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“Jogos Regionais”: Pindamonhangaba 
permanece no pódio na competição

Município ganhou várias medalhas com judô masculino e feminino

A apenas meio ponto de di-
ferença da segunda colocada, 
Mogi das Cruzes, Pindamo-
nhangaba segue no pódio da 
62ª edição dos “Jogos Regio-
nais” – que estão sendo dispu-
tados nas cidades de Ilhabela e 
São Sebastião, no Litoral Nor-
te Paulista. A equipe da Secre-
taria Municipal de Esportes 
que representa Pinda perma-
nece entre as três melhores 
desde o último fi m de semana. 
Nas modalidades disputadas 
esta semana, os destaques são: 
basquete masculino, que con-
quistou a medalha de prata; 
xadrez feminino, que também 
garantiu a medalha de prata; a 
ginástica artística feminina e 
masculina – que sagraram-se 
campeãs gerais, conquistando 
o primeiro lugar; entre outras 
equipes. 

Alex Santos

PÁGINA 7

Praça do Pasin 
será inaugurada 
neste sábado  

PÁGINA 5

Teatro Galpão tem 
apresentação da 
peça “Poetinha” 
no fi m de semana

Pinda sedia 
“I Jornada da 
Pedagogia do 
Esporte”
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Objetivo 8. Promover 
o crescimento econômi-
co sustentado, inclusivo 
e sustentável, emprego 
pleno e produtivo e tra-
balho decente para todas 
e todos

No atual momento mo-
derno da nossa sociedade, 
julgo um dos objetivos mais 
difíceis, não que os outros 
não sejam, mas este, visto 
boa parte da responsabili-
dade ser principalmente dos 
governantes e dado o de-
sinteresse social da grande 

maioria deles, trazendo para 
o Brasil, não vejo nenhum 
interesse em desenvolvi-
mento econômico susten-
tável e a preocupação com 
emprego se dar preferencial-
mente em épocas de eleição, 
não sou pessimista, mas não 
vejo nosso país cumprindo 
este ODS.

Sustentar o crescimen-
to econômico per capita de 
acordo com as circunstân-
cias nacionais e, em particu-
lar, um crescimento anual de 
pelo menos 7% do produto 

DESVENDANDO A AGENDA 2030. ODS

Construindo Cidadania
Roberto Ravagnani é palestrante, jornalista, radialista e consultor para assuntos de voluntariado e responsabilidade social 
empresarial. Voluntário como palhaço hospitalar há 17 anos, fundador da ONG Canto Cidadão, consultor associado para o 
voluntariado da GIA Consultores para América Latina e sócio da empresa de consultoria Comunidea.

Divulgação

interno bruto [PIB] nos paí-
ses menos desenvolvidos, nós 
começamos a voltar a crescer 
este ano e a taxas ridículas, 
perto do desejável.

O Brasil apesar de inova-
dor em muitos aspectos muito 
gerado pela necessidade, ain-
da está longe da modernização 
tecnológica e inovação fabril.

Até 2030, elaborar e im-
plementar políticas para pro-
mover o turismo sustentável, 
que gera empregos e promo-
ve a cultura e os produtos 
locais, ainda vejo no Brasil o 
turismo predatório e explora-
tório, sem o cuidado da pre-
servação e a preocupação de 
promover turismo de quali-
dade, grande parte dos locais 
turísticos no País estão larga-
dos, principalmente quando 
se trata de locais públicos.

Alcançar emprego pleno, 
igualdade de condições para 
jovens, mulheres e pessoas 
com defi ciência, tirar o jovem 
dos empregos marginais, 
erradicação do trabalho for-
çado, a total eliminação do 
trabalho infantil, ambientes 
seguros e protegidos para o 
trabalhador, entre muitos 
outros desafi os.

E nós cidadãos como fazer 
parte desta construção, como 

ser um construtor deste ODS?
É difícil nossa participa-

ção, ou melhor, muito sutil, 
pois diferente de outros que já 
apresentei aqui, esta muito lon-
ge de nossas ações salvo para 
os que são empresários que po-
dem sim incorporar parte ou a 
totalidade destas práticas, mas 
ainda assim muitas estão liga-
das a decisões governamentais, 
portanto fi camos muito restri-
tos a nossa participação volun-
tária na observação e cobrança 
de atitudes dos nossos supostos 
representantes, nas câmaras de 
vereadores, assembleias legisla-
tivas e câmara dos deputados e 
senadores.

Pode até parecer fácil, 
mas é uma participação im-
portante e que ainda não te-
mos a prática tão cotidiana 
em fazê-la, pois, essas casas, 
que deveriam estar abertas 
para nós, teimam em difi cul-
tar nosso acesso a informa-
ções e físicos a elas. Graças 
a algumas organizações so-
ciais, começamos a ter acesso 
a informações de forma mais 
objetiva e correta.

Procure por informações 
e acompanhe para que possa 
cobrar e sugerir.

Quem disse que era fácil. 
#naodesistimosjamais

Pagamentos do PIS 
começam esta semana

Os pagamentos do 
Abono Salarial do PIS/
Pasep ano-base 2017 co-
meçaram a ser liberados 
nessa quinta-feira (26), 
em todo o País. De acor-
do com assessoria do 
Ministério do Trabalho, 
foi montada uma escala 
para evitar tumultos nas 
agências bancárias e ga-
rantir que os trabalhado-
res sejam atendidos com 
agilidade. 

Os primeiros a rece-
ber o benefício são os em-
pregados da iniciativa pri-
vada nascidos em julho e 
os servidores públicos com 
fi nal de inscrição zero. A 
previsão é de que 24,4 mi-
lhões de trabalhadores re-
cebam o Abono Salarial de 
2017. O valor destinado a 
esses pagamentos é de R$ 
18,1 bilhões.

O Abono Salarial é 
fi nanciado por recursos 
do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT) – 
vinculado ao Ministério 
do Trabalho – e manti-
do principalmente pelas 
contribuições mensais 
de empresas e órgãos 
públicos. Ele é pago to-

dos os anos aos trabalha-
dores que se enquadram 
nas regras do PIS/Pasep 
como complemento de 
renda.

Para ter direito ao be-
nefício é necessário ter 
trabalhado formalmente 
durante pelo menos 30 
dias no ano-base (neste 
caso, 2017), com ren-
da mensal média de até 
dois salários mínimos; e 
estar inscrito no PIS/Pa-
sep há pelo menos cinco 
anos; com dados decla-
rados corretamente pelo 
empregador na Relação 
Anual de Informações 
Sociais (Rais).

Os trabalhadores vin-
culados a alguma em-
presa da iniciativa pri-
vada devem procurar 
uma agência da Caixa ou 
lotérica para receber. Já 
os servidores públicos re-
cebem no Banco do Brasil. 
Nos dois casos, quem for 
correntista desses bancos 
deve ter o valor depositado 
na conta corrente. O dinhei-
ro fi cará disponível na rede 
bancária até 28 de junho de 
2019. Depois desta data, o 
recurso retornará ao FAT.

Mais de 24 milhões de trabalhadores têm 
direito a sacar o benefício

Batalhão “Borba Gato” 
efetua operação de 
reparo em Campinas

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O 2° Batalhão de Enge-

nharia de Combate, “Ba-
talhão Borba Gato”, de 
Pindamonhangaba está 
em Campinas (SP) para 
executar ações de reforma 
e manutenção do aquar-
telamento da Escola Pre-
paratória de Cadetes do 

Exército (EsPCEx). A ati-
vidade teve início nesta se-
gunda-feira (23) e recebe o 
nome de “Operação Prep”.

O exercício começou 
com a mobilização das 
equipes de laboratório e 
de topografi a para estudo 
da superfície do terreno 
da EsPCEx. Posto que, o 
asfaltamento da área está 
entre as ações do trabalho.

A “Operação Prep” é 
uma aplicação da Direto-
ria de Obras de Coopera-
ção e conta com o apoio 
de outra unidade além da 
pindense, o 2º Batalhão 
Ferroviário de Araguari 
(MG). De maneira que, a 
equipe constitui uma For-
ça Tarefa de Engenharia 
para a recuperação das 
vias internas do local.

“Operação Prep” acontece na Escola Preparatória de Cadetes 
do Exército (EsPCEx)

Incentivando o 
hábito da leitura         

Mais um daqueles projetos bacanas 
de incentivo à leitura! A unidade do 

Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial) de Pindamonhangaba 
disponibiliza diversos livros e audiolivros 
para empréstimo gratuitamente. 

O acesso ao material e o empréstimo 
acontecem após um registro na biblioteca da 
instituição – que conta com livros em braile 
e dois computadores com acessibilidade para 
pessoas com defi ciências visuais.

De acordo com a organização, o objetivo 
da iniciativa é incentivar o hábito da leitura 
e ser um ambiente de aprendizagem propício 
para o desenvolvimento das competências 
de alunos, docentes, funcionários e toda a 
comunidade local.

No portal do Senac é possível consultar 
quais obras estão disponíveis, quais os prazos 
e os documentos necessários para a retirada 
dos livros. 
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“II Festival Julino” de Moreira 
César acontece neste � m de semana

COLABOROU COM O 
TEXTO: BRUNA SILVA

Neste fi m de semana acon-
tecerá o “II Festival Julino”, 
em Moreira César. O evento é 
promovido pela subprefeitura, 
e contará com shows, missa e 
também praça de alimentação. 
A entrada é gratuita.

As atividades ocorrerão na 
Praça do Cisas durante todo o 
fi m de semana, tendo início na 
sexta-feira (27) e terminando no 
domingo (29). Na sexta-feira, 
às 19 horas, terá a apresentação 

da Camerata Orquestra e Banda 
Jovens de Pindamonhangaba, 
do “Projeto Jataí”. Às 19h30, o 
show será de César Barbosa e, às 
21h30, de Fábio Satim.

No sábado (28), a progra-
mação começa às 19h30 com 
a Banda Eletricall, seguida do 
show da banda A Tropa. Já no 
domingo, a programação ini-
ciará com missa às 10 horas, 
na Praça do Cisas, envolvendo 
a equipe de liturgia e celebra-
ção da Paróquia São Vicente 
de Paulo. As atrações artísti-
cas terão início às 13h com Jú-

lio Batista; às 16 horas, Bruna 
Luana; às 19h30, José Galvão e, 
fechando o festival, o show do 
cantor Bavini.

O “II Festival Julino de Mo-
reira César” terá também es-
paço destinado à alimentação, 
com barracas e food trucks. “É 
o segundo ‘Festival Julino’ que 
fazemos, sendo essa uma cria-
ção desta gestão para que a po-
pulação de Moreira César tenha 
uma opção de entretenimento”, 
comenta o subprefeito de Mo-
reira César, Nilson Luís de Pau-
la Santos.

Secretaria de Saúde 
promove “Dia D” de 
Prevenção à Hepatite C

O Pasin receberá, ofi cial-
mente, a praça Maria 

Apparecida da Silva “Dona 
Cida” neste sábado (28), às 
10 horas. O local foi plane-
jado especialmente para 
convivência da comunidade 
e lazer.

São 8 mil m² de área, 
com pátio de eventos em 
piso intertravado de con-
creto, circulação em piso de 
concreto armado desempe-
nado, com bancos, ilumina-
ção e paisagismo. A praça 
conta ainda com áreas de-
limitadas para a implanta-
ção de academia da melhor 
idade e playground.

As obras tiveram início no 
primeiro semestre de 2017 e 
contaram com um investimen-
to total de R$ 500 mil, sendo 
parte de emenda parlamentar.

Homenageada

A homenageada, Maria 
Apparecida da Silva “Dona 
Cida”, nasceu em 1939, em Pi-
quete, e faleceu em 2013. Teve 
sete fi lhos, 17 netos e 10 bisne-
tos. Mudou-se para Pinda na 
década de 70 e, para o Pasin, 
em 1981. No bairro, realizou 
trabalhos na comunidade 
São José Operário, da Paró-
quia São Benedito, servindo 

nas pastorais da Criança e 
da Saúde, responsável pela 
pesagem de crianças e cui-
dados com os idosos. Traba-
lhou na liturgia, foi ministra 
da Eucaristia, pertenceu à 
Legião de Maria e viveu no 
plano missionário da peque-
na comunidade denominada 
“Avante com Maria”.

Mãe e esposa presente, ela 
colaborou nas fi nanças do lar 
com sua honrada profi ssão de 
costureira. Dedicada e atencio-
sa, não media esforços para a 
união da família. Sua vida foi 
pautada no respeito, honradez, 
integridade, honestidade, cari-
dade e ao serviço a Deus.

Sincomércio abre inscrições para 
campeonato de futsal em Pinda

COLABOROU COM O 
TEXTO: BRUNA SILVA

A Secretaria da Saúde da Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
promoverá neste sábado (28) o 
“Dia D” de Prevenção à Hepatite 
C. Operação intensiva da cam-
panha “Julho Amarelo” aconte-
cerá no Shopping Pátio Pinda.

De acordo com o Setor de In-
fectologia da Secretaria de Saú-
de, a ação ocorrerá no Shopping 
Pátio Pinda, das 13 às 19 horas. 
A atividade contará com teste 
rápido para o diagnóstico com 
resultado de 10 a 15 minutos. 
Todos os adultos podem fazê-lo. 
Aqueles que tiverem diagnósti-
co positivo serão encaminhados 
para tratamento. A equipe de 
saúde estará posicionada para 
esclarecimentos e mais infor-
mações.

A Vigilância Epidemiológica 
afi rma que por se tratar de uma 
doença silenciosa, a Hepatite C 
é a que mais chama a atenção; 
pois ainda não há vacina, entre-
tanto existe o tratamento. Dife-
rentemente dos tipos A,B,D que 
já dispõem de cobertura vacinal 
na rede do Sistema Único de 
Saúde.

A transmissão das hepatites 
pode acontecer através de trans-
fusão de sangue, relação sexual 
sem proteção, ausência de higie-
ne ou utilização de objetos con-
taminados como: agulhas, pier-
cing, confecção de tatuagem, 
barbearias ou até mesmo por 
alicate de unha. Por esta razão, 
se deve ter atenção na preven-
ção das hepatites, pois quando 
não tratadas de forma adequa-
da, podem ocasionar óbito por 
cirrose e câncer no fígado.

Ação intensiva da campanha “Julho Amarelo” 
acontecerá no Shopping Pátio Pinda

Reprodução/Internet

COLABOROU COM O 
TEXTO: DAYANE GOMES

A partir desta sexta-feira 
(27), o Sindicato do Comércio 
Varejista de Pindamonhangaba 
abrirá inscrições para a “XVIII 
Copa Sesc/Sincomércio de Fut-
sal”. O período de credencia-
mento irá, somente, até este sá-
bado (28).

As inscrições devem ser fei-
tas na sede do Sincomércio (rua 
Bicudo Leme, 565 – centro). O 
valor é de R$200 por equipe e o 
dinheiro arrecadado será rever-
tido em alimentos para doação.

Mais informações estão dis-
poníveis através do e-mail sin-
comerciopinda@terra.com.br 
e pelo contato telefônico 3642-
4820 ou 3645-6289.

Credenciamento na “XVIII Copa Sesc/
Sincomércio de Futsal” vai até este sábado (28)

Reprodução/Internet

Prefeitura inaugura praça no Pasin
Local público tem 8 mil m² de área para convivência da comunidade

Divulgação

Espaço tem áreas delimitadas para implantação de Academia da Melhor Idade

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

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

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

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

Vereadores:
Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,

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

e Rafael Goffi Moreira.

Divisão de Comunicação: 
Assistentes de Imprensa Parlamentar:

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

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

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

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

(12) 3644-2250 

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

EXPEDIENTE

Fotos: Divisão de Comunicação/CVP

 

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

TRIBUNA LIVRE
A VOZ DO CIDADÃO

DE PINDAMONHANGABA

Queremos ouvir sua voz!
 

Participe da TRIBUNA LIVRE 
da Câmara de Vereadores de 

Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!

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

Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

A Câmara de Pin-
damonhangaba entre-
gou nesta quinta-fei-
ra, dia 26 de julho, à 
Prefeitura Municipal 
um cheque no valor 
de R$ 4.700,000,00 
(quatro milhões e 

Câmara de Pindamonhangaba faz 
economia e devolve R$ 4.700.000,00 

no primeiro semestre de 2018
Recursos devolvidos poderão ser usados em 

investimentos na Saúde, Educação e para pagamento de servidores
da cidade do PDV - Programa de Demissão Voluntária

setecentos mil re-
ais). Os recursos são 
oriundos do “Duodéci-
mo” que o Legislativo 
de Pindamonhangaba 
economizou durante 
o primeiro semestre 
deste ano. 

A entrega dos valo-
res foi feita pelos vere-
adores Carlos Moura 
- Magrão (PR/Presi-
dente da Casa) e Os-
valdo Macedo Negrão 
– Professor Osvaldo 
(PR/Vice-presidente) 

ao prefeito de Pinda-
monhangaba, Dr. Isael 
Domingues e à Secre-
tária de Fazenda e Or-
çamento, Maria de Fá-
tima Bertogna. O ato 
contou também com a 
presença do vice-pre-

Entrega dos recursos foi feita pelo Presidente da 

Câmara, vereador Carlos Moura - Magrão e pelo vice, 

vereador Professor Osvaldo no gabinete do Prefeito 

Dr. Isael Domingues na manhã deste dia 26 de julho 

e contou com a presença do vice-prefeito, Ricardo 

Piorino e da Secretária de Fazenda e Orçamento, 

Maria de Fátima Bertogna

feito, Ricardo Piorino 
e aconteceu no Gabi-
nete do Prefeito, na 
sede da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

De acordo com o 
Presidente do Legis-
lativo, vereador Car-
los Moura - Magrão, a 
atual administração da 
Casa tem sido pautada 
e “economia e respon-
sabilidade” no uso e no 
trato com o dinheiro 
público. “A Mesa Dire-
tora, os demais verea-
dores e os servidores 
têm feito um trabalho 
com zelo e economia 
nesta Casa de Leis e 
desta forma, geramos 
um resultado positivo 
desta economia de re-

cursos públicos”, afir-
mou o presidente.

A partir da entrega, 
os recursos poderão 
utilizados para inves-
timentos em Saúde, 
Educação, Segurança 
Pública e para paga-
mentos de valores re-
ferentes ao PDV – Pro-
grama de Demissão 
Voluntária implantado 
em Pindamonhanga-
ba. “Esses recursos se-
rão fundamentais para 
o Executivo realizar 
diversas ações em be-
nefício da população 
de Pindamonhanga-
ba”, salientou o Vice-
-presidente da Câma-
ra, vereador professor 
Osvaldo.
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Bosque da Princesa recebe dança circular
COLABOROU COM O TEXTO: 

BRUNA SILVA
***

Com o apoio do De-
partamento de Cultura 
da Prefeitura, o Bosque 
da Princesa receberá 
mais uma edição das 
rodas abertas de dan-
ças circulares com Bebel 
Moraes e João Junqueira, 
neste  domingo (29), às 
10 horas.

A dança é indicada para 
pessoas de todas as ida-
des. Para participar basta 
entrar na roda e aproveitar 
a música e os movimen-
tos, entrando em contato 
consigo e participando das 
refl exões promovidas pelos 
orientadores.

Geralmente, os encon-
tros ocorrem uma vez ao 
mês e proporcionam de 
forma leve e divertida o 
contato com a natureza 
e a prática de exercícios 
físicos.

A roda de dança é uma forma 
leve e divertida de praticar 
atividade física

Teatro Galpão tem 
apresentação da 
peça “Poetinha”
COLABOROU COM O TEXTO: 

BRUNA SILVA
***

O Departamento de 
Cultura de Pindamo-
nhangaba, em parceria 
com o Governo do Es-
tado de São Paulo, apre-
sentará o teatro infantil 
“Poetinha” da Cia. do 
Fubá no próximo do-
mingo (29), às 16 horas, 
pelo “Circuito Cultural 
Paulista”. 

A sinopse da peça é 
um menino que se apai-
xona por uma colega de 
escola e decide fazer um 
poema para se declarar. 
Mas, diante de um de-
sastre, ele se refugia no 
sótão de sua casa para 
curtir a “dorzinha” cau-

sada pelo seu pequeno 
amor. Neste tempo, ele 
descobre um baú an-
tigo, e dentro dele um 
empoeirado diário que 
foi de sua tia-avó, Aria-
na. Curioso, ele começa 
a ler o diário e a conhe-
cer a história do grande 
amor de Ariana.

Conforme informado 
pelos organizadores, o 
espetáculo “Poetinha” é 
embalado por música e 
recheado de poemas da 
obra de Vinicius de Mo-
raes. Pois, Vinícius é um 
garotinho apaixonado. 
Depois de uma tentati-
va frustrada de compor 
um poema de amor, ele 
acaba descobrindo e 
nos mostrando a histo-

ria de outro Vinicius: o 
de Moraes. De um jeito 
delicado e bem humora-
do, “Poetinha” homena-
geia a obra de Vinicius 
e a mantém viva entre 
o público infantil. Logo 
para elas, que estão na 
fase das brincadeiras e 
descobertas, o espetá-
culo mostra a diversão 
que a literatura pode 
ser, além de despertar o 
gosto musical.

A apresentação pode 
ser conferida no Teatro 
Galpão, que fi ca na rua 
Luiza Marcondes de 
Oliveira, 2.750, Parque 
das Nações. Os ingres-
sos devem ser retirados 
na bilheteria do local a 
partir das 15 horas.

Parque da Cidade recepciona 
espetáculos e atrações circenses 

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

***
O circo, geralmente, 

se caracteriza como uma 
companhia que reúne ar-
tistas de diferentes espe-
cialidades. Malabarismo, 
acrobacia, equilibrismo e 
ilusionismo são algumas 
das artes encontradas no 
espaço multicolorido de 
estrutura itinerante. Nos 
tempos atuais, o trabalho 
circense mantém suas 
raízes ao passo que capta 
aspectos da contempora-
neidade. É neste cenário 
que o Parque da Cidade 
de Pindamonhangaba re-

ceberá, pela primeira vez, 
o “Super Circo Los Aga-
dy” a partir desta sexta-
feira (27), às 20 horas.

A arena de entrete-
nimento pluralista tem 
previsão de curta esta-
dia. A temporada envol-
verá aberturas diárias 
únicas às 20 horas, 
com exceção dos fins de 
semana, em que have-
rá mais de uma sessão. 
Aos sábados, a entrada 
será às 18 e 20 horas;aos 
domingos, às 16, 18 e 20 
horas. Além de apre-
sentações circenses, a 
atração terá pontos de 
alimentação.

Nesta sexta-feira, a 
estreia terá ingressos com 
preços especiais. O valor 
será de R$10 para crian-
ças e adultos. Aliás, acon-
tecem rodadas de sorteio 
de combos, entradas com 
pipoca e refrigerante, na 
página do “Super Circo 
Los Agady” em redes 
sociais.

Para mais informa-
ções, contate os organi-
zadores pelo telefone (11) 
97447-0660 e (11) 97507- 
6515. Lembrando que o 
Parque da Cidade está na 
avenida Profº Manoel Cé-
sar Ribeiro, 4.338-4.630 
- Cidade Nova.

“Super Circo Los Agady” fará estreia em 
Pindamonhangaba nesta sexta-feira (27)

 Apresentações ocorrerão 
diariamente e terão sessões 
extras nos fi ns de semana

Reprodução/Internet

Espetáculo da Cia. do Fubá pertence ao “Circuito Cultural Paulista”
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União Ressaca e Moreira César decidem a Terceirona 

Pinda Rugby enfrenta Ribeirão Preto neste sábado

COLABOROU COM O 
TEXTO: BRUNA SILVA

***
Neste domingo 

(29), o time União 
Ressaca Futebol 
Clube e o Esporte 
Clube Moreira César 
se enfrentam pela 3ª 
Divisão do Campe-
onato promovido 
pela Liga de Futebol 
em parceria com a 
Secretaria de Espor-
tes da Prefeitura. O 
jogo acontecerá às 
10h30, no campo do 
“São Paulinho”.

De acordo com a 
Liga Pindamonhan-
gabense Municipal 
de Futebol, ambas 
as equipes fizeram 
um ótimo campe-
onato, expectativa 
é grande para um 
jogo acirrado e de 
fortes emoções. As 
escalações ainda 
não foram reve-
ladas, mas vale 
destacar que os 
artilheiros da com-
petição: André dos 
Santos que marcou 
10 gols defendendo 
o União Ressaca; 

seguido do ‘Pisca’ 
que marcou 9 gols 
vestindo a camisa 
do Moreira César.

Ainda no domin-
go (22), acontece-
ram as fi nais dos 
tradicionais cam-
peonatos de Pin-
da: o Quarentão e 
a Segunda Divi-
são, também no 
“São Paulinho”. 
Na final dos Vete-
ranos Quarentão, 
o Esporte Clube 
Comercial con-
frontou o Grêmio 
Esportivo Terra 
dos Ipês. Durante 
o tempo regular, 
de 90 minutos, o 
jogo ficou empa-
tado em 1 a 1. A 
decisão terminou 
em pênaltis, com 
placar de 4x2 para o 
Terra dos Ipês.

Já na 2ª Divisão, 
o Clube Atlético 
Campo Alegre enca-
rou a disputa pelo 
título contra Grêmio 
Esportivo Santa 
Cecília. A partida 
terminou em 3x1 
para o Santa Cecília.

Partida será no Centro Esportivo “João do Pulo”, às 15 horas

O time de rugby mascu-
lino de Pindamonhanga-
ba, o “Leões do Vale”, luta 
pelas primeiras posições 
no “Campeonato Paulista” 
neste sábado (28), às 15 
horas, no Centro Espor-
tivo João Carlos De Oli-
veira,   contra a equipe de 
Ribeirão Preto. A entrada 
é gratuita.

Embora a partida seja 
contra o líder da compe-
tição, a equipe de Pinda 
está confi ante. “Vamos 
dar nosso sangue para 
conseguir a vitória. Esta-
remos atentos os 80 mi-
nutos para impedirmos as 
iniciativas de ‘Ribeirão’”, 

afi rmou o asa aberto João.
Segundo ele, o apoio 

da torcida será fundamen-
tal. “Somos muito fortes, 
principalmente quando 
jogamos em casa porque 
recebemos a vibração da 
nossa torcida. Neste sá-
bado não será diferente e 
esperamos casa cheia no 
“João do Pulo”. Perde-
mos na casa deles e ago-
ra queremos reverter o 
quadro. Por isso, estamos 
muito focados neste jogo”, 
garantiu o membro dos 
“Leões do Vale”, que tem 
o apoio da Secretaria de 
Esportes da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

“Leões do Vale” 
buscam subir na tabela 
de classifi cação do 
“Paulistão”

Christian Santos

Final da 3ª Divisão do campeonato da Liga de Futebol será no domingo (29)

Gil Arruda/Rádio 107.1 - FM

Cidade sedia “I Jornada da 
Pedagogia do Esporte”

COLABOROU COM O TEXTO: DAYA-
NE GOMES

***
Sendo a educação a for-

mação de hábitos e compor-
tamentos que incentivam o 
desenvolvimento e o esporte 
uma atividade com fi ns de 
recreação, manutenção do 
condicionamento corporal e 
da saúde e/ou competição, a 
união pedagógica entre estes 
elementos sugere um aprimo-
ramento da qualidade de vida 
humana. De tal modo que, 
Pindamonhangaba acolherá 
a “I Jornada da Pedagogia do 
Esporte” em setembro.

O evento busca contribuir 

na formação docente e na 
propagação de técnicas e mé-
todos de ensino do esporte. 
Por isso, tem como público
-alvo estudantes e professores 
de Educação Física do Vale do 
Paraíba. “Temos basicamente 
dois motivos: suprir uma ca-
rência de eventos que abor-
dem a temática, o ensino do 
esporte e, consequentemente, 
ter a possibilidade de colabo-
rar com a formação de profi s-
sionais”, justifi ca o professor 
Teófi lo Antonio Pimenta, co-
ordenador da conferência ao 
lado de Prof. Me. Igor Morei-
ra.

A “I Jornada da Pedagogia 

do Esporte” abrangerá pales-
tras e mesas de oito especia-
listas. Sendo que, as inscri-
ções começarão em agosto e 
devem ser feitas pela Fanpa-
ge: Pedagogia do Esporte. De 
1 a 15 de agosto, o cadastro 
custará R$ 30 para estudan-
tes e R$50 profi ssionais. Já de 
16 a 25 de agosto, será R$50 e 
R$70, respectivamente.

O encontro coincidirá com 
o “Dia do Professor de Edu-
cação Física”, em 1 de setem-
bro, e acontecerá no Hotel 
Colonial Plaza, das 8h às 18h. 
Mais informações estão nas 
redes sociais com o nome do 
evento.

Evento acontecerá no “Dia do Professor de Educação 
Física” e requer inscrições

Reprodução/Internet
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Pinda permanece no pódio 
dos “62º Jogos Regionais”

ColAborou Com o texto: bru-
nA SilvA

***
A equipe da Secretaria de 

esportes de Pindamonhan-
gaba que representa a cidade 
nos “62º Jogos regionais” 
em ilhabela e São Sebas-
tião permanece entre as três 
melhores desde o fim de se-
mana passado. Pinda está a 
meio ponto de diferença da 
segunda colocada: disputan-
do a posição com mogi das 
Cruzes.

nesta semana, o time de 
basquete masculino conquis-
tou a medalha de prata diante 
de São José dos Campos. Já 
o xadrez feminino, garantiu 
medalha de prata. na manhã 
de quarta-feira (25), as me-
ninas da ginástica artística 
consagraram-se campeãs ge-
rais, conquistando o primei-
ro lugar. no masculino não 
foi diferente, os meninos da 
ginástica artística também fi-
caram com o primeiro lugar, 

trazendo assim mais meda-
lhas para Pindamonhangaba.

A quarta-feira ainda foi 
dia de vitória para o futsal fe-
minino, que venceu a equipe 
de Poá por 5 a 0, conquistan-
do a classificação para a pró-
xima etapa dos Jogos.

no judô, thais borges 
garantiu o ouro na catego-
ria meio leve e as atletas 
verônica Salgado, tainá 
borges e lucimara con-
quistaram medalhas de 
bronze. no masculino, 
atleta Pablo Senna trou-
xe para Pinda o bronze na 
categoria meio pesado e a 
prata no absoluto. Além 
dele, Dennis máximo ga-
nhou o bronze represen-
tando a cidade.

Até o fechamento desta 
edição, ainda ocorriam dis-
putas no atletismo. De acor-
do com o nono boletim oficial 
dos Jogos, Pinda está na se-
gunda posição parcial da mo-
dalidade.

A equipe de futsal feminino garantiu classificação para a próxima etapa

Pinda ficou em primeiro lugar na ginástica 
artística feminina

 O time de basquete masculino conquistou a medalha de prata

Ginástica artística masculina também conquistou o primeiro lugar da categoria

Município levou 
representantes do vôlei de 
praia para o Litoral Norte

Divulgação

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2ª VARA CÍVEL
Rua Alcides Ramos Nogueira n. 780, ., Mombaça - CEP 12421-705, 
Fone: (12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pinda2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE AUSÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE BENS

Processo Digital nº: 1001547-96.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: JANETE MARIA SALGADO MARCONDES
Requerido: APPARECIDA SALGADO DA SILVA

Justiça Gratuita

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE AUSÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE BENS
PROCESSO Nº 1001547-96.2014.8.26.0445

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que perante 
este Juízo se processam os autos de nº 1001547-96.2014.8.26.0445 e nele foi DECLARADA 
AUSÊNCIA de APPARECIDA SALGADO DA SILVA, RG 23709406-X  brasileira, nascida em 
08/12/1938, filha de Geralda Salgado , estando em lugar incerto e não sabido, tendo sido nomeada 
curadora de seus bens a Sra. JANETE MARIA SALGADO MARCONDES, RG 11.162.288-8, 
brasileira, casada, e que foi arrecadado o seguinte bem de propriedade da ausente: "1/3 do imóvel 
da parte ideal de uma casa e seu respectivo terreno, situada na Av. Albuquerque Lins, nº 129, 
havido por força da matrícula nº 11.040 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Pindamonhangaba/SP". E para que chegue ao conhecimento de todos, extraiu-e o presente Edital, 
que será afixado na sede deste Juízo, no local de costume e publicado no Diário da Justiça e em 
jornal local de ampla circulação de 02(dois) em 02(dois) meses, pelo prazo de 01(um) ano, 
ANUNCIANDO a arrecadação e CHAMANDO a referida ausente a entrar na posse dos bens 
arrecadados. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba aos 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
2ª VARA CÍVEL
Rua Alcides Ramos Nogueira n. 780, ., Mombaça - CEP 12421-705, 
Fone: (12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pinda2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE AUSÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE BENS

Processo Digital nº: 1001547-96.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente
Requerente: JANETE MARIA SALGADO MARCONDES
Requerido: APPARECIDA SALGADO DA SILVA

Justiça Gratuita

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE AUSÊNCIA E ARRECADAÇÃO DE BENS
PROCESSO Nº 1001547-96.2014.8.26.0445

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que perante 
este Juízo se processam os autos de nº 1001547-96.2014.8.26.0445 e nele foi DECLARADA 
AUSÊNCIA de APPARECIDA SALGADO DA SILVA, RG 23709406-X  brasileira, nascida em 
08/12/1938, filha de Geralda Salgado , estando em lugar incerto e não sabido, tendo sido nomeada 
curadora de seus bens a Sra. JANETE MARIA SALGADO MARCONDES, RG 11.162.288-8, 
brasileira, casada, e que foi arrecadado o seguinte bem de propriedade da ausente: "1/3 do imóvel 
da parte ideal de uma casa e seu respectivo terreno, situada na Av. Albuquerque Lins, nº 129, 
havido por força da matrícula nº 11.040 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Pindamonhangaba/SP". E para que chegue ao conhecimento de todos, extraiu-e o presente Edital, 
que será afixado na sede deste Juízo, no local de costume e publicado no Diário da Justiça e em 
jornal local de ampla circulação de 02(dois) em 02(dois) meses, pelo prazo de 01(um) ano, 
ANUNCIANDO a arrecadação e CHAMANDO a referida ausente a entrar na posse dos bens 
arrecadados. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba aos 16 de outubro de 2017.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA 
MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA – PPP 
DATA/ HORA: 26.06.2018 / das 14h00 às 17h00.
LOCAL: Secretaria de Gabinete - Av. N. Sra. Do Bom Sucesso, 1400 Alto do Cardoso, 
Pindamonhangaba Estado de São Paulo. 
PRESENTES:
1. Secretário de Gabinete: Fabiano Vanone
2. Secretário de Negócios Jurídicos: Anderson Plínio da Silva Alves
3. Secretário de Fazenda e Orçamento: João Carlos Muniz
4. Secretária de Infraestrutura e Planejamento: Marcela Franco Moreira Dias 
5. Secretário de Desenvolvimento Econômico: Marcelo Ribeiro Martuscelli
6. Secretário de Serviços Públicos: Josué Bondioli Júnior
7. Funcionário de Carreira: Jálissen Duarte
ORDEM DO DIA: Abertos os trabalhos após regular convocação do Sr. Presidente, 
passou-se ao exame e discussão da ordem do dia, constituída da seguinte pauta dos 
documentos: (i) Recebimento do documento de avaliação a contribuição do autor 
no projeto de PPP de Iluminação Pública; (ii) Avaliar e Discutir Edital e seus Anexos 
para futura Licitação; (iii) Organizar e Defi nir o Cronograma do Edital da PPP de 
Iluminação Pública e demais assuntos pertinentes. 
DELIBERAÇÃO: Recebimento da contribuição do autor no projeto de PPP de 
Iluminação Pública e avaliação inicial da modelagem e estudos de viabilidades: 
Viabilidade Jurídica Legal (Vol. I); Viabilidade Técnica (Vol. II); Viabilidade Financeira 
(Vol. III)
Deliberações Finais: Decidiram os conselheiros aprovar por unanimidade a ordem do 
dia itens (i); Foi apontado pelo Sr. João Muniz a necessidade de enquadramento da 
modelagem em acordo com art. 28 da Lei 11079/2004, destacando a viabilidade de 
apenas 5% (cinco por cento) da Receita Corrente Líquida para tal feito. Nada mais 
havendo a ser discutido, o Presidente em exercício deu por encerrada a reunião, da 
qual se lavrou a presente ata, lida e achada conforme pelos presentes. 

Fabiano Vanone, Presidente
Subscrevem a ata os demais Conselheiros presentes: 

Anderson Plínio da Silva Alves
João Carlos Muniz

Marcela Franco Moreira Dias
Marcelo Ribeiro Martuscelli

Josué Bondioli Júnior
Jálissen Duarte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA 
MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA – PPP 
DATA/ HORA: 28.06.2018 / das 14h00 às 17h00.
LOCAL: Secretaria de Gabinete - Av. N. Sra. Do Bom Sucesso, 1400 Alto do Cardoso, 
Pindamonhangaba Estado de São Paulo. 
PRESENTES:
1. Secretário de Gabinete: Fabiano Vanone
2. Secretário de Negócios Jurídicos: Anderson Plínio da Silva Alves
3. Secretário de Fazenda e Orçamento: João Carlos Muniz
4. Secretária de Infraestrutura e Planejamento: Marcela Franco Moreira Dias 
5. Secretário de Desenvolvimento Econômico: Marcelo Ribeiro Martuscelli
6. Secretário de Serviços Públicos: Josué Bondioli Júnior
7. Funcionário de Carreira: Jálissen Duarte
ORDEM DO DIA: Abertos os trabalhos após regular convocação do Sr. Presidente, 
passou-se ao exame e discussão da ordem do dia, constituída da seguinte pauta dos 
documentos: (i) Avaliar a modelagem do Projeto; (ii) Avaliar e Discutir Edital e seus 
Anexos para futura Licitação; (iii) Organizar e Defi nir o Cronograma do Edital da PPP 
de Iluminação Pública e demais assuntos pertinentes. 
DELIBERAÇÃO: Avaliada a modelagem e estudos de viabilidades: Viabilidade 
Jurídica Legal (Vol. I); Viabilidade Técnica (Vol. II); Viabilidade Financeira (Vol. III)
Deliberações Finais: Decidiram os conselheiros aprovar por unanimidade a ordem do 
dia item (i). Foi apontado a necessidade de expor que o estudo acima é algo mutável, 
podendo ser modifi cado segundo necessidade apresentada a este conselho. Nada 
mais havendo a ser discutido, o Presidente em exercício deu por encerrada a reunião, 
da qual se lavrou a presente ata, lida e achada conforme pelos presentes. 

Fabiano Vanone, Presidente
Subscrevem a ata os demais Conselheiros presentes: 

Anderson Plínio da Silva Alves
João Carlos Muniz

Marcela Franco Moreira Dias
Marcelo Ribeiro Martuscelli

Josué Bondioli Júnior
Jálissen Duarte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

COMITÊ MUNICIPAL GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA 
MUNICIPAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA – PPP 
DATA/ HORA: 29.06.2018 / das 14h00 às 17h00.
LOCAL: Secretaria de Gabinete - Av. N. Sra. Do Bom Sucesso, 1400 Alto do Cardoso, 
Pindamonhangaba Estado de São Paulo. 
PRESENTES:
1. Secretário de Gabinete: Fabiano Vanone
2. Secretário de Negócios Jurídicos: Anderson Plínio da Silva Alves
3. Secretário de Fazenda e Orçamento: João Carlos Muniz
4. Secretária de Infraestrutura e Planejamento: Marcela Franco Moreira Dias 
5. Secretário de Desenvolvimento Econômico: Marcelo Ribeiro Martuscelli
6. Secretário de Serviços Públicos: Josué Bondioli Júnior
7. Funcionário de Carreira: Jálissen Duarte
ORDEM DO DIA: Abertos os trabalhos após regular convocação do Sr. Presidente, 
passou-se ao exame e discussão da ordem do dia, constituída da seguinte pauta 
dos documentos: (i) Avaliar e Discutir Edital e seus Anexos para futura Licitação; (ii) 
Organizar e Defi nir o Cronograma do Edital da PPP de Iluminação Pública e demais 
assuntos pertinentes. 
DELIBERAÇÃO: Início da Avaliação do Edital da PPP de Iluminação Pública.
Deliberações Finais: Decidiram os conselheiros aprovar por unanimidade a ordem 
do dia item (i). Enfatizaram a necessidade de instauração de Processo Interno e 
posterior remessa ao Departamento de Licitações e assim dar início ao certame. 
Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente em exercício deu por encerrada a 
reunião, da qual se lavrou a presente ata, lida e achada conforme pelos presentes. 

Fabiano Vanone, Presidente
Subscrevem a ata os demais Conselheiros presentes: 

Anderson Plínio da Silva Alves
João Carlos Muniz

Marcela Franco Moreira Dias
Marcelo Ribeiro Martuscelli

Josué Bondioli Júnior
Jálissen Duarte

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ADITAMENTO ***

PREGÃO Nº 340/2014 (PMP 29585/2014) 
Foi fi rmado o aditamento 01/2018, de 30/05/2018, ao contrato 120/2015, que 
cuida de “contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
telecomunicações para acesso dedicado à internet, acessos ponto a multiponto 
com tráfego de dados, voz, imagem e telefonia fi xa em conformidade com as 
especifi cações constantes no termo de referência”, para prorrogação até 02/06/2019, 
assinando pela contratante o Sr Fabrício Augusto Pereira, o Sr Josué Bondioli Junior, 
o Sr Nilson Luis de Paula Santos, o Sr Júlio César Augusto do Valle, o Sr Everton 
Chinaqui de Souza Lima, o Sr Ricardo Alberto Pereira Piorino, a Sra Valéria dos 
Santos, o Sr Marcelo Ribeiro Martuscelli, o Sr Marcus Vinícius Faria Carvalho, a Sra 
Marcela Franco Moreira Dias, o Sr João Carlos Muniz, o Sr Anderson Plínio da Silva 
Alves, o Sr José Sodário Viana, e pela contratada, empresa America Net Ltda, o Sr 
Robson Ramos Mariano. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.156, DE 26 DE JULHO DE 2018.

Declara de Utilidade Pública o PROJETO GERIZIM.
(Projeto de Lei nº 075/2018, de autoria do Vereador Janio Ardito Lerário)
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber que a 
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública o PROJETO GERIZIM.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 26 de julho de 2018.

Isael Domingues                                      
Prefeito Municipal  

  
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos em 26 de julho 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
                                      Secretário de Negócios Jurídicos 

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 INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S)
QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BACEN JUD

Tipo de Processo<<
Campo excluído do
banco de dados >> nº:

0500471-94.2014.8.26.0445

Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Tipo Completo da
Parte Ativa
Principal<< Campo
excluído do banco de
dados >>:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Tipo Completo da
Parte Passiva
Principal<< Campo
excluído do banco de
dados >>:

FRANK EDOUARD PEREIRA

EDITAL DE INTIMAÇÃO, 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 INTIMAÇÃO da(s)
EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhes move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e
não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre as
quantias bloqueadas pelo Sistema BACEN JUD, no valor de R$902,01 junto ao Banco Itaú
Unibanco S.A em 10/08/2015.por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para,
se o caso, oferecer(em) EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após
o decurso do prazo de 30 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para
que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos
20 de julho de 2016.

Executada: Frank Edouard Pereira
CPF Nº 230.929.138-25
Execução Fiscal nº: 0500471-94.2014.8.26.0445-PROC.2002/14.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Nº da CDA: 101832013, 178132011, 29362011, 342392012, 3942010, 413982011
Valor da Dívida: R$ 902,01

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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fls. 1TRIBUNAL 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 INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S)
QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BACEN JUD

Tipo de Processo<<
Campo excluído do
banco de dados >> nº:

0500471-94.2014.8.26.0445

Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Tipo Completo da
Parte Ativa
Principal<< Campo
excluído do banco de
dados >>:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Tipo Completo da
Parte Passiva
Principal<< Campo
excluído do banco de
dados >>:

FRANK EDOUARD PEREIRA

EDITAL DE INTIMAÇÃO, 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 INTIMAÇÃO da(s)
EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhes move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e
não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre as
quantias bloqueadas pelo Sistema BACEN JUD, no valor de R$902,01 junto ao Banco Itaú
Unibanco S.A em 10/08/2015.por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para,
se o caso, oferecer(em) EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após
o decurso do prazo de 30 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para
que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos
20 de julho de 2016.

Executada: Frank Edouard Pereira
CPF Nº 230.929.138-25
Execução Fiscal nº: 0500471-94.2014.8.26.0445-PROC.2002/14.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Nº da CDA: 101832013, 178132011, 29362011, 342392012, 3942010, 413982011
Valor da Dívida: R$ 902,01

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

P
ar

a 
co

nf
er

ir 
o 

or
ig

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

 0
50

04
71

-9
4.

20
14

.8
.2

6.
04

45
 e

 c
ód

ig
o 

C
D

00
00

00
0Z

N
D

I.
E

st
e 

do
cu

m
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

 C
LA

U
D

IA
 A

P
A

R
E

C
ID

A
 D

E
 A

R
A

U
JO

, l
ib

er
ad

o 
no

s 
au

to
s 

em
 2

3/
08

/2
01

6 
às

 1
1:

22
 .

fls. 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 DE EXECUTADO

Processo Físico nº: 0500272-72.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Brenno Ferrari Gontijo

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, 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 ISS/
Imposto sobre Serviços. 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, 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: Brenno Ferrari Gontijo
Documentos da Executada: CPF: 019.372.318-28, OAB: 90908/SP, RG: 12.930.133
Execução Fiscal nº: 0500272-72.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 06/01/2011 E/OUS
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:3741533 E/OUS
Valor da Dívida: R$1.855,24

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 26 de novembro de 2015.

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 DE EXECUTADO

Processo Físico nº: 0500272-72.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Brenno Ferrari Gontijo

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, 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 ISS/
Imposto sobre Serviços. 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, 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: Brenno Ferrari Gontijo
Documentos da Executada: CPF: 019.372.318-28, OAB: 90908/SP, RG: 12.930.133
Execução Fiscal nº: 0500272-72.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 06/01/2011 E/OUS
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:3741533 E/OUS
Valor da Dívida: R$1.855,24

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 26 de novembro de 2015.

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 DE EXECUTADO 
 

Processo Físico nº: 0500042-30.2014.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Alexandre Costa Nunes 
 

 
 

 
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). Felipe Estevão de Melo Gonçalves, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(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 ISS/ 
Imposto sobre Serviços. 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: Alexandre Costa Nunes 
Documentos da Executada: CPF: 25447677823 
Execução Fiscal nº: 0500042-30.2014.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Data da Inscrição:2007; 2008; 2009; 2010; 2016 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 43431/2011; 52017/2012 
Valor da Dívida: R$1.798,86 em 18/04/2017 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de abril de 2018. 
 
 

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Físico nº: 0501118-60.2012.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Elizabete Barbosa Castro 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). Claudia Aparecida de Araujo, 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 ISS/ 
Imposto sobre Serviços. 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: Elizabete Barbosa Castro Pindamonhangaba Me 
Documentos da Executada: 03.615.393.0001/36 
Execução Fiscal nº: 0501118-60.2012.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços 
Data da Inscrição: 2007 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3759906 
Valor da Dívida: R$1.887,64 em 17/12/2012 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de outubro de 2017. 
 
 

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

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

A Escola Fazendária 
do Estado de São Pau-
lo (Fazesp), por meio do 
Centro de Educação Fis-
cal (CEF), abriu inscri-
ções para um curso onli-
ne gratuito sobre “Ética e 
Cidadania Fiscal”. Qual-
quer pessoa interessa-
da no tema pode efetuar 
cadastro no site fazesp.
fazenda.sp.gov.br até o 
dia 20 de agosto ou até as 
800 vagas se esgotarem.

A ofi cina emitirá certi-
fi cado e será desenvolvida 
no próprio ambiente vir-
tual da Fazesp, de 20 de 
agosto a 26 de outubro. 
Apesar de o público-alvo 
ser professores de redes 
municipais, universitá-
rios, servidores públicos e 
membros de organizações 
sociais, qualquer pessoa 
cativada pela transparên-
cia na gestão pública e 
pela prática da responsa-
bilidade fi scal pode parti-
cipar do workshop.

O conteúdo dos estu-
dos envolverá conheci-
mentos sobre tributação, 
responsabilidades do Es-
tado e exercício da cida-

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

“Como revelar respeito 
às crianças, aos educado-
res e às educadoras, à di-
reção da escola, aos pais, 
às mães, à comunidade lo-
cal, se as escolas vão se de-
teriorando dia a dia, ame-
açando a saúde, a paz de 
todos, apesar da insistên-
cia com que as diretoras 
solicitam, durante meses, 
o indispensável reparo na 
escola?”. Paulo Freire es-
creveu esta indagação no 
livro “Educação na Cida-
de” após sua experiência 
na gestão da Secretaria de 
Educação de São Paulo, 
de 1989 a 1992. Inegavel-
mente, a estrutura física 
de uma instituição de en-
sino infl uencia a qualida-
de dos estudos. Por isso, 
a Secretaria de Educação 
e Cultura da Prefeitura de 
Pindamonhangaba segue 
realizando ações de repa-
ração pela cidade.

Casos como o telhado 
comprometido da Esco-
la Municipal Rachel de 
Aguiar, da antiga Padre 
Zezinho e do Cmei – Cen-
tro Municipal de educação 
Infantil José Ildefonso 
foram preocupações du-

COLABOROU COM O TEXTO: 
DAYANE GOMES

A unidade do Serviço 
Nacional de Aprendiza-
gem Comercial (Senac) em 
Pindamonhangaba dispo-
nibiliza inúmeros livros e 
audiolivros literários para 
empréstimo gratuitamen-
te. Para adquirir itens, 
basta realizar cadastro na 
biblioteca da instituição.

O acesso ao material e 
o empréstimo acontecem 
após um registro do RG, 
CPF e comprovante de re-
sidência do solicitante na 
biblioteca, que conta tam-
bém com livros em braile 
e dois computadores com 
acessibilidade para pesso-
as com defi ciências visuais.

O objetivo do Senac 
Pinda consiste em incen-
tivar o hábito da leitura 
e ser um ambiente de 
aprendizagem propício 
para o desenvolvimen-
to das competências de 
alunos, docentes, fun-
cionários e toda a comu-
nidade local.

É possível levar para 
casa um conteúdo por 
vez, por até 14 dias. Mas, 
caso não haja fila de es-
pera para o mesmo títu-

Rede Municipal de Ensino continua 
com serviços de manutenção
Em 2017 e 2018, mais de 30 escolas ganharam reparos estruturais através de investimento público

rante todo o ano passado. 
De modo que, a reparti-
ção pública dedicou parte 
considerável dos recursos 
para a restauração das 
unidades municipais. Em 
2017, mais de vinte esco-
las foram contempladas 
pelos serviços de manu-
tenção.

“Quando iniciamos a 
gestão encontramos exa-
tamente o mesmo cená-
rio em nossas escolas e 
decidimos, desde então, 
que nosso foco também 
estaria no cuidado com a 
estrutura física de nossas 
escolas”, esclarece o pro-
fessor Júlio Valle, secretá-
rio de Educação e Cultura 
do município.

Agora, em 2018, 14 es-
colas estão com trabalhos 
de reparo sendo conclu-
ídos por meio de um in-
vestimento de mais de 
R$6 milhões. Mais recen-
temente, as instituições 
alcançadas pelos esforços 
foram: Paulo Freire, Ju-
lieta Reale, Francisco de 
Assis, Odete Correa, Gilda 
Piorini e Jairo Monteiro.

“Começamos um movi-
mento gigantesco de ma-
nutenção de escolas, em 
uma escala e proporção 

que a cidade jamais viu. 
No ano passado, cuidamos 
da rede elétrica e hidráu-
lica, instalamos mantas 

térmicas, realizamos pin-
tura, alvenaria e telhado 
em mais de vinte unida-
des que ofereciam riscos 

à proteção de todos que 
lá trabalham e estudam”, 
enumera o secretário. 
Além do mais, a demanda 

de revitalização escolar re-
ceberá a aplicação de mais 
R$2 milhões para os pró-
ximos trabalhos.

 Divulgação

Pintura e troca de telhado são algumas das ações de restauração

Acervo da biblioteca inclui audiolivros e livros em braile

Escola profi ssionalizante 
empresta livros gratuitamente
Senac Pindamonhangaba concede ferramenta de leitura para 
moradores da cidade

lo, o empréstimo pode 
ser renovado por mais 
duas semanas. Para mais 
informações sobre o fun-

cionamento da biblioteca, 
consulta de materiais, re-
serva ou renovação onli-
ne, acesse o Portal Senac: 

www.sp.senac.br/pinda-
monhangaba. A unidade 
está localizada na rua 
Suíça, 1.255 – Santana.

Reprodução/Internet

Instituição pública oferece 
curso a distância sobre 
“Ética e Cidadania Fiscal”

Workshop gratuito com carga horária de 
80 horas receberá inscrições até 20 de agosto

dania. Sendo que, o foco 
será nos temas: o Brasil 
e seus desafi os; o papel 
da educação na transfor-
mação da sociedade; a 
estrutura dos poderes e 
suas atribuições; a clas-
sifi cação dos tributos; o 
panorama da sociedade 
brasileira atual; contro-
le, transparência, lei de 
acesso à informação e 
participação social, o que 
é Ética e a diferença entre 
ética e moral.

Além disso, o curso de 
80 horas terá quatro eta-
pas: convite à cidadania 
fi scal; democracia e cida-
dania; orçamento públi-
co, controle, transparên-
cia e participação social; 
como o Estado obtém re-
cursos para a sua manu-
tenção?. Para aprovação 
e emissão de certifi cado 
será necessário alcançar 
no mínimo 70% de acerto 
nas questões, ao fi nal de 
cada módulo.

Para mais informações 
a respeito da ofi cina de 
educação a distância au-
toinstrucional da Fazesp 
acesse o site ofi cial da 
instituição: fazesp.fazen-
da.sp.gov.br.
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Dose dupla 

No dia 16 de julho foi aniversário de Luciana Muassab Alves, mãe 
do Bruno Rafael – que também faz aniversário em julho, mas no dia 
25. Eles recebem os parabéns de Marlene Muassab (avó do Bruno), e 
de toda sua família e amigos. Felicidades aos dois! 

Boas energias

E vitórias na vida de Adilson Costa. 
O funcionário da Secretaria Municipal 
de Esporte e Lazer (Semelp) completa 
mais um ano de vida no dia 29 de julho.

Sucesso

Os amigos e a família de 
Amanda Domingues lhe de-
sejam vitalidade e almejam 
muitas conquistas para a leo-
nina de 30 de julho

Felicitações

E saudações especiais para Con, aniversariante do dia 25 de julho. Sua grande e 
linda família aguarda mais e mais momentos ao seu lado.

Ainda dá tempo

Felicidades sem fi m para a estudan-
te Ana Júlia Bernardo (estagiária na 
Fundação Dr. João Romeiro). Que seu 
novo ciclo seja repleto de bênçãos, de 
conquistas e de paz! São os votos de 
toda a sua família, dos seus amigos, em 
especial dos colegas do jornal Tribuna 
do Norte.    

Bênçãos sem fi m

Quem também fará aniversário 
neste dia 27 de julho é Daniel de Souza 
Silveira. Sua esposa Andreia Muassab 
(foto) e toda sua família desejam felici-
dades e bênçãos.    

Muitas bênçãos   

Para Débora Werneck, aniversa-
riante desta sexta-feira, 27 de julho. Ela 
recebe votos de felicidades, saúde e paz 
dos familiares e dos amigos.   

Alegria, alegria

O dia 30 de julho será mais que 
especial na casa dos gêmeos Helena e 
Miguel Sanchez. Eles completam 5 anos 
e recebem os parabéns dos pais Rodri-
go e Paula, da família e dos amigos. 

Palmeirense, sim senhor! 

Tudo de bom para o torcedor alvi-
verde José Marcelo Randes, que com-
pletará mais um ano de vida no dia 30 
de julho. Sua esposa Yonne e toda a sua 
família desejam felicidades. Os amigos 
do jornal Tribuna do Norte endossam 
os votos de muita paz e alegria.    

Tudo de lindo

Para a gatíssima Taimã, que fará 
aniversário no fi nzinho do mês, no dia 
31 de julho.

Saúde e paz

Para Sérgio Dias. Diversas satisfa-
ções para a vivência  do aniversariante 
do dia 30 de julho

        Novo ciclo  

Bênçãos eternas para a gatíssima Thamires César, aniversariante deste domin-
go, 29 de julho. Ela recebe todo carinho da mãe Rosana, do pai Marcelo, do namo-
rado Pedro, dos avós e tios e de todos os seus amigos. Felicidades, Thami!   

Feliz aniversário

Cumprimentos felizes a 
Bruna Franco, que comple-
tou mais um ano de vida no 
dia 26 de julho. Sua família 
deseja que bênçãos divinas, 
sucesso e realização acompa-
nhem os passos de seu cami-
nhar pessoal e profi ssional.

Alegrias

Para a querida e dedicada telefo-
nista da prefeitura, Terezinha, assim 
chamada carinhosamente por seus 
colegas. Muitas felicidades são os votos 
dos familiares e amigos de trabalho da 
aniversariante do dia 24 de julho. 

IMAGEM: ARQUIVO PESSOAL
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