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PONTO A PONTO
Pinda segue 
busca pelo Bi

Confi ra a atuação dos atletas de Pindamonhangaba na acirrada disputa com São José dos Campos para garantir o bicampeonato nos Jogos Regionais

previsão do tempo

Domingo - 29/7

TEMP. MÍNIMA   13ºC 
TEMP. MÁXIMA  26ºC

Segunda-feira - 30/7

TEMP. MÍNIMA   15ºC 
TEMP. MÁXIMA  25ºC

Sábado - 28/7

Variação de 
nebulosidade

TEMP. MÍNIMA   17ºC 
TEMP. MÁXIMA  25ºC

Parcialmente 
nublado

Predomínio 
de Sol
Predomínio 
de Sol

Sexta-feira - 27/7

TEMP. MÍNIMA   17ºC 
TEMP. MÁXIMA  26ºC

Possibilidade 
de chuva à 
tarde

Segunda-feira - 30/7

Ingressos à venda 
para shows do 
Linkin Park no Brasil

Filme mostra início 
da saga da trilogia 
Senhor dos Anéis

Piloto da F1 cai e vira 
“meme” na net

DivulgaçãoDivulgação

A vereadora Geni Dias Ramos – 
Dona Geni comemora a execução de 
seus pedidos para Moreira César.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secreta-
ria de Obras e Serviços, iniciou 
nesta semana a 3ª fase da pa-
vimentação da estrada que liga 
os bairros Socorro e Araretama.

O segundo trecho da pavi-
mentação, que segue da região 
do Real Ville até a rotatória do 
Araretama/Cidade Jardim, foi 
finalizada, e o terceiro e último 
trecho da obra segue do Fórum 
até o novo acesso à avenida 

Começa última fase da obra 
na estrada Socorro/Araretama  

Francisco Lessa Júnior.
A obra tem como objetivo 

melhorar o fluxo dos veículos  
que procuram ter acesso aos 
bairros, trazendo maior segu-
rança para os pedestres, ciclis-
tas e motoristas que circulam 
diariamente naquela região.

A obra teve início em no-
vembro do ano passado e está 
estimada em R$ 1,6 milhões, a 
previsão de término é em se-
tembro.

Nova portaria do Parque da Cidade 
começa a ser construída pela Prefeitura

O trabalho de terraplena-
gem para a construção dos no-
vos acessos, e também da nova 
portaria do Parque da Cidade, 
foi iniciado. A obra facilitará 
o acesso ao parque, evitando 
congestionamentos nos dias de 
evento no local.

Akin / Agoravale

Dona Geni agradece atendimento 
de pedidos feitos em plenário
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Na última terça-feira a Nasa in-
formou que a cobertura de gelo da 
superfície da Groenlância derreteu 
este mês uma área superior à detec-
tada em mais de 30 anos de obser-
vações de satélite.

De acordo com medições de 
três satélites diferentes, analisadas 
por cientistas acadêmicos e da agência 
espacial americana, observou-se que 
97% da cobertura de gelo derreteram 
em algum ponto em meados de julho.

Os especialistas duvidaram do 
resultado encontrado e acreditaram 
se tratar de erro nos dados, porém, 
verifi cou-se através de outros dois 
satélites diferentes que os dados 
eram reais.

Foi notado também que grande 
parte da superfície congelada da 
Groenlândia parecia ter derretido 
em 12 de julho, ao analisar dados do 
satélite Oceansat-2, da Organização 
de Pesquisas Espaciais Indiana.

Resultados de outros satélites 
confi rmaram estas descobertas. 
Mapas do degelo demonstraram que 
em 8 de julho cerca de 40% da su-
perfície congelada tinham derretido, 

uma área que aumentou para 97% 
quatro dias depois.

A notícia é divulgada dias de-
pois de imagens de satélite da Nasa 
mostrarem que um enorme iceberg 
com o dobro do tamanho da ilha de 
Manhattan se soltou de uma geleira 
na Groenlândia.

Segundo a Nasa, no verão, 
cerca da metade da cobertura de 
gelo da Groenlândia derrete natural-
mente. Normalmente, a maior parte 
desse gelo derretido volta a congelar 
rapidamente em altitudes mais ele-
vadas, enquanto em áreas costeiras 
parte dele é retida pela cobertura de 
gelo, enquanto o resto vai para o 
oceano.

É possível que o ocorrido na 
Groenlândia tenha sido algo inco-
mum e que não aconteça novamente 
nos próximos anos, mas de qualquer 
maneira é algo preocupante pois 
uma das consequências de um de-
gelo tão grande é o aumento do nível 
do mar, não apenas em razão do 
degelo em si mas também pelo au-
mento da temperatura do mar.

Fonte:UOL Ciência

Degelo na Groenlândia
PLENOMED SISTEMA 

DE BENEFÍCIOS

INFORMA 
 

PREVINA – SE!

Alguns cuidados são simples, gratuitos, 
não doem e  garantem a sua saúde sexual : 

-  As garotas que não são mais virgens precisam ter a camisi-
nha como aliada: ela ainda é o melhor método contra a gravidez 
e doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) , evite tudo o que 
impeça a região íntima de transpirar, como calças muito apertadas 
e calcinhas de lycra (as de algodão são as melhores).

- Nada de usar calcinha, biquini ou toalha de amigas ou tomar o 
remédio que o médico receitou para sua colega achando que fará o 
mesmo efeito em você. 

-  outra dica importante, sabe aquela história de lavar a calcinha 
no banho e deixar secando por ali mesmo, pendurada no banheiro? 

Pode esquecer: o certo é deixá-la para secar num lugar arejado, 
pra evitar a proliferação de fungos.

FALE CONOSCO - 3642-5673

No domingo (29), a Amojarca 
– Associação de Moradores do Jar-
dim Rosely e Campos Alegre reali-
za o projeto Fim de Férias. O even-
to acontece na praça São Francisco 
de Assis, a partir das 15 horas.  O 
objetivo é reunir as crianças numa 
festa descontraída e alegre, com 

brincadeiras, comes e bebes e mui-
ta diversão para marcar o fi m de 
férias da garotada.

Haverá a participação da As-
sociação Evolução que, em par-
ceria com a Amojarca, promove-
rá atividades esportivas para a 
criançada.. 

Amojarca faz festa de fi m 
de férias para as crianças 
no Campo Alegre

A tradicional festa do Senhor 
Bom Jesus de Tremembé tem início 
na sexta-freira (27), e segue até o 
dia 12 de agosto. Durante os dias 
da novena as missas que serão ce-
lebradas às 7, 15 e 19 horas, com 
padres e bispos especialmente con-
vidados.

Além da devoção religiosa ao 
Senhor Bom Jesus,  o evento  trará 
shows gratuitos com artistas de re-

nome nacional, que vão agradar os 
moradores e visitantes .

 O público poderá conferir os 
shows com as bandas Jota Quest 
(dia 31), e The Cafonas Tropi-
cal Band, com participação da 
cantora Simony (dia 4). A du-
pla Bruno & Marrone (dia 7), e 
o Padre Antonio Maria (dia 11), 
fazem parte da grade de shows. 
Encerrando a programação, o 

cantor Zé Ramalho (dia 12), se 
apresenta antes da tradicional 
queima de fogos.

 Os shows regionais também 
farão parte da festa: Ministério 
Geração Adoradora, Projetos Atos, 
Banda Agnus, Zé do Vale e Mata-
gal, Raul Seixas Cover, Ramones 
Cover, Famutre - Fanfarra Municipal 
de Tremembé e apresentações cul-
turais do Projeto Fazendo Arte, são 

algumas das atrações locais.
 Durante a festa funcionará o 

parque de diversões, que todos os 
anos é montado e tem vários brin-
quedos tais como: carrossel, kami-
kaze, crazy dance, montanha russa, 
entre outros. 

A praça de alimentação tam-
bém é famosa, com variados pratos 
típicos que completam a grade de 
atrações da festa.

Começa a Festa do Senhor Bom Jesus de Tremembé

A Paróquia Nossa Senhora do 
Bom Sucesso abre no dia 12 de 
agosto, a Semana Nacional da Fa-
mília, com refl exões diárias e temas 
sobre a família. A abertura será na 
Missa das 18 horas, pelo padre Ri-
cardo Cassiano. Nos dias seguintes 
à abertura, até o dia 18, as missas 
serão realizadas às 19 horas  ou 
19h30.

Todas as pastorais, entidades, 
comunidades e irmandades partici-
parão da Semana, refl etindo sobre 
os valores da família. Este ano, o 
tema escolhido para refl exão será: 
Família - O trabalho e a festa. 

Durante a semana festiva, para 
a maior participação das comunida-
des da paróquia, as missas serão 
celebradas nas comunidades.

Encerramento
A programação religiosa da Se-

mana da Família 2012 será fi naliza-
da no dia 18 de agosto, com missa 
solene  presidida pelo cônego Luiz 
Carlos. Visando a confraternização 
festiva com os casais da cidade, a 
Semana da Família será encerrada 
com um jantar dançante, também 
no dia 18, às 20 horas, na churras-
caria Minuano. A animação será da 
dupla Luiz & Priscila e os ingressos 
já estão à venda – em número limi-
tado, a R$ 25,  por pessoa. Mais 
informações: 3642-2605.

A Semana da Família vem 
sendo organizada pela Pasto-
ral Familiar da Paróquia Nossa 
Senhora do Bom Sucesso (coor-
denação do casal Marco Pupio 
e Lúcia), sob o visto do pároco 
padre Luiz Carlos de Souza, com 
assessoria do diácono Misael da 
Silva Cesarino.

Paróquia NS Bom Sucesso realiza Semana da Família 

12 – DOMINGO - 18 horas - Igreja Matriz - 
padre Ricardo Cassiano - O segredo de Nazaré 
ENS, Ofi cina de Oração e Vida, Associação de São José, RCC, Pastoral Vocacional e CAJA

13 – SEGUNDA-FEIRA - 19h30 - Igreja São Sebastião 
Padre Alan Rudz  Carvalho Rebelo -  A Família gera a vida 
Comunidade São Sebastião e Comunidade Santo Antônio

14 - TERÇA-FEIRA - 19h30 
Igreja S.Joaquim - padre Leandro A. de Souza - A Família e a superação das difi culdades 
Comunidade São Joaquim e Comunidade São Pedro

15 – QUARTA-FEIRA - 19h30 
Igreja São Lourenço - padre Geraldo Lélis de Andrade 
Família geradora de uma sociedade justa e fraterna
Comunidade São Lourenço

16 - QUI NTA-FEIRA 
- 19 horas - Igreja Matriz  - padre Luís Paulo de A. 
Cunha -  O Trabalho na Família  
Irmandade do Santíssimo, Irmandade NS Bom Sucesso, Mini Encontro, 
Apostolado da Oração, Mãe Rainha, Catequese e Crisma

17 – SEXTA-FEIRA - 19h30 - Santa Rita de Cássia - padre 
Frei Laércio Ap. de Carvalho 
O Trabalho recurso e desafi o para a Família  
Comunidades Rurais

18 – SÁBADO -  19 horas - Igreja Matriz - Cônego Luiz Carlos de Souza 
 A Festa, tempo para o Senhor e para a Comunidade 
Pastoral da Educação, Pastoral Litúrgica, Ministros da Eucaristia, Pastoral do Batismo, 
Pastoral da Comunicação, Pastoral da Saúde, Pastoral do Idoso e Pastoral Familiar

PROGRAMAÇÃO

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba realizou, nos dias 13 e 17 de 
julho, a limpeza das ocas no Parque 
Trabiju. O trabalho foi desenvolvido 
por causa da chuva e das fortes 
ventanias. O local recebe estudan-
tes e pesquisadores de diversas 
escolas e faculdades e conta com 
11 ocas.

O Trabiju conta com uma equi-
pe de agentes ambientais que mo-
nitoram as trilhas com o objetivo 
de inibir a ação de contraventores. 
Anteriormente, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba realizou a reforma 
das ocas para que os profi ssionais 
que atuam na reserva tenham mais 
conforto e possam atender os visi-
tantes da melhor forma possível.

Os interessados em visitar o 
local devem encaminhar um ofício 
à Secretaria de Governo, na Prefei-
tura, localizada na avenida Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 1400, 
Alto Cardoso. Os responsáveis irão 
agendar o dia e horário com os in-
teressados.

Prefeitura realiza limpeza nas ocas do Parque Trabiju 

Nesta sexta-feira (27), haverá 
sessão plenária solene da APL-
-Academia Pindamonhangabense 
de Letras nas dependências do 
Museu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leopoldina. O 
evento terá início às 20 horas, com 
a seguinte programação: Ciclo de 
Conferências Comemorativas do 
Jubileu de Ouro APL

(Ciclo Comemorativo do Jubileu 
de Ouro APL); apresentação musi-
cal do acadêmico Pedro Ivo Salles 
(Dedos e Línguas); conferência “O 
Lugar da Arte na Vida” - Marcelo 
Dênny/USP; noite de autógrafos 
de “Sawabona”, livro de Érika 
Araújo.

A APL conta com a presença de 
acadêmicos e convidados.

Plenária solene da APL

Mais uma parcial dos Jogos Regionais de Caragua-
tatuba é computada e os resultados ofi ciais apontam o 
empate entre as duas principais potências do esporte 
na região.

Pindamonhangaba e São José dos Campos dispu-
tam, ponto a ponto, medalha a medalha, resultado a 
resultado, a ponta da competição, que tem em terceiro, 
a equipe de Mogi das Cruzes, sem muitas possibilida-
des de entrar na briga.

Isso já foi escrito aqui, mas diante da força e deter-
minação dos atletas da Princesa do Norte é imperativo 
voltar ao assunto.

Não se conquista uma medalha de ouro de qual-
quer maneira. Assim, “sem querer querendo”, como 
diria o lendário Chaves.

Não! Qualquer atleta sabe muito bem que para ven-
cer no esporte é necessário muito empenho e prepa-
ração, principalmente em competições como os Jogos 
Regionais, que a cada dia são levados mais a sério por 
todas as cidades, e onde ‘olheiros’ garimpam talentos 
que valem patrocínios e melhores condições de conti-
nuar acalentando o sonho de, quem sabe, estar dispu-
tando as olimpíadas do Brasil em 2016. No esporte e 
na vida o sucesso não vem por acaso.

Alguém pode até ter dito que o feito de Pinda no 
ano passado, conquistando o título de Campeã dos Jo-
gos Regionais aconteceu por que foi em “casa”, a torci-
da ajudou e sabe lá mais o que dizem os despeitados.

O fato é que mesmo longe de casa e da torcida, as 
equipes de Pindamonhangaba estão arrebentando nas 
quadras, campos, piscinas, pistas, tabuleiros. O pesso-
al tá voando baixo, confi antes em uma infraestrutura de 
fazer inveja a muita cidade grande.

Não se trata de luxo. Não é isso. É assegurar aos 
atletas que na retaguarda tem gente experiente e com-
petente fazendo tudo o que é possível para que eles 
possam render o seu melhor na hora da competição.

Pinda começou esse trabalho em 2005. Mesclando 
escolinhas de esportes, com atletas de ponta, espa-
lhando esportes por todos os bairros da cidade, inves-
tindo na preparação não só dos atletas, mas de toda 
a comissão técnica, investindo em praças esportivas 
que atendem a população e os atletas sempre com alto 
nível, locais bonitos para atrair as crianças e que ofere-
cem os melhores recursos para quem precisa quebrar 
seus próprios limites todos os dias.

Foi assim, investindo um pouco mais a cada dia que 
a Prefeitura de Pindamonhangaba elevou o esporte da 
cidade da posição de coadjuvante à estrela da festa. 
Parabéns a todos que participam e que já participaram 
desse trabalho. Que venha o ‘bi’, que Pindamonhanga-
ba seja bicampeã! 

Que venha o ‘bi’!



Nova portaria será 
construída no Anel 
Viário, a 600 metros 
da portaria atual
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Após a fi nalização do 
recolhimento de materiais 
inertes e entulhos no bairro 
Araretama e região, nesta se-
mana a equipe do Cata-treco 
estará passando pelos bairros 
Cidade Jardim e Lago Azul.

Os moradores destes 
bairros devem fi car atentos 
e colocar em frente de suas 
casas o entulho e os obje-
tos até o fi nal da semana. A 
passagem pelos bairros faz 
parte do cronograma esta-
belecido pela Prefeitura.

Para o recolhimento 

destes materiais, a Prefei-
tura disponibilizou duas 
equipes. Os munícipes que 
colocarem os entulhos em 
frente de suas casas fora do 
período de permanência do 
caminhão do Cata-treco em 
seu bairro serão multados.  

De acordo com o dire-
tor de Serviços Municipais, 
Sérgio Guimarães, a inten-
ção é  conscientizar os mo-
radores a não jogarem lixo 
em terrenos e calçadas, 
assim como entulhos, man-
tendo a cidade limpa.

O DSM - Departamento 
de Serviços Municipais da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba fi nalizou, na terça-feira 
(24), a manutenção da estra-
da rural do Morro Azul, lo-
calizada na região oeste do 
município.

Segundo informações 
do diretor do DSM, Sérgio 
Guimarães, foi feito o nive-
lamento da estrada e manu-
tenção de rotina para que a 
passagem de veículos, ci-
clistas e pedestres não seja 
prejudicada.

Nesta semana foram ini-
ciados os trabalhos no Par-
que da Cidade para que o 
local receba a nova portaria 
de acesso. A obra está sendo 
feita pela Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da Se-
cretaria de Obras e Serviços.

De acordo com o diretor 
de Parques, Carlos Magno, os 
tratores já estão no local e já 
foi dado início à terraplana-
gem. Em seguida, será feito 
o nivelamento do solo e a de-
marcação do lugar onde será 
instalado o portal de entrada.

A nova portaria será mo-
derna, ampla e facilitará o 

acesso ao local, evitando con-
gestionamentos na região 
da rotatória entre o anel 
viário e a avenida Manoel 
César Ribeiro. “Essa nova 
portaria melhora o acesso 
ao Parque, uma vez que a 
atual, próxima à rotária de 
entroncamento da rodovia 
Manoel César Ribeiro com 
o Anel Viário, acaba por 
sobrecarregar quando tem 
evento no local”, afi rmou 
Carlos.

Além de guarita, portal e 
pavimentação para a passa-
gem de veículos, a portaria   
terá pistas de entrada e saída 

para o Anel do Viário. “O fl u-
xo de veículos na nova porta-
ria deverá contar com pista de 
desaceleração para a entrada 
e pista de aceleração para a 
saída, sem causar interferên-
cias no trânsito local”, expli-
cou o diretor.

De acordo com o secre-
tário de Obras, eng. Ricardo 
Amadei, o valor da obra é de 
R$ 397 mil e os trabalhos de-
vem ser concluídos em qua-
tro meses. A construção da 
nova portaria será a primeira 
obra de uma série de outras a 
serem feitas no local.

Iniciados os trabalhos para a construção 
da nova portaria do Parque da Cidade

Trator já começou o trabalho de terraplanagem do local

Equipe da Prefeitura que está fazendo o serviço de terraplanagem da portaria

Importantes e grandes 
eventos já foram realizados 
no Parque da Cidade, como  
a Semana de Meio Ambiente 
Pinda+20 – realizada em ju-
nho deste ano, e os shows de 
comemoração ao 307° Ani-
versário de Pindamonhan-
gaba, com grandes nomes 
da música brasileira, como 
Vanessa da Mata, Renato 
Teixeira, 14 Bis, Falaman-
sa, Teatro Mágico, e outros, 
juntamente com a Feira da 
Fraternidade, realizada pela 
Apae - Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de  
Pindamonhangaba.

Localizado próximo à ro-

Cidade Jardim e Lago Azul recebem 
o Cata-treco nesta semana

Estrada do Morro 
Azul recebe 
manutenção

Parque da Cidade recebe 
grandes eventos

tatória do bairro Santa Cecí-
lia, o Parque da Cidade re-
ceberá diversas outras obras 
para que eventos de lazer, 
cultura, esportes e entreteni-
mento sejam realizados para 
a população.  “Para o Parque 
da Cidade vamos montar um 
espaço de entretenimento, 
cultura e lazer. No Parque 
da Juventude os planos in-
cluem melhorias nas pistas 
de motocross, kartcross, 
aeromodelismo, e outros be-
nefícios. Hoje o local sedia 
importantes competições de 
esportes radicais”, explicou 
o secretário de Governo da 
Prefeitura, responsável pelo 
departamento de parques, 
eng. Arthur Ferreira dos 
Santos.

O Parque da Cidade pos-
sui uma área de aproxima-
damente 480.000 m²; e o 
Parque da Juventude possui 
cerca de 1.200.000 m². As 
áreas dos parques foram for-
malmente concedidas para a 
administração da Prefeitura 
de Pindamonhangaba pelo 
Governo do Estado de São 
Paulo em junho de 2011.

“Vamos construir a nova 
portaria e temos grandes pro-
jetos para o local. Acre-
ditamos que uma cidade 
como Pindamonhangaba 
e o que ela representa 
para a região merece um 
espaço como o Parque da 
Cidade e o Parque da Ju-
ventude”, afi rmou o prefeito 
João Ribeiro.

Filipe Cuba

Filipe Cuba

Filipe Cuba
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Natação PCD

Pindamonhangaba continua lutando com São José pelo ouro nos Regionais
A dois dias do fi m dos 56º 

Jogos Regionais, que seguem 
até sábado (28), em Caragua-
tatuba, Pindamonhangaba e 
São José continuam lutando 
pela liderança da competição. 
Após fi car dois dias na dian-
teira, a equipe de Pindamo-
nhangaba foi alcançada, na 
quinta-feira (26) pela adver-
sária. Ambas empataram com 
231 pontos. Em, terceiro lugar 
da primeira divisão, mais dis-
tante do título, está Mogi das 
Cruzes, com 186 pontos.

A decisão promete ser 
apertada e deve ser defi nida 
apenas no último dia de dispu-
tas, com fi nais importantes do 
futsal feminino e do basquete, 
entre outros.

Na sexta-feira (27) outras 
modalidades importantes se-
rão defi nidas, como ginástica 
rítmica e as fi nais do vôlei de 
praia e tênis.

Equipe especial merece ouro!
Uma equipe especial merece a medalha de ouro 
nos Jogos Regionais. O time da cozinha que 
cuida da alimentação da delegação de Pinda em 

Caraguatatuba está fazendo bonito e prepara 
a melhor comida do Litoral Norte nas últimas 
semanas! Parabéns!

O prefeito João Ribeiro visitou os alojamentos dos atletas de Pinda para transmitir a confi ança de toda a população

Futsal masculino

Futebol feminino

Futsal feminino

Ginástica artística

Prata e 
bronze 
para o judô

Os judocas de Pinda mos-
traram mais uma vez a força 
do esporte na cidade e con-
quistaram medalhas nos jogos.

A equipe masculina fi cou 
com a prata da modalidade 
e as meninas conquistaram a 
medalha de bronze. O maior 
destaque do time foi o judoca 
Matheus Theotônio.

Handebol 
O handebol Pindamonhan-

gaba também foi destaque dos 
jogos nesta semana. A equipe 
feminina sagrou-se campeã, 
em fi nal que aconteceu na 
segunda-feira (23). Em um 
clássico regional, a equipe 
pindense enfrentou Taubaté, 
em uma partida disputadíssi-
ma.  O jogo foi emocionante e 
o placar fi nal foi 22 x 21 para 
Pinda. A equipe de handebol 
masculino fi cou com a me-
dalha de prata, após perder a 
última partida.

São muitos trofeus conquistados nos Jogos Regionais, em Caraguatatuba

Os atletas da natação PCD (Pessoa com 
Defi ciência) de Pindamonhangaba fi zeram bo-
nito e conquistaram medalhas importantes nos 

Jogos Regionais. Entre as mulheres, a equipe 
de Pinda conquistou a medalha de prata. Já os 
homens fi caram na quarta colocação.

A equipe de ginástica artísti-
ca de Pinda encerrou na quarta-
-feira (25), sua participação nos 
Jogos Regionais de Caragua-

tatuba. No feminino, a equipe 
composta pelas atletas Dayane 
Ramos; Monique Ellen; Analuz 
Araújo; Suelen Teixeira; Lívia 

Louzada; Maria Beatriz Barbo-
sa; Juliana Santos e Valentina 
Luchetta, fi cou com a medalha 
de ouro. São José dos Campos 

fi cou com a prata e Suzano le-
vou o bronze. O masculino, 
composto pelos atletas Rodrigo 
Silva; Marcelo Araújo; Marcelo 

Soufi a; João Vítor Daré, levou 
a medalha de prata. O ouro foi 
para Mogi das Cruzes e o bron-
ze para São José dos Campos.

A equipe de futsal femini-
no de Pinda garantiu sua vaga 
na semifi nal dos jogos regio-
nais.

Na segunda partida da 
equipe na competição, dispu-
tada na quarta-feira (25), as 
pindenses derrotaram Suzano 
por 6 a 0, com gols de Drika 

(2); Fran (2); Taís Andrade e 
Priscila Ribeiro.

Com duas vitórias, a equi-
pe pindense classifi cou-se em 
primeiro lugar do grupo e ga-
rantiu vaga antecipada para a 
semifi nal da competição. O 
jogo acontece na sexta-feira e 
a fi nal será no sábado (28).

A equipe de futebol feminino de Pinda 
fez história 56º Jogos Regionais de Cara-
guatatuba. Comandada pelo técnico Teófi lo 
Neto, as pindenses derrotaram São José dos 

Campos por 1 a 0, na fi nal da modalidade, 
na segunda-feira (22), colocando um ponto 
fi nal na hegemonia joseense na competição. 
Ao fi m da partida, as jogadoras e a comis-

são técnica de Pinda comemoraram muito 
a vitória. Em 2011, em casa, Pinda já havia 
decidido a fi nal com São José dos Campos e 
na ocasião, perdeu nos pênaltis.

A equipe de futsal masculino de Pindamonhangaba foi desclassifi cada da competição e não irá lutar por medalha. 
O time perdeu para a equipe de São José dos Campos nas quartas de fi nal, por 6 a 1, na quinta-feira (26).

FOTOS: Luiz Cláudio/Portal R3
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VEREADOR

JANIO LERARIO

Pregão Presencial 09/12

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa
que se acha aberto pregão presencial, nº 09/12, com encerra-
mento dia 01/08/12, às 14h00, para a aquisição de água em
garrafas (500 ml) e em galões (20 l). Maiores informações
pelo telefone (12) 3644.2250, ou na Câmara, na Rua Alcides
Ramos Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das
8h30 às 11h30 e das 14h00 às 17h00, inexistindo custo do
edital, para retirada na Câmara. O edital também estará
disponível pelo site www.camarapinda.sp.gov.br, sem ônus.

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.

CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA

Fale com a vereadora Dona Geni
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 e-
mail é donageni@camara pinda.sp.gov.br. Os telefones são (12) 3644-
2255 e 3644-2256.

O vereador  Dr .  Ja i r
Roma (PPS) recebeu in-
formações no último dia 23,
através do Secretário de
Obras do município, enge-
nheiro Ricardo Amadei, de
que ainda no mês de agosto
serão iniciadas as obras de
revitalização do ponto de
ônibus intermunicipal na
Rua Rubião Júnior, na re-
gião central de Pindamo-
nhangaba.

Dr. Jair Roma vem soli-
citando ao Executivo, des-
de o início de seu mandato
em 2009, que sejam feitas
as melhorias necessárias.
Ele afirmou que “aguarda-
rá juntamente com a popu-
lação as devidas benfeito-
rias previstas no projeto

O vereador Dr. Isael (PV) apresentou indicação de número
797/2012, que solicita construção de redutor de velocidade
(lombadas) da Rua São Bento do Sapucaí, no bairro Alto do
Cardoso, no trecho que abrange as ruas Dr. Antonio Vieira
Marcondes e Dr. Aníbal Jesus Pinto Monteiro. Para o parla-
mentar, o serviço é necessário, pois há intenso fluxo de veículos

que trafegam em alta velocidade no local, provocando a ocor-
rência de graves acidentes.

Outra solicitação do vereador Dr. Isael, também feita por
meio de indicação, é a execução de recapeamento em toda
extensão da Rua Dr. Fontes Júnior, no bairro São Benedito. “A
via foi tomada por grandes buracos devido ao tráfego de
veículos de grande porte, como ônibus e caminhões, e muitos
motoristas são prejudicados e há também o risco de acidentes
serem registrados”, afirmou o vereador Dr. Isael, que solicitou
ainda recapeamento em toda a extensão da Rua Ryoti Yassuda,
no Residencial Andrade.

A vereadora Geni Dias
Ramos – Dona Geni (PPS)
está comemorando a exe-
cução de alguns de seus
pedidos, que foram feitos
durante as Sessões Ordi-
nár ias  da Câmara de
Pindamonhangaba, como:

-  A pavimentação
asfál t ica  na Avenida
Buriti, que dá acesso a
Fábrica Novelis do Bra-
sil, em Moreira César.

- A instalação de lumi-
nárias em dois postes lo-
calizados no final da rua
Pirapitingui, em frente as
residências de nº 21 e nº
33, no Distrito de Moreira

PARCERIA E AÇÃO

Dona Geni agradece a
realização de pedidos
feitos em plenário

César.
- A instalação de lumi-

nárias nos postes na Tra-
vessa Pirapitingui, pró-
ximas aos números 12 ,
14 e  70,  em Moreira
César.

Outras conquistas de
Dona Geni para a Avenida
Pirapitingui e a Travessa
das Palmeiras, no Distrito
de Moreira César foram:
iluminações nos postes,
entrada do caminhão de co-
leta de lixo, telefone públi-
co (orelhão), patrolamento
e a retirada dos escombros
das casas que foram demo-
lidas.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADORA DONA GENI

TRABALHO

Vereador Dr. Isael
reivindica segurança no
trânsito no Alto do Cardoso

VEREADOR DR. ISAEL DURANTE SESSÃO ORDINÁRIA NA CÂMARA MUNICIPAL

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Dr. Jair Roma recebe
resposta sobre revitalização
da Rua Rubião Júnior

como o novo calçamento,
pintura, implantação de no-
vas lixeiras, melhorias no
sistema de iluminação pú-
blica e o recuo para parada
de ônibus com mais segu-
rança e acessibilidade a to-
dos”.

Para o vereador essas
obras são de extrema im-
portância para a cidade e
para a comunidade. “Atra-
vés das devidas providên-
cias, o local irá proporcio-
nar um ambiente agradá-
vel, de melhor aspecto vi-
sual, além de mais conforto
e segurança a todos os usu-
ários do transporte coleti-
vo, principalmente no perí-
odo noturno”, finaliza o
vereador Dr. Jair Roma.

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB), está solici-
tando em reiteração, para que
seja colocada iluminação pú-
blica na rua Duque de Caxias
no bairro Boa Vista.

O vereador afirmou que,
“há muito tempo que nessa
rua a SABESP – Cia. de Sa-
neamento Básico do Estado

de São Paulo, construiu uma
EET – Estação Elevatória
de Tratamento de Esgoto.
Além disso, é um local fre-
quentado por  grande núme-
ro de desocupados, alguns
usuários de entorpecentes,
geralmente ao entardecer e
início de noite, sendo que al-
gumas residências ali próxi-
mas já tiveram seus quintais
invadidos por esses elemen-
tos estranhos ao bairro”, dis-
se o vereador.

Continuando em sua fala
Janio diz que “a importância

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Janio Lerario solicita
instalação de iluminação
no bairro Boa Vista

da iluminação pública nos
dias atuais é muito grande,
pois ela representa muito
mais segurança do que bele-
za, e os moradores da Boa
Vista sentem falta dessa se-
gurança e cobram da Prefei-
tura Municipal essa provi-
dência. E, por falar em Pre-
feitura, muitas vezes a admi-

nistração municipal alega que
essa rua não é oficial, e nós
perguntamos: como que a
SABESP construiu lá a sua
Estação Elevatória de Tra-
tamento de Esgoto, e utiliza
essa rua como acesso princi-
pal a EET.? E o mais impor-
tante, é a segurança dos mo-
radores que ali residem, ali-
ás, moradores esses que doam
o terreno para que a rua seja
oficializada – só depende da
boa vontade da Prefeitura”,
finalizou o vereador Janio
Lerario.

RESPEITO AO CIDADÃO

A Câmara de Verea-
dores de Pindamonhan-
gaba em busca de apri-
morar a comunicação com
os munícipes criou o e-
mail: ouvidoria@cama-
rapinda.sp.gov.br ,  no
qual a população poderá

Câmara cria canal para facilitar e estreitar
ainda mais a comunicação com os munícipes

entrar em contato direto
com os servidores da Casa.
O intuito do novo canal é
criar mais um espaço para
estreitar a relação com a
população, pois a partici-
pação dos munícipes nas
ações do Legislativo é fun-

LEGÍTIMA EXPRESSÃO DO POVO, CÂMARA DE VEREADORES CRIA UM CANAL PARA FACILITAR E ESTREITAR, AINDA MAIS, A COMUNICAÇÃO COM A COMUNIDADE DE PINDAMONHANGABA

damental para melhorar,
cada vez mais, os serviços
em prol da comunidade.

O novo endereço ele-
trônico foi criado pela Di-
visão de Tecnologia da In-
formação e para o Coorde-
nador de Informática, que

atualmente ocupa o cargo
de Chefe de Divisão, Mar-
celo Heleodoro, o espaço
foi pensado como uma for-
ma de melhorar a relação
com a população, benefi-
ciando os próprios muní-
cipes e o Legislativo.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP
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DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR TONINHO DA FARMÁCIA

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR MARTIM CESAR

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR RICARDO PIORINO

VEREADOR

ABDALA

SALOMÃO

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com

Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

Acesse, acompanhe e conheça o trabalho do vereador Abdala.
www.facebook.com/vereadorabdala  -  www.twitter.com/abdalasalomao

vereadorabdala.blogspot.com  -  e-mail: abdala@camarapinda.sp.gov.br
Telefones: (12) 3644-2261 e 3644-2262

O vereador Martim Cesar
(DEM) encaminhou à Prefei-
tura a Indicação nº 412/2012,
em abril deste ano, na qual
solicitava a revitalização da
Praça Marechal Humberto
Castelo Branco, centralizada
no cruzamento entre as ruas
Professor Demétrio Bouéri e
rua Major Joaquim Antônio de
Melo,  no bairro Quadra Co-
berta; inclusive a  poda das
copas das árvores,  pois as
mesmas estavam dificultando
a iluminação no local, e que
ainda sejam efetuados con-
sertos nos bancos, pois a con-
dição em que os mesmos se
encontravam tra-
zia riscos a segu-
rança dos usuá-
rios, enfatizou o
vereador.

A solicitação
foi atendida pela
Secretaria de
Serviços Munici-
pais da Prefeitu-
ra, e os morado-
res do bairro já
podem contar
com uma praça
mais iluminada e
sem riscos à se-
gurança dos usu-
ários.

Outra praça no mesmo
bairro que também necessita-
va de me-lhorias era a Praça
Melvin Jones, na rua Álvaro
Pinto Madurei-ra. O vereador
apresentou a Indicação nº 411/
2012, solicitando que os ban-
cos da referida praça fossem
reformados. “Recebemos um
ofício da Secretaria de

Atendendo pedidos dos
moradores dos bairros Lotea-
mento Liberdade, Parque das
Palmeiras e Vitoria Park, o Vice-
Presidente da Câmara de Pin-
damonhangaba, vereador Ab-
dala Salomão (PSDB) vem so-
licitando à Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos - ECT,
que regularize a entrega das
correspondências nas residên-
cias dos  bairros citados. Vári-
os contatos foram feitos com a
empresa que insiste em apontar
que estes residenciais - por se-
rem novos - ainda não atendem
a portaria nº 311, do Ministério
das Comunicações que deter-
mina que os logradouros tem
que estar identificados com pla-

COMUNICAÇÃO

Vereador Abdala cobra
regularização de serviços
de entrega dos Correios

cas, numeração nas casas em
ordenamento crescente e nu-
meração par e impar. “Os re-
sidenciais já estão oficializados
pela Prefeitura e as exigências
desta portaria já foram sanadas
nos referidos bairros. Desta for-
ma, o serviço tem que ser exe-
cutado o mais rápido possí-
vel”, observa o vereador Abdala
Salomão.

Segundo o vereador, “além
de estar prejudicando o rece-
bimento de correspondências
e contas dos munícipes, a fal-
ta do serviço vêm causando
um problema maior que é o
pagamento das contas já que
estas estão sendo feitas em
atraso”.

O Presidente da Câmara de Vereadores de Pindamo-
nhangaba, vereador Ricardo Piorino (PDT), é autor do reque-
rimento nº 697/2012,
endereçado ao Gover-
nador do Estado, que
solicita informações se
há previsão para o iní-
cio da duplicação da
Av. Nossa Senhora do
Bom Sucesso e Av.
Manoel César Ribei-
ro. O referido docu-
mento foi aprovado
pelo plenário da Casa
de Leis no dia 07 de
maio e até agora não
obteve respostas. “Tra-
tam-se das principais
avenidas de nossa ci-
dade, portanto, medi-
das deveriam ter sido
tomadas rapidamen-
te”, pontuou Piorino.
“O número de aciden-
tes que ocorrem nos locais é constante e infelizmente, em
muitos casos, com vítimas fatais”.

A duplicação se faz necessária também por conta do
elevado número de veículos que trafegam pelo local, principal-
mente, em horário de pico. “Forma uma fila extensa de carros,
pois são duas avenidas que se ligam à Rodovia Presidente
Dutra, sendo assim, muitas pessoas precisam utilizar o cami-
nho”, explicou.

Viva Pinda
A Câmara de Vereadores também aprovou no dia 04 de

junho, o requerimento nº 793/2012, do vereador Ricardo Pioino,
oficiado à  Empresa de ônibus Viva Pinda, que solicita informa-
ções sobre o motivo pelo qual o ônibus não tem feito a entrada
no bairro Shangri-lá. O parlamentar elaborou o documento,
após ser procurado por alguns munícipes que apresentaram um
abaixo-assinado com mais de 70 assinaturas, reivindicando o
serviço da empresa. A Viva Pinda é responsável pelo transpor-
te das linhas intermunicipais.

MELHORIA

Martim Cesar pede
conservação da praça
na Quadra Coberta

Integração  informando que ti-
vemos esse pedido atendido”,
declarou Martim Cesar.

REMEFI Santa Cecília
ganha ventiladores
Os alunos, professores e

funcionários da REMEFI
Abdias Júnior Santiago e Sil-
va, no bairro Santa Cecília,
não sofrerão mais com o calor
excessivo dos próximos ve-
rões.

O vereador Martim Cesar
encaminhou a solicitação sob
a Indicação nº 27/2012, pedin-
do que sejam instalados os
ventiladores nas dependênci-
as da escola.

“Agora fica faltando a co-
bertura do parquinho”, alerta
o vereador, que apresentou a
solicitação na Indicação nº 25/
2012. “O parquinho é utilizado
para a realização de ativida-
des recreativas pelas crianças
da escola e, como a árvore
que fazia sombra foi cortada,
as crianças ficam expostas ao
sol”, explica.

SEGURANÇA

Toninho da Farmácia
agradece o recapeamento
asfáltico no Andrade

TRÂNSITO

Ricardo Piorino questiona
demora na duplicação das
principais avenidas da cidade

“APROVAMOS EM MAIO O REQUERIMENTO,
SOLICITANDO AO GOVERNADOR DO ESTADO

INFORMAÇÕES SOBRE O INÍCIO DAS OBRAS”

O vereador Alexandre Faria es-
teve reunido na última semana com
a diretoria da Associação de Mora-

dores do Jardim Bela Vista. O en-
contro contou com a presença da
Presidente Sônia Maria Sant’Ana
Andrade César e demais membros
da diretoria e na oportunidade fo-
ram tratados vários assuntos de
interesse daquela comunidade.
“Durante esta reunião foi abordado
a relação dos vários benefícios con-
quistados durante este período do
nosso mandato. Também foi regis-
trado outras necessidades solicita-
das para que se adote providências
e encaminhamento ao Executivo que
tem contribuído muito e se empe-
nhado em atender as nossas reivin-
dicações”, comentou o vereador.

VISITA ÀS COMUNIDADES

Alexandre Faria se
reúne com moradores
do Jardim Bela Vista

Obras do
PSF Vila Verde
Outra solicitação dos morado-

res daquela comunidade, assim
como dos da Vila Verde, foi o anda-
mento das obras do PSF que está
em construção ao lado do campo de
futebol.  Este é um antigo desejo e
necessidade daqueles moradores e
que, agora, estão vendo as coisas
saindo do papel e virando uma re-
alidade que trará muitos benefícios
à saúde da população. E, mais uma
vez, o vereador Alexandre Faria
destaca como é importante “a união
e participação de uma comunidade
juntamente com o trabalho do
Legislativo para atingir os propósi-
tos de uma população carente de
certos recursos”.

VEREADOR ALEXANDRE FARIA PARTICIPA DE REUNIÃO COM DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO DE

MORADORES DO JARDIM BELA VISTA

OBRAS ESTÃO ACELERADAS NA CONSTRUÇÃO DO PSF DA VILA VERDE

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está
acompanhando as obras de
cobertura da feira livre do

Mercado Municipal. Essa foi
uma solicitação do vereador,
em nome dos feirantes e dos
usuários, feita desde 2010,
por meio do requerimento nº
359 dessa legislatura. “De
acordo com a Secretaria de
Obras, a implantação da co-
bertura está aguardando a
instalação da estrutura me-
tálica que cobrirá a feira,
substituindo as antigas lonas.
A antiga cobertura já havia
sido consertada, mas com as
chuvas, era constante a ocor-
rência de goteiras nas ban-

OBRAS

VEREADOR CAL

Cal afirma: cobertura da
Feira Livre do Mercado
está caminhando bem

cas. Agradecemos à Prefei-
tura pela nova cobertura, pois
foi um pedido dos feirantes,
que já fizeram até abaixo

assinado reivindi-
cando a melhoria”,
justifica. Além da
nova cobertura, o
piso também será
trocado e haverá
readaptação das
rampas de acessibi-
lidade.

Shows
O vereador Cal

está parabenizando
a organização dos
eventos comemora-
tivos ao aniversário
de 307 anos de
Pindamonhangaba.
Ele espera que os
shows continuem
sendo realizados em
diversas regiões da
cidade, mas destaca

que é preciso mais divulga-
ção. “A realização dos shows
em diversos locais da cidade
é um pedido feito anualmen-
te pelo vereador diante da
solicitação dos munícipes.
Esse ano, reforçamos a soli-
citação através do requeri-
mento nº 832/2012. Espera-
mos que esse projeto seja
levado para outras regiões,
como por exemplo, à Zona
Leste, já que o Centro, o
Araretama e o Distrito de
Moreira César receberam
atrações”, explica Cal.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

A Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba realizou o
recapeamento asfáltico da rua
Lucio Toledo de Freitas, no
bairro Andrade, neste último
sábado, dia 21 de Julho.

O pedido foi feito pelo ve-
reador Toninho da Farmácia
(PDT), através do Oficio n°
094/2012 e foi solicitado, pois
foram realizadas obras na re-
ferida rua pela Prefeitura
Municipal, as quais deixaram
o asfalto em péssimo estado, o
que acabou prejudicando os
munícipes que residem na lo-
calidade.

“Agradeço a Prefeitura
Municipal que já realizou a
obra de recuperação asfáltica
na rua Lucio Toledo de Freitas,
pois da maneira em que esta-

va, os moradores estavam sen-
do prejudicados.” finalizou o
vereador Toninho da Farmá-
cia.

Araratema
O vereador Toninho da

Farmácia volta a cobrar uma
solução definitiva por parte da
Prefeitura a respeito do tráfe-
go de veículos nas ruas Paulo
César Bittencourt de Carva-
lho (antiga rua 30) e João do
Amaral (antiga rua 29) no
Araretama. O pedido foi feito
através da Indicação n° 769/
2012. Atualmente, o tráfego
nas duas vias é intenso, de
duplo sentido e os motoristas
estacionam seus carros nos
dois sentidos das vias, causan-
do um enorme transtorno aos
veículos que por ali transitam.
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HISTÓRIA8
PINDA ANTIGA:

UM ANÚNCIO DO PASSADO LEMBRANÇAS    

    
LITERÁRIAS:

Uma reunião histórica 
da Câmara Municipal

Publicava-se no jornal Sete Dias (extinto) em 1969

Flor da sepultura...

Andar superior do Palacete 10 de Julho, 3 de fevereiro de 1984, políticos que estiveram presentes na confraternização de despedida 
do velho prédio. Em pé,  da esquerda  p/direita:  Rogério, Tarcísio Romão, Lloyd, Piorino, Vico, Simões, Antonio Lourenço, Ribas, Jofre, 
Anibal, Leopoldi, Geraldo Alckmin (atual governador), Fernando Nogueira, José Pércio, João Bosco (era o prefeito), Inácio Rezende, Caio 
Mario, Monteclaro César, Dr. Paulo Gama, Mário Jacinto (secretário da Câmara), José Walter, José Murilo, Mário Leiroz, Jota Marcondes e 
Nelson Naressi. Da esquerda p/direita (sentados) : Túlio, Dr. Ângelo, Bizinho, Dr. Paulo D’Alessandro, Wilson Valentini, Domingo Ramos 
Mello, Dr. Francisco Romano, Arlindo Paim , Dr. Waldomiro Benedito de Abreu, Alcides Ramos Nogueira, Armando Muassab, José Prates 
da Fonseca, Jamil Samahá, Salvador Piorino. Obs.: Como o autor pôde constatar, muitos dos cidadãos retratados nesta velha foto hoje se 
encontram em outro plano da eterna vida...

ALTAIR FERNANDES
Em 1984, no dia 3 de fe-

vereiro, a Câmara Municipal 
de Pindamonhangaba, então 
presidida por Fernando No-
gueira, promoveu uma reu-
nião histórica, um jantar para 
marcar a volta do Legislativo 
ao antigo prédio, o Palacete 
Tiradentes, na Praça Barão 
do Rio Branco, que havia 
sido restaurado e reforma-
do.  Segundo matéria alusiva 
ao fato, publicada na edição 
de 4/2/1984 do jornal Tribu-
na do Norte,  participaram 
do evento os vereadores em 
exercício na época e ex-vere-
adores que haviam ocupado 
cadeiras desde 1948. 

A ideia do jantar de con-
fraternização era  a despedi-
da do recinto onde haviam 
debatido projetos, requeri-
mentos e apresentado indica-
ções desde 1929  – segundo 
pesquisas de Newton Lacer-
da (1912/1992). 

Uma foto referente ao 
acontecimento nos foi en-
viada pelo leitor Francisco 
Piorino Filho. Sempre atento 
ao resgate de fatos histórico 
de Pindamonhangaba,  nosso 
leitor foi quem descreveu na 
foto os vereadores e ex-vere-
adores que estiveram naque-
la confraternização.

É oportuna a observação 
que o prédio do Largo São 
José – Palacete Tiradentes – 
abrigou a Câmara  de 1984 
a 2008, quando no dia 2 de 
dezembro daquele ano teve 
suas novas e modernas aco-
modações inauguradas na 
rua Alcides Ramos Noguei-
ra, 860, no loteamento Real 
Ville, às margens da rodovia 
SP-62, trecho da Vereador 
Amador Bueno da Veiga. 

Ressalte-se também que 
após a saída do Legislativo, 
o Palacete 10 de Julho, na 
histórica “Deputado Claro 
César, 23 – centro,  ainda 
abrigou o Executivo por 23 
anos. Em 2007 foi se aco-
modar mais confortavel-
mente no belo prédio atual, 
na avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso. As mudan-
ças, prédios da Câmara e da 
Prefeitura, ocorreram  na ad-
ministração do prefeito João 
Ribeiro.

da Câmara Municipal
Arquivo TN

Arquivo TN

Calipso de Oliveira 
Tribuna do Norte, 23/1/1965

Eis-me neste recanto ignorado
desferindo saudades ao luar,
recordando esses restos do passado;
dia e noite só vivo a soluçar.

Eu sou a triste fl or da desventura,
sou a saudade, fl or dos sentimentos,
escolheram-me para a sepultura
onde só vivo a ouvir tristes lamentos.

Tantas e tantas fl ores venturosas
que se ostentam no luxo e na vaidade
sorridentes, altaneiras e garbosas
não trazem nalma a triste soledade.

O bom Deus dividindo tudo igual
fez-me sim desprovida de beleza;
sou do poeta, em noites de luar,
a terna confi dente da tristeza.

Eternamente, vivo muda e triste 
neste ermo sombrio e abandonado,
e se a dor em minh’alma assim existe,
é para consolar o desgraçado...
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 A praça Monsenhor Mar-
condes recebeu, na manhã de 
quarta-feira (25), apresenta-
ções culturais em comemo-
ração ao Dia da Cultura e da 
Paz. As atividades foram re-
alizadas pelo Departamento 
de Cultura de Pindamonhan-
gaba.

Entre as atividades, os 
moradores puderam pres-
tigiar a apresentação do 
grupo de Moçambique de 
São Benedito, do Alto do 
Cardoso, e também as apre-
sentações culturais da Cia 
Cênica de Dança Mônica 
Alvarenga, que abrilhantou 
o evento com as coreogra-
fi as Neutro, Maracatu e Ci-
randa, que fazem parte do 
espetáculo Gisele.

O evento foi fi nalizado 

com uma roda de Dança Cir-
cular, onde os munícipes ti-
veram uma participação mais 
ativa, entrando na roda, e 
dançando com os dançarinos. 
“A princípio, as pessoas fi ca-
ram tímidas, mas logo se jun-
taram e a roda fi cou grande. 
Essa interação é importante, 
fazer o público participar 
não só como espectador, mas 

como parte do espetáculo, 
como protagonista também”, 
ressaltou a diretora de Cultu-
ra, Nilza Mayer.

O Dia da Cultura e da 
Paz é comemorado anu-
almente, de acordo com a 
lei municipal nº 3.648, de 
2002, e um dos seus signifi -
cados é o respeito às diver-
sidades culturais.

“Um momento especial 
foi a performance ‘Terapeu-
tas da Paz’, na qual atores 
vestidos de branco  circu-
laram pela praça com car-
tazes contendo mensagens 
de paz, otimismo , imagens 
boas, de coisas boas, ofere-
cendo inclusive um abraço 
para selar o Dia de Cultura 
de Paz”, fi nalizou a diretora 
de Cultura.

Manifestações culturais marcam 
comemoração do Dia da Cultura e da Paz

Um abraço selou o encerramento das atividades que celebraram o Dia da Cultura e da Paz na praça Monsenhor Marcondes, no centro de Pindamonhangaba

Diversas performances e exibições de dança integraram as comemorações, em seu papel de transmitir um sentimento de harmonia e paz ao público presente

“É importante, 
fazer o público 

participar não só 
como espectador, 
mas como parte 
do espetáculo”

NILZA MAYER,
Diretora de Cultura

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

comemoração do Dia da Cultura e da Paz

Um abraço selou o encerramento das atividades que celebraram o Dia da Cultura e da Paz na praça Monsenhor Marcondes, no centro de Pindamonhangaba
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Parabéns!!!

Muita felicidade 
para Mariana, 
que completou 
5 aninhos no dia 
21 de julho. A 
vovó Aninha, o 
vovô João,
os padrinhos Ana 
Paula e Renato 
lhe desejam 
toda felicidade 
do mundo.

Parabéns, 
felicidade

Para Luciana Muassab 
Alves, que assoprou 
velinhas no dia 16 
de julho, e para 
Rafael Muassab Alves, 
aniversariante do dia 26 
de julho. Eles recebem 
cumprimentos em dobro 
dos familiares e amigos. 

Parabéns aos noivos

Rosely e Kleber, que casaram-se no último dia 21 de julho na 
igreja de Nossa Senhora da Assunção (São Benedito). Os amigos 
e familiares, que lotaram a igreja, desejam tudo de bom e uma 
vida de paz e felicidade.

Felicidade

Muita felicidade à Luiza 
Maria Honório Lemes. 
Feliz dia da Vovó, 
comemorado no dia 
26 de julho. Teus netos: 
Elvira, Raphael, Aline, 
João Marcos, Luiza, José, 
Clarissa, David, Bel, Thais, 
Bianca, Neto, Gabriel, 
Juninho, Sara, Luís, João 
Vitor, Bárbara, Beatriz, 
Júnior, Kelly, Diogo, 
Washington e Arthur te 
amam. Parabéns.

Dia da Vovó

Os netos Sara e Gabriel, com amor e carinho, felicitam Maria 
José (Yeyé), pelo Dia da Vovó, comemorado em 26 de julho.

Parabéns

À gatinha Sara Lemes Pereira 
Gomes, pelo seu aniversário 
no dia 27 de julho. É o que 
toda a família lhe deseja, em 
especial sua “miga” Clarissa 
Lemes.

Tudo de bom

Parabéns ao Diogo da 
Conceição Nascimento, pelo 
seu aniversário dia 28 de julho. 
Sua família, em especial sua 
esposa Bel, lhe deseja muitas 
bênçãos.

60 anos...

Parabéns ao João Batista 
Gomes, pelos seus 60 
anos de vida bem vividos, 
comemorados no dia 30 
de julho. Seus familiares 
desejam que Deus continue 
derramando bênçãos em sua 
vida.

Muita felicidade

Toda a felicidade do mundo 
para nossa amiga Conceição 
Almeida, a “Con”, do 
Departamento de Governo/
Fundação Dr. João Romeiro. 
Seus familiares e amigos 
lhe parabenizam pelo seu 
aniversário comemorado no 
dia 25 de julho. Tudo de bom

Tudo de ótimo

Muita felicidade 
para Sabrina Gomes, 

aniversariante do dia 25 de 
julho. Ela recebe os abraços 

dos familiares e amigos, 
em especial da filha Elena. 

Parabéns!

Feliz aniversário

Muita felicidade para Marcelo 
Randes, da Tribuna do Norte, 
aniversariante do dia 30 de 
julho. Recebe o abraço dos 
familiares, amigos e equipe 
da Tribuna. 

Aniversário

Tudo de bom para a 
professora Camila Esteves, 
que comemora aniversário no 
dia 31 de julho, recebendo 
o carinho dos familiares e 
amigos. Parabéns!

Bem-vinda!

Nasceu no último dia 16 de julho, 
na maternidade da Santa Casa, a 
garotinha Beatriz Magalhães Beraldo 
Costa. Os pais, Lucas e Bruna Carla, 
estão muito felizes com sua chegada. Os amigos e 
familiares desejam saúde e felicidade e que Deus 
derrame bençãos sobre toda a família. 
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Aniversariante

Neste dia 27 de Julho de 2012, nós da equipe da escola 
“Padre Zezinho”, amigos e familiares, queremos desejar à 
amiga e gestora, Cidinha Pedroso, um aniversário repleto de 
felicidade, paz, sucesso e saúde.
Cidinha, Deus a abençoe, guarde e ilumine... sempre!!!
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Em parceria com o Go-
verno do Estado de São 
Paulo, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba discutiu novos 
projetos habitacionais com 
a Secretaria de Habitação do 
Estado. Representando o pre-
feito João Ribeiro, o secretá-
rio de Habitação Maurício 
Marcondes se reuniu com o 
secretário de Habitação do 
Estado Silvio Torres para a 
discussão dos projetos. O 
encontro também teve a pre-
sença do subsecretário de 
Habitação do Estado Reinal-
do Iapequino. 

Um dos projetos apresen-
tados pelo secretário de Pin-
damonhangaba foi a parceria 
com a CDHU - Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano, para a cons-
trução de um novo conjunto 
de apartamentos ao lado da 
CDHU do Jardim Azeredo, 
em Moreira César.

“Há um terreno ao lado 
que vai ser liberado para a 
CDHU, que já tem um pro-
jeto desenvolvido para mais 
94 apartamentos de dois 
dormitórios”, contou Mar-
condes.

O secretário de Habitação 
do Estado informou que no 
dia 7 de agosto vai ser con-
cluído o projeto executivo 
para, posteriormente, marcar 
uma data para a assinatura do 
convênio. Em seguida, have-
rá o processo licitatório para 
o repasse de recurso da cons-
trução. 

Outro projeto discutido 
foi sobre estudos para ou-
tras regiões da cidade rece-
berem o programa “Minha 
Casa, Minha Vida” do Go-
verno Federal. Entretanto, 
Marcondes informou que 
os custos de terreno e cons-
trução subiram e, para isso, 
é preciso que sejam anali-
sados junto ao Governo do 
Estado estudos avançados 
para a implantação do pro-
grama.

“Existe o programa Casa 
Paulista, que foi um progra-
ma celebrado entre o Gover-
no do Estado e o Federal, 
para que o município paulista 
consiga captar mais recurso 
e viabilizar o ‘Minha Casa, 
Minha Vida’”, explicou o se-
cretário de Pinda.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Habitação, está 
realizando a informatização 
do sistema de cadastros habi-
tacionais do município, com 
a fi nalidade de melhorar o 
atendimento, facilitar o aces-
so das pessoas e também para 
possibilitar análise de dados 
estatísticos.

O cadastro habitacional é 
utilizado para identifi cação 
das famílias do município, 
que precisam de uma moradia 
e se encaixam nos critérios 
necessários, para participar 

Prefeitura e 
Governo do 
Estado lançam 
programa de 
auxílio ao 
desempregado

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o Governo do Es-
tado de São Paulo fi rmaram 
mais uma parceria, com o lan-
çamento do Programa Emer-
gencial de Auxílio-Desempre-
go, que acontece no sábado 
(28), às 10 horas, no Centro 
Esportivo “João do Pulo”. No 
evento, estarão presentes os 
convocados para participar do 
programa, que efetuaram o ca-
dastro desde fevereiro.

O Programa Emergencial 
de Auxílio-Desemprego foi 
criado em 1999 pela Lei Esta-
dual 10.321, de 08/06/1999, e 
tem como objetivo gerar renda 
e qualifi cação de mão de obra 
para parte da população resi-
dente no Estado de São Paulo 
e em situação de desemprego.

Os candidatos de Pindamo-
nhangaba se inscreveram no 
PAT - Posto de Atendimento 
ao Trabalhador e foram clas-
sifi cados de acordo com os 
critérios da referida lei (idade, 
tempo de desemprego, renda 
familiar, número de habitantes 
por residência).

Os convocados deverão au-
xiliar a Prefeitura durante qua-
tro dias da semana, inclusive 
sábados e domingos - se neces-
sário - com uma carga diária de 
seis horas. O quinto dia da se-
mana, a Secretaria do Emprego 
irá proporcionar um curso de 
qualifi cação/alfabetização de 
frequência obrigatória.

Os candidatos participam 
do programa por nove meses, 
não havendo possibilidade 
de prorrogação desse perío-
do. “Este Programa vem para 
agregar muito e benefi cia o 
cidadão desempregado que 
tem uma família pra sustentar. 
Além de contribuir com o mu-
nicípio, esta é a hora de apren-
der coisas novas e aproveitar 
a oportunidade de aperfeiçoa-
mento”, ressaltou a coordena-
dora do Programa Emergen-
cial de Auxílio-Desemprego 
em Pindamonhangaba, Sonia 
Maria Dias dos Santos.

Os benefícios apresenta-
dos pelo Governo do Estado 
de São Paulo são: bolsa au-
xílio no valor de R$ 210; cré-
dito de R$ 86, para compra 
de alimentos; e seguro contra 
acidentes no local de traba-
lho ou percurso.

Pindamonhangaba terá novo 
conjunto habitacional popular

Secretário de Habitação de Pindamonhangaba e representantes da Secretaria de Estado de São Paulo

Divulgação

Prefeitura realiza cadastro habitacional
dos sorteios. Pindamonhan-
gaba já possui mais de mil 
famílias aptas a participar do 
programa habitacional.

Para participar do progra-
ma é necessário que a família 
interessada resida em Pin-
damonhangaba nos últimos 
cinco anos; receba, em média, 
até três salários mínimos; seja 
maior de 18 anos; esteja ca-
dastrada no Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal; não ter sido 
benefi ciada anteriormente em 
programas de habitação social 
do governo, e não possuir ou 

ter possuído casa própria ou 
fi nanciamento.

De acordo com a diretora 
Administrativa de Habitação, 
Eliane Teodoro Gessário Mo-
reira, há vários projetos de 
empreendimentos em análise 
e estudos de áreas.

Para fazer o cadastro, o 
interessado precisa compare-
cer à Secretaria de Habitação, 
de segunda a sexta-feira, das 
7h30 às 11h30 ou das 13 às 
17 horas. A Secretaria de Ha-
bitação fi ca na rua Monteiro 
de Godoy, nº 445, Bosque.

O Cadastro Único para 
Programas Sociais do Go-
verno Federal (Cadastro 
Único) é um instrumento 
que identifi ca e caracte-
riza as famílias de baixa 
renda, entendidas como 
aquelas que têm: renda 
mensal de até meio salá-
rio mínimo por pessoa ou 
renda mensal total de até 
três salários mínimos.

O Cadastro Único é 
coordenado pelo MDS - 
Ministério do Desenvol-
vimento Social e Com-
bate à Fome devendo ser 

obrigatoriamente utiliza-
do para seleção de bene-
fi ciários de programas so-
ciais do Governo Federal, 
como o Bolsa Família.

O Governo Federal, 
por meio de um sistema 
informatizado, consoli-
da os dados coletados no 
Cadastro Único. A partir 
daí, o Poder Público pode 
formular e implementar 
políticas específi cas, que 
contribuem para a redu-
ção das vulnerabilidades 
sociais a que essas famí-
lias estão expostas.

Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal

Mais de mil famílias estão aptas a participar do projeto

Arquivo TN
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Crítica 
Literária Felipe Brandão é jornalista formado pela Universidade de Taubaté, 

blogueiro e leitor compulsivo.

FELIPE BRANDÃO

Pouca gente sabe que Tony Bellot-
to, além de guitarrista dos Titãs, é um 
exímio escritor. Sua escrita é ágil, ur-
bana e prende do começo ao fi m. Seu 
primeiro livro ‘Bellini e a esfi nge’, 
lançado em 1995, deu um pontapé 
inicial em seus romances policiais. 
Depois vieram outros livros com o 
mesmo investigador: ‘Bellini e o de-
mônio’, e ‘Bellini e os espíritos’. O 
primeiro da trilogia virou fi lme e ga-
nhou o prêmio do público de Melhor 
Filme no Festival Rio BR 2001.

Seu último livro, ‘No buraco’, foi 
lançado em 2010, pela Companhia 
das Letras e entrou na minha lista de 
livros preferidos. Isso porque Tony 
escreve de forma impecável, sempre 
mesclando tensão, humor e mistério. 
É impossível não se identifi car com 
seus protagonistas, quase sempre tão 
humanos como nós. Os diálogos são 
impagáveis e a história é repleta de 
referências musical e literária.

Teo Zanquis está na praia de Ipa-
nema e começa um diálogo consigo 
mesmo. A história que ele conta é a 
sua própria vida, a de um ex-guitarris-

ta de rock que fez um único sucesso 
nos anos 80 e seus discos só podem 
ser encontrados em sebos do centro de 
São Paulo. Ele é um homem solitário, 
que vive a melancolia da cidade gran-
de, não entende seu esquecimento e 
ainda lembra com saudade dos tempos 
em que viveu seu apogeu artístico. 

Ao mesmo tempo em que segue 
sua vidinha pacata, ele busca ilusões 
para continuar vivo. A partir daí vão 
surgindo outros personagens que se 
cruzam numa velocidade como se a 
vida fosse realmente uma teia de coin-
cidências. “O problema é: ninguém 
vai me perguntar nada. Estou sozinho. 
Na melhor das hipóteses, que horas 
são? E eu nem tenho relógio. Sempre 
existe a possibilidade de uma balza-
cona bem passada me reconhecer: é 
você? O eterno constrangimento do 
para sempre guitarrista da one hit band. 
Tem expressões que soam tão melhor 
em inglês. Banda de um sucesso só. 
Não dá pra falar uma coisa assim”.

E mesmo neste labirinto cotidiano, 
ele se aproxima de pessoas que jamais 
imaginou encontrar e juntos tornam-
-se cúmplices de sonhos e anseios. 
Tony mistura erotismo e humor numa 
história que não parece impossível e 
nem distante aos nossos olhos. ‘No 
buraco’ é um romance para saborear 
cada página como se fosse a última e 
você, certamente, irá sentir que o livro 
não precisa ter um fi m. 

Pindamonhangaba rece-
berá, sábado (28) e domingo 
(29), artistas da região para o 
XI Festival de Música Serta-
neja “Luiz Carlos Cardoso”. 
O festival é uma iniciativa da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio do Departa-
mento de Cultura. Os artis-
tas se apresentarão na antiga 
estação da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, a partir das 
18 horas.

Serão 30 candidatos dis-
putando nas categorias: Jo-
vem Música Sertaneja, Mú-
sica de Raiz e Individual. Os 
participantes serão julgados 
pelos requisitos afi nação, 
postura no palco, dicção e 
timbre de voz e Instrumentos.

O Festival de Música Ser-
taneja é promovido em cum-
primento à lei nº 3.911, de 24 
de maio de 2002, e tem como 
objetivo incentivar a músi-
ca sertaneja, revelar novos 
talentos e promover o inter-
câmbio artístico cultural.

A comissão julgadora 

Festival de Música Sertaneja 
encerra programação do 
aniversário da cidade

Viagem Literária 2012 cadastra autores e contadores de histórias

PROGRAMAÇÃO
 
SÁBADO (28)
Apresentação dos candidatos das categorias Raiz e Jovem Música Sertaneja
17h45 – Sorteio para ordem de apresentação.
18 horas  – Início das apresentações dos candidatos à Música Raiz, em 
seguida, apresentação dos candidatos da categoria Jovem Música Sertaneja
 
DOMINGO (29)
 Apresentação dos candidatos da categoria Individual
17h45 – Sorteio para ordem de apresentação
18 horas  – Início das apresentações dos candidatos da categoria Individual
O resultado da premiação será após o show

PREMIAÇÃO
 
CATEGORIA JOVEM MÚSICA SERTANEJA
1º lugar: Troféu “Francisco Alves – Chico Viola” –                          R$1.268,72
2º lugar: Troféu “Tar e Quar” –                                                                  R$ 951,52
3º lugar: Troféu “José Correa Cintra” –                                                   R$634,39
 
CATEGORIA MÚSICA RAIZ
1º lugar: Troféu “Amácio Mazzaropi” –                                             R$ 1.268,72
2º lugar: Troféu “Prof. Augusto César Ribeiro – Chico Frô” –          R$951,52
3º lugar: Troféu “Anacleto Rosas Júnior” –                                          R$ 634,39
 
CATEGORIA INDIVIDUAL
1º lugar: Troféu “José Moreira da Silva – Galampito” –                   R$ 951,52
2º lugar: Troféu “Vicente Alves de Jesus - Guarani” –                        R$740,14
3º lugar: Troféu “Benedito Aparecido Costa – Livinho” –               R$ 422,95

será formada por especialis-
tas em canto, instrumentos 
e músicas sertanejas, e foi 
escolhida pelo Departamen-
to de Cultura. Farão parte 
do corpo de jurados Márcio 
Levi Teodoro, professor do 
Projeto Guri; Marco Roberto 
de Souza, maestro da Corpo-
ração Musical Euterpe; Luiz 

Cláudio Oliveira, professor 
de técnica vocal, piano e 
fl auta doce.  

Este ano Pindamonhan-
gaba receberá candidatos de 
Taubaté, São José dos Cam-
pos, Tremembé, Cachoeira 
Paulista, Natividade da Ser-
ra, Roseira e São Luiz do Pa-
raitinga. Toda a programação 

é gratuita e aberta ao público.
Após as apresentações 

dos candidatos, acontecerá 
um show com a dupla serta-
neja Bruno e Thiago.

O Festival de Música Ser-
taneja encerrará as comemora-
ções dos 307 anos de emanci-
pação político-administrativa 
de Pindamonhangaba.

Ze Augusto, Jonas e Paulo, de Monteiro Lobato, premiados na edição de 2007

Arquivo TN

 A Secretaria de Estado 
da Cultura está cadastrando 
autores de livros de fi cção 
e contadores de histórias 
(individuais ou grupos), in-
teressados em participar do 
programa “Viagem Literária 
2012”, que acontecerá nos 
meses de outubro, novembro 
e dezembro.

Viagem Literária é um 
programa de incentivo à lei-
tura, realizado pela Secretaria 
com o apoio das bibliotecas 
públicas de 70 municípios 
paulistas. São realizados en-
contros do público local com 
autores e contadores de his-
tórias. Pindamonhangaba é 
uma das cidades que partici-
pam do programa.

Esses eventos buscam 
aproximar pessoas que se 
relacionam no universo da 
leitura e da literatura; e esti-
mular o vínculo entre leitores 
e sua biblioteca pública local.

Lançado em 2008, o pro-
grama integra um conjunto 
de ações afi rmativas do Go-
verno do Estado, que incluem 
o apoio à atualização de acer-
vos; o suporte à melhoria das 
práticas de gestão e da qua-
lidade de atendimento das 
bibliotecas públicas munici-
pais, e ações de informação 
e capacitação de recursos hu-

manos como: política efetiva 
de formação de novos leito-
res e incentivo à leitura.

Transformar as bibliote-
cas em ambientes propícios 
à leitura e refl exão cultural 
também exige investimen-
tos para o fomento de novas 
ideias, para que sejam al-
cançados os principais obje-
tivos do programa, que são: 
difundir o gosto pela leitura 
e dar suporte à transforma-
ção das bibliotecas em cen-
tros de vivência sociocultu-
ral e de exercício pleno da 
cidadania.

Os interessados deverão 
inscrever-se até 7 de agosto 
de 2012, enviando carta ou 
e-mail contendo currículo e 
comprovantes de sua atuação 
como autor ou contador de 
histórias para a Secretaria de 
Estado da Cultura – unidade 
de bibliotecas e leitura.

Os profi ssionais e grupos 
cadastrados integrarão um 
banco de dados e serão ava-
liados pela equipe de produ-
ção do ‘Viagem Literária’,  
podendo ser, posteriormente, 
contratados para integrar a 
programação ofi cial. O pro-
cesso é semelhante ao ado-
tado na seleção de trabalhos 
para o Circuito Cultural e Vi-
rada Cultural Paulista.

O projeto Viagem Literária trouxe o contador de histórias Chico dos Bonecos a Pindamonhangaba em 2010

Celso Correa

Como se inscrever
 

Por carta:
Unidade de Bibliotecas e Leitura
Secretaria de Estado da Cultura
Rua Mauá, 51 - 2º andar
São Paulo-SP / CEP: 01028-900
 

Por e-mail:
bibliotecaseleitura@sp.gov.br

Bate-papo com escritores, contação de 
histórias, ofi cina literária
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O que rola no 
cinema

Divulgação

AIANDRA ALVES MARIANO

Sucesso na RedeOscar da Televisão

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A  Warner Bros divulgou, 
naA Warner Bros divulgou, na 
quarta-feira (25), novas ima-
gens do fi lme “O Hobbit”, que 
deve estrear em dezembro.

Na história, que reúne per-
sonagens marcantes da trilo-

gia “O Senhor dos Anéis”, o 
mago Gandalf (Ian McKellen) 
e os 13 anões que formam sua 
companhia contratam Bilbo 
Bolseiro (Martin Freeman) 
para uma jornada até a Mon-
tanha Solitária, onde tentarão 

recuperar os pertences dos 
anões que foram roubados 
pelo dragão Smaug. 

É nessa aventura que Bil-
bo encontra o Um Anel que 
desencadeia a trilogia O Se-
nhor dos Anéis, sucesso de 

bilheteria há alguns anos.
Cate Blanchett, Elijah 

Wood e Orlando Bloom tam-
bém estão no elenco.

Peter Jackson dirige a par-
tir do roteiro que ele escreveu 
com Fran Walsh, Philippa 

Boyens e Guillermo del Toro. 
O primeiro fi lme estreia em 
dezembro de 2012 e o segun-
do em dezembro de 2013.

Os fi lmes vão se chamar O 
Hobbit - Uma Jornada Ines-
perada  e The Hobbit - There 

and Back Again (ainda sem 
título defi nitivo em portu-
guês).

De acordo com jornais 
americanos, o estúdio  plane-
ja a realização de um terceiro 
fi lme. 

Estúdio divulga novas imagens do fi lme O Hobbit

O piloto de fórmula 1, Kimi Raikkonen pagou mico e 
virou “meme” da internet. No último fi m de semana, 
o fi nlandês acabou levando um grandioso tombo 
após tentar pular uma grade. O automobilista “fugia” 
com pressa do autódromo, depois de conquistar 
o terceiro lugar na corrida. Fotógrafos espertos 
conseguiram capturar o momento exato da queda. A 
imagem, claro, virou” meme” com várias montagens.
meme” com várias montagens.

Tombo de Kimi Raikkonen vira “meme”

AA Dreamworks Ani-
mation está liderando o 
leilão de venda do estúdio 
de animação Classic Media, 
que tem os direitos de per-
sonagens como He-Man, 
She-Ra, entre outros. 

O estúdio responsável 
pelos “Shrek” e “Kung 
Fu Panda”, entre outros, 
ofereceu mais de US$ 150 
milhões pela Classic Me-
dia, o que abre a possibi-
lidade para a produção de 
um fi lme em 3-D de per-

sonagens clássicos como 
Gasparzinho, Godzilla, 
Gato Félix, Riquinho, 
Mister Magoo, e George 
– O Rei da Floresta, cujos 
direitos pertencem à Clas-
sic Media.

Fundada em 2000 e 
baseada em Nova York, 
a Classic Media tem em 
seu portfólio personagens 
como Onde Está Wally e 
Lassie. O estúdio também 
é proprietária da Big Idea 
Entertainment.

Direitos autorais de 
He-Man e She-Ra 
vão mudar de mãos

A High Moon Studios 
liberou, nesta semana, um 
novo vídeo do game “Trans-
formers: Fall of Cybertron”. 
O trailer demonstra tanto o 
modo multiplayer como o 

sistema de customização.
O jogo, que conta com a 

dublagem de Peter Cullen e 
Greg Berger como Optimus 
Prime e Grimlock, será lan-
çado em agosto.

Nolan North, Troy Baker, 
Fred Tatasciore, Steve Blum 
e Isaac Singleton também es-
tão no casting do game, que 
conta com versões para Xbox 
360, Playstation 3 e PC.

Começa na segunda feira (30), a venda 
dos ingressos para o show na capital paulista 
da banda Linkin Park. Na semana passada 
o grupo divulgou as datas de sua anunciada 
turnê pelo Brasil. A banda norte-americana 
chega ao país em outubro e fará shows em 
São Paulo (dia 7, na Arena Anhembi), no 
Rio de Janeiro (dia 9, no Citibank Hall), em 
Curitiba (dia 10, no Paraná Clube) e em Por-
to Alegre (dia 11, no Estádio do Zequinha).

Para a apresentação do Rio de Janeiro, 
os ingressos serão vendidos a partir de 6 de 
agosto. Os fãs de Curitiba e Porto Alegre co-
meçam a comprar no dia 1º de agosto. Quem 
fi zer parte do fã-clube ofi cial da banda terá 
preferência na hora da compra.

O grupo de new metal vem com a turnê 
de Living Things, quinto disco da carreira, 
lançado em junho deste ano.

Começa a venda ingressos para 
show do Linkin Park no Brasil

Game dos Transformers ganha trailer 
com aventura das personagens

Divulgação

Cinemark – São 
José dos Campos 
(27/7 a 2/8)

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

A Era Do Gelo 4  
11h30 - 13h50 
- 16h20 - 18h40 - 
21h  - 23h20

Batman: O 
Cavaleiro das 
Trevas Ressuge
10h40 - 12h20 
- 14h10 - 15h50 
- 17h40 - 19h20 - 
21h20 - 23h 

E Aí, Comeu? 
12h40 - 15h  - 
17h30 - 19h50 - 
22h10

O Espetacular 
Homem Aranha 
11h  - 14h  - 17h20 
- 20h30 - 23h40

Valente 
11h20 - 13h40 
- 16h00 - 18h20 - 
20h40 - 23h10

Mais informações 
no site: http://
www.cinemark.
com.br/
programacao/sao-
jose-dos-campos/
center-vale

*Até o fechamento 
desta edição 
o Moviecom, 
cinema do 
Taubaté Shopping, 
ainda não havia 
atualizado a 
programação para 
o fi nal de semana.



SERVIÇOS
Procura-se pessoa que 
faça bico de marcenei-
ro. Tel 3648-8395/9790-
7954
Trabalhe em casa 
-  pessoas de ambos 
sexos para trabalhar 
com mala direta, não 
é necessário experiên-
cia. Interessados de-
verão 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 notur-
no.Tel 9205-5501

 DIVERSOS
- Vende-se, balcões 
expositores seco, ge-
lado; estufa para sal-
gados; balança ele-
trônica, morsa com 
bancada; 4 rodas aro 
13, 14 ,15 e 16, pneus 
seminovos; várias bici-
cletas masculinas in-
fantil; cama de casal; 
de solteiro com ou sem 
colchão; panela de 
pressão, 4,5 e 8 litros;  
maq. de solda; TV, 
DVD, andador,  celular 
na caixa; fogão (4 e 6 
bocas); arquivo em aço 
com 6 gavetas; jogo 
de sofá azul e criado 
mudo. Tel. 8213-3965.
- Aluga-se data-show 
e telão para festas 
e eventos. Tel 3522-
5171/9753-5171.
Balcão e paneleiro 
Itatiaia, novo, R$500, 
Tel 3643-1152 ou 9167-
7277 
Banheira hidromassa-
gem, com bomba, usa-
da, R$ 450. Tel 3648-
8395 ou 9790-7954
Bicicleta Poty, mé-
dia, pink, 21 mar-
chas, cetinha, R$130. 

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

AJUDANTE DE ELETRI-
CISTA (com curso na 
área de elétrica)
ATENDENTE DE 
FARMACIA
AUXILIAR DE ALMO-
XARIFADO
AUXILIAR DE ENFER-
MAGEM
CABELEIREIRO
CARPINTEIRO DE 
OBRAS
CONSULTOR DE 
VENDAS
CORRETOR DE 
IMOVEIS
COSTUREIRA (MÁ-
QUINA INDUSTRIAL 
OVERLOQUE E 
RETA, EXP C/ ENXO-
VAL E ROUPAS DE 
BEBÊ)
COZINHEIRO DE 
RESTAURANTE
ELETRICISTA PRE-
DIAL
EMPREGADO DO-
MÉSTICO
ENCANADOR

ESTAGIARIO DE PSI-
COLOGIA (cursando o 
2° ano)
ESTETICISTA
GERENTE COMER-
CIAL
MANICURE
MECÂNICO DE MA-
NUTENÇÃO HIDRAU-
LICA
MECANICO DE MA-
NUTENÇÃO INDUS-
TRIAL
MECÂNICO DE MO-
TOR DIESEL
OPERADOR DE IM-
PRESSORA ROTO-
GRAVURA
OPERADOR DE SU-
PERMERCADO
REPRESENTANTE  
COMERCIAL AUTÔ-
NOMO 
SERVENTE DE 
OBRAS
SOLDADOR
PEDREIRO
TÉCNICO EM INFOR-
MÁTICA

Para   cadastro  acesse   o  site:  maisem-
prego.mte.gov.br  ou comparecer ao PAT: av. 
Albuquerque Lins, 138 - São Benedito, Pin-
damonhangaba ou av. José Augusto Mesqui-
ta, 170 - Subprefeitura de Moreira César, se-
gunda 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.

ClassificadosT   NVENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR  - EMPREGOS

Tel 3645-6305
Caiaque de fibra, remo 
de alumínio, colete sal-
va 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, tubu-
lar, R$ 70. Tel 8839-7211
Cama de solteiro, 
ótimo estado de con-
servação; vitraux de 
alumínio anodizado c/ 
vidro, 60 x 60, novo. Tel 
9115-9942
Cama de solteiro, ma-
deira 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 
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 re-
tíficas, broqueadora de 
cilindro, mandriladora de 
carcaças do motor VW, 
com bolacha completa e 
cavalete. Tel 3642-2524 
ou 8179-6967Compu-
tador, Processador 
AMD Phenom X4, pla-
ca mãe Asus, 2 Gb me-
mória, HD 500 Gb. Tel 
9104-4537
Exaustor Continental  
“Massimo”, semino-
vo. Tel 3643-1250
Refrigerador, Consul, 
degelo seco, 110V, bran-
co, R$ 400; pia + gabine-
te, branco, R$150; mesa 
+ 4 lugares, R$120; im-
pressora fiscal térmica, 
Daruma FS700 c/ serri-
lha preta, R$ 1.100. Tel 
8877-4220 ou 9110-6706
Fogão, novo, inox, 4 
bocas, electolux, Tel 
8839-7211 

Geladeira Consul, se-
minova, R$ 300. Tel 
3643-1152 ou 9167-
7277
Geladeira, balcão ex-
positor, estufa para sal-
gados, bicicletas, arqui-
vo de aço, camas. Tel 
8213-3965
Guarda-roupa  mog-
no,  solteiro ; rack, R$ 
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas,  R$ 
300. Tel 8814-6514
Jaqueta de Couro, 
preto, feminino,  ta-
manho M, R$ 50. Tel 
3642-3740
Jogo de sofá 2 e 3 lu-
gares, seminovo, R$ 
250. Tel 3523-3521 ou 
9114-3560
Máquina de lavar 
roupas, Eletrolux 7 kl, 
R$400 e lavadora enxuta, 
R$100. Tel 9139-2671.
Mesa de som Oneal, 
com 8 canais, semino-
va; video cassete Hi-Fi 
MTS Stereo 4 cabeça 
Sharp. Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil. Tel 
9115-8884
Playstation 2 Sony, 
novo, 2 controles, cartão 
memória e na garantia. Tel 
3645-3119 ou 9168-7195
Pia de cozinha,  usada, 
cuba de inox, 2 metros. Tel 
3643-1250 
Porta de aço de 3 x 3m, 
bom estado de conser-
vação, R$ 600. Tel 9115-
9942
Refrigerador; freezer Ele-
trolux, bom estado de con-
servação, 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, câme-
ra 5 Mg, novo, andrad 2.2. 
Tel 3645-7567
Teclado Mod PSR 510, 
Yamaha, efeito Ecohotro-
nic Staner. Tel 3642-2427
Título Ferroviária. Tel 
9105-0366
Topia, desempenadei-
ra, furadeira de banca-
da, lixadeira de banca-
da. Tel 9710-9774 
TV Phillips, nova, R$ 380; 
ventilador Arno, novo, R$ 
80; sofa 3 e 2 lugares, se-
minovo, R$250. Tel 9114-
3566 ou 3522-3521

COMPRA-SE 
Serra circular, cortador 
de grama, Serra mármore, 
vasilhames em geral. Tel 
8213-3965

TROCA-SE 
Geladeira 160L, consul 
por uma bike de alumi-
nium tratar 3522-4589

VEÍCULOS
VENDEM-SE

Brasília 79, R$ 3 mil. 
Tel. 3642-8124
Kombi 96, preço a 
combinar. Tel. 9782-
8115
Celta 2003, preto, abaixo 
da tabela. Tel 9104-8554
Corsa Sedan, 2000, vidro 
e trava elétrica, precisa fa-
zer 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 3643-
1612
Corsa Sedan 2008,  Clas-
sic  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 9163-
1205
Fiesta 97, vermelho, Tel 
8202-0035
Fiorino 2001, pneus no-
vos. 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, aler-
me 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 9148-
9926
Kombi ano 2.010,  Tel. 
9746-4352
Monza SL/E, completo, 
91, vinho, c/ kit gás. Tel 
9136-1500
Palio Fire 2007, branco, 
único dono,  R$ 18.000. 
Tel 3648-3000 / 9191-
6767
Pálio Weekend Treeking 
2010, cinza caromo, com-
pletissima. Tel 9782-1158 / 
9191-3300
Parati, 1.8 CL, ano 95, R$ 
8.300 mil + R$ 3 mil de 
documentação. Tel 3648-
8395 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 3642-
8311
Renault Clio Hatch, 4ª 
geração,  vid. trava elét., 
fim, cd-mp3, calefação, 
abaixo da tabela ou tro-
co por veículo chevrolet 
(maior valor). Tel 977-
11544
9 Siena ELX 1.0, 16V, 
2001, trav vidr elétr., 
dir hidr, R$ 13.800. Tel 
9137-3792
Siena 2005, vidros elé-
tricos, 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 (Ga-
rini), ano 2008. TEl 
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005, 
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, pre-
ta, 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, com-
pleta, vermelha, R$ 
3.000 ou troca-se. Tel  
9226-9424

IMÓVEIS 
VENDEM-SE

CASAS
- Casa no Crispim. Tel. 
8213-3965.
- Casa no Alto Tabaú, 
3 quartos, sala de es-
tar, sala de jantar, pis-
cina, garagem para 6 
carros. Tel 3643-4242.
- Casa no Santa Lu-
zia, 2 qtos., 1 suite, 
sala, cozinha, banhei-
ro, garagem para 3 
carros. Tel. 3643-4242.
- Casa próximo ao 
INSS, 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, ran-
cho. Tel. 3643-4242. 
Centro Apartamento, 

190.000. Tel 3643-4242
Mombaça, seminova,2 
dorm e dem. dep, R$ 130 
mil. Tel 3643-1783 / 9119-
1656
Mombaça, 3 cômodos, 
R$ 78.000. Tel 9774-
4108
Mombaça, 2 dorm.  R$ 
140.000. Tel 3642-3027
Mombaça, apartamen-
to, 2 dorm e dem dep, 
R$150 mil. Tel 3643-
1783 / 9119-1656
Ouro Verde, c/ 2 lotes, 
2 dorm, dem dep, pon-
to comercial. aceita-se 
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmeiras, 
3 dorm, sendo 1 suite, 
dem dep, jardim de in-
verno, coz americana, 
gar  2 carros, quintal e 
cerca elétrica, A/T 200 
m² -  A/C 100m². Tel 
9107-4318
Pq. São Domingos, 
sobrado, 3 dorm e 
dem dep, 4 banh, ár/
ser, quartinho no fundo 
e gar, rua Cap Vitório 
Basso, R$ 250.000. Tel 
3522-4589
Próximo ao Pão de  
Açúcar, Ed. Juliana, 
apartamento (72 m²) 
2 quartos, sala, coz, 
ban, uma vaga, c/ mó-
veis 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, co-
zinha, despensa, área 
de lazer, 2 sacadas, 
var, qun, canil, gar co-
berta 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 pagn-
to. 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, total-
mente independentes, 
inclusive água e luz.  
Cel. 9154-0918

ALUGAM-SE 
casa em Ubatuba para 
temporada e feriados. 
Tel 3642-3740
Centro, aluga-se 4 
salas comerciais; 2 
pontos  comerciais 230 
metros quadrados. Tel. 
9746-6193  
Rua João Gama, cen-
tro, apartamento com 
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a 
30m da Praia Maran-
duba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada, 
casa nova, mobiliada, 
a 100 metros da praia, 
reservas com antece-
dência.Tel. 3642-3740 
ou 9736-7019

TROCA-SE
São José dos Cam-
pos, casa, centro por 
casa em Pinda, na re-
gião central  ou vendo 
R$ 170 mil.Tel 8141-
3359

COMERCIAL
kitnetes, 2 dorms, 1 
vaga na garagem. Tel 
9746-6193
Loja de roupas , arti-
gos de couros e aces-
sórios, valor a combi-
nar. Tel 3527-1203 ou 
9229-9787
Quartos para moças, 
individual, com banhei-
ro 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 parcela-
do e aceito carro. Tel 
9196-7993 / 8838-8225
Salas comerciais per-
to do Bosque.  Tel 
9765-9995
Sala comercial, Tra-
vessa Rui Barbosa, 34, 
centro, 44m². Tel 9707-
1591
Salas comerciais, 
com banheiro e saca-
da, na Vila São Bene-
dito. Tel 8112-5697 ou 
9220-1831
Salão de beleza, ven-
do, na praça Santa 

Luzia, funcionando há 
2 anos, lugar para 4 
profissionais. Tel 9104-
8071 ou 8207-5158

CHÁCARA  
VENDEM-SE

- Chácara no Goiabal 
com 2.200m2, de es-
quina. R$ 52 mil. Tel 
3642-3027.
- Chácara Lago Azul, 
3.000m2, área cons-
truída 1.102, casa de 3 
dormitórios e 70 pés de 
arvores frutíferas. R$ 
290 mil. Aceita-se troca 
por casa no centro. Tel. 
3643-4242.
- Chácara  no Cruz Pe-
quena, 8.000m2, 3 ca-
sas de 3 quartos, casa  
com piscina, fogão a 
lenha e pomar. R$ 680 
mil. Aceita-se proposta. 
Tel. 3643-4242.
- Área de 5.375m2, 
próximo à Confab. 
Aceita-se troca. Tel. 
3643-4242
Goiabal, 1.100m², cer-
cada com alambrado, 
R$ 43 mil. Aceito troca.
Tel 3648-8395 / 9790-
7954
Lagoinha, 11 alquei-
res, c/ 3 casas R$ 
250.000 ou troco c/ 
casa no centro. Tel 
9719-9362
Lagoinha, sítio c/ ca-
sas, 7 alqueires, 7 km 
da cidade R$190.000 
Tel 3645-5896
Mandu, estrada do Tra-
biju, fins de semanas, 
aniver e casamento,  
galpão p/  jogos, quiós-
que c/ churr, banh, pis-
cinas. Tel 9620-8641.
dorm e dem dep, a/t 
21.000m², R$ 300 mil. 
Tel 3643-4242
Ribeirão Grande, 
4500m², com casa, 
quiosque, água corren-
te, lago, R$ 200 mil. Tel 
3642-3027
Shangri-lá, 2 .100m² . 
Tel 3643-1745

TERRENOS
- Terreno em Moreira 
Cesar. R$ 85 mil. Tel. 
3643-4242.
Na cidade de Cunha, 
12.000m² c/ mata, R$ 
36 mil. Tratar na rua 
Aracajú, 100 - Terra 
dos Ipês.
Bom Sucesso, ótima 
localização. Tel 9734-
2869
Cruz Grande, com rio, 
15.000m²,  R$ 150 mil. 
Tel 3643-4242
IpêII, com escritura. 
Tel 3637-1494  / 9173-
0682
Mombaça, meio lote, 
murado c/ 2 cômodos, 
R$ 70 mil. TEl 9117-
1439
Yassuda,  250m² todo 
murado. Tel 9111-3609

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 Sal-
gado, 790. Tel 3642-2951 
Avenida  Abel C. Gui-
marães, 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 inde-
pendentes, R$ 130.000,  
Tel (13) 9115-8107
Campo Alegre, 2 
dorm., e dem. dep., ga-
ragem  coberta ou troco 
por terreno, aceito fi-
nanciamento. Tel 3643-
1770 ou 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm, 
1 suite, edícula, R$ 
250.000. Tel 8839-
7465 / 8803-4573
Campo  Belo, aparta-
mentos, 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 de-
pendências. R$ 190 
mil. Tel 8839-7211 
Jardim Aurora, sobra-
do 3 dorm. (1 suite), 
sala 2 amb, coz ame-
ricana, ampla área ex-
terma. Tel 3642-1124 
ou 9772-5171
Jardim Aurora, divisa 
com o Campo Belo, 
nova, 2 dorm. (1 suíte), 
dem. dep., gar, Acei-
ta financiamento. Tel 
3643-1770 ou 9123-
4503
Jardim  Rezende,  so-
brado, 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, 675m², desocu-
pada, R$ 290 mil. Tel 
9167-7277 ou 3643-
1152
Vila São João,  suite, 
quarto, banheiro social, 
coz, sala, R$150 mil.  
Tel 9114-0847
Maricá, 2 dorm, dem. 
dep, R$ 140 mil. Tel 9156-
4167
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, so-
brado, 2 dorm., sendo 1 
suite, e dem dep., com 
ponto comercial, R$ 140 
mil. Tel 9153-7933
Morumbi, 3 dorm, sen-
do 1 suite e dem dep, R$ 
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VENDE-SE
Jardim Imperial, apartamento, 2 dormitórios 
e demais  dependências, garagem coberta. 
Tel 9174-0951 ou 8216-6194

ADMITE

PLENOMED - Sistema de Beneficios 

Adimite representantes de vendas
Jovens acima de 35 anos dinamicos(as).

Altas comissões - bônus - prêmios  e cargo de chefia 

Oferecemos formação em vendas 
Marque entrevista   -  Tel. 3642-5673
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Pindamonhangaba promo-
veu, na terça-feira (24), a elei-
ção dos integrantes do projeto 
Incubadora Tecnológica, pela 
Acip - Associação Comercial 
e Industrial da cidade.

Com a iniciativa da Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria do De-
senvolvimento Econômico, 
foi elaborada junto com o Go-
verno do Estado, a aprovação 
deste segmento.

A Incubadora Tecnológi-

ca tem como objetivo acele-
rar o processo de pequenas 
empresas aumentando suas 
chances de sobrevivência. 
As microempresas podem 
se transformar, em médio ou 
longo prazo, em grandes em-
presas. Cada empresa tem um 
prazo de dois anos para per-
manecer na incubadora ge-
rando produtos e cercada de 
orientações para se sustentar 
no ramo.

A associação vai possibi-

litar um espaço fl exível com 
bibliotecas, salas para as reu-
niões, palestras e o acesso 
adequado para pessoas com 
necessidades especiais.

“Nós procuramos fazer 
um galpão e todas as divisões 
são móveis e fl exíveis pra 
atender qualquer tipo de em-
presa que venha a surgir no 
futuro”, afi rma o 1°conselhei-
ro do projeto técnico e presi-
dente da Acip, Jorge Samahá.

O coordenador da Incuba-

dora Tecnológica, Gutemberg 
Ramos, disse que a incubado-
ra é a tendência para o futuro, 
gerando empregos e riquezas 
para o município. De acordo 
com Ramos, o projeto é mis-
to, composto por empresas de 
base tecnológica cujo produ-
to é gerado a partir de resul-
tado de pesquisas aplicadas 
e de setores tradicionais que 
incrementam seu nível tecno-
lógico.

O projeto estimula a asso-

ciação entre universidades e 
a sociedade e estará voltada 
principalmente para a terceira 
idade. “Hoje 25% da popu-
lação se encontra entre 40 e 
60 anos e esse índice irá au-
mentar nas próximas décadas. 
Precisamos estar preparados 
com tecnologias, recursos 
e produtos montados para a 
área”, ressalta o presidente da 
Incubadora Tecnológica, Vi-
tor Alexandre.

A sede administrativa da 

Incubadora Tecnológica se si-
tuará na rua Deputado Claro 
César, n° 44, centro.

O encontro contou, ain-
da, com os pesquisadores 
da Universidade Federal 
de São Paulo, Mônica Ta-
larico Duailibi e Silvio 
Eduardo Duailibi; o en-
genheiro agrônomo Edar-
gê Marcondes Filho, e o 
diretor da Faculdade de 
Pindamonhangaba, dr. Luis 
Otávio Palhari. 

Professores do Polo 
Órion, da Secretaria de Edu-
cação e Cultura da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba se 
reuniram na terça-feira (24), 
na escola municipal “Profa. 
Gilda Piorini Molica” para 
participarem de atividades 
coletivas de integração e re-
fl exão, como ações específi -
cas direcionadas aos anos em 
que lecionam.

Foi um momento para os 
professores se integrarem e 
discutirem assuntos que se-
rão abordados no segundo 
semestre, rever os planos de 
curso, discutir estratégias que 
promovam a interação entre 
os alunos, pais e professores.

“Foi muito signifi cativo 
e agradável participar de to-
dos os momentos que fi zeram 
parte do replanejamento, pois 
é muito bom rever conceitos 
e práticas que podemos uti-
lizar diariamente em nossas 
aulas junto aos alunos, de 
modo a garantir um concreto, 
crítico e signifi cativo proces-
so de aprendizagem dos mes-

mos. Parabenizo, agradeço e 
espero participar de outros 
eventos como este”, disse a 
professora Fabiana Takeshi-
ta.

“Estes momentos de in-
teração com os profi ssionais 
da educação são de suma im-
portância para conhecermos 
pessoas ingressantes na rede 
e também para trocarmos 
novas experiências”, desta-
cou a professora Maria He-
lena Rosa Pereira, da escola 
“Mandu”.

A gestora regional de 
Educação Básica do Polo 
Órion, Luciana de Oliveira 
Ferreira, frisou a importân-
cia da refl exão sobre essas 
competências em espaços in-
dividuais e coletivos. “É um 
procedimento permanente, 
as atividades coletivas mos-
traram a força de se trabalhar 
em grupo e a competência 
que cada professor tem para 
fazer a diferença no ambiente 
em que está inserido”, fi nali-
zou Luciana.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação 
e Cultura, promoveu, na 
terça-feira (24), no salão 
paroquial da Igreja São 
Benedito, uma palestra 
para mais de 300 profi s-
sionais da Rede Munici-
pal de Educação. A ação 
visou contribuir com a 
formação continuada de 
todos os funcionários que 
atuam em escolas.

A palestra foi minis-
trada por Roberto Ravag-
nani, da ONG “Canto do 
Cidadão”, de São Paulo, e 
teve como tema “Protago-
nismo: O ser interessado 
é interessante”. Roberto 
abordou questões referen-
tes ao olhar sobre a vida 
e as atitudes que tomamos 
frente a ela.

Para Ivaneide Alves de 
Oliveira, funcionária da 
Secretaria de Educação 

Pinda elege integrantes do projeto 
Incubadora Tecnológica

Myrna AlmeidaMyrna Almeida

O coordenador da incubadora, Gutemberg Ramos, apresenta a 
nova Incubadora Tecnológica

À esquerda,  os pesquisadores Silvio Eduardo Duailibi e Mônica Talarico 
Duailibi,  o diretor  da Fapi, dr. Luis Otávio Palhari. No centro, o diretor-
executivo do ITEP, Gutemberg Ramos e o presidente do ITEP, Vitor 
Alexandre Silvia. E à direita, o 1° conselheiro do Projeto Técnico, Jorge 
Samahá

Professores da Rede 
Municipal participam 
de integração

Momento da reunião realizada na escola municipal 
do bairro São Judas Tadeu

Profi ssionais da educação 
participam de formação

e Cultura, a palestra ajudou 
na refl exão das atitudes do 
dia a dia, no fortalecimen-
to e ampliação das relações 
humanas. “Precisamos escu-
tar mais e falar menos, ser 
curioso, prestar atenção aos 
detalhes, ser mais perceptivo. 
Ser interessado pelas pessoas 
ao nosso redor nos torna mais 
interessantes”, afi rmou.

“A palestra abordou bem 
o assunto, pois somos os 
protagonistas das nossas pró-
prias vidas. O assunto foi di-
nâmico, direto e alegre, com 
uma linguagem simples e de 
fácil compreensão para todos 
os presentes. Agradecemos 
a oportunidade”, disseram 
as funcionárias Aline Custó-
dio Borges e Maria Cristina 
de Matos, da escola “Prof. 
Augusto César Ribeiro”, do 
bairro Vila Rica.

A diretora do Departa-
mento de Gestão Educacio-
nal da Secretaria de Educa-

ção e Cultura, Neide Maria 
Pereira Andrade, destacou 
que a palestra atingiu plena-
mente os objetivos. “A for-
mação continuada de profi s-
sionais é o caminho para o 
aperfeiçoamento pessoal e, 
consequentemente, profi ssio-
nal. Com muita propriedade, 

o palestrante propiciou 
momentos de refl exão 
para a revisão de atitudes 
humanas que certamente 
contribuirão para mudan-
ças positivas de padrões 
comportamentais nas re-
lações humanas”, fi nali-
zou.

O palestrante Roberto Ravagnani durante 
apresentação

Mais de 300 profi ssionais da Rede Municipal 
de Educação participaram da palestra

Divulgação
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Talita Leite www.talitaleitte.blogspot.com

Paixão por Esporte

Vitória de Santo Antão

Seleção Brasileira convoca 
atleta de Pindamonhangaba
O esporte está realmente em alta em Pindamonhangaba. No início dessa 
semana, uma fi lha da Princesa do Norte foi convocada para a Seleção 
Brasileira de Futebol Sub 20.
Patrícia de Jesus Camargo Derrico vai participar da segunda fase de 
treinamentos que visa a disputa do Mundial da categoria, que será disputado 
no Japão na segunda quinzena de agosto.
O grupo convocado pelo técnico Caio Couto vai fi car concentrado na Granja 
Comary, entre os dias 30 de julho e 14 de agosto, sendo que a seleção 
estreia na Copa do Mundo Feminina de Futebol Sub 20 no próximo dia 19, 
contra a Itália.
Patrícia tem apenas 18 anos e atua na lateral direita. Natural de 
Pindamonhangaba, a atleta joga atualmente pelo Vitória de Pernambuco.
O Vitória de Santo Antão, aliás, foi o clube que teve o maior número de 
jogadoras convocadas.
Além de Patrícia, Letícia (goleira), Maria (volante), Beatriz (meia), Ketlen 
(atacante), Ana Caroline (atacante) e Thaís (atacante) também constaram 
na lista divulgada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).
O presidente do Projeto Social Grêmio União, Admauro Nunes, que trabalhou 
com a jovem ainda em início de carreira, falou sobre a convocação de 
Patrícia. 
“Trata-se de mais um talento do Grêmio União que segue em frente em 
busca do seu sonho. Ela um dia nos ajudou a crescer e começou a escrever 
sua própria história, hoje segue rumo a sua própria realização”, concluiu.

Natural de Pindamonhangaba, 
Patrícia defenderá a Seleção 
Brasileira 

A equipe do bairro Mantiqueira sagrou-se campeã dos 21º Josab - Jogos das Sociedades 
Amigos de Bairros, com um ponto de diferença do vice-campeão, Araretama. A premiação 

aconteceu na noite de terça-feira (24), no Ginásio do Alto Tabaú, com a fi nal do futsal masculi-
no entre Mantiqueira e Araretama. Os campeões dos Josab foram derrotados pelo Araretama 
no futsal por 3 a 2. Na disputa do terceiro lugar, o Beta venceu com facilidade o Castolira por 

3 a 0. Os atletas do Ouro Verde sagraram-se campeões no atletismo, com Mantiqueira em 
segundo, e Santa Cecília em terceiro.No truco misto, o Castolira fi cou com o título e logo atrás 
vieram Araretama e Santa Cecília. Os Josab foram uma realização da Prefeitura de Pindamo-

nhangaba, por meio da Secretaria de Esportes.

Mantiqueira é 
campeã dos 
Josab 2012

1º - Sab Mantiqueira/Pasin/Vila S. Benedito     22,0
2º - Sab Araretama            21,0
3º - Sab Castolira/São Paulo/Palmeira         20,5 
4º - Sab Santa Cecília/Maricá          18,0 
5º - Sab Ouro Verde/Jd. Imperial/Jd. Cristina   15,0
6º - Sab Beta/Delta/Cidade Nova          13,0
7º - Sab Jardim Eloyna             5,0 
8º - Sab Crispim/Andrade/Carangola           4,5 

CLASSIFICAÇÃO GERAL

Às 17 horas desta sexta-
-feira (27), na cerimônia de 
Abertura dos Jogos Olím-
picos de Londres, Pinda-
monhangaba entra para a 
história no esporte do Vale 
do Paraíba, com quatro 
atletas presentes na dis-
puta das medalhas de ouro 
para o país.

Três deles, da equipe de 
ciclismo de Pindamonhanga-
ba, já estão em Londres. O 
outro pindense representante 
nos Jogos é o judoca Davi 
Moura, que será suplente dos 
judocas titulares do Brasil.

Magno Prado Nazaret; 
Gregolry Alves Freitas Pa-
nizo e Fernanda Souza Silva 
integram a equipe brasileira 

do ciclismo, que nesta edi-
ção dos Jogos Olímpicos terá 
seis representantes, sendo 
três no masculino e três no 
feminino. Magno Nazaret 
irá competir na prova de 
resistência e também no 
contrarrelógio individual. 
Gregolry Panizo e Fernan-
da Silva competem somen-
te na prova de resistência.

As competições do ciclis-
mo nas Olímpiadas aconte-
cem entre os dias 28 julho e 
1º de agosto.

Além dos três atletas, o 
mecânico da equipe de Pin-
damonhangaba, Eduardo 
Oliveira, também faz parte 
do grupo que irá disputar as 
Olimpíadas de 2012.

Pinda estará nos 
Jogos Olímpicos 
de Londres

Araretama  foi o vice-campeão geral dos Josab Castolira/São Paulo/Palmeira, o 3º lugar

Os atletas  de Pindamonhangaba que já estão em Londres para representar o Brasil nas competições
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Luis Cláudio/Portal R3



Tribuna do Norte 17Pindamonhangaba,  sexta-feira, 27 de julho de 2012



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

trovas na Internet)

LICENÇA DA CETESB
BRASBAR EMBALAGENS DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA, torna-se publico 
que requereu a CETESB, ag. Taubaté, a LP e LI para ampliação de um predio desti-
nado ao funcionamento de uma fabrica de embalagens descartaveis de isopor (EPS), 
sito à Rua Nicolau Moassab, nº 85 - Feital - Pindamonhangaba/SP.

CONVOCAÇÃO
O presidente da Fundação Doutor João Romeiro, no uso de suas atribuições le-
gais, convoca o Conselho de Administração, para uma reunião extraordinária, no dia 
31/07/2012, às 10 horas, para deliberar sobre a substituição de um dos membros 
deste conselho.

José Renato de Campos Rosa
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DAS ALTERAÇÕES 
DO ESTATUTO DA APAE DE PINDAMONHANGABA

A Apae de Pindamonhangaba, com sede na cidade de Pindamonhangaba, na Rua 
José Oliveira, nº. 55, bairro Jardim Elvira Moreira, através de sua Presidente, Ma-
ria Giovana do Amaral, CONVOCA através do presente edital, todos os associados 
contribuintes da Apae, pais de alunos e comunidade em geral, para participarem 
da Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada na sede da Apae, às 19:00 
horas, do dia 06 de agosto de 2012, com a seguinte ordem do dia:

1- Proposta de reforma e homologação do Estatuto da Apae de Pindamonhangaba, 
para sua adequação ao Estatuto padrão proposto pela Federação Nacional das Apa-
es, atendendo ao disposto nos artigos 17 e 36, II, “c”, “d” e “e” e 53, V do Estatuto da 
Federação Nacional das Apaes.

2- A Assembléia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença da 
maioria dos associados, e, em segunda, com qualquer número, meia hora depois, 
devendo ambas constarem dos editais de convocação, não exigindo a lei quórum 
especial, nos termos do art. 17, § 2º do Estatuto padrão das Apaes.

Pindamonhangaba, 25 de julho de 2012.
Maria Giovana do Amaral

Presidente da Apae

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

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 apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de formação profissional conforme edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  03/08/2012 às 14:30 horas

TÉCNICO DE RAIO X

7º ELIAS TEIXEIRA
AVENIDA ANTONIO TONINI, 299 – CHÁCARA SILVESTRE
TAUBATÉ – SP
CEP 12085-120

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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 apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 03/08/2012 às 15:30 horas

2º BRUNA RAMALHO DE CAMPOS
RUA PROFESSORA ANGELINA BOUERI, 5 – CAMPOS MAIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-250

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

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 apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  03/08/2012 às 15:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

3º LEANDRO GALVÃO DA CUNHA
R. DR. LAERTE MACHADO GUIMARÃES, 245 – APTO. 11 – SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-180

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

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 apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de registro no CREA ;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

Dia  03/08/2012 às 14:00 horas

ENGENHEIRO

1º LUIZ RENATO RIBEIRO
RUA WELLINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA, 139 – INDEPENDÊNCIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12031-560

2º LUCIANO CARLOS DOMICIANO
RUA ANGELICA ACETO SIQUEIRA, 58 – CENTRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-460

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 27.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de In-
frações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 17.07.2012.

Às dez horas do dia dezessete de julho de dois mil e doze, nesta Cidade de Pinda-
monhangaba, 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 Sétima Sessão Ordinária do corrente ano, 
sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson 
Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro 
suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 25.ª Sessão Extraordinária, reali-
zada em 13.07.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: 
Recurso 1-0116/12 Ana Paula De Nani Bissoli Consolino. II– RELATOR: Sr. Adelson 
Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0138/12 
Laildo Ferreira Lucio Junior, Recurso 1-0141/12 Irineu Jacques Marcondes Leite. 
III – RELATOR: Bruna Danielle da Silva Alves: DEFERIDO, pela maioria: Recurso 
1-0107/12 Renata Oliveira Antonio; INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 
1-0115/12 Hélio Ribeiro Filho. IV – EXPEDIENTE: Ofício 033/12 – JARI encaminhado 
ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Mem-
bros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 17 de Julho de 2012. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 26.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 19.07.2012.

Às nove horas do dia dezenove de julho de dois mil e doze, nesta Cidade de Pinda-
monhangaba, 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 Sexta Sessão Extraordinária do corrente 
ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores 
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, 
membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 27.ª Sessão Ordinária, realizada em 
17.07.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELA-
TOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: 
Recurso 1-0150/12 Geovani da Conceição Pimenta. II – RELATOR: Bruna Danielle 
da Silva Alves: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0109/12 Reginaldo 
de Andrade Pimentel, Recurso 1-0136/12 Marisa Vendramini Hoffgen.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Mem-
bros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 19 de Julho de 2012. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
Prezados Senhores
Conselheiros e Conselheiras, Titulares e Suplentes
Convocação para reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local 
abaixo descriminados: 
Dia:   02/08/2011 (quinta - feira)
Horário:  14h (tolerância de 10min);
Duração prevista: aproximadamente, 1 hora e meia.
Local:   Auditório da Prefeitura Municipal 
  (Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400)
Pauta:
I. Informes
II. Leitura da ata da reunião anterior
III. Apresentação do Projeto Olimpíadas – Lar São Vicente de Paulo
IV. Apresentação da programação da semana municipal do idoso
V. Encerramento.
Obs: 
Favor confirmar a presença ou justificativa da ausência no endereço:    cmipinda@
gmail.com 

Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

A  TROVA  ANDARILHA
 
PERSISTÊNCIA! É esta a palavra. Se você mandou 

uma trova, que considera de boa qualidade para um con-
curso, e o resultado não foi o esperado, não desanime. 
Nem fique criticando a Comissão Julgadora. Costumo 
dizer que, se formarmos, para um mesmo concurso, trinta 
bancas de avaliação, pouquíssimas trovas constarão em 
todas as relações. Teremos trinta resultados diferentes.

 
Em 2010 Curitiba apresentou, como proposta líri-

ca de seus Jogos Florais a temática “MADRUGADA”. 
Concorri, então, com esta trova, da qual gosto muito:

Na casa escura e gelada,
sem nenhuma parcimônia,
os seios da madrugada 
aleitam a minha insônia...
 
Divulgados os resultados, fiquei a ver navios, rs.
 
Chegou 2011, e o Concurso de  Belo Horizonte divul-

gou o tema: “INSÔNIA”. E eu, todo animado, digitei a 
trova e mandei:

Na casa escura e gelada,
sem nenhuma parcimônia,
os seios da madrugada 
aleitam a minha insônia...
 
Pensei: é bingo!  Mas... não é que minha expectativa 

outra vez deu em nada?
Chegou 2012 e, ao ler o Informativo da UBT São Pau-

lo, vejo que o tema proposto para o concurso específico 
era “CASA”. Não tive dúvida em participar, com esta:

Na casa escura e gelada,
sem nenhuma parcimônia,
os seios da madrugada 
aleitam a minha insônia...
 
Dia 18 de junho recebo a carta, via Correio, comu-

nicando que minha trova  fora uma das vencedoras.  A 
mesma, conforme se pode notar. Sem mudar uma vírgula 
sequer.  Terá vencido pelo cansaço?  Não, porque o pri-
meiro grupo de avaliadores era paranaense; o segundo 
era mineiro e o terceiro... paulista. Venceu pela PERSIS-
TÊNCIA!

 
Isso acontece também com as pessoas que, na vida, 

de um modo geral, dotadas de talento, nem sempre 
estão no lugar certo, à hora certa.  Vencerão aquelas 
que continuarem buscando, pesquisando.  Quem pa-
rar diante do primeiro tropeço, terá abortado toda uma 
gama de probabilidades e aceitado passivamente ser 
“apenas mais um”...

Drª Alexandra Manfredini, biomédica e coordena-
dora do Núcleo de Diabete do Laboratório Cedlab

Sugestões de temas e dúvidas - alexandra@laboratiocedlab

Água e seus benefícios!
A água é um liquido fundamental para o bom funcionamento do 

organismo. Só para termos uma idéia da importância da água, 70% 
da massa corporal de uma pessoa adulta é constituída de água.

Sim, sem ela não conseguiríamos sobreviver. Por isso, inge-
rirmos diariamente uma quantidade considerável de água, produz 
benefícios à saúde, trazendo mais qualidade a nossa vida. Mas, 
quais são alguns desses benefícios?

Bem, estudos comprovam que o consumo de 8 a 10 copos de 
água por dia promove alívios significativos em dores nas costas 
e junta. Para quem está fazendo regime, por exemplo, beber um 
copo de água a noite corta consideravelmente a sensação de fome.

Além disso, a água facilita a digestão, pois ajuda na formação 
de enzimas e do suco gástrico; previne a celulite; regula a tempe-
ratura do nosso corpo; melhora a absorção de nutrientes; reduz 
o risco de uma pessoa contrair infecções; favorece aqueles que 
praticam atividades físicas, pois o corpo fica mais leve; desintoxi-
ca o nosso organismo, e muito mais.

Mesmo com tantos benefícios, muitas pessoas ainda deixam que 
consumir água diariamente – Não beber água está relacionada à falta 
da “lembrança” ou, em alguns casos, do não gostar de consumir.

Para estes, vale lembrar que existem várias maneiras de adi-
cionar água no seu dia a dia, afinal de contas, ela está presente 
na grande maioria dos alimentos. Uma dica para tornar o seu con-
sumo ainda mais interessante e saboroso é preparar sucos natu-
rais. Algumas frutas, como laranja, melancia e abacaxi possuem 
a maior parte constituída por este liquido.

Depois de ver todos esses benefícios, o que você está espe-
rando para aumentar o consumo de água no seu dia a dia?

NOTIFICAÇÃO ÀS ENTIDADES REGISTRADAS 
NO  CMDCA DE PINDAMONHANGABA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, criado pela Lei nº 
2.626/91, no uso de suas atribuições legais convoca as entidades inscritas no conse-
lho para indicar representantes a concorrer a 4 (quatro) vagas de conselheiro suplen-
te neste Conselho, a serem eleitos pelo segmento em assembleia para este fim, dia 
14 de agosto de 2012, às 16h30m, no CRAS Centro, Rua Euclides Figueiredo, 132.   
As indicações devem ser protocoladas no Setor Executivo dos Conselhos até o dia 
31/07/2012, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

- Requerimento à Presidente do CMDCA, em papel timbrado da organização;

- Cópia do RG do representante indicado

Pindamonhangaba, 27 de julho de 2012.

Maura Salgado Valentini
Presidente do CMDCA em exercício

18 Pindamonhangaba, sexta-feira, 27 de julho  de 2012

Tribuna do Norte



Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br   -   visa_saude_pinda@yahoo.com.br

 
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 316/12
Comunicado de DEFERIMENTO:    LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0185/12 DATA PROTOCOLO: 25/02/2012
Nº CEVS: 353800601-472-000246-1-9 DATA DE VALIDADE: 
CNAE:   4723-7/00 Comércio varejista de bebidas
RAZÃO SOCIAL:   JOSÉ EDISON MARCONDES JUNIOR
CNPJ/CPF:   14.119.859/001-29
ENDEREÇO: Rua Doutor Fontes Junior N°: 356
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Maria Áurea
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12420-560 UF: SP
RESP. LEGAL: José Edison Marcondes CPF: 261.403.848-26
RESP. TÉCNICO:  CPF: 
CBO:  CONS. PROF.:  N º INSCR.:  UF: 

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  
06/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) 
ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __06_de _julho  de 2012a_saude_pinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 317/12
Comunicado de DEFERIMENTO:    LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0071/12 DATA PROTOCOLO: 23/01/2012
Nº CEVS: 353800601-477-000113-1-2 DATA DE VALIDADE: 04/07/2013
CNAE:   4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
RAZÃO SOCIAL:   C CEGATTA DROGARIA ME
CNPJ/CPF:   14.870.813/0001-47
ENDEREÇO: Av. Dr. Jorge Tibiriçá N°: 742
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-460 UF: SP
RESP. LEGAL: Cleonice Cegatta CPF: 267.384.408-20
RESP. TÉCNICO: Pedro Paulo Ribeiro Brito CPF: 012.735.658-43
CBO: Farmacêutico CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 04649 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  
04/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) 
ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __04_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 318/12
Comunicado de DEFERIMENTO:    RENOVAÇÃO LICENÇA 
Nº PROTOCOLO: 0542/12 DATA PROTOCOLO: 16/05/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000158-1-4 DATA DE VALIDADE: 05/07/2013
CNAE:   8630-5/03  Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   VIRGINIA APARECIDA LAURINDO LEMES
CNPJ/CPF:   081.151.008-54
ENDEREÇO: Rua Dr. Frederico Machado N°: 132
COMPLEMENTO: Sala 25 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040 UF: SP
RESP. LEGAL: Virginia Aparecida Laurindo Lemes CPF: 081.151.008-54
RESP. TÉCNICO: Virginia Aparecida Laurindo Lemes CPF: 081.151.008-54
CBO: Médica Cirurgiã CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 74.571 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  
05/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) 
ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __05_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 320/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA 
Nº PROTOCOLO: 0671/12 DATA PROTOCOLO: 15/06/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000468-1-7 DATA DE VALIDADE: 04/07/2013
CNAE:   8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
RAZÃO SOCIAL:   FLAVIO SERAFINI MÉDICA E FONOAUDILÓGICA LTDA
CNPJ/CPF:   09.079.694/0001-79
ENDEREÇO: Rua Dr. Frederico Machado N°: 132
COMPLEMENTO: Conjunto 38 BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040 UF: SP
RESP. LEGAL: Flávio Serafini CPF: 091.295.098-66
RESP. TÉCNICO: Flávio Serafini CPF: 091.295.098-66
CBO: Médico Otorrino CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 73542 UF: 

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  
04/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) 
ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __04_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 321/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA 
Nº PROTOCOLO: 0579/12 DATA PROTOCOLO: 23/05/2012
Nº CEVS: 353800601-477-000051-1-8 DATA DE VALIDADE: 12/07/2013
CNAE:   477-77/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
RAZÃO SOCIAL:   DROGA PINDA LTDA
CNPJ/CPF:   53.579.025/0001-58
ENDEREÇO: Av. Dr. Jorge Tibiriçá N°: 228
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-000 UF: SP
RESP. LEGAL: João Pinto Moreira Junior CPF: 737.815.258-72
RESP. TÉCNICO: Isabela Aragão Nunes CPF: 057.647.096-10
CBO: Farmacêutica CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 38049 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  
12/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) 
ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __12_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 322/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA  INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0538/12 DATA PROTOCOLO: 16/05/2012
Nº CEVS: 353800601-472-000244-1-4 DATA DE VALIDADE: 
CNAE:   4729-6/02  Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
RAZÃO SOCIAL:   PRISCILA A. DE LIMA
CNPJ/CPF:   11.374.00/0001-57
ENDEREÇO: Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso N°: 1104
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Alto do Cardoso
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12420-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Priscila aparecida de Lima CPF: 376.614.068-02
RESP. TÉCNICO:  CPF: 
CBO:  CONS. PROF.:  N º INSCR.:  UF: 

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  
13/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) 
ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __13_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 323/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0646/12 DATA PROTOCOLO: 06/06/2012
Nº CEVS: 353800601-477-000122-1-1 DATA DE VALIDADE: 05/07/2013
CNAE:   4774-1/00 Comércio varejista de artigos de ótica
RAZÃO SOCIAL:   HIPER ÓTICAS LTDA ME
CNPJ/CPF:   13.540.350/0002-73
ENDEREÇO: R. Rubião Junior N°: 55
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-450 UF: SP
RESP. LEGAL: Demétrius Gualda Teixeira CPF: 283.288.168-81
RESP. TÉCNICO: Aloysio Ribeiro dos Santos CPF: 604.765.598-04
CBO: Ótico CONS. PROF.:  N º INSCR.: 581375 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  
05/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) 
ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __05_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 324/12
Comunicado de DEFERIMENTO:    LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0660/12 DATA PROTOCOLO: 12/06/2012
Nº CEVS: 353800601-865-000129-1-2 DATA DE VALIDADE: 06/07/2013
CNAE:   8650-0/02 Atividades de Profissionais da Nutrição
RAZÃO SOCIAL:   STUDIO PERSONAL ESTHETIC LTDA ME
CNPJ/CPF:   07.244.645/0001-19
ENDEREÇO: R. Laerte Machado Guimarães N°: 220
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-180 UF: SP
RESP. LEGAL: Maria Amélia Antunes Gonçalves Nunes CPF: 144.137.558-98
RESP. TÉCNICO: Maria Amélia Antunes Gonçalves Nunes CPF: 144.137.558-98
CBO: Nutricionista CONS. PROF.: CRN N º INSCR.: 35848 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  
06/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) 
ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __06_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 325/12
Comunicado de DEFERIMENTO:    RENOVAÇÃO LICENÇA 
Nº PROTOCOLO: 0608/12 DATA PROTOCOLO: 29/05/2012
Nº CEVS: 353800601-477-000107-1-5 DATA DE VALIDADE: 03/07/2013
CNAE:   4774-1/00 Comércio varejista de artigos de ótica
RAZÃO SOCIAL:   C. N. FINGES COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA
CNPJ/CPF:   12.811.706/0001-12
ENDEREÇO: Av. Dr. Jorge Tibiriçá N°: 162
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-460 UF: SP
RESP. LEGAL: Claton João Neuhaus Finger CPF: 068.546.198-07
RESP. TÉCNICO: Neusa Cristina dos Santos CPF: 034.400.888-63
CBO: Ótico CONS. PROF.:  N º INSCR.: 0000 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  
03/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) 
ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __03_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 326/12
Comunicado de DEFERIMENTO:    RENOVAÇÃO LICENÇA 
Nº PROTOCOLO: 0625/12 DATA PROTOCOLO: 31/05/2012
Nº CEVS: 353800601-477-000092-1-0 DATA DE VALIDADE: 03/07/2013
CNAE:   4774-1/00 Comércio varejista de artigos de ótica
RAZÃO SOCIAL:   GOLD CLASS COMÉRCIO LTDA
CNPJ/CPF:   11.078.575/0001-43
ENDEREÇO: R. Dep. Claro Cesar N°: 180
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-220 UF: SP
RESP. LEGAL: Jaqueline Santos Nunes CPF: 071.254.268-08
RESP. TÉCNICO: Jaqueline Santos Nunes CPF: 071.254.268-08
CBO: Ótico CONS. PROF.:  N º INSCR.: 0000 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  
03/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) 
ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __03_de _julho  de 2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3648-1912
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br   -   visa_saude_pinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 329/12
Comunicado de DEFERIMENTO:    LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0659/12 DATA PROTOCOLO: 12/06/2012
Nº CEVS: 353800601-865-000128-1-5 DATA DE VALIDADE: 06/07/2013
CNAE:   8650-0/04 Atividades de Fisioterapia
RAZÃO SOCIAL:   STUDIO PERSONAL ESTHETIC LTDA ME
CNPJ/CPF:   07.244.645/0001-19
ENDEREÇO: R. Laerte Machado Guimarães N°: 220
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-180 UF: SP
RESP. LEGAL: Maria Amélia Antunes Gonçalves Nunes CPF: 144.137.558-98
RESP. TÉCNICO: Valéria Valério CPF: 368.478.488-55
CBO: Fisioterapeuta CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.: 146892-F UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  
06/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) 
ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __06_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 330/12
Comunicado de DEFERIMENTO:    LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0726/12 DATA PROTOCOLO: 28/06/2012
Nº CEVS: 353800601-865-000132-1-8 DATA DE VALIDADE: 28/06/2013
CNAE:   8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise
RAZÃO SOCIAL:   MARIA CELESTE PRADO VASQUES URIOSTE
CNPJ/CPF:   318.978.728-01
ENDEREÇO: R. Eugenio Siqueira Salgado N°: 41
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12401-470 UF: SP
RESP. LEGAL: Maria Celeste P. V. Urioste CPF: 318.978.728-01
RESP. TÉCNICO: Maria Celeste P. V. Urioste CPF: 318.978.728-01
CBO: Psicólogo CONS. PROF.: CRP N º INSCR.: 06184882 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  
28/06/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) 
ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __28_de _junho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 331/12
Comunicado de DEFERIMENTO:    LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0732/12 DATA PROTOCOLO: 29/06/2012
Nº CEVS: 353800601-865-000106-1-8 DATA DE VALIDADE: 06/07/2013
CNAE:   8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise
RAZÃO SOCIAL:   PRISCYLA BRANDÃO ARANTES DE SOUZA
CNPJ/CPF:   334.328.028-38
ENDEREÇO: R. Com. Jose Luiz Pereira Ribeiro N°: 145
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-230 UF: SP
RESP. LEGAL: Priscyla Brandão Arantes de Souza CPF: 334.328.028-38
RESP. TÉCNICO: Priscyla Brandão Arantes de Souza CPF: 334.328.028-38
CBO: Psicólogo CONS. PROF.: CRP N º INSCR.: 102.081 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  
06/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) 
ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __06_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 332/12
Comunicado de DEFERIMENTO:    RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0607/12 DATA PROTOCOLO: 29/05/2012
Nº CEVS: 353800601-865-000089-1-5 DATA DE VALIDADE: 04/07/2013
CNAE:   8650-0/03 Atividades de psicologia e psicanálise
RAZÃO SOCIAL:   FRANCINE MOURÃO MAFETANO
CNPJ/CPF:   285.321.468-05
ENDEREÇO: R. Com. Jose Luiz Pereira Ribeiro N°: 145
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-230 UF: SP
RESP. LEGAL: Francine Mourão Mafetano  CPF: 285.321.468-05
RESP. TÉCNICO: Francine Mourão Mafetano CPF: 285.321.468-05
CBO: Psicólogo CONS. PROF.: CRP N º INSCR.: 90.180 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  
04/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) 
ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __04_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 333/12
Comunicado de DEFERIMENTO:    LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0718/12 DATA PROTOCOLO: 26/06/2012
Nº CEVS: 353800601-865-000131-1-0 DATA DE VALIDADE: 16/07/2013
CNAE:   8650-0/02 Atividades de Profissionais da Nutrição
RAZÃO SOCIAL:   SARA M. LAMBERT DA SILVA ME
CNPJ/CPF:   15.691.411/0001-48
ENDEREÇO: Av. Fortunato Moreira N°: 255
COMPLEMENTO: Sala 05 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-000 UF: SP
RESP. LEGAL: Sara Michele Lambert da Silva CPF: 060.478.726-03
RESP. TÉCNICO: Sara Michele Lambert da Silva CPF: 060.478.726-03
CBO: Nutricionista CONS. PROF.: CRN N º INSCR.: 22371 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  
16/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) 
ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __16_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 334/12
Comunicado de DEFERIMENTO:    RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0291/12 DATA PROTOCOLO: 15/03/2012
Nº CEVS: 353800601-865-000019-1-0 DATA DE VALIDADE: 16/07/2013
CNAE:   8650-0/04 Atividades de Fisioterapia
RAZÃO SOCIAL:   FISIO FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA S/C LTDA
CNPJ/CPF:   03.948.143/0001-18
ENDEREÇO: Av. Fortunato Moreira N°: 255
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-400 UF: SP
RESP. LEGAL: Marcelo Barbosa Morais CPF: 752.193.366-49
RESP. TÉCNICO: Taciana Andrade de Carvalho Morais CPF: 033.793.406-18
CBO: Fisioterapeuta CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.: 41572 F UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  
16/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) 
ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __16_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 335/12
Comunicado de DEFERIMENTO:    RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0674/12 DATA PROTOCOLO: 15/06/2012
Nº CEVS: 353800601-477-000121-1-4 DATA DE VALIDADE: 19/07/2013
CNAE:   4774-1/00 Comércio varejista de artigos de ótica
RAZÃO SOCIAL:   ELDA AYARA PRADO DE SOUSA ME
CNPJ/CPF:   12.571.952/0001-44
ENDEREÇO: Av. Fortunato Moreira N°: 304
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-400 UF: SP
RESP. LEGAL: Elda Ayara Prado de Sousa CPF: 404.959.168-54
RESP. TÉCNICO: Antonio Cesar Castilho CPF: 038.600.388-26
CBO: Ótico CONS. PROF.:  N º INSCR.: 010385 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  
19/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) 
ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __19_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 336/12
Comunicado de DEFERIMENTO:    RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0236/12 DATA PROTOCOLO: 05/03/2012
Nº CEVS: 353800601-865-000122-1-1 DATA DE VALIDADE: 19/07/2013
CNAE:   8650-0/02 Atividades de Profissionais da Nutrição
RAZÃO SOCIAL:   GISELLE CORREA FERNANDES DE SOUZA
CNPJ/CPF:   483.306.477-49
ENDEREÇO: Rua dr Frederico Machado  N°: 132
COMPLEMENTO: Sala 04 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040 UF: SP
RESP. LEGAL: Giselle Correa Fernandes de Souza CPF: 483.306.477-49
RESP. TÉCNICO: Giselle Correa Fernandes de Souza CPF: 483.306.477-49
CBO: Nutricionista CONS. PROF.: CRN N º INSCR.: 26527 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  
19/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) 
ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __19_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 337/12
Comunicado de DEFERIMENTO:    RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0675/12 DATA PROTOCOLO: 15/06/2012
Nº CEVS: 353800601-477-000106-1-8 DATA DE VALIDADE: 23/07/2013
CNAE:   4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
RAZÃO SOCIAL:   FABIANO ANTONIO FERREIRA PENAFORTE ME
CNPJ/CPF:   13.134.532/0001-63
ENDEREÇO: Rua José Milton Monteiro N°: 89
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Mantiqueira
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12446-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Fabiano Antonio Ferreira Penaforte CPF: 054.580.256-36
RESP. TÉCNICO: Fabiano Antonio Ferreira Penaforte CPF: 054.580.256-36
CBO: Farmacêutico CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 38.448 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  
23/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) 
ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __23_de _julho  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 338/12
Comunicado de DEFERIMENTO:    RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0362/12 DATA PROTOCOLO: 29/03/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000043-1-6 DATA DE VALIDADE: 24/07/2013
CNAE:   8630-5/03 atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   CLINICA DE ANESTESIA PINDAMONHANGABA S/C LTDA
CNPJ/CPF:   53.326.872/0001-00
ENDEREÇO: Rua Dr. Frederico Machado N°: 132
COMPLEMENTO: Sala 36 BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-040 UF: SP
RESP. LEGAL: Terezinha Eiko Takaki Togoro CPF: 978.210.048-04
RESP. TÉCNICO: Terezinha Eiko Takaki Togoro CPF: 978.210.048-04
CBO: Clínico Geral CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 35347 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em  
24/07/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades 
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) 
ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __24_de _julho  de 2012

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
BENEDITO MESSIAS DA  SILVA,  de  nacionalidade  brasileira,  pro-
fissão servidor braçal, estado civil solteiro, de 43 anos de  idade,  nas-
cido em Taubaté, Estado de  São  Paulo,  no  dia  12  de  agosto  de  
1968, residente e domiciliado Rua Heitor Sneider  nº  40,  Araretama,  
nesta cidade, filho de ANTONIO NICOLAU DA SILVA e ALBERTINA 
MARIA  DE  JESUS DA SILVA.                                                            CRIS-
TIANE MARIANO, de  nacionalidade  brasileira,  profissão  do  lar, 
estado civil   solteira,   de   22   anos   de   idade,   nascida   em 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 1 de  novembro  de  
1989, residente e domiciliada Rua Múcio  Rodolfo  nº  22,  Araretama,  
nesta cidade, filha  de  LÁZARO  MARIANO  e  TERESINHA  DE  
FÁTIMA  MARIANO. 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,  24 de julho de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
RICARDO IRINEU  ALBANO,   de   nacionalidade   brasileira,   pro-
fissão ajudante de pedreiro, estado civil solteiro,  de  21  anos  de  
idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  
30  de  março de 1991, residente e domiciliado Rua  Armando  Fer-
reira  Fernandes  nº 215, Castolira, nesta cidade, filho de MARIA 
BENEDITA MACHADO.    
TEREZINHA DE FÁTIMA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão  do lar, estado  civil  divorciada,  de  49  anos  de  idade,  
nascida  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 2  de  
outubro  de  1962, residente  e  domiciliada  Rua  Armando  Ferrei-
ra  Fernandes  nº  140, Castolira, nesta cidade, filha de BENEDITO 
CAMILO DOS  SANTOS  e  VÉRA LUCIA CORRÊA DOS SANTOS. 
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,  25 de julho de 2012.                 
                                                                         
Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                 
MICHAEL HENRIQUE DE  GODOY,  de  nacionalidade  brasileira,  
profissão motorista, estado civil solteiro, de 24  anos  de  idade,  nas-
cido  em Guaratinguetá, Estado de São Paulo,  no  dia  10  de  junho  
de  1988, residente e domiciliado Rua Dr. Joaquim Belo do Amorim 
nº  303,  Campo Alegre, nesta cidade, filho de ARY DE GODOY e  
MARIA  JOSÉ  DE  CAMPOS GODOY.                                                                 
AMANDA FERREIRA  DE  OLIVEIRA  SANTOS,  de  nacionalidade  
brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 21 anos de ida-
de,  nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,  no  dia  
31  de  janeiro  de 1991, residente e domiciliada Rua Dr. Joaquim 
Belo do Amorim  nº  303, Campo Alegre, nesta cidade, filha de AR-
NALDO CLARO DOS SANTOS  e  SARA FERREIRA DE OLIVEIRA 
SANTOS. 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,  26 de julho de 2012.  

                            DECRETO, 19 DE JULHO DE 2012.
“Dispõe sobre decretação de Título “Hóspede Oficial do Município”
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, e, 
Considerando que o Rotary Club de Pindamonhangaba Princesa do Norte receberá a 
visita do Governador do Rotary Club Distrito 4600;
Considerando que Pindamonhangaba será honrada com a presença ilustre do Se-
nhor Governador BENEDICTO FRANCISCO DOS REIS NETO e sua esposa MARIA 
APARECIDA DIAS REIS.

D E C R E T A :
Ficam considerados HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO o Sr. BENEDICTO 
FRANCISCO DOS REIS NETO, Governador do Rotary Club Distrito 4.600, e sua 
esposa MARIA APARECIDA DIAS REIS, no dia 02 de agosto de 2012.
Pindamonhangaba, 19 de julho de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 19 de julho de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

EDITAL PARA CITAÇÃO DE OTTONI LUIS CARDOSO DOS SANTOS COM PRAZO DE 
30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
1418/2009 QUE LHE MOVE O MUNICÍPIO 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), OTTONI LUIS CARDOSO DOS SANTOS, com endereço 
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tra-
mitam os autos de Ação de  EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1418/2009, que lhe move 
a MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 19/11/2009,  
conforme petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na 
conformidade da certidão de dívida ativa 00012054.Deu-se á causa o valor de R$ 298,63 
em 13/10/2009. Pelo presente edital fica o executado (s), OTTONI LUIS CARDOSO 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 ain-
da 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 26 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE BENEDITO DE JESUS COM PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDI-
DO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1218/2010 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), BENEDITO DE JESUS, 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 1218/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 04/11/2010,  conforme 
petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão 
de dívida ativa 01340403015000.Deu-se á causa o valor de R$ 893,06 em 25/10/2010. 
Pelo presente edital fica o executado (s), BENEDITO 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 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 26 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

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,  con-
forme 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 reali-
zar 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 ignorân-
cia, 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 
26 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
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EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE GAMBINI DE SOUZA FILHO COM 
PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, REGISTRADOS SOB Nº 698/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITU-
RA 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 GAMBINI DE SOUZA FILHO, 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 698/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 15/10/2010,   con-
forme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na con-
formidade da certidão de dívida ativa 02111505069001.Deu-se á causa o 
valor de R$1.833,83  em 15/09/2010. Pelo presente edital fica o executado 
(s), JOSE GAMBINI DE SOUZA FILHO, devidamente CITADO para todos 
os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial su-
pra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor execu-
tado 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 23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE ELIAS VICENTE COM PRAZO DE 30  
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRA-
DOS SOB Nº 968/2010 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 ELIAS VICENTE, com endereço in-
certo 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 968/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMO-
NHANGABA, distribuída a esta serventia em 04/11/2010,   conforme peti-
ção inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade 
da certidão de dívida ativa 01351511031000.Deu-se á causa o valor de 
R$718,68  em 25/10/10. Pelo presente edital fica o executado (s),  JOSE 
ELIAS VICENTE, devidamente CITADO para todos os atos e termos da 
ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e ad-
vertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cin-
co) 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  publica-
do e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade 
e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 de julho 
de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ROLANDO NICOLETTI COM PRAZO DE 
30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGIS-
TRADOS SOB Nº 1217/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICI-
PAL 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), ROLANDO NICOLETTI, com endere-
ço 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 1217/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 04/11/2010,   
conforme petição inicial, referente a valores de PARCELAMENTO IPTU/
IMPOSTO TERRITORIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 
01340403008000.Deu-se á causa o valor de R$5.729,28  em 25/10/10. 
Pelo presente edital fica o executado (s),  ROLANDO NICOLETTI, devida-
mente 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 ofere-
cimento 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 ignorân-
cia, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na forma 
da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO MARCOS GALHARDO COM PRA-
ZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, 
REGISTRADOS SOB Nº 1307/2010 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 MARCOS GALHARDO, com ende-
reço 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 1307/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 08/11/2010,   con-
forme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na con-
formidade da certidão de dívida ativa 01251505048001.Deu-se á causa 
o valor de R$760,84  em 25/10/10. Pelo presente edital fica o executado 
(s),  JOÃO MARCOS GALHARDO, 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 23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE DE A BRANDAO E OUTROS COM 
PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, REGISTRADOS SOB Nº 1337/2010 QUE LHE MOVE A PREFEI-
TURA 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 DE A BRANDAO E OUTROS, 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 1337/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 08/11/2010,   con-
forme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na con-
formidade da certidão de dívida ativa 01251207017001.Deu-se á causa o 
valor de R$947.85  em 25/10/10. Pelo presente edital fica o executado (s),  
JOSE DE A BRANDAO E OUTROS, 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 23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE IZIDORO CORREARD FILHO COM PRA-
ZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, 
REGISTRADOS SOB Nº 1547/2011 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), IZIDORO CORREARD FILHO, com ende-
reço 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 1547/2011, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 13/12/2011,   con-
forme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na con-
formidade da certidão de dívida ativa 04210303011001.Deu-se á causa o 
valor de R$991,84  em 06/12/2011. Pelo presente edital fica o executado 
(s),  IZIDORO CORREARD FILHO, 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 ain-
da 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  publica-
do e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e co-
marca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE IZIDORO CORREARD FILHO 
COM PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXE-
CUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1548/2011 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), IZIDORO CORREARD FILHO, com ende-
reço 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 1548/2011, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 13/12/2011,   con-
forme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na con-
formidade da certidão de dívida ativa 04210303011002.Deu-se á causa o 
valor de R$850,22  em 06/12/2011. Pelo presente edital fica o executado 
(s),  IZIDORO CORREARD FILHO, 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 exe-
cutado 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 ar-
ticulados 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 23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE RICARDO DE SOUZA NOGUEIRA COM 
PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, 
REGISTRADOS SOB Nº 1857/2011 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), RICARDO DE SOUZA NOGUEIRA, com en-
dereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de 
Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de  EXECUÇÃO FISCAL, proces-
so nº 1857/2011, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMO-
NHANGABA, distribuída a esta serventia em 14/12/2011,   conforme petição 
inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da cer-
tidão de dívida ativa 03111311020001.Deu-se á causa o valor de R$662,95  
em 12/12/2011. Pelo presente edital fica o executado (s),  RICARDO DE 
SOUZA NOGUEIRA, devidamente CITADO para todos os atos e termos 
da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e ad-
vertida 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 verda-
deiros 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 Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JORGE LUIZ GAMA COM PRAZO DE 
30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, RE-
GISTRADOS SOB Nº 1887/2010 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), JORGE LUIZ GAMA, com endereço in-
certo 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 1887/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 10/11/2010,   
conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO TERRITO-
RIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 01250619006000.
Deu-se á causa o valor de R$836,31  em 25/10/2010. Pelo presente 
edital fica o executado (s),  JORGE LUIZ GAMA, devidamente CITA-
DO 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 23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ANTONIEL MARTINS COM PRAZO DE 
30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, RE-
GISTRADOS SOB Nº 2799/2010 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), ANTONIEL 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 2799/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 12/11/2010,   
conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO TERRITO-
RIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 01150802024000.
Deu-se á causa o valor de R$980,82  em 25/10/2010. Pelo presente 
edital fica o executado (s),  ANTONIEL MARTINS, devidamente CITA-
DO 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 23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARCO ANTONIO THEODORO COM PRAZO 
DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRA-
DOS SOB Nº 2859/2010 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), MARCO ANTONIO THEODORO, 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 2859/2010, que lhe move a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serven-
tia em 17/11/2010,   conforme petição inicial, referente a valores de 
IMPOSTO TERRITORIAL, na conformidade da certidão de dívida 
ativa 01150705012000.Deu-se á causa o valor de R$651,70  em 
25/10/2010. Pelo presente edital fica o executado (s),  MARCO ANTO-
NIO THEODORO, 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 exeqüen-
te, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conheci-
mento 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 23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE FATIMA REGINA DA SILVA MOLINA 
COM PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECU-
ÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 2997/2010 QUE LHE MOVE 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SE-
GUE:
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), FATIMA REGINA DA SILVA MOLINA, 
com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório 
da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de  EXE-
CUÇÃO FISCAL, processo nº 2997/2010, que lhe move a PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 17/11/2010,   conforme petição inicial, referente a va-
lores de IMPOSTO  PREDIAL, na conformidade da certidão de dívi-
da ativa 01150306027000.Deu-se á causa o valor de R$895,52  em 
25/10/2010. Pelo presente edital fica o executado (s),  FATIMA RE-
GINA DA SILVA MOLINA, 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 exe-
cutado 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 ar-
ticulados 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 23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE WILSON  MONTEIRO COM PRAZO DE 30  
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRA-
DOS SOB Nº 7417/2010 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), WILSON MONTEIRO, com endereço incer-
to 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 7417/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDA-
MONHANGABA, distribuída a esta serventia em 02/12/2010,   conforme 
petição inicial, referente a valores de IMPOSTO  PREDIAL, na conformi-
dade da certidão de dívida ativa 04110308016000.Deu-se á causa o valor 
de R$1.365,23  em 18/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s),  
WILSON MONTEIRO, devidamente CITADO para todos os atos e termos 
da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e ad-
vertida 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 sen-
do, 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 afixa-
do na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE AGRO PASTORIL E C MOMBACA S/A COM 
PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, 
REGISTRADOS SOB Nº 7488/2010 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), AGRO PASTORIL E C MOMBAÇA S/A, 
com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da 
SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de  EXECU-
ÇÃO FISCAL, processo nº 7488/2010, que lhe move a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 
02/12/2010,   conforme petição inicial, referente a valores de ASFALTO, 
na conformidade da certidão de dívida ativa 04110102006000.Deu-se á 
causa o valor de R$921,69  em 18/11/2010. Pelo presente edital fica o 
executado (s),   AGRO PASTORIL E C MOMBAÇA S/A, devidamente 
CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme re-
sumo 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 ofere-
cimento 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 ig-
norância, 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 23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE EDUARDO RODRIGUES COM PRA-
ZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, 
REGISTRADOS SOB Nº 7578/2010 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 EDUARDO RODRIGUES, com en-
dereço 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 7578/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 07/12/2010,   con-
forme petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONA-
MENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa 00010334.Deu-se á 
causa o valor de R$1.206,22  em 23/11/2010. Pelo presente edital fica o 
executado (s),   JOSE EDUARDO RODRIGUES, devidamente CITADO 
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da pe-
tição 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 publica-
ção 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 co-
nhecimento 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 23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE LAERTE DOS SANTOS COM PRAZO DE 
30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGIS-
TRADOS SOB Nº 9199/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICI-
PAL 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), LAERTE DOS SANTOS, com endereço in-
certo 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 
9199/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMO-
NHANGABA, distribuída a esta serventia em 10/12/2010,   conforme peti-
ção inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, 
na conformidade da certidão de dívida ativa 00005823.Deu-se á causa o 
valor de R$761,94  em 23/11/2010. Pelo presente edital fica o executado 
(s),  LAERTE DOS SANTOS, devidamente CITADO para todos os atos e 
termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcri-
to 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 23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE WALDECIR TENNYSSON MARCON-
DES BARROS COM PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS 
DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 9258/2010 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), WALDECIR TENNYSSON MARCON-
DES 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 9258/2010, 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 conformida-
de da certidão de dívida ativa 00006383.Deu-se á causa o valor de 
R$761,94  em 23/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s),  
WALDECIR TENNYSSON MARCONDES 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 23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE SIDNEI GOMES COM PRAZO DE 30  
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGIS-
TRADOS SOB Nº 9289/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MU-
NICIPAL 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), SIDNEI GOMES, 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 9289/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDA-
MONHANGABA, distribuída a esta serventia em 10/12/2010,   confor-
me petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIO-
NAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa 00005993.
Deu-se á causa o valor de R$761,94  em 23/11/2010. Pelo presente 
edital fica o executado (s),  SIDNEI GOMES, 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 pa-
gamento 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 23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE R L DO AMARAL FILHO ME COM PRAZO 
DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGIS-
TRADOS SOB Nº 9297/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICI-
PAL 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), R L DO AMARAL FILHO 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 
9297/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMO-
NHANGABA, distribuída a esta serventia em 10/12/2010,   conforme peti-
ção inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, 
na conformidade da certidão de dívida ativa 00005300.Deu-se á causa o 
valor de R$787,63  em 23/11/2010. Pelo presente edital fica o executado 
(s),  R L DO AMARAL FILHO 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 
23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE ROBERTO DA COSTA COM PRAZO 
DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGIS-
TRADOS SOB Nº9307/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICI-
PAL 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 ROBERTO DA COSTA, 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 
9307/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMO-
NHANGABA, distribuída a esta serventia em 10/12/2010,   conforme peti-
ção inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, 
na conformidade da certidão de dívida ativa 00006445.Deu-se á causa o 
valor de R$761,94  em 23/11/2010. Pelo presente edital fica o executado 
(s),  JOSE ROBERTO DA COSTA, 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 
23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE GABRIEL DA SILVA PINDAMONHAN-
GABA ME COM PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXE-
CUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº9327/2010 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 GABRIEL DA SILVA PINDAMO-
NHANGABA 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 nº9327/2010, que lhe move a PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia 
em 10/12/2010,   conforme petição inicial, referente a valores de LOCA-
LIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de dívida 
ativa 00000601.Deu-se á causa o valor de R$761,94  em 23/11/2010. Pelo 
presente edital fica o executado (s),  JOSE GABRIEL DA SILVA PINDA-
MONHANGABA ME, devidamente CITADO para todos os atos e termos 
da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e ad-
vertida 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 ter-
mos, 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 pre-
sente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. 
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Esta-
do de São Paulo, aos 23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE LUIZ OLIMPIO DA SILVA COM PRAZO DE 
30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGIS-
TRADOS SOB Nº9337/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICI-
PAL 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), LUIZ OLIMPIO DA 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 nº9337/2010, 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 
00003908.Deu-se á causa o valor de R$1.146,38  em 23/11/2010. 
Pelo presente edital fica o executado (s),  LUIZ OLIMPIO 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 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 23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS 
COM PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº9478/2010 QUE LHE MOVE A PREFEI-
TURA 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 DE FATIMA ALVES DOS SAN-
TOS, 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 nº9478/2010, 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 conformida-
de da certidão de dívida ativa 00007132.Deu-se á causa o valor de 
R$761,94  em 23/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), 
MARIA DE FATIMA ALVES 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 pa-
gamento 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 23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ORLANDO DOS SANTOS COM PRAZO 
DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, RE-
GISTRADOS SOB Nº 9557/2010 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), ORLANDO DOS SANTOS, com endere-
ço 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 nº9557/2010, 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 
00000695.Deu-se á causa o valor de R$761,94  em 23/11/2010. Pelo 
presente edital fica o executado (s), ORLANDO DOS SANTOS, de-
vidamente 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 23 de julho de 2012.

ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
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