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Aerocross agita ﬁm de semana

Pilotos e máquinas vão desaﬁar a lei da gravidade na pista de motocross do Parque da Juventude no sábado e domingo. Evento faz parte das comemorações de aniversário

Tudo pronto para mais um
final de semana cheio de adrenalina no Parque da Juventude.
No sábado acontecem os
treinos livres e no domingo as
provas do Aerocross Pindamonhangaba, evento que anualmente tem atraído milhares de
apreciadores dos esportes radicais e os pilotos mais ousados,

dispostos a desafiar a lei da
gravidade.
O evento faz parte das comemorações dos 307 anos de
Pindamonhangaba e promete
agitar o Parque da Juventude,
espaço público que tem recebido várias provas de esportes
radicais e de ação.

Martim Cesar
solicita
manutenção
de iluminação
pública
em pontos
críticos
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previsão do tempo
Sexta-feira - 13/7
Parcialmente
nublado
TEMP. MÍNIMA 11ºC
TEMP. MÁXIMA 21ºC

Sábado - 14/7
Parcialmente
nublado
TEMP. MÍNIMA 7ºC
TEMP. MÁXIMA 20ºC
“Folia Brasileira” será apresentado no “Zito”; “A Ciranda do Villa” no Bosque da Princesa

Domingo - 15/7
Variação de
Nebulosidade
TEMP. MÍNIMA 9ºC
TEMP. MÁXIMA 19ºC

Segunda-feira - 16/7
Pancadas
de chuva à
tarde
TEMP. MÍNIMA 15ºC
TEMP. MÁXIMA 19ºC

Teatro nos Parques traz dois
espetáculos para a cidade
Página 11

O vereador Martim
Cesar apresentou indicações à Prefeitura
referente a problemas
de iluminação pública precária em pontos
críticos do município.
Alguns desses pontos
localizam-se na estrada
municipal Kiunoske Kanegae, no bairro Bonsucesso, e na avenida
Alferes Manuel Ribeiro
do Amaral, no bairro
Mombaça.

Informativo
Legislativo
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Editorial

Liderança

A festa continua

São muitos os eventos que marcam o aniversário de 307anos de Pindamonhangaba.
Tem para todos os gostos e estilos.
Neste ﬁm de semana, por exemplo, teremos teatro
e motocross agitando a cidade.
As peças teatrais acontecerão no Bosque da
Princesa e no CE Zito, em Moreira César, enquanto
que os motores vão roncar e as motos vão voar no
Parque da Juventude.
Tudo com entrada franca. Que beleza, nada
como se divertir com a família e só precisar desembolsar o dinheirinho da pipoca.
Os eventos são de alta qualidade e a organização tem chamado a atenção até mesmo dos artistas que têm se apresentado durante as programações. Tudo sempre muito bonito e bem preparado
para receber o grande público que aﬂui a cada nova
chamada da administração municipal.
E essa tem sido a maior característica dos eventos realizados pela Prefeitura de Pindamonhangaba: a população prestigia e se comporta maravilhosamente bem.
Nada de brigas, e sim famílias curtindo o ﬁm de
semana juntos.
Crianças, jovens, adultos, senhores e senhoras.
Independentemente do tipo de programação, o público é sempre garantido. Isso é fruto do bom trabalho realizado pela equipe da Prefeitura, que sempre
se preocupa com os mínimos detalhes.
Essa é mais uma marca e legado que a atual
administração deixa para as próximas: Qualidade é sempre reconhecida e o povo gosta de ser
bem tratado.
Por isso, a resposta é sempre positiva quando a população é chamada a colaborar com a doação de agasalhos, material de limpeza, alimentos não perecíveis.
É um reconhecimento e ao mesmo tempo uma
demonstração de que é possível formar uma consciência cidadã nas populações quando o exemplo
é dado a todo instante e em todas as situações.
Mesmo fora das fronteiras de Pindamonhangaba, os eventos feitos por aqui têm repercutido
muito bem.
A comemoração dos 307 anos de Pindamonhangaba tem mostrado tudo aquilo que vem sendo feito
nos últimos anos da cidade, ou seja, organização,
modernidade, envolvimento social e muita alegria
de fazer bem feito.
Parabéns a Pindamonhangaba e a toda a sua
gente!

Geografando
Criação: Professor Souza Leite
Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Frente Fria
No decorrer do inverno,
será cada vez mais comum observarmos, nas previsões meteorológicas, o termo frente fria.
Mas o que vem a ser uma frente
fria? Qual o mecanismo de sua
formação?
Primeiramente, frente fria é
o limite que separa duas massas de ar – uma quente, que
perde espaço, e outra fria, que
avança. É um fenômeno natural
da atmosfera para compensar
diferenças de temperatura no
planeta. Avançando com velocidades de até 30 km/h, o ar frio
e seco, mais denso, empurra a
massa quente e ele para cima.
Caso tenha umidade suﬁciente,
a passagem da frente fria causa chuvas intensas, com direito
a granizo, raios e trovões. Mas

as mais severas podem causar
quedas de até 10º C em questão de horas.
No Brasil, as regiões mais
afetadas pelo mecanismo são o
Sudeste e o Sul, onde há ocorrências de geadas. Isso acontece porque, na América do Sul,
a maioria das frentes frias se
origina nas latitudes médias, ao
extremo sul do continente. Com
seu avanço, contudo, as frentes
perdem energia e velocidade
e o contato com o solo quente
reduz o frio das massas de ar.
Por essa razão, é muito rara a
ocorrência de uma frente fria no
Nordeste.
Atualmente, a meteorologia
pode prever a chegada de uma
frente fria no país com até cinco
dias de antecedência.

“A habilidade de um líder está
em levar as pessoas de onde elas
estão para onde elas nunca estiveram. “
Henry Kissinger (político norte-americano)
Amigo leitor, quinze dias se
passaram desde nosso ultimo contato, desta vez me inquietam as
questões que giram em torno da
LIDERANÇA. A liderança é necessária em todos tipos de organização
humana é um processo através
do qual uma pessoa, inﬂuencia as
ações de outros.
Aí esta precisamente o ponto:
Liderar é inﬂuenciar pessoas! um
atributo inato, mas que em certa
medida todos exercemos, Machado
de Assis disse certa vez “A ocasião

não faz o ladrão. A ocasião faz o furto, o ladrão já nasce feito” assim é
com a liderança.
Como disse todos temos capacidade de liderar, a questão para
alguns é de desbloquear o talento.
Uma forma muito eﬁciente para isto
é entender um pouco da teoria “liderança é a capacidade de inspirar e
provocar pessoas para fazer acontecer”.
Há um tipo de liderança, a chamada LIDERANÇA SITUACIONAL
que se baseia na interrelação entre
a quantidade de orientação e direção que o líder oferece (comportamento de tarefa), a quantidade de
apoio sócio-emocional dado pelo
líder (comportamento de relacionamento) e seu nível de prontidão
(comportamento de maturidade).

Trocando em miúdos, liderança
situacional acontece a medida que
o líder dirige as pessoas, dizendo-lhes o que fazer, quando fazê-lo,
onde e como fazê-lo, isto é comportamento de tarefa. A medida em que
o líder se empenha em comunicar-se bilateralmente com as pessoas,
dando-lhes apoio, encorajamento,
ouvindo e apoiando seus esforços,
isto é comportamento de relacionamento. Já a capacidade de adaptar-se as situações, modiﬁcar comportamento e saber impor o que é
certo, antepondo o senso comum é
o comportamento de maturidade.
O que todos nós precisamos
entender é que toda decisão tem
uma conseqüência. Se almejarmos
alcançar o sucesso, saibamos que
o sucesso não é feito de uma só

decisão. Tenha certeza de que ele
é constituído de uma série de escolhas que o colocou em um lugar
para alcançar.
“A ausência de alternativas clariﬁca maravilhosamente a mente.”
Henry Kissinger
“O óbvio é aquilo que nunca é
visto até que alguém o explique de
forma simples”
Kahlil Gibran
Pense nisso!
José Alencar Lopes
Junior, pastor protestante, jornalista proﬁssional
e membro da Academia
Pindamonhangabense
de Letras - cadeira 7H

Arriamento das bandeiras é marcado por apresentação musical
O aniversário dos 307 anos de
Pindamonhangaba foi recheado de
atrações. No dia 10 de julho, o arriamento das bandeiras, na praça
Monsenhor Marcondes, foi um dos
momentos mais emocionantes com
a apresentação da Banda Marcial
do Corpo de Fuzileiros Navais do
Rio de Janeiro. São mais de 90 músicos sob a regência do suboﬁcial
Cesário José Barbosa Neto.
Além de conferir a apresentação, a plateia foi convidada a
conhecer os instrumentos e fazer
perguntas aos músicos.
A dona de casa Francisca
Conceição Campos diz que ﬁcou
muito emocionada com a apresentação da banda e parabenizou
a prefeitura por ter feito o convite
aos músicos. Ela revela que havia
visto a banda sinfônica no Parque
da Cidade e quando soube que teria a banda marcial ﬁcou ansiosa,
torcendo para que chegasse logo o
dia 10 de julho.
O suboﬁcial Cesário agradeceu
pelo convite e a oportunidade de
participar das comemorações do
aniversário dos 307 anos. “Para a
Marinha do Brasil é uma honra estarmos aqui, conhecer a sociedade
musical de Pindamonhangaba é
de tamanha contribuição à nossa
vida proﬁssional, só temos a agradecer. A receptividade do público é
a energia que nos move, pedimos
desculpas de não termos consegui-

Akim/AgoraVale

do fazer algo melhor, esperamos
ter agradado o público de alguma
maneira”, comenta o regente.
O regente acredita que no momento em que é aberto ao público
para conhecer a banda, seja o mais
importante da apresentação, porque é possível perceber a emoção
das pessoas que podem tirar dúvidas, inclusive de como ingressar
nas forças armadas e na banda.
Para ele a troca de informações é
algo excelente.
Durante a apresentação tam-

feito João Ribeiro, também agradeceram ao general de brigada do
Cavex, Eduardo Diniz, pela colaboração ao Pinda + 20, realizado em
junho.
“Foi uma linda apresentação fazendo jus a esta data tão importante para nossa cidade. Agradecemos
pela presença e pelo belíssimo espetáculo que agradou a todos. Adultos, jovens e crianças marcaram
presença e ﬁcaram realmente muito
felizes com o que viram”, ﬁnaliza o
prefeito João Ribeiro.

Vestibular da Anhanguera

Pindamonhangaba
garante destaque
nos Jogos dos Idosos
Pindamonhangaba foi muito bem
representada
em
mais uma edição
dos JEI - Jogos Estaduais dos Idosos.
A competição foi realizada em Osvaldo
Cruz e participaram
representantes de
mais de 180 municípios. Para participar dos JEI os atletas conquistaram excelentes classiﬁcações
nos Jori - Jogos Regionais dos
Idosos. A professora Rita de Cássia dos Santos conta que graças ao
empenho e dedicação dos atletas,
técnicos, professores e gestores e,
principalmente, ao apoio da Secretaria de Esportes, foi possível ter
destaques nos JEI.
Ana Lia Viana da Silva, 66
anos, garantiu o primeiro lugar na
natação; Eva Marques Pedroso,
84 anos, na modalidade atletismo,

bém foram entregues homenagens
ao subtenente PM Marcos Cardoso Prudente, regente da Banda
do Comando de Policiamento do
Interior/I, suboﬁcial Cesário José
Barbosa Neto, regente da Banda
Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, e ao regente da Corporação Musical Euterpe,
Marcos Roberto de Souza, pelo dia
do Mestre de Banda, comemorado
dia 11 de julho. Além disso, o secretário de Governo, engenheiro
Arthur Ferreira dos Santos, e o pre-
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ﬁcou com o 10º lugar; e Maria José
da Costa Santos, 68 anos, classiﬁcou-se em 6º.
O prefeito João Ribeiro parabeniza os representantes de Pindamonhangaba e convida as pessoas
da melhor idade para participar de
todas as atividades oferecidas pela
Prefeitura. “Estes nossos atletas são
motivo de orgulho. São exemplos de
vida para muitas pessoas, além de
praticarem esportes, as atividades
que eles estão fazendo contribuem
com a saúde e qualidade de vida.
Meus parabéns a todos”, disse.

A Universidade Anhanguera Uniderp – Centro de Educação a
Distância – polo Pindamonhangaba promove no domingo (15), o seu
Vestibular de Inverno 2012. Os interessados têm até sexta-feira (13) para
efetuar as inscrições pela internet
e até sábado (14), diretamente nas
unidades. A taxa é de R$ 25. No site
www.vestibulares.br, além da ﬁcha de
inscrição, os candidatos vão encontrar um guia completo do Vestibular.
O processo seletivo terá início

às 9h30 e os vestibulandos devem
comparecer à unidade com pelo
menos 30 minutos de antecedência,
munidos de cédula de identidade
original, comprovantes de inscrição
e do pagamento da taxa, além de
caneta esferográﬁca com tinta azu
ou preta.
A Universidade Anhanguera-Uniderp – Centro de Educação a
Distância de Pindamonhangaba ﬁca
na Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 3344 (Campo Alegre).

Curso de prevenção às drogas
A Senad - Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, do
Ministério da Justiça em parceria
com Secretaria de Educação Básica do MEC - Ministério da Educação lançou a 5ª edição do curso
de “Prevenção do Uso de Drogas”,
para 70 mil educadores de escolas
públicas. As inscrições podem ser
realizadas até domingo (15), todo
o processo de inscrição e seleção
deve ser acompanhado no site:

http://educadores.senad.gov.br.
O curso é totalmente gratuito
e executado pelo Prodequi/PCL/IP
da Universidade de Brasília – UnB.
Esta oferta é parte integrante do
plano “Crack, é possível vencer”,
que no eixo prevenção prevê ampla capacitação para proﬁssionais
das redes de educação, segurança
pública, saúde e assistência social,
além de conselheiros e lideranças
comunitárias e religiosas.
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Programação
DATA

EVENTO

LOCAL

11,
13 às 17 horas
12 e 13

Festival de Férias - Eventos
Esportivos e Culturais

Escola José Gonçalves
da Silva - Liberdade

13

20 horas

Sarau “Sexta 13,
Uma Noite no Museu”

Museu Histórico e
Pedagógico D. Pedro I
e Dona Leopoldina

14

15 horas

Teatro nos Parques/Folia
Brasileira – Valdeck de
Garanhuns - parceria Gerdau

Centro Esportivo José
Ely de Miranda - Zito

14

20 horas

Show Banda Antonio
Marcos e Rian

Praça Pr. José Ezequiel
da Silva - Araretama

15

15 horas

Teatro nos Parques/
A Ciranda do Villa – Cia
Lúdicos - parceria Gerdau

Bosque da Princesa

14 e 15 8 às 18 horas

Aerocross

Parque da Juventude

14 e 15 13 às 17 horas

Festival de Férias - Eventos
Esportivos e Culturais

Escola Prof. Alexandre
Machado - Campinas

14 e 15 13 às 17 horas

Festival de Férias - Eventos
Esportivos e Culturais

Escola Prof. Julieta
Reale Vieira - Castolira

15

20 horas

Show Banda Ômega

Praça Pr. José Ezequiel
da Silva - Araretama

20 horas

Show Banda Gold

Praça José Ezequiel
da Silva - Araretama

16,
13 às 17 horas
17 e 18

Festival de Férias - Eventos
Esportivos e Culturais

Escola Prof. Elias Bargis
Mathias - Araretama

19 e 20 13 às 17 horas

Festival de Férias - Eventos
Esportivos e Culturais

Escola João
Cesáreo - Feital

16

HORARIO

20

20 horas

Show Banda Faroeste

Vila São Benedito

21

20 horas

Show Multi Band Show

Vila São Benedito

Festival de Férias - Eventos
Esportivos e Culturais

Bosque - R. Tenente Cel.
Alexandre M. Ribeiro

21 e 22 13 às 17 horas
22

8 às 18 horas

Enduro FIM Etapa Paulista

Parque da Juventude

22

20 horas

Show Geração Anos 80

Praça Santa Rita de
Cássia - V. das Acácias

25

A partir das
10 horas

Dia da Cultura e da Paz

Praça Monsenhor
Marcondes

27

18 horas

Estação do Rock

Pátio da antiga Estação
Central do Brasil

XI Festival de Música Sertaneja
“Luiz Carlos Cardoso”
Dia 28 – Apresentação nas
Categorias Raiz e Jovem Música
Dia 29 – Apresentação da categoria
Individual e Premiação

Pátio da antiga Estação
Central do Brasil

28 e 29 18 horas
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Motocross, Festival Sertanejo e Festival de Férias são algumas das atrações

Festividades dos 307 anos de
Pinda seguem até dia 29 de julho
Desde o dia 1º de julho,
Pindamonhangaba está comemorando os seus 307 anos de
emancipação política. A Prefeitura preparou uma grande

festa e atividades para todos
os públicos.
As atividades continuam até o dia 29 de julho, e
as crianças já podem brin-

car no Festival de Férias,
que teve início quarta-feira
(11). Nesta sexta-feira (13),
o Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona

Leopoldina receberá o Sarau
“Uma Noite no Museu”, às
20 horas. O sábado será um
dia com atrações esportivas
e culturais.

Shows nos bairros Araretama, Vila São Benedito, Vale
das Acácias e no pátio da antiga Estação Central do Brasil
(Arteduvale), fazem parte da

programação festiva da cidade. Conﬁra a programação
completa, que também pode
ser encontrada no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Sessão solene homenageia Dona Ziza e Prof. Una
A tradicional Sessão Solene comemorativa ao aniversário de emancipação
político-administrativa
de
Pindamonhangaba foi realizada pela Câmara de Vereadores no dia 10 de julho,
com a presença de diversas
autoridades. O orador oﬁcial
foi o secretário de Relações
Institucionais da Prefeitura,
professor Syllas Eduardo Pucinelli, que abordou o tema
“Pindamonhangaba, Ontem,
Hoje e a sua Maioridade”. O
presidente da Câmara, vereador Ricardo Piorino, fez a
saudação oﬁcial, em nome
do Poder Legislativo.
A Corporação Musical
Euterpe e o Grupo de Músicos do 2º Batalhão de Engenharia de Combate Borba Gato abrilhantaram o
evento com a apresentação
do Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Pindamonhangaba.
Na solenidade, foram
concedidas as honrarias de
títulos de cidadãos pindamonhangabenses ao professor Alfredo de Andrade
“Una” e à senhora Engracinda Frutuoso Brandão
“Dona Ziza”. O professor
Una, que realizou grandes
feitos no esporte de Pindamonhangaba, foi apresentado pelo vereador Abdala
Salomão e a Dona Ziza,
exemplo de generosidade e
costureira de mão cheia, foi
apresentada pelo vereador
dr. Jair Roma. Os homenageados se mostraram mui-

Arquivo TN

Professor Alfredo de Andrade “Una” recebeu título de cidadão pindamonhangabense na Câmara Municipal

to agradecidos pela justa
homenagem e foram muito
aplaudidos pelos convida-

dos presentes.
Durante a solenidade, o
presidente Ricardo Piorino

entregou um cartão de prata
ao deputado estadual Major
Olímpio, da mesma sigla
Arquivo TN

Ao centro, a homenageada Engracinda Frutuoso Brandão “Dona Ziza”

do vereador, como forma de
gratidão pelos serviços que o
parlamentar vem prestando
ao município.
O prefeito João Ribeiro
realizou o discurso de encerramento, de maneira bastante
emocionada. Em suas palavras, lembrou do primeiro
discurso que fez como prefeito nesta mesma ocasião
de aniversário da cidade, há
sete anos e meio, fazendo um
paralelo com este, que foi o
último discurso de aniversário de seu mandato. Agradeceu a todos os colaboradores
de sua administração, como
funcionários de todos os setores, secretários e diretores,
imprensa, instituições, comerciantes e comerciários,
poderes legislativo e judi-

ciário, governos estadual e
federal, e sua família, principalmente a esposa Maria
Angélica pela compreensão e
companheirismo. O prefeito
falou, ainda, das conquistas
obtidas pela cidade nesses últimos anos, em todos os setores e ﬁnalizou parabenizando
a população e a cidade pelos
307º aniversário.
O presidente da Câmara,
vereador Ricardo Piorino,
encerrou oﬁcialmente a solenidade, agradecendo a presença de todos.
A sessão contou com a
presença dos vereadores:
Abdala Salomão, Geni Dias
Ramos – Dona Geni, Dr.
Isael Domingues, Dr. Jair
Roma; José Carlos Gomes
– Cal, Dr. Marcos Aurélio e
Martim Cesar. Também estiveram presentes no evento
diversas autoridades, dentre
elas, compuseram a mesa
diretora dos trabalhos as
seguintes personalidades:
promotor de Justiça do Paraná, Dr. Humberto Pucinelli; capitão da Polícia
Militar, Paulo Henrique Cavalheiro; comandante do 2º
Batalhão de Engenharia de
Combate de Pindamonhangaba, coronel Paulo Alípio
Branco Valença; conselheira estadual OAB – Seccional de São Paulo, dra. Yara
Batista de Medeiros; dirigente regional de Ensino,
Gicele de Paiva Giudice e a
presidente da Apae de Pindamonhangaba, Maria Giovana do Amaral.
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IA3 é premiado pela
Volkswagen
O Projeto Aprendiz
na Empresa, desenvolvido pelo IA3 - Instituto
de Acolhimento e Apoio
ao Adolescente, foi premiado pela Fundação
Volkswagen pelo segundo ano consecutivo. Dentre as nove instituições
premiadas em 2011, o
IA3 concorreu ao prêmio
“Sustentabilidade”, que
avaliou a instituição que
melhor aplicou e geriu
os recursos, assim como
apresentou os melhores
resultados e justificativas
para ser merecedora de
um novo aporte de recurso em 2012.

Na primeira premiação, em 2011, o IA3, com
outras 380 instituições do
país concorreu a um prêmio chamado “Volkswagen na Comunidade”, e
o instituto foi uma das
nove instituições vencedoras, sendo agraciada
com um prêmio de R$
30.000,00 para aplicação no projeto Aprendiz
na Empresa.
Após o recebimento do prêmio em agosto
deste ano, o recurso será
destinado para a construção do Centro de Desenvolvimento e Capacitação
do IA3, no bairro do Feital.

PLENOMED SISTEMA DE BENEFÍCIOS

INFORMA
COMO SE PEGA HERPES GENITAL
O vírus da herpes genital se pega:
Através do contado direto com a ferida do
indivíduo contaminado;
Ao utilizar objetos ou roupas que tenham
entrada em contado com a ferida;
Relações sexuais;
Uso da mesma roupa íntima;
No banheiro, ao sentar no vaso sanitário;
Ao usar a mesma toalha.

ENTRE EM CONTACTO CONOSCO
3642-5673
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Vara Criminal é inaugurada
no aniversário da cidade
A cidade recebeu um
presente no dia de seu aniversário. Foi inaugurada a
Vara Criminal da Comarca
de Pindamonhangaba, que
terá à frente o juiz de direito
dr. Alexandre Levy Perrucci. A solenidade contou com
a presença do dr. Fabiano
Marques de Paula, secretário
de Estado adjunto da Justiça
e da Defesa da Cidadania;
desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado de São
Paulo, dr. Thiers F. Lobo; secretário de Governo da Prefeitura, engenheiro Arthur
Ferreira dos Santos; o prefeito João Ribeiro, entre outras.
O juiz Perrucci contará
com 20 funcionários sendo:
chefes de seção judiciária,
agentes de administração e
judiciário, escreventes, agente operacional judiciário,
agente de serviço judiciário e
oﬁciais de justiça.
Antônio Aziz Boulos,
presidente da OAB de Pinda, disse que o dr. Perrucci
terá um grande trabalho pela
frente, e que com a nova vara
será possível agilizar os processos.
O prefeito João Ribeiro
disse que é um prazer trabalhar pela justiça, porque a
criação desta vara é uma vitória. O prefeito agradeceu
ao dr. Alessandro, que tanto
lutou para que fosse instalado este ofício criminal.

Escolha uma profissão.
Em três meses, ela será sua.
Via Rápida Emprego. Em até 3 meses, você aprende uma profissão.

Mais de 150 opções de cursos profissionalizantes
Tudo de graça
Inscreva-se no site: www.viarapida.sp.gov.br
O Governo do Estado de São Paulo teve uma ótima ideia:
Via Rápida Emprego. São mais de 150 cursos profissionalizantes
em várias áreas. Tem curso de eletricista, garçom, jardineiro,
soldador, pedreiro e muito mais. Tudo de graça. Consulte a lista
completa de cursos e faça a sua inscrição pelo site.

GRANDES IDEIAS.
COMPROMISSO COM VOCÊ.

Akim/AgoraVale

Prefeito João Ribeiro durante inauguração da nova Vara Criminal em Pinda

Vacinação contra pólio atinge
mais de 10 mil crianças
A vacinação contra poliomielite foi encerrada no último dia 6, e ultrapassou a meta
estabelecida pelo Governo
Federal. Em Pindamonhangaba, 10.240 crianças foram
vacinadas. A campanha, que
iniciou no dia 16 de junho, foi
um sucesso, obtendo ótimos
resultados.
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba está sempre preocupada com seus munícipes
e por isso incentiva a população a estar em dia com as
vacinas e com a saúde.
“Nossa equipe estava muito bem preparada. É ótimo
obter resultados tão positivos. Conseguimos vacinar todas as nossas crianças contra essa doença que

pode provocar efeitos devastadores e deixar marcas
para o resto da vida. Conseguimos alcançar nosso
objetivo”, conclui o prefeito
João Ribeiro.
Qualquer dúvida sobre
vacinação pode ser esclarecida pelo telefone 3644-5903
ou na unidade de saúde mais
próxima de casa

Pindamonhangaba, sexta-feira, 13 de julho de 2012

RECURSOS PÚBLICOS

EDUCAÇÃO

Cal apoia aprovação de
projetos de concessão
de crédito suplementar

Indicação do vereador
Alexandre Faria é Lei
aprovada na última Sessão

Melhor Idade) e a instalação de novas academias em
locais da cidade que ainda
não têm; além desses aparelhos, mais algumas ruas
da cidade serão recaDIRETORIA

DE

Martim Cesar solicita
manutenção de iluminação
pública em pontos críticos

O vereador Alexandre Faria (PT), na última Sessão Ordinária, de 11 de julho, falou
da importância do Projeto de
Lei n° 97/2012, aprovado por
unanimidade que Institui o
Programa Municipal de Saúde
Vocal dos Professores da Rede
Municipal de Ensino. “Apresentamos a Indicação de Projeto de Lei 04/2010 em agosto
de 2010, e agora o Executivo
Municipal atende esta necessidade, que beneficiará o Profissional da Educação, garantindo-lhes mais qualidade e
saúde no desempenho de suas
funções, é uma valorização
para a classe”, enfatiza o vereador Alexandre Faria.
36ª Feira da Fraternidade
O vereador Alexandre Fa-

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP
DE

É APROVADO POR UNANIMIDADE

ria, também exaltou a iniciativa da Prefeitura Municipal,
dentro do Setor de Eventos,
pela organização e apoio à realização da 36ª Feira da
Fraternidade da APAE, que
este ano antecipou-se para
julho, com enorme sucesso.
“Gostaria de parabenizar a
todos os voluntários que se
dedicaram à realização com
sucesso de mais uma edição
da Feira da Fraternidade, em
especial à presidenta da Feira,
professora Luciana Saquetti.
A População de Pindamonhangaba aprovou o modelo
de festa realizada este ano,
sendo um importante espaço
para a família e a juventude se
divertir”, destacou o vereador Alexandre Faria.

V EREADOR M ARTIM C ESAR

O vereador Martim Cesar
(DEM) apresentou indicações
à Prefeitura referente a problemas de iluminação pública precária em pontos críticos do
município. Alguns desses pontos localizam-se na Estrada Municipal Kiunoske Kanegae, no
bairro Bonsucesso, que liga os
municípios de Pindamonhangaba e Tremembé. Através da
Indicação 821/2012, o vereador diz que certos postes da
referida via pública estão necessitando de substituição das
lâmpadas, a fim de evitar situações de risco e insegurança
proporcionadas pela escuridão.
O vereador Martim Cesar
também pediu através da Indicação 820/2012, especial atenção à avenida Alferes Manuel
Ribeiro do Amaral, no bairro
Mombaça I: “É necessária a
devida colocação de posteamento e instalação de iluminação pública neste local, pois

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

V EREADOR C AL

Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com
Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

SEGURANÇA

INDICAÇÃO DE PROJETO DE LEI ENVIADO AO
EXECUTIVO, PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE VOCAL
DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

peadas. Na listagem enviada pela Secretaria de
Obras, são 41 ruas que
constam no levantamento
para recuperação e recapeamento”, completa.
Cal ainda ressalta que
vai continuar cobrando, por
meio de requerimento, o
recapeamento nas ruas do
Distrito, principalmente no
Azeredo. “Estamos solicitando essas melhorias com
frequência. Uma delas é o
recapeamento da avenida
Dr José Monteiro Machado César, do viaduto à entrada do Padre Rodolfo.”

SAÚDE

DIRETORIA

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está
satisfeito com a aprovação
de projetos enviados pelo
Executivo para abertura de
créditos adicionais na sessão do dia 02 de julho.
Foram aprovadas verbas para importantes
obras a serem executadas no município, todas
com crédito proveniente
do superávit da Prefeitura do ano de 2011 – dinheiro resultante da fiscalização do dinheiro público por parte dos vereadores.
“Com a emenda parlamentar concedida pelo
deputado federal Arnaldo Faria de Sá será construída uma quadra poliesportiva na Remefi José
Gonçalves da Silva -”Seu
Juquinha”, explica o vereador. Cal comenta e agradece o repasse de verba
para a cobertura da quadra
do residencial Mantiqueira;
outro benefício será a construção e manutenção de
creches, outra solicitação
constante do vereador por
meio de requerimento.
“Outras obras que também serão contempladas
com essa verba atenderão
pedidos antigos da população. Um deles é o conserto
das AMIs (Academia da

E

DIRETORIA
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V EREADOR A LEXANDRE F ARIA

são muitos os que por ali trafegam e se sujeitam aos perigos
que uma rua sem iluminação
oferece”, explica o vereador.
AMI para
o Campo Alegre
Moradores do Campo Alegre fizeram um abaixo-assinado solicitando que a Prefeitura
possa agraciá-los com a construção de uma AMI - Academia
da Melhor Idade nas imediações do bairro. O vereador Martim Cesar intercede pelos
munícipes e apresentou a Indicação 717/2012, oficiando ao
departamento competente para
que, além da AMI, também seja
oferecido aos moradores do
Campo Alegre uma API - Academia da Primeira Infância, o
chamado “parquinho”, para o
lazer das crianças do bairro.
“Essa é uma reivindicação antiga dos moradores do Campo
Alegre e região”, salienta Martim
Cesar.

Ricardo Piorino
reconhece e agradece apoio
do Deputado Major Olímpio

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

“EM NOME DA CIDADE, ENTREGAMOS UMA

Legislativo comemora Aniversário da Cidade

HONRARIA COMO FORMA DE GRATIDÃO AOS
SERVIÇOS APRESENTADOS PELO DEPUTADO”

Durante a sessão solene, codos seguintes livros: 1) Prevememorativa aos 307 anos de Emannindo-se de sequestros; 2) Reacipação Político-Administrativa
ja! Prepare-se para o confronto;
de Pindamonhangaba, ocorrida
3) Insegurança Pública e Privano último dia 10, nas dependênda – Basta de Hipocrisia e 4)
cias da Casa de Leis, o vereador
Cidadão Policial”, destacou o
Ricardo Piorino (PDT), entregou
vereador.
ao Deputado Estadual Major
“A homenagem foi mais do
Olímpio, da mesma sigla
D
C
/CVP
partidária do vereador,
um Cartão de Prata com
as honrarias da Casa,
simbolizando o reconhecimento e agradecimento ao deputado pelos
diversos atendimentos
em
benefício
de
Pindamonhangaba.
A honraria é fruto do
Requerimento nº705/
2012, de autoria do vereador, que foi aprovado
por unanimidade por
seus pares.
Segundo Piorino, o
deputado tem sido um
grande parceiro da cidade, nos mais diversos
setores e nos últimos meses participou pessoalmente de vários enconV EREADOR R ICARDO P IORINO
tros nesta Casa de Leis,
principalmente, nos assuntos
que justa, são pessoas com este
voltados à segurança do municíperfil que trazem resultados conpio. “O Major Olímpio é respeitacretos”, finalizou Piorino.
do em todo o estado pelo seu
Escoteiro
amplo conhecimento na área, bem
Ricardo Piorino, durante a úlcomo, por suas investidas impartima sessão ordinária, realizada
ciais, sem temer qualquer tipo de
no dia 11, destacou o perfil da
represália política”. “Ele é Bachanova Presidente do Grupo de
rel em Ciências Policiais de SeguEscoteiros de Pindamonhangaba,
rança e Ordem Pública pela AcaSra. Aparecida Souza Machado,
demia de Polícia Militar do Barro
que assumiu o cargo na última
Branco e Mestre em Ciências Posemana. “Trata-se de uma pesliciais de Segurança e Ordem
soa diferenciada, que vai realizar
Pública pelo Centro de Aperfeium belo trabalho com os esçoamento e Estudos Superiores
cotistas”, afirmou o Presidente
da Polícia Militar, e ainda, autor
do Legislativo.
I R E T O R I A DE

OMUNICAÇÃO

SOLENIDADE
A Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba festejou na
última terça-feira (10), durante
Sessão Solene, o 307º Aniversário de Emancipação PolíticoAdministrativa da cidade. Na
ocasião, foram homenageados
com o título de Cidadão Pindamonhangabense o Professor
Alfredo de Andrade - Una e a
Sra. Engracinda Frutuoso
Brandão – Dona Ziza. O Deputado Estadual Major Olímpio,
também foi agraciado com um
Cartão de Prata com as Honrarias da Casa de Leis, pelos serviços que vem prestando ao
município, sobretudo, na área
da segurança.
A banda Euterpe e o Grupo
de Músicos do 2º Batalhão de
Engenharia de Combate Borba
Gato abrilhantaram o evento
com a apresentação do Hino
Nacional Brasileiro e o Hino de
Pindamonhangaba.
O orador oficial da Solenidade foi o Professor Syllas
Eduardo Pucinelli que discursou sobre o tema “Pindamonhangaba, ontem, hoje e a sua
maioridade”.
A sessão contou com a pre-

MARCOU OS

307

sença dos vereadores: Abdala
Salomão, Geni Dias Ramos –
Dona Geni, Dr. Isael Domingues,
Dr. Jair Roma; José Carlos Gomes – Cal, Dr. Marcos Aurélio e
Martim Cesar.
Também estiveram presentes no evento diversas autoridades, dentre elas, compuseram a mesa Diretora dos Trabalhos as seguintes personalida-

ANOS DE

P INDAMONHANGABA

des: Promotor de Justiça do
Paraná, Dr. Humberto Pucinelli;
Capitão da Polícia Militar, Paulo
Henrique Cavalheiro; Comandante do 2º Batalhão de Engenharia de Combate de
Pindamonhangaba, Coronel
Paulo Alípio Branco Valença;
Conselheira Estadual OAB –
Seccional de São Paulo, Dra.
Yara Batista de Medeiros; Diri-

gente Regional de Ensino,
Gicele de Paiva Giúdice e a
Presidente da Apae de
Pindamonhangaba, Maria
Giovana do Amaral.

PROFESSOR
SYLLAS,
O ORADOR OFICIAL

PÚBLICO

OS

HOMENAGEADOS:

FOTOS: DIRETORIA

DE

DONA ZIZA, MAJOR OLÍMPIO

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

Pregão Presencial 08/12
A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que em
despacho consubstanciado o Sr. Presidente recebeu recurso interposto por Leandro Moutinho Caçapava Comércio de Equipamentos de
Informática EPP, contra sua desclassificação no pregão presencial
08/12, que cuida da aquisição de microcomputadores, por tempestivo
e formalmente correto, melhor sorte não o assistindo no mérito, haja
vista que foi indeferido. Comunica mais que o objeto do certame foi
adjudicado e homologado para Guimarães & Marques Suprimentos
para Informática Ltda., pelo valor total de R$ 47.740,00 (quarenta e
sete mil setecentos e quarenta reais).

E PROFESSOR

ACOMPANHOU A SOLENIDADE NA

CÂMARA

DE

PINDAMONHANGABA

UNA
GRUPO DE
MÚSICOS
DO

EXÉRCITO

BRASILEIRO

BANDA
EUTERPE
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
Departamento de Comunicação
Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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ESPORTIVA

DIRETORIA

DE
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Vereadora Dona Geni
amplia pedidos para
diversos bairros da cidade

DE

Municipal, o que ajudará desde cedo na conscientização
dos responsáveis pelas categorias de base dos clubes, bem
como as crianças, os adolescentes e os pais contra a violência física na prática esportiva, mais precisamente no
futebol.
“O projeto, além de estimular mais atividades físicas
nos bairros e formar novos
talentos para o futebol de nossa cidade, será aproveitado
para educar e conscientizar as
crianças e adolescentes sobre
os problemas de violência que
vem acontecendo hoje nas
competições oficiais e combater fortemente o Bullying
nos campos de futebol”, finaliza o vereador Abdala.

Toninho da Farmácia
apoia campanhas em
prol dos idosos

DIRETORIA

O Vice-Presidente da Câmara de Pindamonhangaba,
vereador Abdala Salomão
(PSDB), está solicitando novamente à Administração Municipal o encaminhamento em
forma de Projeto de Lei que
trata da implantação de, pelo
menos, uma escolinha de futebol nas agremiações esportivas do município que detém o
uso exclusivo dos campos de
futebol na cidade. Abdala é
autor da Indicação de Projeto
de Lei que trata deste importante assunto.
Após presenciar cenas de
violência, ameaças físicas e
psicológicas dentro do campo
de jogo e mesmo fora dele, o
vereador Abdala quer urgência na implantação desta Lei

AÇÃO

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

Vereador Abdala
pede bom senso ao
Prefeito Municipal

PREVENÇÃO

E

TRABALHO

A vereadora Geni Dias Ra- Ipês II em Moreira César.
mos - Dona Geni (PPS) vem ampli- troca das placas de denomiando sua atuação na cidade e na nação de rua no bairro Terra
sessão de 11 de julho apresentou dos Ipês I , em Moreira César.
os seguintes pedidos:
- implantação de um poste
- limpeza da boca de lobo na provido com iluminação públiAlameda dos Manacás, na cal- ca na Rua José Francisco da
çada do Supermercado Bom Pre- Cruz, próximo à Rua Francisca
ço, no bairro Terra dos Ipês II, Júlia Paula no bairro Feital em
em Moreira César.
Moreira César.
- construção de uma canaleta
- providências para o aumenno asfalto, localizada no cruza- tar do alambrado do campo de
mento da Rua José Moreira da futebol, “Vicente de Oliveira”, na
Silva com a Rua Benedito Galvão Vila São José em Moreira César.
de Castro, no residencial Jar- previsão para construção
dim Azeredo, em
Moreira César.
D
C
/CVP
- designar mais
varredores para efetuar serviço de varrição
em todas as ruas do
Loteamento Vila São
João, no Distrito de
Moreira César.
- reforço na sinalização de trânsito ao
redor da Praça Maestro João Antônio
Romão, nas proximidades da Escola Estadual Profª Iolanda
Vellutini, no bairro
Santa Cecília.
- revitalização da
Praça
Santa
Terezinha, localizada
na Rua Governador VEREADORA D ONA G ENI
Pedro de Toledo, no
de faixa elevada para pedestres,
bairro Campo Alegre.
- reparo no asfalto entre a em frente ao Centro de Saúde
Rua Francisca Júlia de Paula e Emílio Ribas na rua Dr.
a Estrada João Francisco da Frederico Machado, Centro.
- possibilidade de construSilva, no bairro Feital.
- construção de uma canaleta ção de faixa elevada para pedesno asfalto, localizada no cruza- tres, em frente a Santa Casa de
mento da Rua Niterói com a Ala- Misericórdia na rua Major José
medas dos Manacás, Terra dos dos Santos Moreira - Centro.
I R E T O R I A DE

V EREADOR T ONINHO

DA

F ARMÁCIA

O Vereador Toninho da Farmácia (PDT) solicitou a Administração
Municipal, através do Requerimento 1017/2012, a inclusão do programa
“Campanha Municipal do Enfrentamento ao Idoso” no calendário oficial de
eventos da prefeitura. O objetivo desta campanha é conscientizar e angariar
o apoio da população para este problema enfrentado em várias cidades que
é a violência contra os idosos.
Após o recesso da Câmara Municipal de Pindamonhangaba, a pedido do
Conselho Municipal do Idoso, na pessoa de seu presidente, Adilson Lima da
Silva, o vereador Toninho da Farmácia vai protocolar um Projeto de Lei para
criar no município a “Semana do Idoso” que coincidiria com o dia 1°. de
outubro, Dia Internacional do Idoso.
Essa Semana seria oficializada no calendário de eventos da prefeitura e
contaria com diversas campanhas, seminários, atividades médicas e exames
de prevenção. “Todos nós temos que nos conscientizar e buscar melhorar a
qualidade de vida dessa parte importantíssima da população de nossa cidade,
que é sempre um exemplo de vida para os mais novos e também carece de
cuidados especiais”, disse Toninho da Farmácia.

OMUNICAÇÃO

Iluminação Pública
O vereador Toninho da Farmácia solicitou à prefeitura municipal, através
da Indicação n° 803/2012, a instalação de três luminárias na AMI - Academia
da Melhor Idade, no bairro Cerâmica Engelaura, visto que no local a má
iluminação prejudica os moradores que trabalham durante o dia e possuem
apenas o período noturno para a pratica de atividades físicas.
Outra indicação solicitada foi a de n° 804/2012, que pede a troca de todas
as luminárias queimadas no bairro Cicero Prado. O pedido foi feito pois
diversas lâmpadas estão apagadas, causando insegurança aos moradores do
bairro.
Toninho da Farmácia solicitou ainda, através do Oficio n° 091/2012,
providências junto a empresa EDP Bandeirante, para que seja feito o
isolamento dos cabos da rede de energia da rua Manoel de Godoy Moreira,
no bairro Mombaça, pois atualmente não há esse isolamento entre os cabos,
colocando em risco os moradores do local.

Se você tem alguma sugestão ou quer fazer reivindicações entre em
contato com a vereadora Dona Geni. O blog da vereadora pode ser
acessado no endereço: www.vereadoradonageni.blogspot.com. O email é donageni@camara pinda.sp.gov.br. Os telefones são (12) 36442255 e 3644-2256.

TRANSPORTE

PREVENÇÃO

TRÂNSITO

Dr. Isael solicita alteração
no itinerário de ônibus
no bairro das Oliveiras

Dr. Jair Roma agradece
aprovação do Programa de
Saúde Vocal dos Professores

Vereador Janio pede
mão única na rua Mariz
e Barros, na Boa Vista

O vereador Dr. Isael
(PV) encaminhou, durante
a 23ª Sessão Ordinária, requerimento à Empresa de
Ônibus Viva Pinda, solicitando alteração no itinerário da linha de ônibus conhecida como “Oliveiras”.
O requerimento foi encaminhado à concessionária
do transporte público da
cidade, pois alguns moradores próximos à Estrada

O vereador
Dr. Jair Roma
(PPS) agradece
a aprovação por unanimidade - do Projeto
de Lei nº 97/
2012, do Executivo, que trata
da instituição
do Programa de
Saúde Vocal
dos Professores da Re-de
Municipal de
Ensino
de
Pindamonhangaba. O Projeto foi aprovado durante a sessão
ordinária de 11 de julho. O vereador Dr. Jair Roma é o autor da
Indicação do Projeto de Lei nº
001/2012 que deu origem ao documento aprovado. “A prevenção tem por objetivo capacitar o
professor a ter o domínio da
fonação, de maneira que ele consiga utilizar sua voz saudável,
clara e harmoniosa, melhorando
com isto o desempenho vocal em
sala de aula, tendo o conhecimento da importância de alguns
cuidados para preservar a voz e o
domínio da produção vocal”, ressalta.

VEREADOR
ABDALA
SALOMÃO

DIRETORIA

DIRETORIA

DE

rece nenhuma condição de
segurança e é um absurdo
que moradores de bairros
distantes precisam andar a
pé até a rodovia para poder
se locomover de ônibus.
Encaminhamos o requerimento para que a empresa
estude a alteração do itinerário, fazendo com que o
ônibus passe pela Estrada
Municipal Anhanguera”,
enfatizou o vereador Dr. Isael.

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

Avenidas
do Goiabal
Outro requerimento encaminhado pelo
vereador Dr.
Isael é para
que o Executivo Municipal
coloque placas
de identificação das principais avenidas
do bairro Goiabal. Ruas e avenidas enconV EREADOR D R . I SAEL (PV) DURANTE S ESSÃO O RDINÁRIA NA
C ÂMARA DE P INDAMONHANGABA
tram-se sem
placas, sendo
Municipal Anhanguera atu- elas: Avenida das Primaalmente não são contem- veras (Antiga Rua 2), Aveplados com o serviço, ten- nida Pau Brasil (Antiga Rua
do que caminhar a pé até o 3), Avenida dos Cedros
ponto mais próximo, ou seja, (Antiga Rua 4), Avenida
a Rodovia Caio Gomes das Palmeiras (Antiga Rua
Figueiredo. “Essa rodovia 5) e Avenida dos Eucaliptos
é muito perigosa, não ofe- (Antiga Rua 6).
Acompanhe os trabalhos do vereador Dr. Isael pelas redes sociais:
www.facebook.com.br e twitter.com/IsaelDomingues. Encaminhe
reivindicações para o e-mail: vereadorisaeldomingues@gmail.com.
Fale também com o gabinete pelos telefones: (012) 3644-2253 ou 2254.

Sessão Solene
No último dia 10 de julho, durante a Sessão Solene Comemorativa ao 307º Aniversário de
Emancipação Político-Administrativa de nosso município, o
vereador Dr. Jair Roma, através
de sua indicação, homenageou a
Sra. Engracinda Frutuoso
Brandão. “Dona Ziza”, como é

DE

Fale com a vereadora Dona Geni

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

chamada carinhosamente foi escolhida, por unanimidade, pelos
nobres edis, para receber o “TÍTULO DE CIDADÃ PINDAMONHANGABENSE”. “Foi uma
honra homenagear esta senhora
“menina” que, com seu exemplo
de vida, vem desenvolvendo a
prática do trabalho voluntariado
há mais de 60 anos, sendo 45 em
Pindamonhangaba. Dª Ziza faz a
diferença, pois com seu exemplo
de garra, determinação, perseverança continua contribuindo com
toda a sociedade”, enfatizou o
vereador.
Orador Oficial
Dr. Jair Roma também indicou
para Orador Oficial da Sessão
Solene, o Professor Syllas Eduardo Pucinelli. O vereador agradece seu desempenho e dedicação
que abrilhantou ainda mais a solenidade. “Foi um imenso prazer
tê-lo no dia 10 de julho de 2012
como nosso Orador Oficial”, declarou o vereador Dr. Jair Roma.

Moradores da rua Mariz e
Barros, no bairro da Boa Vista
e também vários pais de alunos que estudam na escola
existente nessa rua, procuraram o vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) para que os
representando, solicite que a
municipalidade estude a implantação de “mão única” de
trânsito na mesma; eles alegam falta de segurança aos
pedestres que por ali passam e
dificuldades para entrar e sair
com seus carros das garagens.
Janio atendeu os moradores em seu gabinete e imediatamente encaminhou a Indicação 10/2012, reiterada pela
Indicação 766/2012, através
da Câmara para a Prefeitura
Municipal. Em sua justificativa, o vereador Janio alega que,
“essa rua é
antiga e muito estreita, e
com os veículos estacionados dos dois
lados e o trânsito mão du-

V EREADOR
J ANIO L ERARIO

pla na mesma, realmente aumentam os riscos de acidentes e atropelamentos”.
Além disso, continuou o
vereador, “os moradores tem
dificuldades para sair de suas
garagens com os carros, devido ao movimento de veículos
que circulam diariamente por
essa rua, movimento esse que
aumenta muito nos horários
de entrada e saída de alunos
da Escola de Educação Infantil “Arte e Vida” ali localizada.
Esperamos que o setor de trânsito dê parecer favorável e
que a Prefeitura atenda este
pedido implantando a mão única na rua Mariz e Barros e
trazendo segurança a todos
que por ali trafegam, principalmente ao alunos que frequentam a escola ali existente”, finalizou Lerario.
DIRETORIA

DE
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Premiação de evento regional e nacional
da trova lota auditório do Colonial Plaza
Jovens estudantes, professores, representantes de diversas instituições e
trovadores de todo o país se reúnem em noite de culto à modalidade poética trova
Altair Fernandes
Pindamonhangaba realizou na noite do último dia
7, no auditório do Colonial
Plaza Hotel, mais um evento
que integra a programação
festiva referente ao aniversário da cidade: a festa de
encerramento e premiação
dos concursos XXII Nacional/Internacional e XVIII
Juventrova, certame estudantil da modalidade.
O evento foi apresentado pelo presidente da UBT
(União Brasileira de Trovadores), Seção de Pindamonhangaba, dr. José Valdez de Castro Moura, que assim compôs
a mesa para início das solenidades: prefeito João Ribeiro
e sua esposa, a presidente do
Fundo Social da Solidariedade, Maria Angélica Ribeiro;
vice-presidente da UBT-Nacional , Rodolfo Abud; presidente da UBT – Estado de
São Paulo, Domitilla Borges
Beltrame; presidente da UBTEstado do Paraná, Maurício
Friederich.
Também foram considerados participantes da mesa as
seguintes autoridades: tenente Campello, representando o
comandante do 2º Batalhão
de Engenharia de Combate;
secretário municipal de Relações Institucionais, professor Sillas Pucinelli; diretor
municipal de Patrimônio
Histórico, professor Paulo
Tarcízio da Silva Marcondes;
vereadores Dr. Jair Roma e
Dona Geni, representando a
Câmara Municipal; professora Ana Maria Pamplin, representando a Academia PIndamonhangabense de Letras.
Premiação nacional
Após o canto dos hinos
Nacional e de Pindamonhangaba, oração de São Francisco
(patrono da União Brasileira
de Trovadores), teve início a
premiação pelo tema nacional “Atalho”, que este ano
apresentou o seguinte quadro:
Vencedores - Gilvan Carneiro da Silva – São Gonçalo-RJ; Izo Goldman – São
Paulo-SP (duas premiações);
Olympio da Cruz Simões
Coutinho - Belo Horizonte-MG; Therezinha Dieguez
Brisolla - São Paulo-SP.
Menções Honrosas –
Ana Maria Motta – Nova Friburgo-RJ; Antonio Augusto
de Assis – Maringá-PR; Ercy
Maria Marques de Faria –
Bauru-SP; Milton Souza –

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Trovadores de todo o país foram premiados,
categorias: nacional e regional
Akim/Agora Vale

Mesa dos trabalhos durante o canto dos hinos: Nacional e de Pindamonhangaba
Akim/Agora Vale

A palestra em trovas
coube ao professor Garcia

Porto Alegre-RS; Wanda de
Paula Mourthé – Belo Horizonte-MG.
Menções Especiais – Domitilla Beltrame – São Paulo-SP; Maria Madalena Ferreira – Magé-RJ; Pedro Mello
– São Paulo-SP; Sônia Maria
Sobreira da Silva – Jacarepaguá-RJ; Therezinha Diegues
Brisolla – São Paulo-SP.
Premiação regional
A premiação seguinte foi
referente ao tema regional
“Volta”:
Vencedores – Élbea Priscila de Souza e Silva – Caçapava-SP (duas premiações);
João Paulo Ouverney – Pindamonhangaba-SP; José Ouverney – Pindamonhangaba-SP (duas premiações).
Menções Honrosas - Bessant – Pindamonhangaba-SP
(duas premiações); João Paulo Ouverney – Pindamonhangaba-SP (duas premiações);
José Valdez de Castro Moura
– Pindamonhangaba-SP.
Menções Especiais - Angélica Villela Santos – Taubaté-SP; Argemira Fernandes
Marcondes – Taubaté-SP; José
Raul Vinci – Pindamonhangaba-SP; José Valdez de Castro
Moura – Pindamonhangaba-SP (duas premiações).
Premiação Juventrova
Coube ao coordenador do

Evento lotou o salão de eventos do Plaza

Juventrova, Altair Fernandes,
fazer um pronunciamento de
agradecimento a todos participaram da realização da 18ª
edição do concurso e fazer a
apresentação dos 50 alunos
das 23 escolas participantes,
que tiveram suas trovas classificadas no certame deste
ano (tema “Prova”).
As trovas dos estudantes
foram interpretadas pelo casal de trovadores Paulo Tarcízio e Anamaria. Os alunos
foram premiados com medalhas e certificados, e suas respectivas escolas receberam
troféus pela participação.
As 23 escolas que participaram do XVIII Juventrova
e tiveram alunos premiados
foram: EE Alexandrina Gomes de Araújo Rodrigues;
EE Alfredo Pujol; EE Antonio Apparecido Falcão; EE
Célia Keiko Ikeda; EE Dirce Ap. Pereira Marcondes;
EE Dirce Leopoldina Cintra
Villas Boas; EE Eurípedes
Braga; EE Escolástica Antunes Salgado; EE Ismênia
Monteiro de Oliveira; EE
Ivone Nogueira de Azevedo;
Etec João Gomes de Araujo;
EE João Pedro Cardoso; EE
José Aylton Falcão; EE José
Pinto Pestana; Emef Maria
Amélia (Tremembé) ; EE
Akim/Agora Vale

Presidente da UBTPinda também foi
homenageado

Manuel Cabral (Tremembé); Monsenhor João José
de Azevedo; EE Pedro Silva; EEEPMI Ryoiti Yassuda;
Colégio Siciliano ;EE Wilson
Pires; EE Yolanda Bueno de
Godoy ; EE Yonne César G.
de Oliveira.
Homenagens
Após as premiações, foi
feita uma série de homenagens.
- Os professores que trabalharam a trova com seus
alunos foram homenageados
com diplomas alusivos ao
evento.
- Os professores: Luci
de Barros Trannin e Dilson
Gonçalves foram homenageados com o título de padrinhos do Juventrova 2012.
-Em comemoração aos 20
anos da UBT-Pindamonhangaba (fundada em maio de
1992), seu presidente, José
Valdez de Castro Moura, homenageou os componentes
da entidade, membros da 1ª
diretoria (alguns em memória) e pessoas que trabalharam pela trova durante estas
duas décadas, em especial o
premiadíssimo trovador Izo
Goldmann.
- O jornalista e trovador
João Paulo Ouverney homenageou, em trovas, a secretária da UBT-Pindamonhangaba, Helena de Castro Moura
pelas duas décadas de trabalho à frente da entidade.
- O presidente da UBT-Pinda foi homenageado com
diploma no qual se destacou
uma trova de José Ouverney
a ele dedicada:
- A UBT-Pinda homenageou o jornalista Altair Fernandes Carvalho e a bibliotecária
Carmem Pamplin Rodrigues
pelos anos de trabalhos à frente do Juventrova.

O casal de trovadores Paulo Tarcízio e Anamaria
declamou as trovas dos alunos premiados
Akim/Agora Vale

Alunos premiados receberam medalhas e certificados
Akim/Agora Vale

Professores foram homenageados com certificados e
as escolas com troféus
Akim/Agora Vale

Vinte anos de existência da UBT-Pinda foi lembrado
Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Helena, secretária da UBT-Pinda, recebeu
homenagem em trovas
Roberto Faria/Portal R3

Jornalista
Altair e
bibliotecária
Carmen foram
homenageados
pelos vários
anos na
realização do
Juventrova
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Arquivo TN

Museu abre os porões para visitação

Arquivo TN

Sede do Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina

Novas exposições também acontecem a partir de julho
A antiga senzala do Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina poderá ser visitada a
partir deste mês. Os porões,
que serão abertos ao público
pela primeira vez, terão exposições permanentes.

O visitante poderá ver de
perto as prensas e máquinas
de linotipia e caixas de tipos
da Tribuna do Norte. Outro
destaque é o último afresco do palacete - o Palacete
Visconde da Palmeira tinha
cerca de trinta afrescos pinArquivo TN

Exposição de fotos sobre Pindamonhangaba antiga

tados acima das portas internas do andar superior. Na
reforma, foram todos retirados e substituídos por pinturas em azulejo. O único
remanescente está agora exposto, apesar de seriamente
daniﬁcado. Sua restauração
está sendo contratada. No
mesmo local, estão peças
de alvenaria e ferragens que
foram destacadas do palacete - são peças em gesso, cimento, madeira e ferragens
que guarneciam o prédio
em sua versão original ou
durante as suas várias ocupações posteriores.
Outras exposições
a partir de julho
A população poderá visitar outras exposições no Museu a partir deste mês.
A exposição “Sesquicentenário do nascimento
de Emílio Ribas” mostrará
correspondências de Emílio
Ribas, diploma de medicina, busto, monumento, tese
de graduação, fotos, roupa
de trabalho e um quadro de
Ademir da Costa, o Kuka,
representando o casal Emílio
Ribas e sua esposa. As peças
ﬁcarão expostas até o ﬁnal do
mês de outubro no pavimento superior.
“Fixando Raízes em Pindamonhangaba” é uma exposição de esculturas e de
tapeçarias de Elly Krauss e
Susanne Lehmann. Fica até o
ﬁnal de agosto no pavimento
térreo.
Eventos culturais
Todos os sábados de julho
haverá o “Sábado de Autógrafos” do livro Aconteceu
na Escola, de Paulo Tarcizio
da Silva Marcondes. Nesta
sexta-feira (13), às 20 horas,
acontecerá o sarau “Sexta 13,
Uma Noite no Museu”.

Impressora tipográﬁca que imprimia exemplares da centenária Tribuna do Norte
Arquivo TN

Museu realiza diversas exposições, como “Egito Antigo - mitos e símbolos”
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Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Aeroclube de Pindamonhangaba
faz aniversário

Aniversário

Feliz aniversário e tudo de bom

A equipe Planeta Educação
parabeniza o amigo Ton Ferreira pelo
seu aniversário no dia 10 de julho.
Desejamos a você parabéns hoje e
felicidade sempre!

Para Marcos Roberto Gil de Castro, que assopra
velinhas no dia 16 de julho. Ele recebe abraços
da esposa Tatiane, dos familiares, da galera da
Equipe de Liturgia Geração Jesus e o carinho
especial do filhinho Luis Gustavo (com ele na foto)

Fundado em 14 de julho de 1939, o Aeroclube de
Pindamonhangaba já formou inúmeros alunos para atender
empresas e executivos. Hoje o curso de pilotagem é ministrado
com o avião de instrução PP-HJF, totalmente reformado.
O atual presidente do Aeroclube de Pindamonhangaba
é Osmar de Almeida Pacca, que procura manter espaço
disponível para as Forças Armadas para realizarem exercícios
e outras atividades. Recentemente, o Aeroclube recebeu o
Centro de Paraquedismo do Rio de Janeiro, que é denominado
General Penha Brasil.
Em suas instalações, o Aeroclube de Pindamonhangaba
procura sempre oferecer as melhores condições para atender
inúmeros adeptos da aviação e paraquedismo da cidade e
região.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arraiá Planeta da Criança
É campeão
No último dia 4 de julho, a galera dos departamentos de Protocolo e
Fiscalização, da Prefeitura, comemoraram o titulo do Corinthians de
campeão da Copa Libertadores. Parabéns!

No último dia 7 de julho, a escola de Educação Infantil Planeta da Criança
realizou sua festa julina, com participação das crianças, pais e familiares. O
destaque ficou por conta das crianças que se divertiram e dançaram a valer,
além de participarem das brincadeiras nas barracas do peixinho e caixinha
surpresa. Parabéns para toda equipe da escola.

Fiscalizar é responsabilidade de todos
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No sábado, será apresentado o espetáculo teatral “Folia Brasileira”, do grupo Valdeck, de Garanhuns, no Centro Esportivo José Ely Miranda, em Moreira César

Teatro nos Parques traz dois espetáculos
para Pindamonhangaba no fim de semana
Cantores de todo
o Brasil podem
participar do Festival
Sertanejo em Pinda
Pindamonhangaba
vai
realizar, nos dias 28 e 29 de
julho, a XI edição do Festival Sertanejo. As inscrições
podem ser feitas até o dia 20
de julho. A ficha de inscrição pode ser solicitada pelo
e-mail
cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br ou no
Departamento de Cultura, localizado na rua Dr. Campos
Salles, 530, São Benedito. O
horário de atendimento é de
segunda a sexta-feira, das 8
às 17 horas.
O objetivo do festival é

incentivar a música sertaneja, revelar novos talentos e
promover o intercâmbio artístico cultural. As categorias
são: Jovem Música Sertaneja, Música Raiz ou individual. O regulamento com todas
as informações pode ser consultado no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
O público poderá conferir
as canções na antiga Estação
da Estrada de Ferro Central
do Brasil. Poderão participar
cantores solo, duplas e bandas de todo o Brasil.
Arquivo TN

Festival Sertanejo acontece nos dias 28 e 29 de julho

Pindamonhangaba
vai
receber apresentações de espetáculos teatrais no Centro
Esportivo José Ely Miranda “Zito”, sábado (14), e no
Bosque da Princesa, domingo (15). As apresentações
acontecerão às 15 horas e são
resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Pindamonhangaba, Gerdau e Cooperativa Paulista de Teatro.
No sábado, o grupo Valdeck, de Garanhuns, apresenta
o espetáculo Folia Brasileira;

C

no domingo, é a vez da Cia
Lúdicos apresentar o musical
infantil A Ciranda do Villa
Um dos objetivos do projeto Teatro nos Parques, da
Cooperativa Paulista de Teatro, é formar público, mostrar
que o teatro é acessível para
todos, e que a arte está presente no dia a dia. Em sua 6ª
edição, o projeto vai levar teatro para mais de 30 espaços.
No espetáculo “Folia Brasileira”, o coronel Vicente
Pompeo está realizando uma

rítica
Literária

A capa diz que seria um livro apenas pra meninas, talvez até seja, mas
a grande sacada de Maxine Sawann,
autora de Garotas sérias, está no fato
de escrever sobre sentimentos que
transbordam em todos nós.
Maya foi criada a vida toda no
campo por uma mãe hippie. Livre,
sem preconceitos e preocupações materiais, ela cresceu com o contato com
a natureza e valorizando cada pedaço
de terra, mesmo sendo de uma família
rica. Mas uma visita inesperada colocou em seu destino um novo caminho.
Sua avó convenceu sua mãe de que
Maya precisava interagir com outras
garotas e a enviou para um internato.
No colégio, ela não se sente como
as outras garotas ricas, preocupadas
com aparência e estilo. Passa boa parte do tempo sozinha, na ânsia de saber
quando sua vida realmente irá começar. “O que eu queria saber, eu acho,
é quando a vida toma seu curso”. Mas
uma reviravolta acontece quando ela
conhece por acaso a bolsista Roe. Juntas, elas traduzem a vontade em serem
adultas fugindo para cidade aos finais
de semana.
Na grande New York, elas expe-

grande festa para comemorar
o noivado de sua afilhada Marieta e Simão, seu secretário. O
coronel quer que a festa seja
uma grande mostra da nossa
cultura popular com apresentações de bumba meu boi, reisado, ciranda, frevo, etc.
Em “A Ciranda do Villa”,
a história começa quando o
pequeno e curioso Villa Lobos recebe a visita de Tia
Fifina e sua trupe. Ele deseja
viajar para conhecer o mundo, mas seus pais o impedem,

em função da pouca idade.
De consolo, recebe uma viola
de presente de Fifina. Triste,
o menino adormece sobre o
instrumento e durante o seu
sonho viaja em uma incessante busca para descobrir a
música.
As apresentações também
integram as comemorações
dos 307 anos de Pindamonhangaba. O público terá o
privilégio de vivenciar momentos culturais neste final
de semana.

FELIPE BRANDÃO
Felipe Brandão é jornalista formado pela Universidade de Taubaté,
blogueiro e leitor compulsivo.

rimentam roupas, fingem ser quem
não são e encontram paixões, amores,
sempre seguras em sua amizade e da
curiosidade pela vida. Um novo mundo se abre para elas, que estavam até
então acostumadas com estilo quase
rural e agora conhecem todos os tipos
de pessoas, perigos, comportamentos
urbanos e modernos. O livro não é
cercado por grandes acontecimentos,
mas sim por questionamentos que
ainda se fazem presentes em nosso íntimo e cotidiano. Uma melancolia de
não sabermos exatamente onde a vida
vai dar.
Maxine Swann nasceu em 1969 e
cresceu na zona rural da Pensilvânia,
assim como seus personagens. Seu
primeiro livro “Filhos de hippies” ganhou o aval da crítica e tornou-se um
sucesso nos Estados Unidos. Já recebeu importantes prêmios, entre eles,
Cohen Award, por melhor ficção do
ano. Estudou Literatura Comparada e
Escrita Criativa. É mestre em Sorbonne e já morou em Paris, Paquistão, e
hoje vive em Buenos Aires, na Argentina.
Garotas sérias é uma obra cativante, com beleza poética tanto sobre as

questões da vida quanto sobre o significado de pequenos gestos. E, por
meio da voz de Maya, conta a difícil,
porém emocionante história de amadurecimento de duas jovens honestas
e sedentas por se destacarem das demais colegas da mesma idade. “Como
alguém que tropeça em si mesmo, eu
tenho muitas respostas, mas nenhuma
delas é muito precisa”.
Divulgação
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Edutran realiza ações na cidade
Prefeitura
investe em
saúde e
constrói
UBS no Ipê II
A Prefeitura de
Pindamonhangaba deu
início, neste primeiro
semestre, à construção da Unidade Básica
de Saúde da Terra dos
Ipês II, no Distrito de
Moreira César.
Com um investimento de aproximadamente R$ 920 mil,
a UBS atenderá mais
munícipes da região, e
o novo espaço irá garantir mais conforto e
comodidade aos usuários do Sistema Único
de Saúde (SUS).
A unidade está
sendo construída na
alameda Grevilhas e
possui uma área de
700 m2. Já foi efetuada a terraplanagem do
local, está sendo feita
a estrutura de alvenaria e a instalação dos
pilares, ou seja, 23%
da obra já foi executada. A previsão para
o término da UBS é o
início de 2013.
Pindamonhangaba
conta atualmente com
PSF nos bairros Cidade Nova, Jardim Imperial, Maricá, Jardim
Eloyna,
Triângulo,
Jardim Regina, Feital, Bonsucesso, Cruz
Grande,
Campinas,
Goiabal, Santa Cecília, Castolira, Cidade
Jardim, Araretama e
Bela Vista. Há o Cisas
em Moreira César, a
USB do centro, Crispim, Vila São Benedito e o PA em Moreira
César. Além disso,
está pronta mais uma
no Araretama, que será
inaugurada em breve.

Agentes educadores do trânsito distribuiram panfletos pela cidade no fim de semana
O projeto de Educação
para o Trânsito Edutran,
da Prefeitura de Pindamo-

nhangaba,
desenvolvido
pela Seção de Educação do
Departamento de Trânsito,

realizou três ações durante o feriado prolongado. As
atividades foram direciona-

das ao público de todas as
idades. As crianças puderam
divertir-se com a Cidade MiDivulgação

Por meio de atividades lúdico-educativas, as crianças são iniciadas no aprendizado das leis de trânsito

rim e os adultos receberam
orientações.
Os agentes educadores
de trânsito foram à feira no
sábado e domingo e entregaram panfletos educativos
voltados ao pedestre, ao motorista e ao motociclista. De
sábado a terça-feira, no período da tarde, quem esteve
na Praça da Bíblia brincou
na Cidade Mirim. De acordo
com a agente Ana Paula, os
pais surpreenderam-se com
as atividades lúdico-educativas, onde as crianças puderam vivenciar as leis do
trânsito de uma forma bastante divertida. Durante as
festividades no Parque da
Cidade, Ana Paula e Ênio
Borges abordaram os veículos na entrada do evento e
fizeram a entrega dos panfletos educativos.
Os educadores Ênio
Borges e Ana Paula ressaltam que a Cidade Mirim
gerou satisfação do público
e houve pedidos de vários
pais para que o evento se
repita em outros finais de
semana.
“Nossa atuação com a
distribuição dos panfletos
continua sendo muito bem
aceita pela população de
Pindamonhangaba que, em
várias ocasiões, aproveita
para parabenizar e encorajar nosso trabalho educativo”, conta Ana Paula.

Prefeitura conclui obras da galeria do ‘Andrade’
Arquivo TN

Com o objetivo de evitar
enchentes e trazer mais segurança e tranquilidade aos moradores, principalmente em
épocas de chuvas, uma galeria de cerca de 500 metros foi
concluída no bairro Andrade,
pelo Departamento de Obras
da Prefeitura de Pindamonhangaba.
A obra, que teve início
em janeiro e foi finalizada
ainda no primeiro semestre,
irá beneficiar não somente
os moradores do ‘Andrade’, mas também os dos
bairros adjacentes, como

Vila Cuia e Carangola.
Após a conclusão da
obra, a equipe da Secretaria
de Obras da Prefeitura está
fazendo reparos nas galerias
já existentes no bairro, cuja
manutenção é necessária
para o bom funcionamento
do sistema.
“Investir na construção
de galerias é uma das metas
desta administração para que
o bem estar e a qualidade de
vida dos moradores sejam assegurados. Esta é uma obra
muito importante”, avalia o
prefeito João Ribeiro.

Prefeitura tem investido na construção de galerias por toda a cidade

Convênio com Fehidro fortalece recuperação de matas ciliares

As matas ciliares exercem um papel fundamental no ecossistema

Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba, representada
pelo prefeito João Ribeiro,
assinou na tarde de quinta-feira (5), um convênio com
o Fehidro - Fundo Estadual
de Recursos Hídricos. O representante do município encontrou-se com o secretário
de Saneamento e Recursos
Hídricos do Estado de São
Paulo, Edson Giriboni.
Com este convênio, será
desenvolvido o projeto de reflorestamento de mata ciliar.
Este trabalho contará com
ações de sensibilização, produção de cartilhas, materiais
de apoio, entre outros.
As matas ciliares são
aquelas que ficam próximas
às nascentes, córregos, rios e
lagos, protegendo suas margens da erosão e do ressecamento dos barrancos. Evita
o estreitamento dos leitos e
facilita a infiltração da água
da chuva, que chega com
maior facilidade ao lençol
freático.

As matas ciliares ajudam
a estabilizar a temperatura
das águas e são ricas em variedade de plantas e animais
silvestres, sendo consideradas áreas de preservação
permanente pelo código florestal e pelas legislações estaduais.

“Estamos sempre
preocupados em
conscientizar as
pessoas sobre a
necessidade de
preservação do
meio ambiente”
João Ribeiro
Prefeito Municipal

A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza um intenso
trabalho para implantação de
matas ciliares e preservação
das já existentes, além disso,
desenvolve ações de limpeza
em córregos.

“Este convênio vem somar com os trabalhos realizados em Pindamonhangaba
em relação ao meio ambiente. Recentemente, fizemos o
Pinda + 20 e estamos sempre preocupados e engajados
para cuidar do meio em que
vivemos e também conscientizar as pessoas sobre a necessidade de preservação”,
enfatiza o prefeito João Ribeiro.
De acordo com a diretora do Departamento de
Meio Ambiente de Pindamonhangaba,
Juliana
Vieira P. de A. Monteiro,
com este convênio será
implantada a mata ciliar
nos ribeirões Capituva e
Barranco Alto. “Faremos
mobilização dos munícipes
com educação ambiental
para conscientizar a comunidade do entorno para que
eles tenham a oportunidade
de conhecer os propósitos
da mata e os benefícios que
ela traz”, disse.
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AIANDRA ALVES MARIANO

Remake de “O Vingador do Futuro”

Divulgação

Em
novo
cartaz

Música e Fé

Padre Fábio de Melo
faz show gratuito na
Canção Nova

Game Star Wars será
liberado até o nível 15
Divulgação

Divulgação

Neste sábado (14), o padre Fábio de
Melo irá participar de um dia de louvor a
Deus na Canção Nova, em Cachoeira Paulista.
As atividades começam às 8h com cânticos. Logo após, o padre Adriano Zandoná
sobe ao palco do Centro de Evangelização
para falar sobre o tema: “No meu interior
tem Deus”, título do DVD de padre Fábio
de Melo, que presidirá a missa às 11 horas.
O destaque do dia será o show com padre Fábio, às 21 horas, onde apresentará
as canções do seu último DVD.
A entrada é franca.

Bebê chimpanzé é
adotado por cachorro

O que rola no
cinema
CINEMARK –
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(13/7 A 20/7)

A Electronic Arts
anunciou que o MMO
Star Wars: The Old Republic virou gratuito para
jogadores experimentarem personagens até o
nível 15.
Para continuar o jogo,
depois deste nível, porém,
ainda será necessário assinar o título. Será possível testar as oito classes
disponíveis no game, bem
como vivenciar batalhas

Cinema

Sucesso na Rede
Divulgação

Em um zoológico russo, uma mãe chimpanzé abandonou seu
bebê logo após o parto. Uma tratadora, preocupada com o futuro
do animal, resolveu levá-lo para casa. Mas o que ela nunca imaginou é que sua cadela, da raça mastiff, ia adotar o macaquinho
como um de seus próprios ﬁlhos.
Nas fotos postadas na internet é possível ver que o ﬁlhote de
chimpanzé todo carinhoso com sua mãe adotiva e com seus “irmãos”. É mais um dos casos impressionantes de amizade entre
animais tão diferentes.
As imagens podem ser acessadas no site www.buzzfeed.com,
com o título “Baby Chimp Adopted By Dog”.

O remake do ﬁlme
“O Vingador do Futuro”,
com estréia prevista para
agosto, ganhou novo cartaz e novo clipe nesta semana.
Apesar de não ser baseado em Marte, a trama
que foi estrelada por Arnold Schwarzenegger, se
mantém praticamente a
mesma do original, baseado no conto do escritor
Philip K.Dick.
Na história, Colin Farrell interpreta Douglas
Quaid, um operário que
se descobre um agente
secreto após passar por
um implante de memória.
Na nova versão, a premissa envolve uma disputa entre os estados-nações Euroamerica e New
Asia. Cohaagen (Bryan
Cranston) é o chanceler
de Euroamerica, que secretamente prepara uma
invasão do estado-nação
asiático sob o pretexto de
defender o povo euroamericano. Kate Beckinsale interpreta a esposa
de Quaid e Jessica Biel
faz o interesse amoroso
do herói no lado da resistência, liderada por Kuato
(Bill Nighy).
A direção é de Len
Wiseman. A estreia acontece em 17 de agosto no
Brasil.

nas arenas PvP (jogador
versus jogador) warpzones.
Esta medida da empresa está associada à queda
de pagantes no MMO: entre fevereiro e maio deste
ano, o jogo perdeu cerca
de 400 mil assinantes.
Anteriormente,
o
game já havia expandido
sua promoção para testes.
Já à venda, o jogo é exclusivo para PCs.

Divulgação

chegará ao mercado com a
intenção de celebrar o 25º
aniversário deste álbum, marcado por alguns dos maiores
sucessos do rei do pop.
Além do documentário,
o aniversário de 25 anos do
álbum ainda será marcado
por outro lançamento: o Bad

A Era Do Gelo 4 3D
10h50 - 13h20 - 15h50
- 18h30 - 20h50
E Aí, Comeu?
12h20 - 15h - 17h30 19h50 - 22h10
Madagascar 3: Os
Procurados
11h30
O Espetacular Homem
Aranha
12h - 15h15 - 18h20 21h30
O Espetacular Homem
Aranha 3D
11h – 14h - 17h20
O Espetacular Homem
Aranha 3D Dublado
20h30 - 23h40

Documentário
marca 25 anos
do disco Bad de
Michael Jackson
O disco Bad, um dos
maiores clássicos de Michael
Jackson, será o tema central
do novo documentário do diretor Spike Lee, amigo pessoal do cantor e realizador do
clipe póstumo de This Is It.
O ﬁlme, que já se encontra em fase de pós-produção,

A Era Do Gelo 4
12h10 - 14h30 - 17h10
- 19h30 - 21h50

Prometheus 3D
Dublado
23h20
Sombras da Noite
Dublado
21h20 - 23h50
Valente
13h50 - 16h20 - 18h50

Mais informações no
site: http://www.
cinemark.com.br/
programacao/sao-josedos-campos/centervale

25 que chegará ao mercado a
partir do dia 18 de setembro.
Este lançamento especial
contará com três CDs, dois
encartes de colecionador e
um inédito DVD, que apresenta o show completo de Jackson no Wembley Stadium
em 1988.

*Até o fechamento
desta edição o
Moviecom, cinema do
Taubaté Shopping,
ainda não havia
atualizado a
programação para o
ﬁnal de semana.
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VENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR - EMPREGOS

CONFIRA AS VAGAS DO PAT- POSTO DE
ATENDIMENTO AO TRABALHADOR
Pindamonhangaba - Moreira César

AJUDANTE DE
ELETRICISTA (com
curso na área de
elétrica)
ARMADOR DE
FERRAGENS
ASSISTENTE
CONTÁBIL
ARTE-FINALISTA
ATENDENTE DE
FARMACIA
AUXILIAR DE
ENFERMAGEM
CABELEIREIRO
CARPINTEIRO DE
OBRAS
CONSULTOR DE
VENDAS
CORRETOR DE
IMOVEIS
COSTUREIRA
(Máquina Industrial
Overloque e Reta,
Exp c/ enxoval e
roupas de bebê)

ELETRICISTA DE
MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
ENCANADOR
ENCARREGADO
DE OBRAS
ESTETICISTA
MANICURE
MECÂNICO DE
MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
MECÂNICO DE
MOTOR DIESEL
OPERADOR DE
IMPRESSORA
FLEXOGRÁFICA
OPERADOR DE
MAQUINA NA
FABRICAÇÃO DE
BLOCOS
PEDREIRO
SERVENTE DE
OBRAS
TÉCNICO EM
INFORMÁTICA

Para cadastro acesse o site: maisemprego.mte.gov.br ou comparecer ao PAT: av.
Albuquerque Lins, 138 - São Benedito, Pindamonhangaba ou av. José Augusto Mesquita, 170 - Subprefeitura de Moreira César, segunda a sexta das 8 às 16h30 horas, munido
de carteira de trabalho, RG e CPF. As vagas
podem sofrer alteração ou encerramento até
o final do expediente.

SERVIÇOS
Trabalhe em casa
- pessoas de ambos
sexos para trabalhar
com mala direta, não
é necessário experiência. Interessados deverão enviar 3 selos
R$ 0,65 para Rosimar
Bispo- Rua Madalena,
62, CEP 12420-390
- Pque. das Nações,
Pindamonhangaba.
Fazemos Limpeza
em caixas d’água.
Tel 8213-3965
Procura-se, emprego
como acompanhante de
idoso no período noturno.Tel 9205-5501
DIVERSOS
Balcão e paneleiro
Itatiaia, novo, R$300,
Tel 3643-1152 ou 91677277
Banheira hidromassagem, com bomba, usada, R$ 450. Tel 36488395 ou 9790-7954
Bicicleta Poty, média, pink, 21 marchas, cetinha, R$130.
Tel 3645-6305
Caiaque de fibra, remo
de alumínio, colete salva vidas. Tel 3643-1250
ou 9124-5064
Cabo de aço, 80 m, 1/2
polegada; 12 blocos de
vidro, 20 x 20 , novos. Tel
9115-9942
Cama de solteiro, tubular, R$ 70. Tel 8839-7211
Cama de solteiro,
ótimo estado de conservação; vitraux de
alumínio anodizado c/
vidro, 60 x 60, novo. Tel
9115-9942
Cama de solteiro, madeira maciça, R$ 100;
Colchão de mola, R$ 50
e mesa p/ computador,
R$ 80. Tel 3642-4094
Carrinho berço Love,
azul e cinza, seminovo,
R$ 150. Tel 9757-6730
Carrinho de bebê, Galzerano, em ótimo estado de conservação, R$

150,00. Tel 3522-4589
Celular samsung chat
335, seminovo, acesso
a internet. Tel 8839-7211
Climatizador, Consul,
novo, R$ 399 vendo por
R$ 250. Tel 3522-9582
ou 9114-3566
Conjunto de máquinas
e ferramentas para retíficas, broqueadora de
cilindro, mandriladora de
carcaças do motor VW,
com bolacha completa e
cavalete. Tel 3642-2524
ou 8179-6967Computador,
Processador
AMD Phenom X4, placa mãe Asus, 2 Gb memória, HD 500 Gb. Tel
9104-4537
Exaustor Continental
“Massimo”, seminovo. Tel 3643-1250
Refrigerador, Consul,
degelo seco, 110V, branco, R$ 400; pia + gabinete, branco, R$150; mesa
+ 4 lugares, R$120; impressora fiscal térmica,
Daruma FS700 c/ serrilha preta, R$ 1.100. Tel
8877-4220 ou 9110-6706
Fogão, novo, inox, 4
bocas, electolux, Tel
8839-7211
Geladeira Consul, seminova, R$ 300. Tel
3643-1152 ou 91677277
Geladeira, balcão expositor, estufa para salgados, bicicletas, arquivo de aço, camas. Tel
8213-3965
Guarda-roupa mogno, solteiro ; rack, R$
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas,
R$
300. Tel 8814-6514
Jaqueta de Couro,
preto, feminino,
tamanho M, R$ 50. Tel
3642-3740
Jogo de sofá 2 e 3 lugares, seminovo, R$
250. Tel 3523-3521 ou
9114-3560
Máquina
de
lavar
roupas, Eletrolux 7 kl,

R$400 e lavadora enxuta,
R$100. Tel 9139-2671.
Mesa de som Oneal,
com 8 canais, seminova; video cassete Hi-Fi
MTS Stereo 4 cabeça
Sharp. Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil. Tel
9115-8884
Playstation 2 Sony,
novo, 2 controles, cartão
memória e na garantia. Tel
3645-3119 ou 9168-7195
Pia de cozinha, usada,
cuba de inox, 2 metros. Tel
3643-1250
Porta de aço de 3 x 3m,
bom estado de conservação, R$ 600. Tel 91159942
Refrigerador; freezer Eletrolux, bom estado de conservação, R$ 550,00. Tel
3648-4890 ou 9771-6431
Suporte para teto de
carro p/ bicicleta; suporte
de engate para Uno; Tel
9115-9942
Smartphone HTC, câmera 5 Mg, novo, andrad 2.2.
Tel 3645-7567
Teclado Mod PSR 510,
Yamaha, efeito Ecohotronic Staner. Tel 3642-2427
Título Ferroviária. Tel
9105-0366
Topia, desempenadeira, furadeira de bancada, lixadeira de bancada. Tel 9710-9774
TV Phillips, nova, R$ 380;
ventilador Arno, novo, R$
80; sofa 3 e 2 lugares, seminovo, R$250. Tel 91143566 ou 3522-3521
Ventilador Arno, novo,
220v, de R$ 120 por R$
80. Tel 3522-9582 ou
9114-3566
Várias embalagens p/
cerveja; rádio AM, FM,
toca cd para carro; rodas
montadas, pneus 175x70
x13; macaco hidráulico;
geladeira; estufa para salgados. Tel 9708-5107
COMPRA-SE
Serra circular, cortador
de grama, Serra mármore,
vasilhames em geral. Tel
8213-3965
TROCA-SE
Geladeira 160L, consul
por uma bike de aluminium tratar 3522-4589
VEÍCULOS
VENDEM-SE
Celta 2003, preto, abaixo
da tabela. Tel 9104-8554
Corsa Sedan, 2000, vidro
e trava elétrica, precisa fazer o motor, R$ 8 mil. Tel
3637-5918 ou 9120-1790
Corsa Wind 1. 0, 2000/
2001, branco, 4 portas. Tel
3643-2714
Corsa Sedan GL 1.6 ,
97/97, verde, completo,
R$ 12.100,00 . Tel 36431612
Corsa Sedan 2008, Classic Life , R$ 1.000 abaixo
da tabela, único dono. Tel:
3648-8238
D20, 92, com carroceria
de madeira, tabela. Tel
3522-7900
Escort Hobby 1.0, 94,
prata. Tel 9110-1180
Eco Sport XLS 2006,
completa, único dono,
R$1.000 abaixo da tabela.
Tel 3648-8238 ou 91631205
Fiesta 97, vermelho, Tel
8202-0035
Fiorino 2001, pneus novos. Tel 8207-6468 ou
9627-0567
Fox 2008, 4 portas, cinza,
vidro, trava eletrica, R$ 24
mil. Tel 3641-1172
Fusca 79, 1300, R$
3.000. Tel 3643-4173 ou
8119-4264
Gol 96, trava elétrica, alerme e som. Tel 3642-1165
Gol 90, álcool, branco. Tel
3643-1745
Gol 1000i plus, Ano 1995,
Branco, completo, rodas
liga leve. Aceito troca por
carro mais novo. Tel 91489926
Kombi ano 2.010, Tel.
9746-4352
Monza SL/E, completo,
91, vinho, c/ kit gás. Tel
9136-1500

VENDE-SE

Jardim Imperial, apartamento, 2 dormitórios
e demais dependências, garagem coberta.
Tel 9174-0951 ou 8216-6194

Palio Fire 2007, branco,
único dono, R$ 18.000.
Tel 3648-3000 / 91916767
Pálio Weekend Treeking
2010, cinza caromo, completissima. Tel 9782-1158 /
9191-3300
Parati, 1.8 CL, ano 95, R$
8.300 mil + R$ 3 mil de
documentação. Tel 36488395 ou 9795-7954
Peugeot 307, Feline
2003, abaixo da tabela. Tel
9781-0235
Perua Kombi 97, bege.
Tel 9768-5533
Renault Clio 2003/ 2004,
prata, 4 portas, 2 airbag,
por R$ 13.900. Tel 36428311
Renault Clio Hatch, 4ª
geração, vid. trava elét.,
fim, cd-mp3, calefação,
abaixo da tabela ou troco por veículo chevrolet
(maior valor). Tel 97711544
Renault Sandero Expression, 1.0, 16v, Hiflex, 2009/2010, prata,
19.000Km, tabela. Tel
8204-8088
9 Siena ELX 1.0, 16V,
2001, trav vidr elétr.,
dir hidr, R$ 13.800. Tel
9137-3792
Siena 2005, vidros elétricos, dir hidr, alarme,
tabela. Tel 9179-0817
Trator ford 74, 65 CV,
diesel, com carreta
basculante, R$ 15 mil.
Tel 3642-2268
Uno Mille 1.0, 2000,
todo original, prata. Tel
9173-0682 / 9709-1715
Uno Mille, ano 95/4
portas, vinho, R$ 5 mil.
Tel 9212-2263
TROCA-SE
Apollo 1.8, motor AP,
92, por Uno 98/99,
valor de R$ 8.000. Tel
3645-8776
MOTOS
Green Safari 150 (Garini), ano 2008. TEl
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005,
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, preta, alarme, completa.
Tel 9173-0682
KANSAS, 98/99, preta,
abaixo da tabela, moto.
Tel 9120-8138
Suzuki Intruder 2007,
seminova, 6500 km.
Tel 8115-5196
YBR ED 2007/08, completa, vermelha, R$
3.000 ou troca-se. Tel
9226-9424
IMÓVEIS
VENDEM-SE
CASAS
Centro Apartamento,
2 quartos, sala, cozinha,
banheiro gar. R$ 160
mil. Tel 9746-6193
Araretama, 2 dorm, e
dem. dep., R$ 55 mil.
Tel 3642-3027
Araretama, 2 dorm, e
dem. dep. Financio. Tel
3642-8084
Alto do tabaú, 2 dorm,
close, e dem, dep, gar,
quint, rua Gal Júlio Salgado, 790. Tel 3642-2951
Avenida Abel C. Guimarães, apart. 2 dorm,
sala 2 ambientes, banh
social. Tel 9775-8200
Beta, a/t 250m² com
duas casas, 2dorm,
e dem dep, R$ 80 mil
cada. Tel 8126-7087
Bela Vista, 2 dorm, e
dem. dep, 300m², R$
128 mil. Tel 9707-1591
Boa Vista, sobrado,
a/c 209m², 4 dorm, na
rua José Alves Paloma,
67. Tel 8112-4379 ou
3642-4379
Bosque, 2 casas independentes, R$ 130.000,

Tel (13) 9115-8107
Campo
Alegre,
2
dorm., e dem. dep., garagem coberta ou troco
por terreno, aceito financiamento. Tel 36431770 ou 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm,
1 suite, edícula, R$
250.000. Tel 88397465 / 8803-4573
Campo Belo, apartamentos, novo, 2 dorm,
sendo 1 suite, dem
dep, gar, R$ 170 mil. Tel
3642-3740
Cidade Jardim, edícula,
terreno de 250 m², R$ 75
mil. Tel 9181-0245
Crispim, 240 m², 2
quartos,dem dep, gar,
lav e 1 quarto e banh nos
fundos.Tel 3642-2470
Crispim, 3 quartos,
edícula e demais dependências. R$ 190
mil. Tel 8839-7211
Jardim Aurora, sobrado 3 dorm. (1 suite),
sala 2 amb, coz americana, ampla área exterma. Tel 3642-1124
ou 9772-5171
Jardim Aurora, divisa com o Campo Belo,
nova, 2 dorm. (1 suíte),
dem. dep., gar, Aceita
financiamento. Tel 36431770 ou 9123-4503
Jardim Rezende, sobrado, 93m², novo, 2 dorm, e
dem dep, 2 banh, gar, R$
135.000. Tel 3648-5776
ou 9127-5485
Jardim Regina, 2
dorm., e dem dep, toda
muradaantiga, rua 12.
Tel 3637-6210
Lessa, 120m², desocupada, R$ 290 mil. Tel
9167-7277 ou 36431152
Vila São João, suite,
quarto, banheiro social,
coz, sala, R$150 mil.
Tel 9114-0847
Maricá, 2 dorm, dem.
dep, R$ 140 mil. Tel 91564167
Moreira César, CDHU
Ipê II, 1 dorm, dem
dep, gar, R$ 38.000.
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU
Ipê II, 3 dorm, dem
dep, gar, quitada. Tel
9173-0682
Moreira César, próximo
à praça São João, sobrado, 2 dorm., sendo 1
suite, e dem dep., com
ponto comercial, R$ 140
mil. Tel 9153-7933
Morumbi, 3 dorm, sendo 1 suite e dem dep, R$
190.000. Tel 3643-4242
Mombaça, seminova,2
dorm e dem. dep, R$ 130
mil. Tel 3643-1783 / 91191656
Mombaça, 3 cômodos,
R$ 78.000. Tel 97744108
Mombaça, 2 dorm. R$
140.000. Tel 3642-3027
Mombaça, apartamento, 2 dorm e dem dep,
R$150 mil. Tel 36431783 / 9119-1656
Ouro Verde, c/ 2 lotes,
2 dorm, dem dep, ponto comercial. aceita-se
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmeiras, 3 dorm, sendo 1
suite, dem dep, jardim
de inverno, coz americana, gar 2 carros,
quintal e cerca elétrica, A/T 200 m² - A/C
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos,
sobrado, 3 dorm e
dem dep, 4 banh, ár/
ser, quartinho no fundo
e gar, rua Cap Vitório
Basso, R$ 250.000. Tel
3522-4589
Próximo ao Pão de
Açúcar, Ed. Juliana,

apartamento (72 m²)
2 quartos, sala, coz,
ban, uma vaga, c/ móveis plan Italinea, R$
135.000,
condomínio
R$ 75,00. Tel 9184-7669
Real Ville, ou aluga-se,
3 dorm.,2 suites, com
hidromassagem,pla-car
solar, banheiro social,
lavabo, sala de estar,
sala de TV, cozinha,
despensa, área de lazer, 2 sacadas, var, qun,
canil, gar coberta para 2
carros. Tel 3642-3740
Taubaté, sobrado, 2
suítes + 2 dorm. e dem
dep., A/T 290m² e A/C
208m². Aceita imovel
como parte do pagnto. Tel 8146-4313 ou
8116-7386
Ubatuba, próxima da
praia. Tel 9768-5533
Ubatuba, Chalé de 30m²,
a/c 1200m², R$40.000.
Tel 9768-5533
Vila São Benedito, 2
casas construídas no
mesmo terreno, toda
de laje piso frio, área
de serviço e garagem,
bem localizadas, totalmente independentes,
inclusive água e luz.
Cel. 9154-0918
ALUGAM-SE
Centro, aluga-se 4 salas
comerciais; 2 pontos comerciais 230 metros quadrados. Tel. 9746-6193
Rua João Gama, centro, apartamento com
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a
30m da Praia Maranduba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,
casa nova, mobiliada,
a 100 metros da praia,
reservas com antecedência.Tel. 3642-3740
ou 9736-7019
TROCA-SE
São José dos Campos,
casa, centro por casa
em Pinda, na região
central ou vendo R$ 170
mil.Tel 8141-3359
COMERCIAL
kitnetes, 2 dorms, 1
vaga na garagem. Tel
9746-6193
Loja de roupas , artigos de couros e acessórios, valor a combinar. Tel 3527-1203 ou
9229-9787
Quartos para moças,
individual, com banheiro em São José dos
Campos, R$ 200. Tel
8141-3359
Padaria e confeitaria,
ótima localização, com
moradia. Tel 9141-1700
Ponto comercial, no

centro, passo parcelado e aceito carro. Tel
9196-7993 / 8838-8225
Salas comerciais perto do Bosque. Tel
9765-9995
Sala comercial, Travessa Rui Barbosa, 34, centro, 44m². Tel 9707-1591
Salas comerciais, com
banheiro e sacada, na
Vila São Benedito. Tel
8112-5697 ou 9220-1831
Salão de beleza, vendo, na praça Santa
Luzia, funcionando há
2 anos, lugar para 4
profissionais. Tel 91048071 ou 8207-5158
CHÁCARA
VENDEM-SE
Goiabal, 1.100m², cercada com alambrado, R$
43 mil. Aceito troca.Tel
3648-8395 / 9790-7954
Lagoinha, 11 alqueires,
c/ 3 casas R$ 250.000
ou troco c/ casa no centro. Tel 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ casas, 7 alqueires, 7 km
da cidade R$190.000
Tel 3645-5896
Mandu, estrada do Trabiju, fins de semanas,

aniver e casamento,
galpão p/ jogos, quiósque c/ churr, banh, piscinas. Tel 9620-8641.
dorm e dem dep, a/t
21.000m², R$ 300 mil.
Tel 3643-4242
Ribeirão
Grande,
4500m², com casa,
quiosque, água corrente, lago, R$ 200 mil. Tel
3642-3027
Shangri-lá, 2.100m² .
Tel 3643-1745
TERRENOS
Na cidade de Cunha,
12.000m² c/ mata, R$
36 mil. Tratar na rua
Aracajú, 100 - Terra
dos Ipês.
Bom Sucesso, ótima
localização. Tel 97342869
Cruz Grande, com rio,
15.000m², R$ 150 mil.
Tel 3643-4242
IpêII, com escritura.
Tel 3637-1494 / 91730682
Mombaça, meio lote,
murado c/ 2 cômodos,
R$ 70 mil. TEl 91171439
Yassuda, 250m² todo
murado. Tel 9111-3609
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Pinda preparada para os 56º
Jogos Regionais de Caraguatatuba
Em busca do bicampeonato nos Jogos Regionais, a
delegação de Pindamonhangaba viaja a Caraguatatuba
na próxima semana com
430 atletas e 80 proﬁssionais da comissão técnica.
O título inédito para cidade foi conquistado no ano

passado, quando a competição foi realizada em casa.
Pinda venceu a favorita São
José dos Campos por 361 a
334 pontos no saldo geral.
Pinda estará competindo em 24 modalidades pelo
masculino e feminino, exceto no biribol e bocha, que

Deﬁnida seleção
de malha para os
Jogos Regionais

serão apenas a equipe masculina; e a ginástica rítmica, com a equipe feminina.
As outras modalidades são:
atletismo, atletismo PCD,
basquete, capoeira, ciclismo
(velocidade, mountain bike
e BMX), damas, futebol,
futsal, ginástica artística,

handebol, judô, caratê, natação, natação PCD, taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia, vôlei e xadrez.
A expectativa da cidade é conquistar o bicampeonato da melhor maneira
possível, mesmo sabendo
que encontrarão equipes

fortes pelo caminho. “O
título do ano passado deu
mais força para Pindamonhangaba e nos colocou
como potência do esporte
na região. O objetivo é ir
para Caraguatatuba e lutar
de igual para igual com os
adversários”, enfatizou o

secretário de Esportes da
cidade, Antônio Carlos Macedo Giudice.
A abertura dos 56º Jogos Regionais está marcada
para o dia 18 de julho, às
18h30. A competição segue
até o dia 28.

Ginástica artística conquista diversas
medalhas na Copa São Paulo
Divulgação

A Liga Municipal de Malha de Pindamonhangaba
deﬁniu na última terça-feira
(10), a equipe que representará a cidade nos Jogos Regionais de Caraguatatuba entre
os dias 22 e 28 de julho.
O técnico da seleção, Dirceu Machado, convocou seis
atletas, entre eles três campeões regionais no ano passado
e mais três novos atletas: Lucas Ouverney, Carlos Barros
(Bill) e Odair Ramalho, campeões dos Regionais de Pinda, além do jogador Emerson Gouvêa, Sérgio Soares
(Campeões Paulista de Seleção 2011) e Rodrigo Soares
(campeão dos Regionais de
Pinda 2011 série B).

Nesses últimos dias que
antecedem a competição, a
equipe treina forte, fazendo
vários amistosos na cidade e
se preparando para enfrentar,
na primeira fase dos jogos, as
seleções de Caraguatatuba e
Taubaté.
“Nos últimos anos sempre
temos alcançado excelentes
resultados, estando sempre
entre os três primeiros e esse
Regional será especial, pois
somos os atuais campeões e
vamos para defender o título”,
disse o técnico de Pindamonhangaba, Dirceu Machado.
O primeiro compromisso da cidade nos jogos
será contra a cidade anﬁtriã, no dia 22.

Nescau se
prepara para
novo desaﬁo
Divulgação

AIANDRA ALVES MARIANO
O atleta Marcos Rodrigo Nescau, de Pindamonhangaba, se prepara para
enfrentar um novo desaﬁo
neste ﬁm de semana.
Ele viaja para Boa Esperança (MG), onde participa de uma prova de 150
km válida pelo Campeonato Brasileiro. O objetivo é melhorar ainda mais
sua colocação no Ranking
Brasileiro de corrida de
aventura. Na prova, Nescau
enfrentará 36 quilômetros
de canoagem, 90 quilômetros de mountain bike, 36
de corrida, orientação por
mapa e bússola e Rapel de
40 metros, num total de 162
quilômetros de prova.
Recentemente, ele conquistou mais duas vitórias
importantes. No ﬁnal de
junho ele ﬁcou em terceiro
lugar numa prova de mountain bike em Potim (SP),
com a distância de 55 quilômetros a competição contou com aproximadamente
90 atletas.
No início de julho, foi a
vez de competir na Expedição Chauás, válida para
o Campeonato Brasileiro e

A equipe de ginástica artística de Pindamonhangaba
teve um excelente desempenho na Copa São Paulo.
O evento reuniu 80 ginastas
de 11 clubes. A competição
ocorreu no clube A Hebraica, no último dia 7. Esta
prova é realizada pela Federação Paulista de Ginástica.
Participaram da Copa,
representantes da Secretaria
de Esportes de Pindamonhangaba, AABB-SP, Serc
Santa Maria - São Caetano
do Sul, A Hebraica - SP, Esporte Clube Pinheiros-SP,
Prefeitura de Campinas,
Prefeitura de Jandira, Clube de Regatas e Natação Campinas, Clube Tietê - SP,
Academia Lekich – Ubatuba, e Sesi-SP.
A equipe de Pinda foi
formada pelos treinadores:
Marcelo Ronconi, Paula Fernandes, Douglas de
Almeida; e pelos ginastas: Dayane Evelin, Analuz Araújo, Monique Ellen, Beatriz Barbosa, Lívia
Louzada, Suelen Teixeira,
Rodrigo Bordão, Guilherme
Maia, Erick Leite e Wellington Gabriel.
A equipe feminina competiu no salto sobre a mesa,
paralelas assimétricas, trave
de equilíbrio e solo. A masculina, nas provas de solo,
cavalo com alças, argolas,
salto sobre a mesa, paralelas
e barra-ﬁxa.

Equipe de ginástica artística de Pindaa tem excelente desempenho na temporada

“Visando a participação
nos Jogos Regionais, que
acontecem agora em julho, a

equipe teve uma boa participação e conquistou um total
de oito medalhas para a ci-

dade. Foram quatro de ouro,
uma de prata e três de bronze”, comenta Ronconi.

Conﬁra as classiﬁcações:
Resultado Feminino
Categoria Mirim
Maria Beatriz - 1º lugar
individual geral
Categoria Pré-Infantil
Analuz Araújo - 1º lugar
individual geral

Categoria Infantil
Suelen Teixeira - 3º lugar
individual geral
Categoria Juvenil
Dayane Evelin - 1º lugar

Resultado Masculino
Categoria Pré-Infantil
Rodrigo Bordão - 2º lugar
individual geral
Guilherme Maia - 3º lugar
individual geral

Categoria Adulto
Monique Ellen - 3º lugar

Categoria Juvenil
Wellington Gabriel - 1º lugar”

Escolinha de handebol: ainda há vagas
Nescau viaja para Boa
Esperança (MG) para
participar de prova pelo
Campeonato Brasileiro

Paulista de Corrida de Aventura, que aconteceu em Pedro
Toledo (SP). Nescau concorreu na categoria solo, onde
está na quarta posição do
ranking brasileiro. zNescau está se preparando e
buscando patrocínio para
participar de duas importantes provas neste ano.
Uma delas é a Expedição
300 km, a maior corrida de
aventura solo do mundo; a
outra é a La Mission 160 km
que vai acontecer em dezembro, no Chile.

Confira os dias e locais de aulas de handebol

O handebol em Pindamonhangaba cresce a cada
dia, principalmente após a
conquista inédita das meninas da cidade no Campeonato Brasileiro em
Goiânia, que aconteceu
em junho.
Crianças e adolescentes
que quiserem fazer parte das
escolinhas de treinamento
do handebol podem procurar os ginásios para as últimas vagas.
As aulas acontecem no
Centro Esportivo “Zito”, em
Moreira César; Centro Esportivo João do Pulo; no Ara-

retama; e “Pai João”, na Vila
São Benedito. De acordo
com a Secretaria de Esportes,
em cada turma restam apenas
10 vagas.
“São poucas turmas que
têm vagas, algumas já estão
fechadas desde o começo
do ano”, explicou Priscila
Mateus, gestora de esportes
de Pindamonhangaba.
Para preencher as últimas vagas, os interessados
precisam comparecer ao ginásio de esportes desejado e
levar duas fotos 3x4, cópia
do RG ou certidão de nascimento .

Local

Horário de treinos

Dias

CE “Zito” –
Moreira César

7h30

Segundas
e quartas

CE “Zito” –
Moreira César

15 horas

Terças e
quintas

CE “João do
Pulo”

7h30

Terças e
quintas

Araretama

18h30

Segundas
e quartas

Pai João

17 horas

Terças e
quintas

Pai João

18 horas

Terças e
quintas
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Aerocross agita
Parque da Juventude
no fim de semana
Para quem gosta de muita
adrenalina e ação, no sábado
(14) e domingo (15) acontece, no Parque da Juventude,
localizado na avenida Manoel César Ribeiro, o esperado Aerocross Pinda.
A prova é tradicional em
Pindamonhangaba e faz
parte das comemorações

do aniversário dos 307
anos da cidade.
No sábado, os pilotos farão os treinos livres, a partir
das 12 horas. A competição
ocorrerá domingo, a partir
das 9 horas. A entrada é gratuita. O evento vai contar com
a participação de mais de 100
pilotos de todo o Brasil.

Quem for ao Parque da
Juventude terá o privilégio de
acompanhar as disputas entre
as categorias MX Nacional
230, MX Nacional Pro, MX
85cc, MX 65cc, MX 2 Tempos, MX3 (35 anos), MX2
250cc, MX1 450cc e MX
Open (força livre) na 9ª edição do Aerocross Pinda.
manuresende / supersession.com.br

Neste final de semana mais de 100 pilotos de todo o Brasil estarão reunidos no Parque da Juventude, em Pindamonhangaba

Menino do
Castolira está
sendo monitorado
pelo São Paulo FC
Rubens Chiri/São Paulo FC

O técnico, Ney Franco, com Luis Henrique

O atleta Luis Henrique,
morador no bairro Castolira,
em Pindamonhangaba, está
sendo monitorado pelo São
Paulo FC da capital. Há mais
de 1 ano o atleta mirim está
sendo observado, e a cada
3 meses ele se apresenta no
Centro de Formação de Atletas, na cidade de Cotia para
uma semana em avaliação.
Junto com Luis Henrique
também estão sendo monito-

rados os atletas Vinicius, de
Ubatuba, e Michael, de Campos do Jordão.
Estes atletas têm o
acompanhamento
do
agente Fifa Neto e dos
professores Alcides Barbosa Júnior (Jú) e Adalberto Fabiano Figueira
(Beto), que administram a
carreira de vários atletas
profissionais que atuam em
diversos clubes.

Seleção Sub 17 vence Seleção de
Ilha Bela e mantém liderança
Pelo Campeonato da Associação Paulista, a Seleção
Sub 17 de Pinda jogou no
último dia 7, em Ilha Bela,
no Estádio Municipal “Eurípedes da Silva Ferreira” e
venceu a seleção local por
1 x 0, gol marcado pelo atacante Dadinho. Mesmo com
gramado totalmente encharcado pela chuva, a garotada superou as dificuldades e
com a vitória se manteve na
liderança em seu grupo.
Técnico - Guina; auxiliar
técnico - Pedrão. Atletas: Renan - Lucas - Edgar - Diego Vinícius - Gabriel -Nei - Leo
Rabisco - Thermes. Preparador físico, Gilson Pituca
- Índio - Matheus - Thiago
- Dadinho - Ramos - Ranieri. Massagista - Pinguim, e
diretor - Luis Antonio.

Divulgação

A Seleção Sub 17 de Pinda é líder no Campeonato da Associação Paulista

Festival de Férias atrai público de todas as idades
Começou na quarta-feira
(11), na escola José Gonçalves da Silva “Seu Juquinha”,
no bairro Liberdade, a mais
uma edição do Festival de
Férias 2012 com jogos, brincadeiras, teatro, oficinas de
artes e pipas, concurso de
dança e brinquedos infláveis.
As atrações são gratuitas e se
estendem até o dia 22 de julho em outras quatro escolas
e no Bosque da Princesa.
As atrações começam às
13h30 e prosseguem até as
17h30 todos os dias, variando com animações de palhaços, festival de esportes
e também programação para
adultos e pessoas da Melhor
Idade (bingo, oficinas de arte
e palestras).
Nesta sexta-feira (13), haverá festa temática rock (Dia

Divulgação

Várias atividades marcam o Festival de Férias nos ginásios de esporte da cidade

do Rock), festival de brincadeiras de rua e um grande
jogo. Também estão sendo
realizadas orientações referentes à postura para crian-

ças e adultos de como levar a
mochila corretamente e como
sentar de forma adequada,
mostrando como movimentos rotineiros também preci-

sam de uma postura correta.
Confira as datas e locais
que você pode levar seu filho
para o Festival de Férias e vivenciar momentos de lazer.

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 13 de julho de 2012

17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Departamento de Assistência Social

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL TORNA PÚBLICO O RESULTADO
DA SELEÇÃO DO PROCESSO CLASSIFICATÓRIO DOS CANDIDATOS A BOLSA DE ESTUDOS DO
COLEGIO “DR. JOÃO ROMEIRO”.

XXII ANOS DE TROVA EM PINDA

OS CANDIDATOS CLASSIFICADOS DEVERÃO COMPARECER A SECRETARIA DA ESCOLA NO

Alimentos orgânicos Uma boa pedida!

HORÁRIO DAS 14h as 21h30 PARA EFETUAREM AS RESPECTIVAS MATRÍCULAS
OS APROVADOS EM SUPLÊNCIA DEVERÃO PROCURAR A REFERIDA SECRETARIA PARA
INFORMAÇÕES SOBRE DISPONIBILIDADE DE FUTURAS VAGAS.

ADMINISTRAÇÃO

Não por acaso os reflexos do XXII Concurso de Trovas de Pindamonhangaba, que tiveram seu ponto culminante nos dias 07 e 08 de julho
de 2012, foram e vêm sendo altamente positivos. O Prof. Pedro Mello,
em seu blog, já exaltou ao extremo o casal Helena/Valdez, em matéria
à qual ele dá o título de: “Pindamonhangaba = Parada Obrigatória do
Trovismo Brasileiro!

CLASSIFICADOS
Nome Completo
1º

Juliana Graziele da Silva

2º

Jaqueline Nazareth de Souza

3º

De Natal/RN o consagrado poeta/trovador José Lucas de Barros (que
também esteve presente, abrilhantando o evento, ao lado do não menos
agraciado Prof. Garcia) envia-nos, emocionado, versos feitos em louvor
a nossa cidade:

Suziane Mendes Melo

4º

Carolina Oliveira de Souza

5º

Katia Mara dos Santos Carlota

6º

Juliana Azeredo Claro de Oliveira

7º

Patrícia Aspleno Reis de Oliveira

MEU NOVO AMOR
(Aos amigos José Valdez, José Ouverney e queridos familiares.)

ADMISTRAÇÃO
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
Lilian de Cassia Araujo

Muito alegre, fui a Pinda
como simples trovador,
mas a cidade é tão linda,
que agora é meu novo amor!

ADMINISTRAÇÃO
SUPLENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Nome
Completo
SECRETARIA DE
SAÚDE
E ASSISTENCIA SOCIAL

Pinda, Pindamonhangaba,
quero ser teu trovador!
Aí, a tristeza acaba
e eu esqueço a minha dor!

Departamento de Assistência Social
Aline Moreira da Silva

8º

LOGÍSTICA

CIAS – CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Euclides de Figueiredo, nº 92, Alto do Cardoso. CEP: 12443-630 – Pindamonhangaba – SP.
Fone: (12) 3643-1607 / Fax: (12) 3643-1609.
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CLASSIFICADOS
Nome Completo

1º

Tua Casa da Memória,
um grandioso Museu,
é o monumento da história
de um tempo que não morreu!

Rogério de Almeida Pedroso

2º

Leandra Souza Vieira

3º

Agata Nohara dos Santos

4º

Cristiane Aparecida Marcondes Antonio

5º

Maria Aparecida Pedroso Bento

LOGISTICA

Aí, perto, ao som da brisa
carinhosa e feiticeira,
o Paraíba desliza
namorando a Mantiqueira.

Drª Alexandra Manfredini, biomédica e coordenadora do Núcleo de Diabete do Laboratório Cedlab
Sugestões de temas e dúvidas - alexandra@laboratiocedlab

SUPLENTES

Sustentabilidade na alimentação. Essa é a pedida de um
grande numero de pessoas hoje em dia, que buscam uma vida
mais saudável.
Esse grupo de pessoas, de modo geral, tem buscado no seu
dia a dia consumir produtos que priorizem uma saúde equilibrada e que gere benefícios à vida.
Nos produtos que procuram consumir, encontramos os alimentos orgânicos – como frutas, verduras, hortaliças, carnes e
cereais. Seu consumo resulta em grande benefício à saúde.
Mas, o que seriam alimentos orgânicos e quais as vantagens
de incluir esses alimentos em nosso cardápio diário?
Bem, os alimentos orgânicos são todos os alimentos produzidos em sistemas que não se utilizam de agrotóxicos ou insumos artificiais, como inseticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas ou adubos químicos. Para um alimento processado ser
considerado orgânico, é preciso que ele contenha pelo menos
95% de ingredientes originados da agricultura orgânica.
Basicamente, são os mesmos alimentos que consumimos
diariamente, só que com processos de produção diferentes, que
seguem rígidas regras de cultivo.
As vantagens de consumir produtos orgânicos são grandes:
Os alimentos orgânicos são mais saudáveis, pois são livres de
agrotóxicos, hormônios e outros produtos químicos; São mais
saborosos; Sua produção respeita o meio ambiente, evitando a
contaminação de solo, água e vegetação e evita problemas de
saúde causados pela ingestão de substâncias químicas.
Infelizmente ainda encontramos poucos alimentos orgânicos na prateleira dos supermercados ou nas feiras, mas isso tende a mudar com o aumento da procura desses produtos.
Portanto, o que acha de incluir na próxima refeição um desses alimentos?
Pense Nisso!

NÃO TEM CANDIDATOS

MEIO AMBIENTE

Pinda, bonita princesa
dessa grande região,
perdoa, mas estás presa,
pra sempre, em meu coração!

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA MULHER - CMDM
CONVOCAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2012
Ficam as senhoras conselheiras titulares e suplentes, do CMDM convocadas a comparecerem,
na data e local abaixo, para a realização da 1ª reunião extraordinária, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
Aprovação de alteração no Regimento Interno.
Dia:
16/07/2012 (segunda-feira)
Horário: 18h (tolerância de 10min)
Duração: Aproximadamente 2 horas
CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social
Local:
(de frente com a Prefeitura).
Na impossibilidade do comparecimento, a conselheira deverá justificar sua ausência no Setor
Executivo e informar a respectiva suplente.
Ana Maria Braz Cavalcante
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

CLASSIFICADOS
Nome Completo
1º
2º

José Lucas de Barros
Pirangi, 10/7/2012.

3º
4º
5º

Divulgação

6º
7º

Socrates de Lima Romão
Eliandro César Pereira
Michele Barbosa de Oliveira
Jose Andre Bejani
Edilson Miranda da Silva Brito
Fábio Alexandre Gonçalves de Oliveira
Tatiane Caroline Gomes da Silva

PREFEITURA
MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
8º
Felipe dos Santos Teixeira
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL
de Assistência
Social
9º Departamento
Camila de Sousa
Generoso

CIAS – CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Euclides de Figueiredo, nº 92, Alto do Cardoso. CEP: 12443-630 – Pindamonhangaba – SP.
Fone: (12) 3643-1607 / Fax: (12) 3643-1609.

MEIO AMBIENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 24.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.07.2012.
Às dez horas do dia seis de julho de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima Quarta
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e
presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos
da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 25.ª Sessão Ordinária, realizada em
03.07.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr.
Fernando Monteiro Cozzi: DEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0102/12 Angela dos
Santos Garcia. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva: INDEFERIDO, por votação unânime:
Recurso 1-0124/12 Maria Lucia Nunes do Prado, Recurso 1-0127/12 Marcos Ferreira Vieira.
III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime:
Recurso 1-0120/12 Dettal Part Participações Imp Exp e Com Ltda, Recurso 1-0126/12 Ricardo
Afonso da Silva. IV – CETRAN: Encaminhamento do Recurso: 1-0043/12 Luis Augusto Mariano,
para julgamento em 2ª instância.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 06 de Julho de 2012.

NÃO TEM CANDIDATOS

SEGURANÇA DO TRABALHO
CLASSIFICADOS
Nome Completo
1º
2º
3º

Também a Prefeitura, Secretaria de Cultura e Biblioteca Municipal
homenagearam José Valdez com um Diploma de Honra ao Mérito, pelos
vinte anos de UBT, completados em 2012, sempre sob a batuta deste
incansável vate, ciceroneado por sua esposa Helena, que também foi
saudada por ser a aniversariante da noite. Valdez, em contrapartida, homenageou a todos que o têm auxiliado durante a longa e árdua jornada.
Paralelamente tivemos o desfecho do “XVIII Juventrova”, coordenado
por Altair F. Carvalho.
Presentes ao evento várias autoridades: Prefeito João Ribeiro e esposa Angélica, Vereadores Jair Roma e Dona Geni, Professor Syllas Pucinelli. E também trovadores dos estados de São Paulo, Paraná, Minas
Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.

4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º

Edson José Gonçalves
Mauro Lucio Silva da Costa
Rayanne Cassia de Oliveira Monteiro
Juliana Antunes da Costa
Aline dos Santos Pacheco

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Briza Lucci Mause
Cícero Ferreira Alves
Katia Helena de Moura e Silva Pascoal

Ata da 25.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 03.07.2012.

Barbara Fileto
Charliane dos Santos Silva
Katellyane Aparecida Rangel dos Santos
Karine Aparecida Rafael Marcelino

13º
PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Tiago da Silva Souza

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

14º

Departamento
Social
Patricia
RamosdedaAssistência
Silva

SEGURANÇA DO TRABALHO

No cenário da Trova brasileira Pindamonhangaba goza de um conceito inabalável, graças ao esforço conjunto: UBT, Prefeitura, Biblioteca
Municipal e Professores de dezenas de escolas.
A todos, os efusivos cumprimentos da coluna “Falando de Trova”!

SUPLENTES
CIAS – CENTRONome
INTEGRADO
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Completo
Rua Euclides de Figueiredo, nº 92, Alto do Cardoso. CEP: 12443-630 – Pindamonhangaba – SP.
15º
Fone: (12)
3643-1607
/ Fax: (12) 3643-1609.
Carlos
Rafael
de Oliveira

16º
José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhanbense de Letras) Cadastre-se no site www.falandodetrova.com.br (o seu portal de

17º

trovas na Internet)

18º
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
26º

3

Às dez horas do dia três de julho de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima
Quinta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e
presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza
Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 23.ª Sessão Extraordinária, realizada em
28.06.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr.
Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0098/12 Mauro Anisio da Silva, Recurso 1-0101/12 Vicente de Paula Almeida. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da
Silva: DEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0103/12 Angela dos Santos Garcia; INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0118/12 Gelson Araújo de Souza. III– RELATOR:
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: DEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0123/12
Sonia de Fátima Cintas Gracia; INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0111/12 Jose
Fernandes de Oliveira Barbosa, Recurso 1-0117/12 José Carlos Ribeiro. III – EXPEDIENTE:
Ofício 031/12 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da
JARI para publicação. IV – CETRAN: Encaminhamento dos Recursos: 1-0072/12 Ivair Benega
Alves e 1-0084/12 José Alves Silva, para julgamento em 2ª instância.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 03 de Julho de 2012.

Maria José Damasceno da Silva
Rosiane Márcia Marcondes dos Santos

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Jorge Luiz dos Santos Junior

Convocação - 14ª Reunião Ordinária 2012 - CMDCA
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecerem, na
data e local abaixo, para a realização da “Décima Quarta Reunião Ordinária” do ano em curso,
cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
—
Informes e convites
—
Leitura de atas
—
Violência nas escolas (reunião OAB/SP)
—
Semana do Adolescente (proposta da comissão de eventos)
—
Relatório do Conselho Tutelar sobre a Feira da Fraternidade
—
Lar Irmã Julia
—
Assuntos diversos
Dia: 		
17/07/2012 (terça-feira)
Horário: 17h (dezessete horas) – tolerância de 15 minutos
Duração: Até 2 horas.
Local:
CRAS - Centro
		
Rua Euclides Figueiredo, 132 – Centro
Maura Salgado Valentini
Presidente em exercício

Lais Fonseca
Maria dos Prazeres Pereira Morais
Fernanda Maria dos Santos
Edson Luiz Vital
Luis Felipe Ramos de Barros
Felipe Nascimento
Maicon Douglas Leite da Costa
José Alfredo Ribeiro

PINDAMONHANGABA, 13 DE JULHO DE 2012.

ANA MARIA RITA GOMES
DIRETORA DA ASSISTENCIA SOCIAL

LICENÇA DA CETESB
NOBRECEL S. A. CELULOSE E PAPEL, torna público que requereu a CETESB a
renovação da Licença de Operação N° 3003208 para Celulose de todos os tipos,
fabricação de, sito à ROD VEREADOR ABEL FABRÍCIO DIAS, S/Nº, KM 155, MOREIRA CÉSAR PINDAMONHANGABA/SP.
CIAS – CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua Euclides de Figueiredo, nº 92, Alto do Cardoso. CEP: 12443-630 – Pindamonhangaba – SP.
Fone: (12) 3643-1607 / Fax: (12) 3643-1609.

LICENÇA DA CETESB

NOBRECEL S. A. CELULOSE E PAPEL, torna público que requereu a CETESB a
renovação da Licença de Operação N° 3003209 para Celulose de todos os tipos,
fabricação de, sito à ROD VEREADOR ABEL FABRÍCIO DIAS, S/Nº, KM 155, MOREIRA CÉSAR PINDAMONHANGABA/SP.
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 13 de julho de 2012

06/07/2012
09:00:31
Exercício de 2012

CAMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Controle de Execuçao Orçamentaria
CAMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
BALANCETE SINTÉTICO - FINANCEIRO
Junho de 2012
RECEITAS
Conta

Descrição

Anterior

Controle de Execuçao Orçamentaria DESPESAS
Acumulado
Conta
Descrição
BALANCETE
SINTÉTICO - FINANCEIRO

Período

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
611000.001

Anterior

Período

Acumulado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Recebimento de Duodécimo do Exercício
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

3.325.000,00
3.325.000,00

665.000,00
665.000,00

Junho
Legislativade 2012

3.990.000,00 01
3.990.000,00

2.640.813,11
2.640.813,11

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEITAS

3.253.540,43
3.253.540,43

DESPESAS

722110.001
722110.002
722110.003

RECEITAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Conta
Descrição
INSS - TERCEIROS
INSS - SERVIDORES
INSS - VEREADORES

14.237,45
97.320,42
19.522,78

2.380,29
21.158,74
3.877,02

16.617,74
118.479,16
23.399,80

722130.001
722200.001

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PENSAO ALIMENTICIA

6.212,59
11.211,43

556,41
2.618,58

6.769,00
13.830,01

721200.001

RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2011

722310.001
722420.001

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA

122.752,13
5.822,47

26.339,64
1.081,95

149.091,77
6.904,42

722110.001
722110.002

INSS - TERCEIROS
INSS - SERVIDORES

722520.001
722520.002
722520.003
722540.003

CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN
MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN.
CONTRIBUIÇAO SINDICAL
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

30.176,73
96,32
5.413,89
57.006,17

4.845,35
0,00
0,00
13.138,43

35.022,08
96,32
5.413,89
70.144,60

722110.003
722130.001
722200.001
722310.001

INSS - VEREADORES
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
PENSAO ALIMENTICIA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

722540.004
722599.001

CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A
VALE TRANSPORTE

69.860,20
3.129,15

11.448,87
727,49

81.309,07
3.856,64

722420.001
722520.001

RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA
CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN

722599.002

CREDITO DE TERCEIROS

724530.001

RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

612.727,32
612.727,32

Anterior

Período

TRANSFERÊNCIAS
CONCEDIDAS
Acumulado
Conta
Descrição

621000.001

Devolução de Duodécimo do Exercicio Anterior
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

1.325.038,87
1.325.038,87

Anterior

Período

0,00
0,00

1.325.038,87
1.325.038,87

177.952,05

154,80

178.106,85

10.412,24
100.634,39

4.400,15
21.566,49

14.812,39
122.200,88

19.162,89
5.470,71
11.829,86
122.655,34

4.014,70
1.298,29
2.618,58
28.540,36

23.177,59
6.769,00
14.448,44
151.195,70

4.512,27
30.176,73

1.571,54
4.845,35

6.083,81
35.022,08

0,00

96,32

96,32

5.413,89

0,00

5.413,89

30DESPESAS
de junho
de 2012
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

8.842,23

2.431,85

11.274,08

722520.002

MENSALIDADES DO SINDICATO SERV. PUB. MUN.

16.896,28

2.293,25

19.189,53

722520.003

CONTRIBUIÇAO SINDICAL

468.500,24

92.897,87

561.398,11

722540.003
722540.004
722599.001
722599.002
724530.001

CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A
VALE TRANSPORTE
CREDITO DE TERCEIROS
RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA

67.062,37
84.035,46
2.320,80
7.704,05
25.431,70

0,00
11.984,02
1.535,84
1.851,11
2.949,40

67.062,37
96.019,48
3.856,64
9.555,16
28.381,10

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

674.774,75

87.426,95

762.201,70

DISPONIBILIDADES
TESOURARIA

0,00

BANCOS
COMUM
APLICAçãO
TOTAL DOS BANCOS

DISPONIBILIDADES
TESOURARIA

0,00

BANCOS
COMUM
APLICAçãO
TOTAL DOS BANCOS

49,38
1.606.974,68
1.607.024,06

-4.111,06
821.752,23
817.641,17

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES

1.607.024,06

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES

TOTAL GERAL

6.158.422,17

TOTAL GERAL

817.641,17
6.158.422,17

30 de junho de 2012
Página: 1
RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
PRESIDENTE DA CAMARA

GERALDO MARINS CAMPOS FILHO
DIRETOR DE FINANÇAS

FABIANO ROSA DO AMARAL
CONTADOR

RG : 15.992.893

CRA : 52015

CRC : 1SP268781/P-9

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
MEDLEY RIBEIRO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão soldador, estado civil
solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia
3 de novembro de 1989, residente e domiciliado Avenida Alemanha nº 116, Pasin, Moreira
Cesar, neste município, filho de EDSON DE SOUZA e MARIA APARECIDA RIBEIRO.
JÉSSICA MATEUS DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
no dia 6 de agosto de 1991, residente e domiciliada Rua 13 de maio nº 555, Crispim, nesta
cidade, filha de JOSÉ BENEDITO DE JESUS e NILZA MATEUS DE JESUS. Apresentaram os
documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 10 de julho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
EDUARDO MENDES SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão motorista, estado civil
solteiro, de 25 anos de idade, nascido em São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 3 de agosto
de 1986, residente e domiciliado Rua Mangabeira nº 151, Jardim Eloyna, nesta cidade, filho
de SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA e MARIA NASARÉ BESERRA MENDES.
RENATA DE LIMA PRADO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de
19 anos de idade, nascida em Santa Isabel, Estado de São Paulo, no dia 21 de outubro de
1992, residente e domiciliada Rua Mangabeira nº 151, Jardim Eloyna, nesta cidade, filha de
ROBERTO RIBEIRO DO PRADO e IVANILDA SIMÃO DE LIMA PRADO. Apresentaram os
documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDRÉ LUIS CORREIA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão gerente geral, estado
civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no
dia 5 de fevereiro de 1983, residente e domiciliado na Avenida Mario Nogueira da Silva, nº
668, Araretama, nesta cidade, filho de MISTER JORGE VIANA DA SILVA e KÁTIA DE FÁTIMA
CORREIA DA SILVA.
ANDREZA FERNANDA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão embalagem, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 7 de
março de 1992, residente e domiciliada na Rua Pedro Angelo Foroni, nº 105, Cidade Jardim,
nesta cidade, filha de JOSÉ FERNANDES MOREIRA e PEDRINA DE FATIMA FERREIRA
MOREIRA. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROSIMAR DURÃES BISPO, de nacionalidade brasileira, profissão porteiro, estado civil
solteiro, de 40 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia
21 de janeiro de 1972, residente e domiciliado Rua Madalena nº 62, Parque das Nações,
nesta cidade, filho de ROSENTINO DURÃES BISPO e BENEDITA ANTONIA ALVES BISPO.
RITA DE CASSIA AZEVEDO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira,
de 36 anos de idade, nascida em Carapicuíba, Estado de São Paulo, no dia 20 de junho de 1976, residente e domiciliada Rua Madalena nº 62, Parque das Nações, nesta cidade,
filha de GILSON AZEVEDO e EVA CARDOSO DE SIQUEIRA AZEVEDO. Apresentaram os
documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
JOSÉ RUBENS DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão militar reformado, estado civil
viúvo, de 68 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 13
de novembro de 1943, residente e domiciliado na Rua Augusto de Souza nº 36, Santana, nesta
cidade, filho de ANTENOR DE MELO e ADELINA DE SOUZA MELO.
MARIA APARECIDA MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
divorciada, de 48 anos de idade, nascida em Moreira Cesar, Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, no dia 11 de abril de 1964, residente e domiciliada na Rua Augusto de Souza nº 36,
Santana, nesta cidade, filha de JOÃO BENEDITO MOREIRA e MARIA DE LOURDES SILVA
MOREIRA. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
MAURICIO CARDOZO PRUDENTE, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico de
manutenção, estado civil solteiro, de 46 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, no dia 30 de junho de 1966, residente e domiciliado na Rua Imperatriz Leopoldina nº 50, Santana, nesta cidade, filho de JOSÉ PRUDENTE e CARMEN CARDOZO
PRUDENTE.
MARA FERNANDA MARCONDES CLEMENTE, de nacionalidade brasileira, profissão
secretária, estado civil solteira, de 45 anos de idade, nascida em Tremembé, Estado de São
Paulo, no dia 10 de janeiro de 1967, residente e domiciliada na Rua Dr. Álvaro Leme Celidônio nº 149, Quadra Coberta, nesta cidade, filha de GUIDO ARAUJO CLEMENTE e EDMÉA
MARCONDES CLEMENTE. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código
Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art.
1.525, do Código Civil Brasileiro:
KILDARE EUGENIO GOFFI DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão médico,
estado civil solteiro, de 25 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
no dia 11 de fevereiro de 1987, residente e domiciliado Avenida Dr. Jorge Tibiriçá nº 545,
Centro, nesta cidade, filho de OTAVIO EUGENIO DOS SANTOS FILHO e GORETTI FLORES
GOFFI DOS SANTOS.
MARIA TEREZA CESAR CASTILHO NUNES, de nacionalidade brasileira, profissão biomédica, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Tremembé, Estado de São
Paulo, no dia 24 de maio de 1989, residente e domiciliada Rua José Monteiro Salgado nº
715, aptº. 3, Campo Alegre, nesta cidade, filha de JOÃO BOSCO NUNES e DEBORA CESAR
CASTILHO. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 12 de julho de 2012.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 3.874, DE 02 DE JULHO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, a Lei nº 3870, de 21.12.01, Lei nº 4364, de 20.12.05 e Lei nº 4.897, de 16.01.09,
NOMEIA a Sra. Soeli Bueno de Araujo Almeida, para o emprego de provimento em comissão de
Coordenador de Gestão Estratégica, a partir de 02 de julho de 2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 02
de julho de 2012.
Pindamonhangaba, 02 de julho de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 02 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Internos nº 19398/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2011
CONVOCAÇÃO

Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
05 - Certificado de reservista (sexo masculino);
06 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do Processo Seletivo – declaração
emitida pelo Estabelecimento de Ensino, que está regularmente matriculado e freqüente em um
dos dois últimos anos do curso superior em Educação Física;
07 - Atestado de Antecedentes Criminais;
08 - Comprovante de residência;
09 - 01 (uma) foto 3 x 4 colorida (recente);
Dia 18/07/2012 às 9:00 horas

ATO Nº 21, DE 11 DE JULHO DE 2012.
Prorroga o prazo dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, instituída pelo Ato n°
37/2011, de 13/12/2011, prorrogada pelo Ato nº 11/2012, de 13/04/2012, para apurar indícios
de tráfico de influência entre representante da empresa Bracol e a Vice Prefeita, Sra. Myriam
Alckmin Ramos Nogueira.
VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba,
no uso de suas atribuições legais, baixa o seguinte ATO:
Art. 1º – Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de Inquérito, instituída
pelo Ato n° 37/2011, de 13/12/2011, prorrogada pelo Ato nº 11/2012, de 13/04/2012, para apurar
indícios de tráfico de influência entre representante da empresa Bracol e a Vice Prefeita, Sra.
Myriam Alckmin Ramos Nogueira, por mais 90 dias, a partir de 01 de agosto
de 2012.
Art. 2º – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2012.
Vereador Ricardo Piorino - Presidente
Publicado no Departamento Legislativo
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Pindamonhangaba - SP http://www.camarapinda.sp.gov.br/

ESTAGIÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
24º ROSA MARIA DE OLIVEIRA
RUA SOLDADO FRANCISCO RODRIGUES, 69 – RESID. CAMPOS MAIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-230
RICARDO GALEAS PEREIRA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 3.873, DE 02 DE JULHO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, EXONERA, a Sra. Soeli Bueno de Araujo Almeida, do emprego de provimento em
comissão de Supervisor, a partir de 02 de julho de 2012.
¬
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 02
de julho de 2012.
Pindamonhangaba, 02 de julho de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 02 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Internos nº 19398/12

P O R T A R I A Nº 068/ 2012
Nomeia Assessor Parlamentar II
A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria
RESOLVE:
Art 1º – Nomear ESTELA AMÉRICO DOS SANTOS para o emprego de ASSESSORA
PARLAMENTAR NIVEL II do quadro de pessoal de provimento em comissão da Câmara de Pindamonhangaba, nos termos da Lei nº 5.183, de 18 de abril de 2011, a partir do dia 05 de julho de
2012, com salário de R$ 2.407,82 (dois mil e quatrocentos e sete reais e oitenta e dois centavos),
devendo cumprir oito horas diárias de trabalho de segunda a sexta-feira.
Art 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 05 de julho de 2012.
Vereador RICARDO PIORINO - Presidente
Vereador Abdala Salomão Neto - 1 º Vice-Presidente
Vereador Martim Cesar - 2º Vice-Presidente
Vereador Janio Ardito Lerario - 1° Secretário
Vereador Isael Domingues - 2° Secretário
Publicada no DRH.
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Pindamonhangaba - SP - PABX (12) 3644-2250 rh@camarapinda.sp.gov.br
http://www.camarapinda.sp.gov.br/

ATO Nº 22, DE 11 DE JULHO DE 2012.
Prorroga o prazo dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, instituída pelo Ato n°
23/2010, alterada pelo Ato n° 01/2011 e prorrogada pelos Atos n°s 07, 11, 22, 36/2011 e Ato nº
10/2012, para apurar supostas irregularidades ocorridas na Secretaria de Juventude, Esportes
e Lazer da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba.
VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba,
no uso de suas atribuições legais, baixa o seguinte ATO:
Art. 1º – Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de Inquérito, instituída
instituída pelo Ato n° 23/2010, alterada pelo Ato n° 01/2011 e prorrogada
pelos Atos n°s 07, 11, 22, 36/2011 e Ato nº 10/2012, para apurar supostas irregularidades ocorridas na Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 11 de julho de 2012.
Art. 2º – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 de julho de 2012.
Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Publicado no Departamento Legislativo
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Pindamonhangaba - SP http://www.camarapinda.sp.gov.br

ATO Nº 23, DE 12 DE JULHO DE 2012.
Prorroga o prazo dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, instituída pelo
Ato n° 39/2011, prorrogada pelo Ato nº 12/2012, para apurar indícios de descaso
da Empresa Viva Pinda e seus administradores com portadores de necessidades
especiais e idosos de nosso Município.
VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, baixa o seguinte ATO:
Art. 1º – Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de
Inquérito, instituída instituída pelo Ato n° 39/2011, prorrogada pelo Ato nº 12/2012,
para apurar indícios de descaso da Empresa Viva Pinda e seus administradores com
os portadores de necessidades especiais e idosos de nosso Município, por mais 90
(noventa) dias, a partir de 07 de agosto de 2012.
Art. 2º – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 12 de julho de 2012.
Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Publicado no Departamento Legislativo
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Pindamonhangaba - SP http://www.camarapinda.sp.gov.br/

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas
de Pindamonhangaba, Roseira, Arapei, Potim e Aparecida, por seu representante legal, convoca
todos os trabalhadores da categoria dos trabalhadores nas indústrias do setor plástico (inclusive
laminados plásticos), enquadrados no 10º Grupo, do quadro anexo ao artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para se reunirem em assembléia geral extraordinária que se realizará no dia 19/07/2012, ás 14h30, Local: na Sede do Sindicato situado na Rua dos Bentos, nº
481 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP., para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a)
Discussão e deliberação da Pauta sobre Segurança em Máquinas SOPRADORAS DE
PLÁSTICOS, INJETORAS DE PLÁSTICO E MOINHO a ser apresentada ao Sindicato das Indústrias do Setor Plástico e/ou às empresas, sediadas no Estado de São Paulo, bem como a
avaliação das Assembléias realizadas nas regiões representadas por sindicatos filiados do setor;
b)
Outorga de poderes à Diretoria da Federação para encaminhamento e coordenação das
negociações com os Sindicatos Patronais e/ou com as empresas diretamente, em conjunto com
os representantes dos sindicatos filiados, bem como, a eventual realização de Mesa Redonda
no Órgão do Ministério do Trabalho, e, ainda instituir comissão para encaminhamento das negociações, e em caso de malogro das mesmas, suscitar Dissídio Coletivo perante o Egrégio
Tribunal Regional do Trabalho;
c)
Ultratividade da Norma Coletiva, após expiração de sua vigência até renovação dos respectivos instrumentos.
Não havendo número suficiente e estatutário para a realização da Assembléia em primeira convocação, no horário mencionado, a mesma será realizada uma hora, após, no mesmo dia e
local. Pindamonhangaba, 13 de Julho de 2012.
a) Sebastião de Melo Neto – Presidente

LEI Nº 5.411, DE 03 DE JULHO DE 2012.
“Dispõe sobre a colocação de link com fotos de pessoas desaparecidas nos sites oficiais do
Município.”
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art.1º A Prefeitura e a Câmara de Vereadores do Município de Pindamonhangaba deverão incluir
em seus respectivos sites oficiais, página contendo relação com nomes e fotos de pessoas
desaparecidas na Cidade de Pindamonhangaba, desde que solicitado por responsável pela
pessoa desaparecida e mediante a comprovação do desaparecimento através do Boletim de
Ocorrência Policial.
§ 1º O responsável pela pessoa desaparecida deverá comprovar com documento hábil esta
condição e assinará documento autorizando a publicação do nome e da foto com as informações
sobre o desaparecimento.
§ 2º A publicação contendo os nomes das pessoas desaparecidas e demais informações ficará
disponível pelo prazo de 90 (noventa) dias, sendo atualizada mediante requerimento da família,
por iguais períodos.
Art. 2° A página a que se refere o art. 1º poderá conter atalhos de ligação (“links”) com outras
páginas (“sites”) existentes na “internet” que versem sobre o mesmo assunto.
Art. 3° O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua publicação.
Art. 4° As despesas decorrentes da implantação desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Arthur Ferreira dos Santos - Secretário de Governo e Integração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 96/2012

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 13 de julho de 2012

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ARTUR MAGALHÃES PINTO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 2888/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), ARTUR MAGALHÃES PINTO, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor
de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 2888/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 05/03/2004, conforme petição inicial, referente a valores de IPTU, na conformidade da
certidão de dívida ativa NE16091103802.Deu-se á causa o valor de R$
446,70 em 27/01/2004. Pelo presente edital fica o executado (s), ARTUR
MAGALHÃES PINTO, devidamente CITADO para todos os atos e termos
da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e
advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30
(trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e
que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos,
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executada que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
11 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE RUBENS DE PAULA COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1238/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), JOSE RUBENS DE PAULA, com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo
Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº
1238/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 29/11/2001, conforme petição inicial, referente a valores de ASFALTO, na conformidade da certidão
de dívida ativa SO22141101800.Deu-se á causa o valor de R$ 454,81
em 13/09/2001. Pelo presente edital fica o executado (s), JOSE RUBENS
DE PAULA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida
de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executada que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 11 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE IND.PAPEL DE PINDAMONHANGABA
COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 3387/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), IND.PAPEL DE PINDAMONHANGABA,
com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 3387/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 17/11/2010,
conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL,
na conformidade da certidão de dívida ativa 01111303001007.Deu-se á
causa o valor de R$ 835,22 em 25/10/2010. Pelo presente edital fica o
executado (s), IND.PAPEL DE PINDAMONHANGABA, devidamente CITADA para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da
petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento
do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executada que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, aos 11 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE GUILHERME JOSE GAMA PESTANA COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 5369/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), GUILHERME JOSE GAMA PESTANA, com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor
de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 5369/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 25/11/2010, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 03110911080000.Deu-se á causa o
valor de R$ 956,72 em 08/11/2010. Pelo presente edital fica o executado
(s), GUILHERME JOSE GAMA PESTANA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora
é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos
autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do
executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
19 de junho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE PINDA COMERCIO DE UTILIDADES E
PRESENTES LTDA ME COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS
AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 13418/2007
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), PINDA COMERCIO DE UTILIDADES E
PRESENTES LTDA ME, com endereço incerto e não sabido, que por
este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de
Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 13418/2007, que lhe move a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta
serventia em 07/11/2006, redistribuída em 18/07/2007, conforme petição
inicial, referente a valores de ALVARA/TAXAS E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa 00012732.
Deu-se á causa o valor de R$ 644,78 em 19/10/2006. Pelo presente edital
fica o executado (s), PINDA COMERCIO DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA ME, devidamente CITADA para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida
de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executada que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 19 de junho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE ROBERTO BARBOSA DE CASTRO COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 5458/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), ROBERTO BARBOSA DE CASTRO, com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 5458/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 25/11/2010,
conforme petição inicial, referente a valores de PARCELAMENTO IPTU,
na conformidade da certidão de dívida ativa 03110602023001.Deu-se á
causa o valor de R$ 5.161,36 em 08/11/2010. Pelo presente edital fica o
executado (s), ROBERTO BARBOSA DE CASTRO, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da
petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento
do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora

a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, aos 19 de junho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE NINCK & SOUZA ESCAPAMENTOS LTDA
ME COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 7559/2010 QUE LHE MOVE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), NINCK & SOUZA ESCAPAMENTOS LTDA
ME, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório
da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 7559/2010, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em
07/12/2010, conforme petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO/ ISSQN, na conformidade da certidão de dívida ativa 00010120.Deu-se á causa o valor de R$ 2.625,03 em 23/11/10.
Pelo presente edital fica o executado (s), NINCK & SOUZA ESCAPAMENTOS LTDA ME, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida
de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 19 de junho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE ELIESITA FRANCISCA DA CUNHA ME
COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 7568/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), ELIESITA FRANCISCA DA CUNHA ME, com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor
de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 7568/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 07/12/2010, conforme petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa 00010314.Deu-se
á causa o valor de R$ 1.345,77 em 23/11/10. Pelo presente edital fica o
executado (s), ELIESITA FRANCISCA DA CUNHA ME, devidamente CITADA para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da
petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento
do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executada que não poderá alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, aos 19 de junho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE ANA MARIA DOS SANTOS COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 8397/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), ANA MARIA DOS SANTOS, com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo
Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº
8397/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 27/11/2006, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade
da certidão de dívida ativa 0116130901500.Deu-se á causa o valor de R$
738,63 em 20/10/2006. Pelo presente edital fica o executado (s), ANA MARIA DOS SANTOS, devidamente CITADA para todos os atos e termos da
ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco)
dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias,
a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executada que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 11 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE ELIAS FARAH COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS
SOB Nº 667/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), ELIAS FARAH, com endereço incerto e não
sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 667/2010,
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA,
distribuída a esta serventia em 15/10/2010, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de
dívida ativa 02111506040000.Deu-se á causa o valor de R$ 644,27 em
15/09/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), ELIAS FARAH, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme
resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para
pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia
da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação
da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos
articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que
chegue ao conhecimento do executado que não poderá alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 11 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE OSWALDO MARCONDES AZEREDO COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 2617/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), OSWALDO MARCONDES AZEREDO, com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor
de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 2617/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 12/11/2010, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 01160909033000.Deu-se á causa o
valor de R$ 884,83 em 25/10/10. Pelo presente edital fica o executado (s),
OSWALDO MARCONDES AZEREDO, devidamente CITADO para todos
os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando
ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora
é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos
autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do
executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
11 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARCIO APARECIDO GARCIA PINDA ME
COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 9777/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), MARCIO APARECIDO GARCIA PINDA ME,
com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 9777/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 13/12/2010,
conforme petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa 00009682.

Deu-se á causa o valor de R$ 1.922,49 em 23/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), MARCIO APARECIDO GARCIA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da
petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento
do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, aos 11 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE PAULO CESAR RAMOS COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 13317/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), PAULO CESAR RAMOS, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo
Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº
13317/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 07/11/2006, conforme petição inicial, referente a valores de ALVARA/TAXAS, na conformidade da
certidão de dívida ativa 00012146.Deu-se á causa o valor de R$ 714,16
em 19/10/2006. Pelo presente edital fica o executado (s), PAULO CESAR
RAMOS, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de
que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 11 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA MOREIRA COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 6698/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), MARIA MOREIRA, com endereço incerto e
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº
6698/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 30/11/2010, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade
da certidão de dívida ativa 04111503023001.Deu-se á causa o valor de R$
1.015,48 em 18/11/10. Pelo presente edital fica o executado (s), MARIA
MOREIRA, devidamente CITADA para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida
de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executada que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 11 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE FRANCISCO SEBASTIÃO PEREIRA COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 7208/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), FRANCISCO SEBASTIÃO PEREIRA, com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor
de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 7208/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 02/12/2010, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 04110708011002.Deu-se á causa o
valor de R$ 869,17 em 18/11/10. Pelo presente edital fica o executado (s),
FRANCISCO SEBASTIÃO PEREIRA, devidamente CITADO para todos
os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando
ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora
é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos
autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do
executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
11 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE PAULO CESAR LEITE COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 4477/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), PAULO CESAR LEITE, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo
Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº
4477/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 27/11/2006, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade
da certidão de dívida ativa 0115120603300.Deu-se á causa o valor de R$
826,82 em 20/10/2006. Pelo presente edital fica o executado (s), PAULO CESAR LEITE, devidamente CITADO para todos os atos e termos da
ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco)
dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias,
a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 11 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE GERALDO GOMES DE ANDRADE COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 4799/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), GERALDO GOMES DE ANDRADE, com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor
de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 4799/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 28/11/2006, conforme
petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 03120605020000.Deu-se á causa o valor
de R$ 1.327,75 em 27/10/2006. Pelo presente edital fica o executado (s),
GERALDO GOMES DE ANDRADE, devidamente CITADO para todos os
atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra
transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado
é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando
ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora
é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos
autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do
executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
11 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE AGENOR FERREIRA COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1697/2009 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da
SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São
Paulo, na forma da lei, etc...
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FAZ SABER à executada(s), AGENOR FERREIRA, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo
Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº
1697/2009, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 11/12/2009, conforme petição
inicial, referente a valores de PARCELAMENTO IPTU, na conformidade da
certidão de dívida ativa 03120605005000.Deu-se á causa o valor de R$
3.032,37 em 30/11/2009. Pelo presente edital fica o executado (s), AGENOR FERREIRA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da
ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco)
dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo,
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC.
E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 11 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE ANA ELISA DE AZEVEDO CESAR CARVALHAES COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 9368/2010 QUE LHE MOVE
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), ANA ELISA DE AZEVEDO CESAR CARVALHAES, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório
da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 9368/2010, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em
10/12/2010, conforme petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa
00006534.Deu-se á causa o valor de R$ 1.041,25 em 23/11/10. Pelo
presente edital fica o executado (s), ANA ELISA DE AZEVEDO CESAR
CARVALHAES, devidamente CITADA para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida
de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo,
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC.
E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 11 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE ERASMO RIBEIRO RODGERS COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 2707/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), ERASMO RIBEIRO RODGERS, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de
Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 2707/2007, (ANTIGO 1068/2003-1ª VARA) que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia
em 30/12/2003, redistribuída em 18/07/2007, conforme petição inicial,
referente a valores de IPTU, na conformidade da certidão de dívida ativa
NE25031407300.Deu-se á causa o valor de R$616,29 em 09/12/2003.
Pelo presente edital fica o executado (s), ERASMO RIBEIRO RODGERS,
devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo
para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º
dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação
da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos
articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que
chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 11 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JULIANA RODRIGUES KLAHN COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 13971/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JULIANA RODRIGUES KLAHN, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE
EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 13971/2007 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 28/11/2006 e redistribuído em 18/07/2007, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO
DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$520,29, em OUT.2006.
Pelo presente edital fica o executado (s), JULIANA RODRIGUES KLAHN,
devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo
para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º
dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação
da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos
articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que
chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 11 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA JOSE DE GOUVEA COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 13162/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), MARIA JOSE DE GOUVEA, com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE
EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 13162/2007 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 27/10/2006 e redistribuído em 18/07/2007, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO
DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$932,02, em OUT.2006.
Pelo presente edital fica o executado (s), MARIA JOSE DE GOUVEA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme
resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para
pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da
publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento
de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se
o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, aos 11 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE ROSANA APARECIDA PAGANI PEREIRA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 13162/2007 QUE
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ROSANA APARECIDA PAGANI PEREIRA, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos
de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 13162/2007 que lhe
move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 27/10/2006 e redistribuído em 18/07/2007,
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
Deu-se á causa o valor de R$932,02, em OUT 2006. Pelo presente
edital fica o executado (s), ROSANA APARECIDA PAGANI PEREIRA,
devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta,
conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de
que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta)
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que
não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos,
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos
termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do
executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado
e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, aos 11 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
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EDITAL PARA CITAÇÃO DE NINCK & SOUZA ESCAPAMENTOS LTDA
ME COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 7559/2010 QUE LHE MOVE A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), NINCK & SOUZA ESCAPAMENTOS LTDA
ME, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório
da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 7559/2010, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em
07/12/2010, conforme petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa
00010120.Deu-se á causa o valor de R$ 2.625,03 em 23/11/10. Pelo
presente edital ﬁca o executado (s), NINCK & SOUZA ESCAPAMENTOS
LTDA ME, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida
de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ﬁcando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e aﬁxado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 12 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE C SILVA MARTINS COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 647/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), JOSE C SILVA MARTINS, com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 677/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 15/10/2010, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade
da certidão de dívida ativa 02111606024000.Deu-se á causa o valor de
R$2.734,11 em 15/09/2010. Pelo presente edital ﬁca o executado (s),
JOSE C SILVA MARTINS, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito
e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ﬁcando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o
sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art.
319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não
poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado
e aﬁxado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 12 de julho
de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MALENA TEREZA GIORGETTA REGIS
COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1159/2009 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), MALENA TEREZA GIORGETTA REGIS,
com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1159/2009, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 10/11/2009,
conforme petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa 00011918.
Deu-se á causa o valor de R$3.918,41 em 13/10/2009. Pelo presente
edital ﬁca o executado (s), MALENA TEREZA GIORGETTA REGIS, devidamente CITADA para todos os atos e termos da ação proposta, conforme
resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para
pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia
da publicação deste, ﬁcando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação
da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos
articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que
chegue ao conhecimento do executada que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e aﬁxado na forma
da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 12 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO FIDELIS NARCISO COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 637/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), JOÃO FIDELIS NARCISO, com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 677/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 15/10/2010, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade
da certidão de dívida ativa 02111603032000.Deu-se á causa o valor de
R$785,12 em 15/09/2010. Pelo presente edital ﬁca o executado (s), JOÃO
FIDELIS NARCISO, devidamente CITADO para todos os atos e termos da
ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco)
dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ﬁcando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias,
a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e aﬁxado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 12 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA APARECIDA PEIXOTO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 8388/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), MARIA APARECIDA PEIXOTO, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor
de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 8388/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 27/11/2006, redistribuída em 18/07/2007, conforme petição inicial, referente a valores
de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa
0116091100300.Deu-se á causa o valor de R$473,96 em 20/10/2006.
Pelo presente edital ﬁca o executado (s), MARIA APARECIDA PEIXOTO,
devidamente CITADA para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo
para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º
dia da publicação deste, ﬁcando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação
da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos
articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que
chegue ao conhecimento do executada que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e aﬁxado na forma
da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 12 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE LEONTINA CORREA SILVA COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1947/2011 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), LEONTINA CORREA SILVA, com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo
Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº
1947/2011, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 14/12/2011, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 02111506015000.Deu-se á causa o valor
de R$825,45 em 12/12/2011. Pelo presente edital ﬁca o executado (s),
LEONTINA CORREA SILVA, devidamente CITADA para todos os atos e
termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o
de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ﬁcando ainda
advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de
30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos,
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos,
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executada que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e aﬁxado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
12 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE GERALDO PAIVA COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 677/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), GERALDO PAIVA, com endereço incerto e
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº
677/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 15/10/2010, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade
da certidão de dívida ativa 02111601034000.Deu-se á causa o valor de
R$6.707,50 em 15/09/2010. Pelo presente edital ﬁca o executado (s),
GERALDO PAIVA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da
ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco)
dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ﬁcando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias,
a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e aﬁxado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 12 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MAURO ANTONIO HYPPOLITO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 9567/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), MAURO ANTONIO HYPPOLITO, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor
de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 9567/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 13/12/2010, conforme petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa 00008257.Deu-se
á causa o valor de R$1.523,85 em 23/11/2010. Pelo presente edital ﬁca
o executado (s), MAURO ANTONIO HYPPOLITO, devidamente CITADO
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento
do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ﬁcando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado e aﬁxado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, aos 12 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE RUDNEI FERREIRA BARROS COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 9559/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), RUDNEI FERREIRA BARROS, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor
de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 9559/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 13/12/2010, conforme petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa 00007725.Deu-se
á causa o valor de R$902,12 em 23/11/2010. Pelo presente edital ﬁca o
executado (s), RUDNEI FERREIRA BARROS, devidamente CITADO para
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste,
ﬁcando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento
do executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e aﬁxado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 12 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO CANDIDO MONTEIRO COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1888/2011 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), JOÃO CANDIDO MONTEIRO, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor
de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 9559/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 14/12/2011, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 03110905010000.Deu-se á causa o
valor de R$563,91 em 12/12/2011. Pelo presente edital ﬁca o executado
(s), JOÃO CANDIDO MONTEIRO, devidamente CITADO para todos os
atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra
transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado
é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ﬁcando
ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora
é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos
autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do
executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e aﬁxado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
12 de julho de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE BENEDITO SOURATHY HINZ COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 5762/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), BENEDITO SOURATHY HINZ com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 5762/2010 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 26/11/2010,
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se
á causa o valor de R$1.702,20, em NOV.2010. Pelo presente edital ﬁca o
executado (s), BENEDITO SOURATHY HINZ, devidamente CITADO para
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste,
ﬁcando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento
do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e aﬁxado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 12 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE EDESIO PESTANA FRANCO COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 3320/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), EDESIO PESTANA FRANCO com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 3320/2010 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 26/11/2010,
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se
á causa o valor de R$1.975,13, em NOV.2010. Pelo presente edital ﬁca o
executado (s), EDESIO PESTANA FRANCO, devidamente CITADO para
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste,
ﬁcando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento
do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e aﬁxado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 12 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE LUIZ NICANOR DOS SANTOS COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 800/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), LUIZ NICANOR DOS SANTOS com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 800/2010 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 26/11/2010,
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$641,76, em NOV.2010. Pelo presente edital ﬁca
o executado (s), LUIZ NICANOR DOS SANTOS, devidamente CITADO
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do
valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação
deste, ﬁcando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se
o presente edital que será publicado e aﬁxado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, aos 12 de julho de 2012
.
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE REINALDO COELHO DA SILVA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 912/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), REINALDO COELHO DA SILVA com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 912/2010 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 04/11/2010,
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$647,11 em NOV.2010. Pelo presente edital ﬁca
o executado (s), REINALDO COELHO DA SILVA, devidamente CITADO
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do
valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação
deste, ﬁcando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se
o presente edital que será publicado e aﬁxado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, aos 12 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE NG SZE CHIU COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS
SOB Nº 5841/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), NG SZE CHIU com endereço incerto e não
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO
FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 5841/2010 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 26/11/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o
valor de R$821,65 em NOV.2010. Pelo presente edital ﬁca o executado (s),
NG SZE CHIU, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida
de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ﬁcando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e aﬁxado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 12 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE LUIZ GONZAGA R DA CUNHA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 2930/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), LUIZ GONZAGA R DA CUNHA com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –
SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 2930/2010 que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em
17/11/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$731,20, em NOV.2010. Pelo presente edital ﬁca o executado (s), LUIZ GONZAGA R DA CUNHA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme
resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para
pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia
da publicação deste, ﬁcando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação
da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos
articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que
chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e aﬁxado na forma
da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 12 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA BENEDITA DE JESUS COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 3192/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), MARIA BENEDITA DE JESUS com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 3192/2007 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 16/06/2004e
redistribuído em 18/07/2007, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$469,44, em MAI-04.
Pelo presente edital ﬁca o executado (s), MARIA BENEDITA DE JESUS,
devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo
para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do
31º dia da publicação deste, ﬁcando ainda advertido de que o prazo para
oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E,
para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e aﬁxado na
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 12 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE BENEDITO DOS SANTOS COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 3540/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), BENEDITO DOS SANTOS com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE
EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 3540/2010 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 17/11/2010,
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.083,77, em NOV.2010. Pelo presente edital
ﬁca o executado (s), BENEDITO DOS SANTOS, devidamente CITADO
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do
valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação
deste, ﬁcando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a
se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em
seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e aﬁxado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, aos 12 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE AFONSO RANGEL COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 5430/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), AFONSO RANGEL com endereço incerto
e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 5430/2010 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 25/11/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se
á causa o valor de R$731,20, em NOV.2010. Pelo presente edital ﬁca o
executado (s), AFONSO RANGEL, devidamente CITADO para todos os
atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra
transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado
é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ﬁcando
ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo
é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos
autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento
do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e aﬁxado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 12 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE LUIZ GONZAGA R DA CUNHA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 1331/2011 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), LUIZ GONZAGA R DA CUNHA com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –
SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1331/2011 que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em
12/12/2011, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.062,51 em DEZ.2011. Pelo presente edital ﬁca o executado (s), LUIZ GONZAGA R DA CUNHA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme
resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para
pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia
da publicação deste, ﬁcando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação
da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos
articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que
chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e aﬁxado na forma
da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 12 de julho de 2012
VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito

