importantes – senão o mais im-
portante – espetáculo de perfor-
mances cênicas e musicais fi éis 
de uma das principais bandas 
da década de 70. 

Executando clássicos como 
Massachusetts, Words, To Love 
Somebody, Stayin´Alive, More 
Than a Woman, I Started a Joke, 
Lonely Days, Night Fever, More 
Than a Woman, How Deep is 
Your Love e tantos outros su-
cessos que marcaram a carreira 
dos Bee Gees, o tributo leva uma 
experiência rara aos fãs e apre-
ciadores dos irmãos Gibb, apre-
sentando todos os sucessos em 
um só espetáculo. 

Idosos de nove lares 
participam de coral, 
dança de salão e zumba 

(Pindamonhangaba) com a pro-
fessora Flávia do Amaral; core-
ografi a de zumba gold adaptada 
desenvolvida pelos professores 
Viviam Puppio e Ricardo Ro-
drigues com internos do Centro 
de Convivência Amélia Ozanam 
(Tremembé) e da Vila São Vi-
cente de Paulo (São Luiz do Pa-
raitinga).

Haverá também dança de sa-
lão com Alexandre Botelho para 
membros da Casa do Ancião 
Luiza de Marillac (Taubaté); lei-
tura de poemas organizados por 
Cristiane Dias com os residentes 
do Lar Vicentino (Lagoinha).

Outra atração da festa será a 
exposição de telas baseadas em 
obras do artista Romero Brito, 

organizada por Letícia Godinho 
e pintadas por idosos dos lares 
São Vicente de Paulo e Irmã 
Terezinha (Pindamonhangaba) 
e Casa do Ancião Luiza de Ma-
rillac (Taubaté), bem como ou-
tras atividades envolvendo ido-
sos dos nove lares participantes.

Além das apresentações, mú-
sica não vai faltar e fi cará a co-
mando do cantor Anderson e do 
DJ Barata. O evento é restrito 
aos internos dos lares. As pesso-
as que quiserem colaborar com 
doação de produtos para a festa 
ou para os lares e fraldas geriá-
tricas devem ligar para os tele-
fones (12) 3522-6351 ou enviar 
e-mail para adm@fundacaojcr.
org.br.

MUNICÍPIO RECEBE 
A “3ª SEMANA 
SENAC DE LEITURA”
EVENTO VAI ATÉ 28 DE ABRIL E TERÁ FEIRA DE 

TROCA DE LIVROS E ATRAÇÕES GRATUITAS 
SOBRE FILMES E SÉRIES INSPIRADAS 

EM LIVROS

A “3ª edição da Semana Senac de Leitura” começou na 
segunda-feira (23) e será realizada até o dia 28 de abril 
no Senac Pindamonhangaba, sob a temática Filmes e 
Séries Inspiradas em Livros. 

O evento acontece em toda a rede Senac São Paulo e 
oferece espaços personalizados, serviços e ações culturais 
de qualidade totalmente gratuitas, contribuindo para 
ampliar a assiduidade à leitura da infância à vida adulta.

Os livros são a tradução em versão escrita do imagi-
nário do autor. “Diversas obras tornam-se passaportes 
mais acessíveis para viagens incríveis.  Quando as histó-
rias transcendem as páginas de uma obra literária e ga-
nham as telas, a jornada fi ca ainda mais intensa”, afi rma 
Ana Cláudia Galhardo Palma, gerente do Senac Pinda.

A ação tem como proposta estimular a refl exão sobre 
a importância da produção escrita e da leitura como 
elementos formadores de indivíduos críticos, por isso, 
contará também com a Feira de Troca de Livros, promo-
vida pela instituição há mais de 10 anos. Serão permi-
tidos livros de literatura estrangeira, nacional, infantil, 
infanto-juvenil e gibis em bom estado de conservação.

A participação na Semana Senac de Leitura é gratuita 
e algumas atividades contam com vagas limitadas. Para 
se inscrever e conhecer a programação completa, acesse o 
Portal Senac: www.sp.senac.br/semanadeleitura.

O Senac Pindamonhangaba fi ca na rua  Suíça, 1.255 – 
Santana. 

A crítica internacional 
aclama o Bee Gees Alive 
como a melhor banda de 
tributo aos Bee Gees

A ação, que vai benefi ciar cerca de 250 idosos, é restrita aos internos dos lares participantes



ulturaC
6 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 24 de abril de 2018

Alunos e alunas do Projeto 
Guri participam do “III Festival 
de Choro: Pixinguinha no Vale”, 
nesta sexta-feira (27), às 20 ho-
ras, no Teatro Municipal São 
José dos Campos.

Guris dos cursos de violão, 
percussão e cavaquinho foram 
convidados para mais uma edi-
ção do festival e preparam as 
seguintes músicas: O Mundo 
é Um Moinho, Catando Esfi ha 
(composição dos alunos), Cari-
nhoso e Flor Amorosa.

O festival acontece de 23 a 
29 de abril e, nesta edição, se-
rão homenageados os maestros 
de choro José A. Cunha (de São 
José dos Campos) e José Pires 
de Almeida (de Jacareí). Além 
das apresentações musicais, o 
festival contará também com 
palestras, workshops, ofi cinas e 
exposições de fotos.

O teatro fi ca na rua Rubião 
Júnior, 84, centro, São José dos 
Campos. A entrada é gratuita e o 
evento aberto ao público.

CONCURSO DE 
COMPOSIÇÃO MUSICAL
Até o dia 11 de maio estão 

abertas as inscrições para o 3º 
Concurso de Composição Musi-
cal do projeto Guri. A ação tem 
o objetivo de promover e incen-
tivar a criatividade de crianças e 
adolescentes.

A competição abrange todos 
os estilos musicais e é destina-
da a alunos e alunas de todas as 
idades, matriculados nos polos 
do interior, litoral e Fundação 
Casa.

Para participar do concurso, 
cada candidato ou grupo – de 
até 30 integrantes – deve en-
tregar uma composição autoral 
e inédita, de tema livre, com até 
três minutos de duração. Assim 
como na competição de 2017, 
os Guris poderão se inscrever 
nas categoria Infantil, para 

ALTAIR FERNANDE
***

 Tendo como represen-
tantes locais Cleide Bleck e 
Marcela Guimarães,  Pin-
damonhangaba participa-
rá  da edição de 2018 do 
movimento “Fashion Re-
volution Day”. Evento que 
acontece desde 2013 com 
ações mobilizadoras incen-
tivando os consumidores à 
questionarem suas marcas 
favoritas, convidando-os 
a simples, porém podero-
sa refl exão: #quemfezmi-
nhasroupas? As atividades 
são gratuitas, abertas ao 
público e hoje estão pre-
sentes em 92 países.

Em Pinda, a programa-

Jovens do Projeto Guri se apresentam 
no “Festival Pixinguinha no Vale”

Pinda terá atividades do 
Fashion Revolution Day 

Divulgação

ção do evento tem início 
nesta terça-feira (24), data 
marcada como o “Fashion 
Revolution Day’ (o dia da 
revolução da moda). A ati-
vidade marcada para esse 
dia será: Roda de Conver-
sa sobre Documentário 
- The True Cost, das 18 às 
21 horas, local:  avenida 
Fortunato  Moreira, 247 – 
centro.  Serão convidados 
especiais a biomédica, Dra. 
Cláudia Domingues (presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade de Pinda-
monhangaba); a engenha-
ria agronoma e produtora 
de orgânicos, Daniela Que-
rido, e o pedagogo Alberto 
Eduardo.  

No dia 27 (sexta-feira), 
haverá: Ofi cina Criativa de 
Macramê  - Reaproveita-
mento de tecidos - das 18 
às 20 horas, local: avenida 
Fortunato  Moreira, 247. 
O encerramento será no 
dia 28 (sábado) com duas 
atividades: Cine The River 
Blue, das 10 às 12 horas, lo-
cal: rua Prudente de Morais, 
143 – centro;  Feira de Troca 
Consciente, das 14 às 17 ho-
ras, local: Parque da Cidade.

Encerradas as ativida-
des em Pinda o evento ain-
da prossegue até o dia 29 
de abril, completando uma 
semana de ações (Fashion 
Revolution Week).

“Informo que estamos 

como representantes do 
movimento aqui em Pinda 
como pessoas fi sicas Clei-
de Bleck e Marcela Gui-
marães, não podemos vin-
cular nossa marca Tekoha 
Brasil ao movimento, por 
isso aparecemos como 
PF”, explica Cleide Bleck.

O Fashion Revolution 
Day é um movimento cria-

do por um conselho global 
de líderes da indústria da 
moda sustentável que se 
uniram depois do desa-
bamento do edifício Rana 
Plaza em Bangladesh no 
dia 24 de abril de 2013 
que deixou 1.133 mortos 
e 2.500 feridos. A campa-
nha surgiu com o objetivo 
de aumentar a conscien-

tização sobre o verdadeiro 
custo da moda e seu impac-
to em todas as fases do pro-
cesso de produção e consu-
mo, mostrando ao mundo 
que a mudança é possível 
através da celebração dos 
envolvidos na criação de 
um futuro mais sustentável 
e criar conexões exigindo 
transparência.

Cleide Bleck e 
Marcela Guimarães, 

representantes 
do evento em 

Pindamonhangaba

crianças de 6 a 11 anos; Infan-
tojuvenil, para adolescentes e 

jovens de 12 a 21 anos.
Ambas as faixas etárias se-

rão premiadas: 1º lugar, com 
gravação da composição em 

estúdio profi ssional, com fi na-
lização e masterização, qualifi -
cado para difusão eletrônica; 2º 
lugar, com workshop voltado à 
carreira artística com duração 
de até 6 horas e crédito de R$ 
70 para cada compositor utilizar 
na loja virtual do Guri; 3º lu-
gar, com workshop voltado à 
carreira artística com duração 
de até 6 horas.

A música a ser inscrita deve 
ser registrada em áudio ou ví-
deo, com boa qualidade sono-
ra, e disponibilizada por meio 
de um link no formulário de 
inscrição, seja do Youtube, 
Soundcloud, Vimeo ou outros 
sites similares de divulgação 
de música. 

O workshop incluirá 
refl exões, dicas e sugestões 
de um palestrante da Polozi 

Coaching

TEATRO GALPÃO TEM PALESTRA 
SOBRE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES

O grupo Polozi Coaching executará um 
workshop sobre “O poder das emoções para 
transformar a sua vida na prática” no dia 8 de 
maio, às 19 horas. A empresa tem como foco 
as áreas de Desenvolvimento Pessoal, Treina-
mentos, Coaching e Inteligência Emocional e 
trará sua metodologia para o Teatro Galpão. 
A entrada no evento será a partir da troca de 
cada ingresso por 1 quilo de alimento.

A palestra   contará com “um passo a passo 
com cinco etapas para gerar alegria, riqueza, 
saúde, equilíbrio e realização na sua vida”, con-
forme as informações divulgadas pelo site da 
organização. O encaminhamento da atividade 
estará a cargo de Victor Reis, um palestrante 
descontraído que integra o time de profi ssionais 
especialistas da empresa.

De acordo com o Instituto Brasileiro de 
Coaching (IBC), o processo de “Coaching de 

Inteligência Emocional” otimiza a gestão das 
emoções do indivíduo e o auxilia a conquistar 
suas metas e objetivos através do princípio de 
fazer com que o coachee desenvolva seu auto-
conhecimento e assim, identifi que e potencia-
lize suas habilidades, trabalhe nos seus pontos 
de melhoria, elimine crenças limitantes, pen-
samentos e comportamentos sabotadores.

Desta maneira, Victor Reis regerá uma 
refl exão sobre falhas pessoais e profi ssionais, 
dará dicas de exercícios de reprogramação de 
otimismo e de como sair da zona de conforto, 
além de propor práticas de mudanças base-
ando-se em estudos científi cos comprovados.

O Teatro Galpão fi ca na rua Luiza Mar-
condes de Oliveira, 2.750 - Parque das Nações. 
Os interessados em comparecer ao workshop 
deverão trocar os ingressos por 1 quilo de ali-
mento, sendo que já podem garantir reservas 
pelo site da Palestras Polozi: https://palestras-
polozi.convertri.com/site-pindamonhangaba.

Imagem da internet

Gustavo Morita 

Alunos do Projeto Guri na região que irão se apresentar durante o festival

SHOPPING 
TERÁ UMA 

NOITE DE 
CAMPING PARA 

AS CRIANÇAS

O “Dia das Mães” deste ano no Shopping 
Pátio Pinda será marcado com uma atividade 
diferente: o “Camping com a Mamãe”. No 
evento, que acontecerá no dia 5 de maio, as 
crianças e os responsáveis poderão passar 
a noite no centro de compras com muitas 
atividades para a diversão de todos.

A atividade terá início às 22 horas do 
sábado (5) e segue até às 11 horas do domingo 

(6). Durante esse tempo os pequenos poderão 
brincar em jogos eletrônicos, terão contação 
de histórias, gincanas, caça ao tesouro pelo 
shopping e cinema no Pátio da Diversão.

Para as crianças e responsáveis participarem 
do evento é necessário enviar uma mensagem 
com foto e contato na página do facebook 
do Pátio Pinda até esta quarta-feira (25), 
respondendo a pergunta: “Por que você e sua 

mãe merecem passar uma noite especial no 
shopping?”. O resultado das 30 mensagens e 
fotos mais criativas selecionados para a noite de 
camping será divulgado na quinta-feira (26).

Para mais informações basta entrar 
em contato com o Shopping Pátio Pinda, 
pelo telefone 3522-5591. O regulamento da 
ação pode ser conferido no site do centro de 
compras: www.patiopinda.com.br.
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Judocas da Semelp conquistam 
classificações para o Paulista

No último domingo 
(22), os judocas da Secre-
taria Municipal de Espor-
tes e Lazer de Pindamo-
nhangaba participaram 
do Campeonato Paulista 
de Judô – Fase Inter Re-
gional – das Classes Sub 
18, Sub 21 e Sênior. Dos 
17 judocas que formaram 
a equipe, sete subiram ao 
pódio e se classificaram 
para a fase final do Cam-
peonato Paulista de Judô. 
Destaque para: Tales Bor-
ges, campeão no Sub 18 
Leve e 3º colocado no Sub 
21 Meio Leve; Bianca Fer-
reira, vice-campeã no Sub 
18 Meio Pesado; Tanaís 
Borges, 3ª colocada no 
Sub 18 Leve; Pedro Gon-
çalo, 3º colocado no Sub 
18 Meio Médio; Verônica 
Salgado, 3ª colocada no 
Sênior Meio Leve; Victor 
Dias, 3º colocado no Sê-
nior Meio Pesado e Pablo 
Senna, campeão no Sê-
nior Meio Pesado.

O evento foi realizado 
em Mogi das Cruzes e con-
tou com a presença dos 
atletas da região do ABC, 
Mogi das Cruzes, Suzano e 
do Vale do Paraíba.

O próximo compro-
misso da equipe de Pin-
da será o Campeonato 

Paulista de Judô – Fase 
Final – da Classe Sub 21, 
neste sábado (28), em 

Sertãozinho, com a par-
ticipação do judoca Ta-
les Borges.

Tales Borges, campeão na Fase Inter Regional Sub 18 Meio Leve

Divulgação

Obras de cobertura da 
quadra do Castolira 
são reiniciadas

As obras de cobertura 
da quadra do bairro Cas-
tolira foram retomadas na 
última semana.

De acordo com o secre-
tário da Semelp, professor 
Everton Chinaqui, de-
pois de meses resolvendo 
questões burocráticas, as 
obras para a cobertura da 
quadra estão a todo vapor, 
faltando pouco para se-
rem concluídas.

Ele explica que as obras 

tiveram início em agosto 
de 2016, parando pou-
cos meses depois devido 
a problemas como falhas 
operacionais e atraso no 
repasse do convênio na 
época. “Em resumo, a em-
preiteira responsável divi-
de a obra em etapas, não 
sendo possível dar con-
tinuidade à próxima sem 
concluir a anterior. Por 
este motivo, a cobertura 
ficou parada até o paga-

mento da primeira eta-
pa, efetuado somente em 
julho de 2017, em nossa 
gestão”, esclareceu o se-
cretário.

A obra foi iniciada com 
emenda de R$ 246.750,00, 
mas o custo total foi mais 
de R$ 650.000,00, tendo 
a Prefeitura que arcar com 
quase o dobro da emenda 
para continuar a cobertura.

O objeto inicial con-
templa cobertura da qua-

dra, sistema de captação 
águas pluviais, ilumina-
ção, reforma do alambrado 
e pintura do piso, mas não 
a sua recuperação. “A Pre-
feitura vai recuperar todo o 
piso, além de realizar a pin-
tura orçada no projeto, para 
que finalmente a população 
do bairro possa usufruir 
dessa obra concluída com 
segurança, competência e 
responsabilidade”, desta-
cou o professor Everton.

Ciclismo 
tem bons 
resultados 
em São Bento

A equipe de ciclismo da Semelp 
participou, neste fim de semana, da 
prova KMTB, em São Bento do Sapucaí. 
A equipe foi representada por Stéfano 
Macedo (Téo), que ficou em segundo 
lugar no Pró Sub 30, e Jauro Ceará, que 
ficou em 5° lugar no Pró Sub 45. 

A equipe tem parceria com Alfa 
Modernização, Arbo Vale, Academia 
Moviment, Gramado Churrascaria, 
Clínica Veterinária Sassaki, Geralis 
Seguros, Mandaglio Engenharia, Dú 
Costela e Neumacon.

CE “Zito” terá 
campo de 
futebol society

Teve início, na 
última semana, a 
instalação do campo 
de futebol society 
no Centro Esportivo 
José Ely de Miranda, 
o “Zito”, em Moreira 
César. O campo faz 
parte do Programa 
100% Esporte para 
Todos, do Governo do 
Estado.

De acordo com o 
secretário da Semelp 
– Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer da 
Prefeitura -, professor 
Everton Chinaqui, 
esse é mais um espaço 
de esporte e lazer 
para a comunidade 
e sua construção no 
CE Zito vai garantir 
maior segurança 
e comodidade 
para a população. 
“Agradecemos o 
empenho do prefeito 
Isael, com o qual 
tive a oportunidade 
de estar presente na 
assinatura do convênio, 
em São Paulo, do 
subprefeito Nilson 
Luis, aos funcionários 
da Subprefeitura pelo 

preparo do espaço 
e demais servidores 
envolvidos desde a 
elaboração do projeto 
até as providências 
para sua instalação”, 
agradeceu.

A assinatura do 
convênio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba 
com o Programa 100% 
Esporte para Todos foi 
realizada em dezembro 
de 2017, no Governo do 
Estado de São Paulo. O 
programa foi instituído 
pela Secretaria de 
Esporte, Lazer e 
Juventude do Estado 
de São Paulo, através 
da Resolução nº 
009, de 20 de março 
de 2017, que visou 
selecionar proposituras 
para a celebração de 
Termo de Cooperação 
Técnica entre a 
Secretaria do Estado 
(Selj) e as prefeituras 
paulistas interessadas 
na adesão ao programa. 
Cada município redigiu 
a proposta, entregue 
em abril, pessoalmente, 
na Secretaria em São 
Paulo.

Divulgação

Divulgação

As obras estavam paradas desde agosto de 2016 e foram retomadas na última semana
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TERÇA-FEIRA

COLABOROU COM O TEXTO:
 DAYANE GOMES

O Polo Regional Vale do 
Paraíba recebeu pesqui-
sadores e agricultores 

convidados em Pindamonhan-
gaba para a nona edição do “Dia 
de Campo de Arroz Irrigado”, 
desenvolvido pela Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, por meio 
da Agência Paulista de Tecnolo-
gia dos Agronegócios (Apta). Na 
última quarta-feira (18), o even-
to discutiu as novas variedades 
do assunto pertinente na vida de 
muitos que estavam presentes 
no recinto rural: a cultivação de 
um dos grãos mais consumidos 
no mundo. 

No início, o Setor de Fitotec-
nia do polo sediou as apresenta-
ções formais e teóricas da reu-
nião, depois, recepcionou uma 
visita a campo. O tema principal 
se resumiu à exibição de três 
inéditas cultivares IAC de arroz 
selecionadas para várzea irriga-
da por inundação. As variações 
carregam o nome do Instituto 
Agronômico de Campinas (IAC) 
e se dividem em dois tipos: o 
agulhinha e o arbório. A primei-
ra categoria é a de consumo mais 
comum e integra a “IAC 108” e a 
“IAC 109”, caracterizadas como 
longas e fi nas, tanto na forma 
brunida como na forma integral. 
Para o experimento desses novos 
materiais, 11 produções foram 
realizadas no Vale do Paraíba, a 
maior zona produtora de arroz 
no Estado de São Paulo.

“IX Dia de Campo de Arroz Irrigado” 
semeia novas formas de cultivo
Encontro entre pesquisadores e produtores agronômicos da região exibiu novidades do ramo cerealífero

Os participantes puderam visitar os campos de plantio do Polo Regional Vale do Paraíba

As novas cultivares recebem o nome do Instituto 
Agronômico de Campinas (IAC)

O tema principal do evento foi a exibição de três variedades 
de arroz inéditas

Como representante do tipo ar-
bório, o “IAC 301” consiste em um 
grão mais curto e grosso, além de 
mais pesado, destinado à culiná-
ria italiana, principalmente, para 
a preparação de risotos. Para essa 
variedade, os experimentos foram 
implantados de 2012 a 2016, tam-
bém na região valeparaíbana. Pin-
damonhangaba, Guaratinguetá, 
Tremembé e Roseira foram os 
quatro municípios que recebe-
ram as plantações.

“Acompanho o trabalho da-
qui e venho sempre procurar 
novidades”, afi rmou Ademar 
Ligabo, de 58 anos. Rizicultor 
desde pequeno, ele saiu de Ca-
nas, cidade onde mora e plan-
ta arroz, e veio até Pinda para 
acompanhar a conferência. “Os 
meus avós plantavam arroz. Faz 
100 anos que eles vieram da Itá-
lia. É uma das 22 famílias que 
fundaram a colônia de Canas”, 
explanou e complementou di-
zendo a sua especialidade de 
plantação. “Eu planto um pouco 
de cada um. Planto o arroz con-
vencional, agulha, arroz preto e 
arroz vermelho”.

Mercado rizicultor

Dados disponibilizados pela 
Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricul-
tura (FAO) mostram que o Bra-
sil participa de 42% da produ-
ção de arroz na América Latina 
e Caribe. Por isso, o “IX Dia de 

Campo de Arroz Irrigado” tra-
tou de explicar como os aspectos 
dos grãos e das plantas infl uen-
ciam as temporadas de plantio e 
o rendimento de cada cultivo.

O pesquisador científi co 
Omar Vieira Villela, citou deta-
lhes da cor, pilosidade, peso e 
classe de cada cultivar, ao passo 
que elucidava a dinâmica de de-
senvolvimento das novidades. 
“As variedades tipo agulhinha 
são produtos de cruzamento de 
duas variedades pré-escolhi-
das. A partir desse cruzamento 
começa um processo de seleção 
que se estende por cinco a seis 
anos, aonde se obtém novas li-
nhagens de arroz que são avalia-
das por mais três ou quatro anos 
para a multiplicação de semen-
tes”, descreveu o chefe da Esta-
ção Experimental de Agronomia 
de Pindamonhangaba - IAC.

Toda a conjuntura da pes-
quisa atraiu uma faculdade das 
proximidades. De tal forma que, 
alguns alunos compareceram ao 

evento aberto a qualquer públi-
co interessado na área. Este foi o 
caso de Ana Beatriz Costa Perei-
ra, que mora em Jacareí e estuda 
o sétimo semestre de Agronomia 
na Universidade de Taubaté. Ela 
esteve no Polo Regional Vale do 
Paraíba acompanhada de cole-
gas do curso. “Nós temos uma 
matéria chamada ‘Agricultura 1’ 
e a gente está aprendendo sobre 
o arroz. Então, nosso professor 
deu a ideia de virmos aqui no 
‘Dia de Campo’ para saber das 
novas cultivares”, contou.

Novos desdobramentos

Os produtores poderão ad-
quirir as inéditas cultivares ain-
da neste ano. Sendo que, nem 
todos os trabalhadores agríco-
las participantes do encontro 
se dedicam especifi camente ao 
arroz. Maurício Antônio Fortes, 
por exemplo, herdou a tradição 
de agricultor do avô e trabalha 
na fazenda do pai no bairro Pi-
nhão do Borba, em Pindamo-
nhangaba, com a produção de 
silagem de gado comercializa-
da no Vale do Paraíba e vende 
leite para uma cooperativa de 
lacticínios. “Estamos pensando 
em agregar o cultivo do arroz”, 
disse.

Assim como Ademar Ligabo, 
Maurício e seu pai estão à pro-
cura de novas alternativas de 
plantio. “A gente está querendo 
mudar um pouco o foco e está 
vendo outras áreas”, justifi cou 
o produtor, que fi cou sabendo 
do evento através de um amigo 
que trabalha no Polo Regional.

O atrativo do ramo rizicul-
tor vai além da oferta de no-
vidades, o setor de cultivo de 
arroz se estabelece como uma 
potencia econômica no con-
texto nacional, uma vez que, 
de acordo com a Companhia 
Nacional de abastecimento 
(Conab), o país colheu cerca de 
11,63 milhões de toneladas do 
grão na safra 2016/2017, parte 
dela destinada à exportação do 
produto para a cadeia alimen-
tar mundial.

O pesquisador Omar Vieira Villela apresentou os detalhes técnicos ao público
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