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Em Casa:

Torcida promete lotar novamente
o “Juca Moreira” no sábado
Em busca da vitória, futsal feminino
joga hoje pela Liga Nacional
Na Liga Paulista, futsal masculino
deﬁne classiﬁcação para semiﬁnal
Esportes 18
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Spani investe R$ 28 milhões em Pinda

Mais uma grande empresa
anunciou sua chegada à Pindamonhangaba. Trata-se do Spani
Atacadistas, que se instalará
em um espaço de 40 mil metros
quadrados de área útil. A loja
terá 4 mil metros quadrados de
área de venda e 300 vagas de estacionamento. Serão mais de 10
mil itens comercializados e 200
ofertas semanais. O empreendimento deve gerar 300 empregos
diretos.
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Senac:

Prefeitura realiza
cessão de terreno
para construção de
escola na cidade
Maquete eletrônica mostra como deverá ﬁcar a loja do Spani em Pindamonhangaba, que será construída na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso

Parque da Cidade
recebe Exposição
Agropecuária
O Parque da Cidade está recebendo, desde a última quintafeira (13), uma Exposição Agropecuária com provas de laço, de
tambor, exposição de animais e
maquinário do segmento, além
de praça de alimentação, restaurante e a minifazenda.
O evento seguirá com as
atrações até o próximo domingo
(16). A Exposição Agropecuária

é realizada há mais de 40 anos
em Pindamonhangaba pelo Sindicato Rural da cidade.
O Parque da Cidade já recebeu importantes eventos como a
Semana do Meio Ambiente Pinda+20 e os shows do aniversário de 307 anos de Pinda. O
Parque está localizado próximo
à rotatória de acesso à avenida
Professor Manoel César Ribeiro.
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Segundo caderno

Renovação da frota colabora
com a qualidade do ar

Arquivo TN

Manter o veículo regulado ajuda a diminuir a poluição

Semana de Mobilização pela
Educação começa sábado
Página 2
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“PSE 2013” chega dia
28 de setembro ao Brasil
Trabalhadores da Prefeitura reformam calçada no centro
Várias atrações são realizadas no Parque da Cidade

Programa de Recuperação
de Calçadas facilitará
reformas e construções

Conﬁra os trabalhos da
Câmara Municipal no
Informativo Legislativo
Páginas 6 e 7
Sexta-feira - 14/9

previsão
do tempo

Nublado
TEMP. MÍNIMA 13ºC
TEMP. MÁXIMA 26ºC
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Sábado - 15/9
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA 14ºC
TEMP. MÁXIMA 29ºC

Domingo - 16/9
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA 16ºC
TEMP. MÁXIMA 30ºC

Segunda-feira - 17/9
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA 18ºC
TEMP. MÁXIMA 30ºC

Terça-feira - 18/9
Predomínio
de sol
TEMP. MÍNIMA 18ºC
TEMP. MÁXIMA 31ºC
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Semana de Mobilização Social pela Educação inicia sábado

Editorial
Decisões

A página de esportes dessa edição da Tribuna do Norte
vem repleta de matérias sobre importantes desaﬁos que os
atletas e times da cidade têm nos próximos dias.
São jogos que podem levar as equipes de vôlei masculino e de futsal masculino e feminino, mais à frente nas importantes competições em que estão envolvidos.
Os desaﬁos são grandes, até mesmo para as meninas
do futsal que têm conquistado importantes títulos como os
Jogos Regionais e Abertos do Interior. Agora o desaﬁo delas
é na Liga Nacional, o que as coloca frente a frente com equipes do mais alto nível técnico.
Pior... Não! Melhor! Elas jogam em casa, já que uma
das chaves coube à Pinda sediar, e terão jogos transmitidos
pela TV. Responsabilidade dobrada, enfrentar adversários
de grande poderio técnico e tático diante da torcida, cada
vez mais apaixonada pelas meninas do futsal da Princesa
do Norte.
Desaﬁo semelhante coube aos atletas da equipe de
voleibol da Funvic/MidiaFone, que disputando a categoria
principal do Campeonato Paulista se depararam, no ginásio
“Juca Moreira”, lotado pela torcida, com a equipe do Sesi/
SP, que contava com atletas da Seleção Brasileira principal
e tinha do lado de fora o técnico Giovani, um dos maiores
nomes do voleibol nacional.
O time de Pinda acabou derrotado por 3X0, mas isso
não trouxe qualquer abatimento à equipe e a torcida, que
promete lotar novamente o ginásio no próximo sábado (15),
para ajudar o time da casa a buscar uma vitória que poderá
garantir sua permanência na competição.
No futsal masculino o desaﬁo não é menor, já que os meninos também disputam a categoria principal do Paulistão.
A próxima partida acontecerá em casa e terá transmissão
do SporTV.
Ou seja, já não é só o ciclismo que leva o nome de Pindamonhangaba por todo o país, mas cada vez mais esportes vão se tornando competitivos e a apresentam alto rendimento, possibilitando que estejam entre os grandes do País.
Assim, o torcedor cada vez mais tem a oportunidade
de assistir a grandes jogos e ver atletas de alto rendimento se apresentando em Pindamonhangaba. Melhor,
podem ver nossos meninas e meninos vencerem esses
grandes atletas.
Isso é fruto de um grande trabalho que tem sido realizado nos últimos sete anos. Esse trabalho já rendeu o título de
campeã dos Jogos Regionais à Pindamonhangaba e ótimas
colocações nos Jogos Abertos do Interior, torneios cada vez
mais competitivos. Dotou a cidade de uma estrutura esportiva capaz de receber as melhores equipes do País e receber
elogios pelas ótimas condições da prática esportiva, e está
tornando o esporte cada vez mais participante da vida dos
jovens e crianças da cidade.
Pindamonhangaba está de parabéns pelo belo trabalho
na área esportiva, que a cada dia rende mais e mais frutos,
seja conquistando medalhas, troféus e títulos, ou formando
cidadãos plenos, o que sem dúvida é muito mais importante.

Geografando

A Prefeitura de Pindamonhangaba, através da Secretaria de
Educação e Cultura, convida a
população para a 3ª Semana de
Mobilização Social pela Educação,
que começa no sábado (15), com
uma caminhada na região central a
partir das 9 horas. No trajeto, será
distribuída à população uma cartilha esclarecendo como os pais e
familiares podem contribuir para o
sucesso de seus ﬁlhos na escola.
O tema deste ano é “Educação: quando a família se envolve

o país se desenvolve” que também
será abordado pelos mobilizadores
durante o evento, e nas tendas
montadas na praça Monsenhor
Marcondes, onde a caminhada será
concluída.
Organizada pelo comitê local
de mobilizadores, a Semana tem o
objetivo de incentivar a reﬂexão e a
participação consciente da sociedade na melhoria da qualidade de
atendimento na área educacional
e na formação cidadã de todos os
munícipes.

No domingo (16) o comitê convida a todos para que, em suas
instituições religiosas, reﬂitam
sobre o tema e busquem formas
de contribuir para a melhoria da
educação municipal. Na terça-feira
(18), e na quinta-feira (20), às 19
horas, serão promovidas palestras
gratuitas com o tema “O que alimenta a relação família-escola?”,
que ocorrerão respectivamente na
igreja Assembleia de Deus, no Alto
do Tabaú, e no Recinto São Vito,
em Moreira César.

Prefeitura realiza mutirão para cadastro único
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de
Habitação e da Secretaria de Saúde e Assistência Social, realizará no
sábado (15), no ginásio do Centro
Esportivo José Ely Miranda, “Zito”,

em Moreira César, mais um mutirão
para preenchimento do Cadastro
Único para Programas Sociais do
Governo Federal.
Esse cadastro é um dos critérios
do Programa Minha Casa Minha

Vida e para habitações de interesse
social. O próximo mutirão está programado para o dia 29, deste mês,
e será na quadra do Alto do Tabaú.
Em cada um deles são atendidas
aproximadamente 200 famílias.

Almoço em homenagem a Luiz Johnson
No sábado (primeiro de setembro), a artista plástica e poetisa Judith Ribeiro de Carvalho e o editor
Fábio Ávila, realizaram um almoço
para homenagear o executivo da
indústria Gerdau, Luiz Pedro Lopes
Johnson, que está sendo transferido da unidade de Pindamonhangaba para o sul do país.
O encontro aconteceu no Espaço Revival e contou com a presença de muitos amigos e convidados. Johnson, enquanto esteve
em Pindamonhangaba, sempre foi
um grande incentivador das artes,
cultura e educação, tocando vários
projetos onde a Gerdau, sempre
presente nas comunidades onde
suas plantas estão instaladas, é
parceira fundamental.
“O Pami - Programa Assistencial da Associação de Senhoras de
Rotarianos - que compõe a Casa
da Amizade de Pindamonhangaba, foi levado ao conhecimento do
Luiz Johnson e sua esposa Andréa.
Através desse conhecimento, a
Gerdau, unidade de Pindamonhangaba, privilegiou a entidade com
uma parceria, efetuando a doação
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de computadores, ajuda ﬁnanceira e a inclusão do Programa 5 S.
A empresa Gerdau tem sido uma

parceira essencial na melhoria da
prestação de serviços à comunidade, destacou Judith. “

Algumas das parcerias entre a Gerdau e
Prefeitura de Pindamonhangaba:
Projeto Clássicos em Cena; Plantio de mudas no Parque Linear em
Moreira César – na Terra dos Ipês II; Parceria com projetos culturais
– a empresa trouxe espetáculos teatrais à cidade; Site do CMDCA
em parceria com a Prefeitura e Gerdau; Participação no Pinda +20.

Grupo “Terapia e Lazer” de Moreira César
deﬁne nova diretoria para biênio 2012/2013
O grupo Terapia e Lazer,
(Associação de Hipertensos
e Diabéticos) de Moreira César, definiu a nova mesa dire-

tora para o biênio 2012/2013
na terça-feira (11). A atividade foi realizada no Recinto
São Vito.

Cientistas russos e sul-coreanos aﬁrmam ter avançado na busca
de uma possível clonagem do mamute. A equipe diz ter descoberto
pedaços de tecido de mamute profundamente enterrado no permafrost (solo permanentemente congelado) da região leste da Sibéria que
poderiam conter células vivas.
Segundo Serguei Fiodorov, da
Universidade Federal Norte-Oriental
Russa, a descoberta feita na região
de Yakutia, no leste da Sibéria, poderia nos aproximar de uma tentativa de clonagem do mamute, pois
há indícios de que algumas células
ainda teriam um núcleo vivo.
Se algo conseguir permanecer
vivo durante milênios no permafrost,
talvez seja possível realizar clonagens com o objetivo de recriar animais hoje extintos.
Considera-se que o mamute
foi extinto há menos de 4 mil anos,
coincidindo com o surgimento da
Idade do Bronze, no Egito. Segundo
estudo publicado em junho na revista Nature Communications, vários

fatores - alta da temperatura, mudança na vegetação, expansão dos
seres humanos - contribuíram para
a extinção do mamute peludo.
Seus resultados mostram como
o mamute da Beríngia (ponte terrestre que unia o atual Alasca e a
Sibéria Oriental), presente de forma
abundante até 45 e 30 mil anos antes da nossa era, sofreram um longo declínio, enfrentando mudanças
climáticas, de hábitat e a presença
humana até seu desaparecimento
deﬁnitivo há 4 mil anos.
Diante da possibilidade de clonagem de uma espécie extinta há
milênios, não podemos nos esquecer que tudo em nosso planeta
possui um ciclo com começo, meio
e fim. Quais seriam as repercussões de uma experiência desse
tipo? Como esse animal se comportaria nos dias de hoje? Como
seria a sua interação com um ambiente que não se assemelha com
a época de seu auge? Seria justo
recriá-lo para que ficasse encarcerado num zoológico?

Ana Maria M. de Carvalho - presidente;
José Frias Gutierres - vice-presidente;
Arlete Teixeira dos Santos - 1ª secretária;
Zilda Monteiro Coelho da Silva - 2ª secretária;
José Carlos da Assunção - 1º tesoureiro;
Jose Wanderley Ribeiro - 2º tesoureiro;
Maria Mazarello C. Santos - 1ª conselho ﬁscal;
Nelson Fernando de Araújo Lima.- 2º conselho ﬁscal;
Maria Gertrudes de Moura Assunção - 3ª conselho ﬁscal;
Maria Lúcia Marcondes Sant’ana - 1ª suplente do conselho ﬁscal;
Regina Célia Israel Marques de Souza - 2ª suplente do conselho ﬁscal;
Maria do Carmo Oliveira Rodrigues - 3ª suplente do conselho ﬁscal.

Festa de São Vicente de Paulo
começa nesta sexta
Com uma grande programação
religiosa e também de barracas
típicas e shows, começa na nesta
sexta-feira (14), a grande Festa de
São Vicente de Paulo. As comemorações em homenagem ao santo
seguem até o domingo (16), na Pra-

ça de Eventos em Moreira César.
Outro grande destaque do
tradicional evento é o passeio
ciclístico, que esse ano acontecerá no domingo. Esse será o
27º Passeio Ciclístico da Festa
de São Vicente.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de
Saúde e Assistência Social, informa aos munícipes, que fazem parte do programa bolsa família, que
crianças de zero a seis anos precisam passar pelo procedimento de
pesagem, e os proﬁssionais irão
conferir se a carteira de vacinação
está completa. Mulheres de 14 a 47
anos farão o exame preventivo, e
as mulheres acima de 40 anos também passarão pelo procedimento
de mamograﬁa.
A pesagem das crianças de
zero a seis anos é uma das condições para os munícipes receberem
ajuda ﬁnanceira do Bolsa Família.
O trabalho ocorrerá do mês de setembro até o dia 23 de outubro, nos
diversos bairros da cidade.
“O programa estimula os munícipes a participarem da pesagem.
Na questão da saúde é muito importante ter esse acompanhamento, que é um procedimento
de rotina e necessário”, explica a
diretora de Assistência Social, Ana
Rita Gomes.
Todas as unidades de saúde de
Pindamonhangaba estão aptas a fazerem os procedimentos, quem ainda não fez, precisa procurar a unidade mais próxima de sua residência.

Informamos que na matéria “Revitalização: “Bicudo
Leme” em obras”, publicada
na edição de terça-feira, 11 de
setembro de 2012, o valor correto da obra é de R$ 525 mil.

Tira-Dúvidas
Eleições 2012

Conﬁra a nova mesa diretora

Mamute

Bolsa Família
inicia “2º
semestre de
pesagem”

ERRATA

A nova diretoria foi eleita
e Ana Maria M. de Carvalho
permanece na presidência do
grupo por mais dois anos.

Criação: Professor Souza Leite
Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Na quarta-feira (19), a partir
das 19 horas, a Câmara Municipal
promoverá um encontro especial
entre educadores, familiares e
alunos da Educação Básica e do
Ensino Superior.
O comitê de Mobilização Social
convida a sociedade para participar dos eventos. Mais informações
sobre o movimento e sobre como
acompanhar a vida escolar das
crianças e adolescentes podem ser
obtidas no blog http://familiaeducadora.blogspot.com.br.

?

Como ocorre o
cancelamento de título?
Depuração do cadastro é
uma revisão realizada após as
eleições, prevista pela legislação eleitoral, com a ﬁnalidade de
atualizar o cadastro nacional de
eleitores. O eleitor que deixou de
votar ou justiﬁcar a ausência em
três turnos consecutivos pode ter
sua inscrição cancelada, exceto
nos casos em que o voto é facultativo (analfabetos, maiores de
70 anos, os que têm entre 16 e
18 anos e portadores de deﬁciência com isenção).
Para saber se o seu título

está sujeito a cancelamento,
você pode consultar a situação
de sua inscrição no seu cartório
eleitoral, nos sites www.tre-sp.
jus.br e www.tse.jus.br ou através da Central de Atendimento
ao Eleitor do TRE-SP, no telefone
(11) 2858-2100. A Justiça Eleitoral não se comunica através de
e-mails, portanto os eleitores que
receberem qualquer mensagem
eletrônica sobre cancelamento
de título eleitoral devem ignorar
a comunicação e apagá-la imediatamente.
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Crescimento de Pinda
atrai Spani Atacadista
Devido ao desenvolvimento da cidade e política de atração de empresas,
Pindamonhangaba contará
com uma unidade do Spani Atacadista. Esta será a 7ª
unidade da rede e abrirá 300
novos postos de trabalho;
com investimento de R$ 28
milhões, a inauguração está
prevista para novembro deste ano. A loja ficará instalada
na avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso, nas proximidades do hotel.
O prefeito João Ribeiro
lembra que a cidade está em
pleno desenvolvimento e a
chegada de grandes empresas garante a oportunidade de
emprego há muitos profissionais, seja na área de construção civil, indústria, prestação
de serviços ou comércio.
Na tarde de quarta-feira
(12), o prefeito João Ribeiro;
o secretário de Desenvolvimento Econômico, Álvaro
Staut Neto; o secretário de
Planejamento, Paulo Amadei; o diretor de Indústria,
Comércio e Serviços, Felipe
César Filho, e o coordenador da Vigilância Sanitária
de Pindamonhangaba, Rafael
Lamana receberam os senhores Cleber Gomez, diretor do
Spani, e Paulo Gomez, engenheiro do Spani. O encontro
ocorreu no gabinete do prefeito e a equipe da Prefeitura
conversou com os empresários sobre o investimento que
chega à cidade.
“Fomos muito bem recebidos pelos funcionários
da Prefeitura, equipe acolhedora e estamos felizes. É
gratificante juntar-se a uma
cidade em bonita evolução e

Akim/Agora Vale

Sobre o Grupo Zaragoza

Diretores do Spani Atacadista apresentam projetos ao prefeito João Ribeiro

com tantas benfeitorias anunciadas. Nosso intuito é fortalecer o mercado”, comentou
o diretor do Spani.

Ao todo,
atacadista
oferecerá mais
de 10 mil itens
e 200 ofertas
semanais
O prefeito João Ribeiro
comentou com os empresários que a vinda do empreendimento para a cidade é algo
extremamente enriquecedor
e a Prefeitura preocupa-se
com a qualificação da mão
de obra para atender as empresas, e oferece, no final do
ano, capacitação para 60 jovens por meio de um projeto

do Fundo Social de Solidariedade, além de fomentar a
vinda de escolas técnicas e
faculdades para a cidade.
O Grupo Zaragoza, detentor das bandeiras Spani
Atacadista e Villarreal Supermercados, está comemorando a abertura de sua
unidade. A rede pretende
reforçar sua marca e movimentar a economia da
cidade, além de gerar centenas de empregos diretos.
O modelo estrutural da loja
seguirá o mesmo padrão das
demais.
O espaço conta com 40
mil m² de área útil e a loja
terá 4 mil m² de área de venda, capacitada com 300 vagas
de estacionamento e cozinha
experimental. Serão mais de
10 mil itens comercializados
e 200 ofertas semanais.
A equipe Spani será capacitada e preparada para aten-

der com foco principal no
pequeno varejo e no público
transformador, mas com atendimento especializado, também, para o consumidor final.
Além do atendimento local, a
rede espera também atender
as cidades vizinhas, como
Campos do Jordão, Tremembé, Taubaté e Roseira.
O Spani e a comunidade
Há oito anos, desde a
inauguração de sua primeira loja, em Guaratinguetá, a
Rede Atacadista atua comprometida com a economia
e a qualidade das compras
de seus clientes, sem deixar
de atender a comunidade na
questão social e humanitária.
Hoje, com lojas também
nas cidades de São José dos
Campos, Mogi das Cruzes,
Atibaia, Resende e Volta Redonda, desenvolve periodicamente cursos beneficentes
de qualificação para o consu-

O Grupo Zaragoza surgiu em 2003. É
detentor das bandeiras Spani Atacadista e
Villarreal Supermercados
e conta com onze lojas,
sendo cinco da bandeira varejista, instaladas
nas cidades do interior
paulista, em São José
dos Campos com duas
lojas, Jacareí, Taubaté e
Cruzeiro.
A bandeira Spani
Atacadista está presente
nas cidades de São José
dos Campos, Guaratinguetá, Mogi das Cruzes
e Atibaia, todas no interior do Estado de São
Paulo. O público sul fluminense também conta
com duas unidades nas
cidades de Resende e
Volta Redonda.
Nesse ano, a Rede
Atacadista conquistou
importantes colocações
no ranking Abad/Nielsen, com base em 2011.
Entre os destaques
está a 5ª posição como
Atacadista Nacional
de Autosserviço e em
Distribuição e entrega
no Estado de São Paulo;
o 8º lugar como Maior
Empregador Nacional do
Segmento e a 10ª colocação no quesito Ata-

midor final e os profissionais
do Food Service, além de desenvolver campanhas sociais
e atividades em parceria com
entidades assistenciais onde
a rede está inserida.
Contratações
Para preencher as 300
vagas de trabalho, o Spani
Atacadista conta com o apoio

cadista Nacional Entre
Todos os Segmentos.
Desde 2009, o Grupo
conta com um Moderno
Centro de Distribuição
com 42 mil m², construídos em uma área de
160 mil m², localizado
na rodovia Pres. Dutra,
em Taubaté, para dar
o suporte logístico e
administrativo a todas as
lojas da rede, bem como
aos clientes varejistas
atendidos pelo sistema
Express de vendas externas diretas.
Atualmente o grupo
possui 2.673 funcionários, beneficiados com
políticas internas de
recursos humanos, que
refletem na capacitação
e especialização de cada
profissional.
Sabendo da responsabilidade com a comunidade onde estão inseridas, as lojas do Grupo
Zaragoza desenvolvem
ações de responsabilidade social e de sustentabilidade durante todo o
ano, para beneficiar as
entidades assistenciais
dos municípios.
Em 2012, o Grupo
Zaragoza terá um faturamento superior a R$ 1
bilhão.

do Sincomércio (Sindicato
do Comércio Varejista) e o
PAT (Posto de Atendimento
ao Trabalhador) de Pindamonhangaba.
Os profissionais contarão
com treinamentos frequentes
de especialização e desenvolvimento pessoal e profissional.

Prefeitura realiza cessão de terreno ao Senac
Entidade recebe área de 3 mil m2 no bairro de Santana e vai oferecer 80% de gratuidade em seus cursos
Marcos Cuba
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou, na manhã
de terça-feira (11), a cessão
de área para a implantação do
Senac. A solenidade ocorreu
no auditório do Executivo e
o público teve a oportunidade de conferir algumas informações sobre a entidade que
será construída na cidade.
O prazo para que se iniciem
as atividades é de seis anos.
O prédio ficará localizado
na avenida São João Bosco,
Santana, próximo à praça.
Na solenidade para assinatura da escritura de doação, a mesa foi composta
pelo secretário de Relações
Institucionais da Prefeitura
de Pindamonhangaba, Syllas
Pucinelli; presidente do Sincomércio de Pinda, Antonio
Cozzi Júnior “Toninho”;
diretor Regional do Senac,
Luiz Francisco de Assis Salgado, e prefeito João Ribeiro.
Pucinelli disse que é educador, e sua vida profissional foi construída nesta área.
Ele enfatiza que este dia foi
muito importante, porque a
chegada do Senac vem para
preparar a mão de obra. “Foi
uma luta da Secretaria de
Relações Institucionais, mas

Akim/Agora Vale

Prefeito João Ribeiro assina cessão de área para a implantação do Senac em Pindamonhangaba

também devemos muito ao
Toninho e ao prefeito. Pinda
tem projetos extraordinários
que extrapolam os limites da
cidade. Têm novas empresas chegando e isso significa
que há trabalho. A Prefeitura
buscou todas as formalidades
legais para que essa doação
pudesse acontecer, foi um
grande trabalho de muitas

pessoas. Pinda merece essa
entidade”, ressalta o secretário de Relações Institucionais, Sillas Pucinelli.
Toninho Cozzi afirmou
que desde a fundação do
Sincomércio os responsáveis
pelo sindicato estavam “de
olho” no Senac e no Sesc, e
que tentaram junto à Prefeitura trazer a entidade para o

município, no entanto, não
havia como, porque os cursos
eram cobrados, porém, como
isso mudou, foi possível realizar a cessão do terreno para
a vinda do Senac. O presidente do Sincomércio enfatiza que é uma excelente área,
com 3 mil m² e ótima localização, e como a cidade está
em crescimento, há carência

na mão de obra qualificada.
Cozzi também parabenizou
o diretor regional do Senac,
por ter sido decisivo na hora
de escolher Pinda.
Salgado iniciou o seu discurso afirmando que o Senac
não irá trabalhar somente
com 40% de gratuidade como
havia sido anunciado, mas
sim 80%, e irá investir R$ 17

milhões na cidade. Depois de
pronta, a unidade terá capacidade para atender 18 mil munícipes. O diretor Regional
conta que serão oferecidos
cursos nas áreas de educação,
saúde, administração, gastronomia, entre outros. “O Vale
do Paraíba é uma região interessante. Hoje a rodovia Presidente Dutra é praticamente
uma avenida, porque as cidades estão ligadas. O prazo
de entrega deste imóvel é de
seis anos, mas vamos trabalhar para que seja concluído
em menos tempo. Queremos
ser parceiros da comunidade
e não um estranho”, comenta
Salgado.
O prefeito João Ribeiro
frisou que a qualificação para
o trabalho é algo muito importante, principalmente quando a cidade está recebendo
grandes empresas, e o Senac
vai contribuir com o sucesso
do município. “Este é um dia
para comemorarmos e fazermos festa, o Senac é muito
bem vindo em Pinda. Agradeço a presença de todos e
também do Toninho, que batalhou junto com a gente. O
investimento em educação é
um patrimônio fantástico”,
finaliza o prefeito.
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Avenida das Rosas ganha melhorias
A avenida das Rosas, localizada no Vale das Acácias, em
Moreira César, continua recebendo serviços de melhorias.
No mês passado, foi realizado
um trabalho de verificação
de topografia e nivelamento
da área para que a equipe da
Subprefeitura pudesse iniciar
a colocação do meio fio.
De acordo com informações do subprefeito, Sérgio
Guimarães, nos últimos dias
foi terminado a colocação
do meio fio, cuja extensão
é de aproximadamente 700
metros. “Ainda estamos realizando alguns serviços no
local, por isso ainda há na
avenida alças que proíbem o
trânsito”, explicou.
A Subprefeitura de Moreira César tem realizado diversas melhorias no distrito,
recentemente também foram
implantadas novas lixeiras na
região, tudo para colaborar
com a limpeza e evitar prejuízos ao meio ambiente.

Rubens Filho

Avenida localizada no Vale das Acácias, em Moreira César, continua recebendo diversas obras de urbanização

Rotatória que liga “Lago Azul” ao Prefeitura lança
“Cidade Jardim” receberá mudas Programa de
A Prefeitura de Pindamonhangaba está finalizando os
serviços na nova rotatória localizada no final da avenida
Socorro, que liga os bairros
Lago Azul e Cidade Jardim.
Os trabalhos foram realizados para que o munícipe pos-

sa trafegar com segurança
pela região.
De acordo com o diretor
do Departamento de Serviços Municipais, Sérgio Guimarães, a rotatória já está
sendo utilizada e os moradores aprovaram os traba-

lhos desenvolvidos. “Estamos terminando de roçar o
solo da rotatória. Estamos
deixando o local preparado para o Departamento de
Meio Ambiente fazer a parte de embelezamento com
mudas nativas e gramado”,

contou o diretor.
Em breve o bairro também
vai receber a pavimentação,
obra que irá contribuir também com a saúde de muitos
moradores, uma vez que a
poeira pode prejudicar alguns
cidadãos.
Akim/Agora Vale

Recuperação
de Calçadas
A Prefeitura de Pindamonhangaba lança na
próxima semana o Programa de Recuperação de
Calçadas em todo o município. Com a iniciativa,
o proprietário que quiser
construir ou reformar sua
calçada deve fazer a solicitação no Setor de Protocolo da Prefeitura ou
Subprefeitura de Moreira
César.
Os serviços em calçadas podem ser feitos de
dois modos: concreto ou

concreto e ladrilhos (neste
caso obrigatório para área
central).
O calçamento com
concreto terá um custo de
R$ 50,55 por metro quadrado; já concreto e ladrilho ficarão em R$ 90,92 o
metro quadrado.
Após o serviço ser
efetuado, a Prefeitura vai
emitir uma guia de cobrança.
Mais informações pelo
telefone (12) 3644-5211,
falar com Patrícia.
Arquivo TN

O trabalho de construção da rotatória será concluído com o plantio de gramado e mudas nativas

Bairros e estradas rurais recebem
serviços de limpeza e manutenção
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Serviços Munici-

pais, está realizando serviços
em diversos bairros da cidade.
A equipe está nos bair-

ros: Cidade Jardim, Jardim
Princesa e Araretama fazendo trabalhos de roçagem

Equipe da Prefeitura em serviço de capina e limpeza no bairro do Goiabal

Arquivo TN

nas áreas verdes.
Além deste serviço, outra
equipe está trabalhando nas
estradas Guamirim e Sertãozinho, localizadas no “Ribeirão
Grande”, onde estão sendo
feitos o nivelamento do piso,
apedregulhamento, abaulamento e outras melhorias para
que a estrada seja adequada
ao trânsito de pedestres, ciclistas e veículos.
Os trabalhos realizados
pelo DSM têm como objetivo garantir a segurança dos
munícipes e também a qualidade do ar com os trabalhos
de limpeza. Entre outros trabalhos realizados pela equipe
destaca-se o Cata-treco, que
na próxima semana irá atender os bairros Vila Bourghese
e São Benedito. Em Moreira
César os serviços estarão nos
bairros Terra dos Ipês I e Jardim Carlota.

O munícipe pode solicitar o serviço à Prefeitura

Tribuna do Norte
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Viveiro Municipal recebe
alunos do Ensino Fundamental
Divulgação/DLA

Grupo de alunos que visitou o Viveiro Municipal nesta semana. Os alunos conheceram o berçário, as sementes e outros porjetos do Viveiro Municipal

Maria Fernanda Munhoz
O Viveiro Municipal recebeu, na tarde de terça-feira (11), a visita de alunos do
Colégio Objetivo. Participaram da visita crianças de 6 a
8 anos, do primeiro e segundo
anos do Ensino Fundamental,
acompanhados pela coordenadora Denise e das professoras Estela, Mônica e Michele.
Os estudantes foram recepcionados pela diretora de
Meio Ambiente, eng. Juliana
Monteiro, diretora de Licen-

ciamento Ambiental, eng. Nazaré Magno dos Santos, a gerente
do Parque Trabiju, Célia Simões,
além do estagiário Rafael e das
funcionárias Tatiane e Sônia.
A equipe acompanhou e explicou os procedimentos para
os alunos, que participarão de
uma feira de ciências na escola
no sábado (15).
Durante a visita, foi mostrado como se produz as mudas de árvores nativas e também das apropriadas para
calçadas, e a importância do

plantio e do cuidado com as
árvores em nossa cidade. Os
alunos conheceram o berçário, as sementes, o local onde
os saquinhos recebem a terra,
a maneira como é feito o replantio de mudas e mudas já
formadas, com 30 cm a 1,5 m
de altura.
As visitas de escolas ao
Viveiro Municipal são gratuitas e podem ser realizadas mediante agendamento. Informações pelo telefone
3645-1424.

Parque do Trabiju
recebe visita de alunos
da escola Anglo
Divulgação

Parcerias oferecerem
benefícios aos
produtores rurais
A Prefeitura de Pindamonhangaba, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Departamento de
Agricultura -, firmou uma parceria com o Cati – Coordenadoria de Assistência Técnica
Integral e Polo Regional. Essa forte parceria existe há pelo menos 10 anos, e funciona
através de convênios (Convênio do Leite, Centro de Recria
de Matrizes Leiteiras - CRML, Convênio SEIAA, Microbacias), na realização de
eventos ligados ao setor, através de troca de informações
técnicas, palestras, pesquisas,
extensão rural, divulgação e
gestão de alguns programas,
como por exemplo o Pronaf
– Programa Nacional de Agricultura Familiar.

Um exemplo forte dessa parceria está no Programa Cati Leite (antigo Balde Cheio), programa criado
pela Embrapa/Cati, introduzido no município em
2005, e disponibilizado ao
produtor rural através do
serviço de extensão rural
exercido por técnicos do
Departamento Municipal
de Agricultura. O “Balde
Cheio” tem como objetivos
gerar renda nas propriedades participantes, independente do tamanho; resgatar
a importância da extensão
rural para o desenvolvimento da pecuária de leite
e recuperar a dignidade do
produtor.
Outro exemplo que pode ser citado é o CRML, que

existe desde 2007. Envolve
Sindicato Rural, Cati, Embrapa, Apta e Prefeitura, onde cada entidade exerce uma
função no programa. A Cati e a Embrapa disponibilizam a tecnologia de pastejo
rotacionado, o Sindicato Rural faz a aquisição e o pagamento de terceiros através de
repasse da Prefeitura (convênio), a Apta cedeu o local onde está localizado o CRML e
a Prefeitura, através dos técnicos e funcionários, faz a
gestão técnica e financeira do
centro.
Essas parcerias público-privada trazem muitas vantagens para os agricultores
de Pinda, e fazem a economia rural ter um giro muito
maior.
Divulgação

Alunos coletam dados em visita ao “Trabiju” para projeto de pesquisa

Na última semana, os alunos do segundo ano do Ensino Médio da escola Anglo
de Pindamonhangaba visitaram o Parque Natural Municipal do Trabiju. De acordo com a gerente do Parque,
Célia Simões, os jovens puderam conhecer melhor o local e tirar fotos para o projeto
de pesquisa que estão desenvolvendo.
“Os alunos que visitaram
o Trabiju estão desenvolvendo um projeto de pesquisa so-

bre a Mata Atlântica, sendo
assim tiraram fotos da fauna e
flora local e coletaram dados
reais do bioma, como algumas características do parque,
histórico, área, organograma
e outros”, disse a gerente.
Para Célia a visita dos
alunos foi importante, pois o
Trabiju possui uma biodiversidade muito rica, o que serviu como fonte imprescindível para o projeto de pesquisa
dos jovens. “A visita foi muito proveitosa, já que o parque

é uma fonte muito rica de
biodiversidade do bioma Mata Atlântica, proporcionando
um aprendizado mais eficaz
com aulas práticas de educação ambiental no local”, afirmou Célia.
Podem visitar o Parque
Natural Municipal do Trabiju
pequenos grupos com enfoque em educação ambiental e
pesquisa científica. A solicitação de visita deve ser feita
no Setor de Protocolo da Prefeitura.

O Programa Cati Leite (antigo Balde Cheio), introduzido no município em 2005
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e

Trabalho

Transporte

Toninho da Farmácia
Dona Geni faz indicações Dr. Isael reivindica mais
itinerários de ônibus para
aguarda construção do Centro de obras e melhorias
moradores do Beta
para o Jardim Morumbi
de Controle de Zoonoses
canil, gatil e baias para equinos,
além de desenvolver e executar
programas no controle de zoonoses, doenças transmitidas por
Diretoria de Comunicação/CVP

O Vereador Toninho da Farmácia (PDT), solicitou através
dos Requerimentos 449/2012 e
1053/2012, informações sobre o
andamento do projeto de construção do Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ).
A Prefeitura Municipal enviou resposta aos requerimentos,
através do Ofício n° 1318/2012,
no qual informa que conforme
relatado pela Secretaria de Relações Institucionais, no momento
esta sendo procedida licitação,
através da Carta Convite n°
002/2012, para a elaboração dos
projetos elétricos e hidráulicos
do CCZ. Tal providência atende a
solicitação da Caixa Econômica
Federal.
O referido Requerimento
de Informações foi solicitado
devido a demora na construção
do CCZ e na necessidade em
contar o mais rápido possível
com um local adequado, mão de
obra qualificada, local de abrigo,

Vereador Toninho

da

Farmácia

vetores e de agravos por animais
peçonhen-tos.
Outra função importantíssima do CCZ é na solução do
problema do grande número
de animais abandonados pela
cidade, elaborando uma coordenação de campanha de castração gratuita dos animais nos
bairros mais populosos
e identificação de locais
com grande número de
animais abandonados.
“Solicito à prefeitura
que todas as exigências
necessárias para o inicio
das obras do CCZ sejam
sanadas o mais rápido
possível pois o grande número de animais
abandonados pela cidade pedem que alguma
providência seja tomada
o quanto antes, providência essa que ficará
a cargo do CCZ”, disse
Toninho da Farmácia.

A vereadora Geni Dias
Ramos – Dona Geni (PPS)
realizou diversos pedidos por
meio de indicações, durante
a Sessão Ordinária de 10 de
setembro, visando atrair melhorias para o bairro Jardim
Morumbi.
Confira as indicações:
- Colocação de lombada
na rua Lecticia Bononcini
Santos, próximo a rua De-métrio Ivahy Badaró, no
Residencial Jardim Morum-bi.
- Colocação de placa
de advertência “Proibido
jogar lixo” próximo ao
nº335, no terreno localizado
ao lado da rua Shiduca Yassunda, no Residencial Jardim
Morumbi.
- Colocação de placa
de advertência
“Proibido jogar lixo” enfrente ao nº205
na rua Gino A-madei, no Residencial Jardim Morumbi.
- Reparo
nas calçadas
da quadra esportiva do Residencial Jardim
Morumbi.

- Conserto da tampa de
boca de lobo localizada
próximo ao nº 205, na rua
Gino Amadei, no Residencial Jardim Morumbi.
- Reforço de sinalização
horizontal, no Residencial
Jardim Morumbi.
- Reparo no playground
do Residencial Jardim Mo-rumbi.
- Substituição de dois
postes de energia elétrica
de madeira, por postes de
concreto na rua José Be-nedicto Alves dos Santos com
a rua Shiduca Yassunda, no
Residencial Jardim Morumbi.

Vereador Dr. Jair Roma

novo calçamento, pintura,
implantação de novas lixeiras,
melhorias no sistema de iluminação pública e o recuo para
parada de ônibus com mais
segurança e acessibilidade.
“Através destas melhorias
o local irá proporcionar um
ambiente agradável, de melhor

Diretoria de Comunicação/CVP

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Dr. Isael

em plenário durante

30ª Sessão Ordinária

solicitando informações sobre
criação de mais itinerários
para atender moradores do
bairro Beta. “Atualmente,
os ônibus não passam em
todas as ruas do bairro, o que
prejudica e muito, outros
usuários que necessitam do
transporte público municipal”, explicou o parlamentar, que ainda solicitou à
concessionária Viva Pinda,
instalação de cobertura em
ponto de ônibus na Rua 02,
também no bairro Beta.

Vereadora Dona Geni

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) 36442255 e 3644-2256.

Dr. Jair Roma comemora Vereador Janio
Lerario em defesa dos
início das obras na rua
servidores municipais
Rubião Junior

Diretoria de Comunicação/CVP

Redutores de velocidade
Preocupado com os altos
índices de acidente de trânsito
no bairro Beta, o vereador Dr.
Isael encaminhou ao Execu-

tivo indicação, solicitando
implantação de dois redutores
de velocidade (lombadas) na
Rua Raul Borges, no bairro
Beta. “É uma das principais
vias de acesso da comunidade,
com intenso fluxo de veículos
e ocorrências diárias de acidentes. Por isso, solicito providências urgentes”, ressaltou
o parlamentar, que pediu ainda
colocação de placas de sinalização de trânsito em todas as
ruas do bairro e, em caráter
de urgência, na Raul Borges.

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.

Funcionalismo

Melhorias

O vereador Dr. Jair Roma
(PPS), que desde o início de
seu mandato em 2009, solicita
ao Executivo as melhorias necessárias na rua Rubião Junior,
localizada no centro da cidade,
agradece pelo início das obras
que já estão em andamento.
No projeto previsto inclui:

O vereador Dr. Isael (PV),
durante a 30ª Sessão Ordinária, apresentou requerimento,
aprovado em plenário, à Empresa de Ônibus Viva Pinda,

aspecto visual, além de mais
conforto e segurança a todos
os usuários do transporte
coletivo”, finaliza o vereador.
Duplicação
de avenida
Dr. Jair Roma se diz satisfeito pelo
anúncio do
início das
obras de duplicação da
avenida Nossa Senhora
do Bom Sucesso. Para o
vereador, esta
é uma obra
muito importante para o
município.
Além disso,
diante do intenso fluxo
de veículos
e do número
de acidentes
nestes trechos, é imprescindível
considerar a
questão da segurança, fator de
preocupação dos munícipes.
“O início desta obra será uma
conquista para o desenvolvimento da nossa cidade, tendo
em vista que a duplicação
da avenida irá beneficiar o
deslocamento dos moradores,
trabalhadores e visitantes” ressalta o vereador Dr. Jair Roma.

Fale com o Dr. Jair Roma
Contato com o gabinete do vereador Dr. Jair Roma: telefones (12) 3644-2269
e 3644-2270; email:drjairroma@camarapinda.sp.gov.br.

Há algum tempo atrás, o
vereador Janio Ardito Lerario
(PSDB) foi procurado por
servidores municipais, que lhe
trouxeram uma informação, na
qual eles queriam saber por
que a administração municipal “não aceita” o atestado
médico de “acompanhante”,
quando se leva uma pessoa
idosa ou uma criança de
pouca idade ao médico.
O vereador Janio que
sempre lutou em defesa do funcionalismo público, se
preocupou com esse
assunto e se interessou em procurar uma
solução junto ao Executivo. Apresentou
na Câmara o requerimento nº 944/2012
no qual questiona o
Prefeito Municipal
para informar as razões que levam a
administração municipal a não aceitar
atestado médico de
acompanhante.
Disse Janio: “se esse
acompanhante é por exemplo, a mãe, que é servidora
municipal, levando o filho
pequeno ao médico; por que
não se aceita o atestado da
mesma no serviço”, indaga
Lerario.
A Prefeitura Municipal
respondeu ao vereador Janio
que “o abono de faltas em
virtude de atestado de acompanhante médico, não existe
menção na Legislação, tam-

-pouco manifestação quanto
a obrigatoriedade em re-cepcioná-lo ou aceitá-lo”.
Continuando diz a Prefeitura: “ informamos que o
assunto em tela será objeto
de estudo para possível
criação de regulamentação
municipal, considerando
as situações ausentes na
legislação federal”.
Sobre a resposta, o vereador Janio comentou:
Diretoria de Comunicação/CVP

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA
ORDEM DO DIA
31ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se no
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,
no próximo dia 17 de setembro de 2012, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 37/2012, do Poder Executivo, que “Declara os jornais oficiais
para publicação dos atos oficiais do Poder Executivo do Município de Pindamonhangaba”.
II. Projeto de Lei n° 57/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a regularização e permissão de uso de bens imóveis correspondentes à área remanescente de
propriedade do Município, localizada na Avenida Teodorico Cavalcante de Souza
e Rua João Ribeiro e dá outras providências”.
III. Projeto de Lei n° 109/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a abertura
de crédito adicional especial”.
Pindamonhangaba, 12 de setembro de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Pregão Presencial

Vereador Janio Lerario

“portanto, nós observamos
que a Prefeitura estará
estudando a possível criação de uma regulamentação
municipal visando solucionar
esse assunto. Vamos aguardar,
pois, o primeiro passo em favor
dos servidores já foi dado, que
são os estudos necessários;
aproveito para agradecer a
boa vontade da Prefeitura,
pois os servidores municipais
merecem mais esse benefício”,
finalizou Lerario.

1 - A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que no pregão presencial
09A/12, que cuida da aquisição de água em garrafas (500 ml) e em galões (20 l), o objeto foi
adjudicado sem ressalvas como segue: item 01,02,03; valor total de R$ 5.136,00, à empresa
E.G. DE PAULA GÁS - ME, devendo referida empresa comparecer ao mesmo endereço dos
eventos anteriores para retirada da ordem de fornecimento, conforme item 7 do precedente edital.
2 - A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que no pregão presencial
10/12, que cuida da aquisição de materiais diversos para limpeza, o objeto foi adjudicado sem
ressalvas como segue: itens 01, 10, valor total de R$ 1.470,00 , à empresa Y.R. Iglesias ME;
Itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, valor total de R$ 2.032,50, à empresa Orlando Abud Junior
EPP; item 08, valor total de R$ 3.218,40 ,à empresa Terra Clean Comércio de Produtos de
Limpeza Ltda ME; devendo referidas empresas comparecerem ao mesmo endereço dos eventos
anteriores para retirada da ordem de fornecimento, conforme item 7 do precedente edital.
Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250
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TRIBUNA DO NORTE

Pindamonhangaba, sexta-feira, 14 de setembro de 2012

Arrecadação

Comemoração

Cal questiona motivos
da queda de índice de
ICMS no município

Alexandre Faria desenvolve Dr. Marcos Aurélio pede
projeto de lei para criação do fisioterapia domiciliar
“Dia do Motociclista”
para doentes crônicos

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) está solicitando
informações à Prefeitura sobre os motivos e os fatores que influenciaram a queda no Índice de Participação do ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços) no município.
Por meio de requerimento apresentado na sessão do dia 10
de setembro, Cal questiona o Executivo, através da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico sobre essa queda expressiva, apesar
de saber que o país e o mundo enfrentam uma crise na indústria
e ela reduziu receita de ICMS em São Paulo, como foi publicado
na mídia em julho de 2012.
“Queremos saber quais os outros motivos que fizeram com
nossa cidade ter queda expressiva no índice. No ano de 2008,
houve um aumento de 8,10% do índice em relação a 2007. Em

O vereador Alexandre
Faria apresentará na próxima
Sessão Ordinária da Câmara
Municipal, segunda feira, 17
de setembro, o projeto de lei
que cria o “Dia do Motoci-

Valor Adicionado

População

Variação %

2011

R$ 3.167.648.095,00

146 .995

-17,81%

2010

R$ 3.328.981.374,00

146. 995

-14,70%

2009

R$ 4.036.540.083,00

126. 026

8,96%

2008

R$ 4.116.632.489,00

126. 026

8,10%

2007

R$ 2.749.191.313,00

126. 026

-5,01%

Tabela

demonstra a queda do índice de

versário da cidade e será um
dia de muita atividade envolvendo a população, entidades
públicas e privadas, usuários
do veículo, simpatizantes
e comerciantes da região.

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Dr. Marcos Aurélio

ICMS

compensação, em 2011 houve uma queda registrada de 17,81%.”,
comenta Cal.
O vereador ainda comenta que, de acordo com uma matéria do
Jornal O Vale, publicada no dia 05 de agosto, sete dos oito municípios
mais industrializados da Região Metropolitana do Vale do Paraíba
registraram queda no Índice de Participação do ICMS. Pindamonhangaba foi o que registrou maior baixa no índice. “Acreditamos
que outro fator que contribuiu para a redução nesse índice foi a
saída de grandes indústrias da cidade, como por exemplo, a Denso.
Estamos questionando, também, qual o impacto disso para queda
do ICMS”, reforça Cal.
O vereador ressalta que faz questão de sempre acompanhar
todos os projetos que chegam na Casa e, devido ao interesse da
comunidade, procura agilizar o trâmite para que sejam aprovados
o quanto antes. “No caso do asfalto do Parque das Palmeiras,
principalmente da avenida Amélia Prata Balarin, sobre a qual já
existe requerimento de nossa autoria, entendemos que já estava
D
C
/CVP
tudo certo, por se tratar de
uma prioridade. Por mias que
a Câmara acelere e o vereador
ajude, não existe projeto pronto.
Vamos fazer o possível para
não atrasar a obra”, afirma Cal.
iretoria de

Segurança

omunicação

Vereador Cal

Vereador José Alexandre Faria

clista” em Pindamonhangaba.
Entre as várias justificativas
para a elaboração deste projeto, está a preocupação do
vereador com o crescimento
dos índices de acidentes envolvendo motos, o que torna
este um bom momento para
conscientização da população, através de palestras e
exposições. Além disso, o
projeto viabilizará uma data
para reunir os motociclistas e
simpatizantes para discutirem
sobre o assunto. O evento fará
parte da comemoração do ani-

Ação

e

“Convido a todos para comparecerem na próxima sessão
da Câmara para prestigiarem
este momento e comemorar os
16 anos de fundação do Moto
Club Esquadrão do Vale, que
contribui há bastante tempo
com a população através de
ações sociais. Com a aprovação deste projeto poderemos
alavancar as ações sociais e
de prevenção a acidentes e
os encontros com passeios de
motociclistas da nossa região”
comentou o vereador Alexandre Faria.

Responsabilidade

Por esta
razão, o vereador apresentou o Requerimento nº
1229/2012,
por meio do
qual solicita
informações
sobre a tomada das devidas providências. “Os
moradores e
transeuntes

para passagem de pedestres
com dispositivo para acioná-lo
e, ainda, que fosse confeccionada faixa de pedestre elevada na
avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso, nas proximidades da
rua Dr. Aníbal de Jesus Pinto
Monteiro, no bairro Alto do
Cardoso, e da rua Ministro José
Geraldo Rodrigues Alckmin,
no bairro Jardim Imperial.
Já tendo se passado mais
de dois meses da referida solicitação e sem obter resposta
por parte da Prefeitura, o veDiretoria de Comunicação/CVP

“É preciso ter atitude, equilíbrio, respeito e
dar prioridade aos anseios da população”
O Presidente da Câmara de
Vereadores de Pindamonhanga-ba, vereador Ricardo Piorino
(PDT), fazendo uso da Tribuna
durante a 29ª Sessão Ordinária,
realizada no último dia 03 de setembro, falou sobre os Projetos do
Executivo, que chegaram à Casa
de Leis para aprovação, e que
visam a abertura de créditos adicionais especiais e suplementares.
De acordo com o parlamentar, o
problema está na suplementação
de verba, que possui valores altos,
e que não inclui no montante,
obras de suma importância para
a população.
“Estão sendo realizadas o
recapeamento de diversas ruas
no centro da cidade, e isso está
certo, tem que recapear e melhorar

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR), em
constante luta para melhorar
o atendimento aos doentes de
Pindamonhangaba e preocupado com a saúde dos munícipes, apresentou na Sessão
da Câmara de Vereadores realizada no dia 03 de setembro,
a Indicação de nº 1001/2012,
que pede ao Senhor Prefeito,
na forma regimental, estudos
e providências junto ao departamento competente para que
seja feita a con-tratação de
fisioterapeutas para a realização de tratamento domiciliar
em doentes crônicos.
Esta indicação foi feita
para atender aos pedidos de
cidadãos que relataram ao
vereador sua difícil tarefa
de se locomover e, no caso
de cuidadores, de levar seus
parentes doentes até os locais
de tratamento fisioterápico.

Muitas vezes, não é possível
o transporte devido aos graves
problemas físicos e os pacientes interrompem o tratamento,
o que agrava ainda mais estes
problemas.
A fisioterapia realizada
nos domicílios melhorará
a qualidade de vida destes
doentes crônicos que, devido
a derrames, fraturas graves e
outras enfermidades, precisam
de contínuo tratamento. “Muitos pacientes que precisam
de fisioterapia apresentam
problemas graves de locomoção e não conseguem ir até o
local de tratamento. Com o
atendimento domiciliar, estes
moradores terão uma melhor
qualidade de vida e se recuperarão mais rápido. A saúde
dos pindamonhangabenses
continua sendo a minha prioridade”, ressaltou o Dr. Marcos
Aurélio.

Prevenção

Martim Cesar pede
Ricardo Piorino
solicita mais prudência
urgência na colocação
de lombada no Andrade da Administração
O vereador Martim Cesar
(DEM) recebeu em seu gabinete reclamações de moradores
da rua Ana Andrade Vilela, no
bairro Andrade, reivindicando
a colocação de uma lombada
física na referida via, à altura
do nº 416. Segundo os moradores, o Departamento de
Obras da Prefeitura já havia
providenciado a demarcação
do ponto onde deveria ser
construída a lombada, porém,
tal demarcação até já se apagou devido ao longo tempo
decorrido.

Diretoria de Comunicação/CVP

Abdala solicita retorno
do atendimento médico
de saúde ocupacional
O Vice-Presidente da Câmara, vereador Abdala Salomão (PSDB) apresentou esta
semana, em sessão plenária

vidores destes Departamentos
contavam com um dentista e
um médico clínico geral que
faziam o atendimento no pró-

que sequer tem asfalto; recapeamento no Parque das Palmeiras,
onde só existe buraco, ou seja,
qual é verdadeira prioridade da
sociedade?”, questionou Piorino.
“Administrar é saber escolher o
que é importante para a população”, afirmou o vereador Ricardo
Piorino.
O vereador ainda falou sobre
o trabalho rígido de fiscalização
do Legislativo atual, que conseguiu alcançar um orçamento
alto para o município. “A economia de verba hoje em dia é
grande, a Prefeitura tem dinheiro para executar essas obras,
mas está faltando prudência,
é preciso dar prioridade aos
anseios da população, pois na
rede pública de saúde de nossa

Diretoria de Comunicação/CVP

Ano Base

Saúde
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Vereador
Abdala
Salomão

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Martim Cesar

dos arredores continuam à
mercê dos perigos que a via
em questão tem oferecido com
relação à velocidade com que
os veículos por ali trafegam. Alguma coisa deve ser feita e com
total urgência”, afirmou Martim.
Semáforo e faixa para
pedestres elevada
Martim Cesar apresentou a
Indicação nº 772/2012, em 25
de junho deste ano, solicitando
a implantação de um semáforo

reador reapresentou o pedido,
através do Requerimento nº
1230/2012, na Sessão Ordinária de 03 de setembro. “É
grande o fluxo de veículos
que trafegam por essa avenida,
dificultando a travessia de pais
e avós que vão buscar suas
crianças nas creches e escolas
dos bairros vizinhos e colocando em risco a segurança
de todos que transitam pelo
local”, observa o vereador.

Vereador Ricardo Piorino

tudo. No entanto, ainda aguardam
projetos para a aprovação, obras
de grande relevância, como a
reforma e ampliação de creches
e escolas, que estão sem vagas;
pavimentação entre o bairro
Goiabal e a estrada do Borba,

cidade faltam remédios, exames
e médicos, tem gente esquecida
em diversos bairros da cidade que
aguardam cirurgia há anos”, pontuou. “A administração precisa ter
atitude, equilíbrio e respeito com
a sociedade”, finalizou Piorino.

realizada dia 10 de setembro,
um requerimento ao Prefeito
Municipal solicitando informações sobre a possibilidade
do retorno do atendimento
médico de saúde ocupacional
no DSM – Departamento de
Serviços Municipais, como já
era feito anteriormente.
No setor trabalham em
média 500 funcionários distribuídos entre o DSM e o
DOV, que são especializados
em hidráulica, elétrica, construção civil incluindo também
os trabalhadores que fazem
parte da Defesa Civil. Os ser-

prio local, sem a necessidade de
deslocamento para marcação
de consulta e faltas desnecessárias, as vezes, apenas para
troca de um curativo. “Por ser
um setor com um número considerável de servidores municipais, entendo que a medida é
necessária, considerando o tipo
de trabalho que é executado. O
Médico de Saúde Ocupacional
vai proteger a saúde desses
trabalhadores tanto no aspecto físico como mental, já que
ficam expostos a todo tipo de
stress e acidentes”, explicou o
vereador Abdala.

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
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Pindamonhangaba, sexta-feira, 14 de setembro de 2012
Divulgação

Telas da artista plástica Márcia Moura, respectivamente “Dama da Noite e as Aleluias” e “O Coração da Bananeira”, premiadas no 6º Salão da Primavera e Vida

Artista de Pinda recebe medalha
de ouro em salão de Taubaté
A artista plástica Márcia
Moura, de Pindamonhangaba, foi premiada com medalha de ouro pelo seu conjunto de obras, no 6º Salão
da Primavera e Vida, em
Taubaté. As obras premiadas
são “Dama da Noite e as Aleluias” e “O Coração da Bananeira”.
A exposição, que teve sua
abertura no dia seis de setembro, está sendo realizada
até o dia 30 de setembro, no
Centro Cultural Municipal
de Taubaté.
O evento é realizado pela
Secretaria de Turismo e Cultura da prefeitura local.

Concurso de fotos está com inscrições abertas
O concurso Arte de Fotografar 2 “A Felicidade Revelada” está com inscrições abertas até o início de novembro. A iniciativa é
da EDP Bandeirante e Kavantam e podem
participar somente fotógrafos não profissionais, com fotos que nunca tenham sido
exibidas.
Outra regra é que as fotos a serem enviadas tenham sido tiradas na cidade onde
resida, trabalhe ou estude o participante,
dentro das cidades atendidas pela EDP
Bandeirante: Aparecida, Biritiba Mirim,
Caçapava, Cachoeira Paulista, Canas, Ca-

raguatatuba, Cruzeiro, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guaratinguetá, Guarulhos,
Itaquaquecetuba, Jacareí, Jambeiro, Lorena, Mogi das Cruzes, Monteiro Lobato,
Pindamonhangaba, Poá, Potim, Roseira,
Salesópolis, Santa Branca, São José dos
Campos, São Sebastião, Suzano, Taubaté e
Tremembé.
Serão mais de R$ 35 mil em prêmios.
Informações e regulamento completo no e-mail: www.concursoartedefotografar.com.
br, ou info@concursoartedefotografar.com.
br ou ainda pelo telefone (11) 3023-3040.

Concurso distribuirá mais de R$ 35 mil em prêmios

Inscrições para workshop encerram nesta sexta-feira

Participantes do workshop “Corpo Musical” realizado pelo Departamento de Cultura da Prefeitura

Arquivo TN

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Educação e
Cultura, encerra nesta sexta-feira (14), as inscrições
para o workshop que acontece no sábado (15), das 14
às 18 horas.
O evento, “O Corpo
Cômico”, da Cia Absurda
Confraria, oferecerá uma
abordagem sobre o estado
cênico e ridículo do ator em
jogo, vivo e em movimento.
Um dos objetivos é ampliar
o território gestual e cômico do ator, por intermédio
de exercícios de improviso, estudo do movimento e
aprofundamento dos níveis
de tensão e energia cênica. O encontro segue por
três etapas de pesquisa:

espaço disponível, espaço
de investigação por jogos
a fortificar a interação do
grupo e introdução às bases
de movimento e espaço da
autocriação (destinada à expansão criativa individual e
coletiva).
O encontro contará com
a participação de Daniela
Biancardi - atriz, orientadora teatral e produtora cultural. As inscrições podem
ser realizadas no Departamento de Cultura ou através
do e-mail cultura@pindamonhangaba.sp.gov.br. As
atividades serão no centro
comunitário José Antônio
de Oliveira – José Michelin
– Bosque. Mais informações podem ser obtidas pelo
telefone 3642-1080.

SEGUNDO CADERNO
Pindamonhangaba, sexta-feira, 14 de setembro de 2012

Akim/Agora Vale

Renovação da
frota colabora com
qualidade do ar

Todos os anos é realizada vistoria sobre emissões de poluentes dos veículos automotores em Pindamonhangaba, conforme normas dos órgãos ambientais

Poluição gerada por carro com mais de 15 anos de uso é 28 vezes maior que a de um novo
Divulgação

Troca periódica dos ﬁltros de ar é indicada

Dicas para diminuir
a poluição causada
pelos veículos
1 – Mantenha o carro regulado de acordo
com as especiﬁcações do fabricante. Além
de reduzir a poluição, você economiza
combustível.
2 – Observe o período de troca dos ﬁltros
de ar. Filtro sujo aumenta o consumo de
combustível e, consequentemente, polui
mais.
3 – Evite transitar por vias congestionadas.
Procure caminhos alternativos. Os engarrafamentos aumentam o consumo de combustível e a emissão de poluentes.
4 – Sempre que possível, procure utilizar
os transportes coletivos ou criar o revezamento de caronas com vizinhos e amigos.
5 – Se o seu veículo for a diesel, mantenha
o sistema de injeção de combustível
regulado conforme a especiﬁcação do
fabricante.
6 – Quando estiver parado, não ﬁque acelerando desnecessariamente.

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A Prefeitura de Pindamonhangaba está, constantemente, preocupada em oferecer uma melhor qualidade
do ar para os munícipes. Por
isso, realiza anualmente a
campanha de prevenção de
queimadas e alerta também
sobre as outras maneiras que
as pessoas podem colaborar
para melhorar a qualidade do
ar.
Pesquisas realizadas pelo
IBGE mostram que, atualmente, os maiores causadores da poluição atmosférica
no Brasil são o aumento da
frota de veículos e as queimadas. De acordo com estudo realizado pela Anfavea

- Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores, o volume de po-

Números
54 é o número de
veículos novos da
frota municipal

4960 é o número
da lei que disciplina
a vistoria anual dos
veículos oﬁciais
65 mil é o número
aproximado de
veículos circulando
na cidade

luição originada do motor
de um carro com mais de 15
anos de uso é 28 vezes maior
que o de um carro novo, com
menos de 6 mil km rodados,
e que um carro com mais de
15 anos de rodagem, se não
estiver bem regulado e com
manutenção perfeita, polui
ainda mais.
Os moradores de Pindamonhangaba podem e devem
fazer a sua parte para colaborar com a melhoria da qualidade do ar, mantendo o carro
regulado de acordo com as especiﬁcações do fabricante – o
que reduz a poluição e economiza combustível. Outra dica
é observar o período de troca
dos ﬁltros de ar, já que ﬁltro

Estudos indicam
que a poluição
originada
do tráfego
de veículos
motorizados seja
responsável por
mais de 500 mil
ataques de asma
a cada ano na
Europa

sujo aumenta o consumo de
combustível e consequentemente, polui mais.
A Prefeitura de Pindamonhangaba vem renovando
sua frota. De 2011 até o momento atual, são 54 veículos
novos, entre motos, carros,
caminhonetes, vans e caminhões, de um total de 297
componentes da frota.
Além dos veículos novos,
a Prefeitura criou e a Câmara
de Vereadores aprovou a lei
nº 4960, de 1º de setembro de
2009, que disciplina a vistoria anual dos veículos oﬁciais
do Poder Executivo. O município de Pindamonhangaba, através do Departamento
de Meio Ambiente, realizada no mês de junho de cada
ano, a vistoria da emissão de
poluentes dos veículos automotores conforme as normas
dos órgãos ambientais.
Poluentes x Saúde
Os carros e outros veículos liberam poluentes atmosféricos, como monóxido de
carbono, dióxido de azoto,
partículas ultraﬁnas e compostos orgânicos voláteis que
podem ter efeitos negativos
não apenas sobre o meio ambiente, mas também sobre a
saúde humana. Estudos constatam que a poluição atmosférica relacionada com o tráfego é responsável por mais
250 mil novos casos de bronquite crônica e mais de 500
mil ataques de asma a cada
ano, na Europa.
Em São Paulo, 4 mil pessoas morrem por ano de doenças provocadas ou agravadas pela poluição. De acordo
com pesquisa do Laboratório de Poluição Atmosférica
Experimental da USP, 8%
das mortes de idosos em
São Paulo estão associadas
aos altos níveis de material
particulado encontrado na
atmosfera.
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Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Parabéns
Felicidade para a nutricionista Camila Janielle, que assopra
velinhas no dia 15 de setembro. Ela recebe o carinho dos
familiares e amigos e beijos especiais do namorado Ramon.

Arquivo pessoal

Comemorando
aniversário

Quem comemora aniversário
no dia 17 de setembro é a
presidente da Associação
Terapia e Lazer, Ana Carvalho,
que recebe os cumprimentos
dos familiares e amigos.
Felicidade!

Felicidade

Tudo de bom

Tudo de bom para Elisa Morais,
que comemora aniversário
no dia 15 de setembro,
recebendo o abraço dos
familiares e amigos. Feliz
aniversário!

Para Marcela Pereira, do
Centro Pastoral “Monsenhor
Azevedo”, que aniversariou
no dia 11 de setembro. Ela
recebeu os cumprimentos dos
familiares e dos amigos da
dança.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Bodas de coral
Felicidade para Nicoleti e Eloiza, que comemoram 35 anos de
casados (bodas de coral) no dia 17 de setembro. Recebem os
cumprimentos dos familiares e amigos, em especial dos filhos
Maria Inez e José Roberto, do genro Lucas, da nora Ruth e do
neto Gabriel. Parabéns!

Arquivo pessoal

Muita felicidade
Tudo de ótimo para
Myrna Almeida, estagiária
do Departamento de
Comunicação/Secretaria de
Governo da Prefeitura, que
comemora aniversário no
dia 18 de setembro. Recebe
o abraço dos familiares e
amigos.

Tudo de ótimo

Tudo de bom
Para Raquel, que completou
mais uma primavera no dia
8 de setembro. Recebeu os
cumprimentos do esposo
Manoel, dos filhos e dos
amigos da dança.

Muita felicidade para a
artista plástica Márcia Moura,
que comemora aniversário
no dia 17 de setembro. Ela
recebe os cumprimentos dos
familiares e amigos.

Parabéns
Muita felicidade para Porfírio Moreira da Silva, que comemorou
seus 82 anos no dia 8 de setembro, ao lado da esposa Maria
Aparecida e família. Recebe os parabéns dos 12 filhos, 24 netos
e 17 bisnetos.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Apagando velinhas
Feliz aniversário para Rodrigo
Martins, o “Pedrinho”, que
comemora mais um ano de
vida no dia 17 de setembro.
Abraços do Renato, Silvia,
Fernanda, Ramon e Camila,
demais familiares e amigos.
Tudo de ótimo!

Arquivo pessoal

Feliz aniversário
Parabéns para Lília Lopes,
aniversariante do dia 14
de setembro. Ela recebe os
parabéns dos familiares e
amigos. Tudo de bom!

Tudo de bom

Muita felicidade

Para Maria Clara Muassab, que completou
aniversário no dia 4 de setembro. Recebe abraços
e beijos dos pais Daniel e Andréia e de todos os
familiares.

Para Melissa, que comemorou 4 anos
no dia 15 de setembro. Ela é filha de
Leonardo Henrique (Sejelp) e Jenifer
Aline, que lhe desejam muita saúde e
felicidade.

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 14 de setembro de 2012
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Games

No Brasil, lançamento de “PES 2013”
é adiantado para 28 de setembro
Divulgação

Antes previsto para dia 5 de outubro
no Brasil, “Pro Evolution Soccer 2013”
teve seu lançamento adiantado no país:
agora, o jogo de futebol chega dia 28 de
setembro.
A decisão parece ter sido tomada com
base na data de lançamento do “Fifa 13”
na América Latina.
Erik Bladinieres, diretor da Konami na
região, publicou no Twitter nesta quarta
(12) a seguinte mensagem: “Na América
Latina o ‘PES 2013’ sai uma semana antes
da concorrência, a cada dia melhores notícias para todos...”.
Assim, “Pro Evolution Soccer 2013”
ﬁca com lançamento marcado para dia 28
de setembro, em versões para PlayStation
3, Xbox 360 e PC.

Sucesso na Rede

Cinema

Jeremy Renner é o ator do ﬁlme
“O Legado Bourne”

Cachorro fujão e muito atrapalhado
Vídeo muito divertido e engraçado de um cachorrinho da raça
Chihuahua tentando fugir de um canil. O cachorro danado se mete
numa fresta e acaba preso, entalado no meio dos ferros. Depois de
muito esforço e arrancar o cercado do lugar, o cão conseguiu fugir e
libertar também o seu parceiro.
Divulgação

Divulgação

Com a história da ligação
entre o agente Jason Bourne
com o programa Treadstone
prestes a cair em conhecimento público, autoridades
norte-americanas
tentam
apagar as provas. Entre os
alvos está Aaron Cross, participante de um programa
chamado Outcome voltado para missões isoladas de
alto risco. A perseguição ao
personagem vivido pelo ator
Jeremy Renner acaba envolvendo uma cientista, que
sabe detalhes sobre o misterioso projeto no qual Cross
está incluso.

Longe do estilo de agentes 007 ou de musculosos
justiceiros, os personagens
de Renner são sempre marcados pela competência.
Tanto Cross como o
desarmador de bombas de
“Guerra ao Terror” ou mesmo o herói Gavião Arqueiro,
de “Os Vingadores”, passam
ao espectador a sensação de
sempre saberem o que fazem
– mesmo que pareçam ser inconsequentes, como no caso
de Willian James, o especialista que rendeu a Renner a
indicação ao Oscar de Melhor Ator em 2009.

O que rola no cinema
(7/9 a 13 /9)

Cinemark São José dos
Campos
Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros 3D
13h30 - 18h40

Música

Latino grava versão de “Gagnam
Style”, do sul-coreano Psy
Divulgação

O cantor Latino anunciou
em seu Twitter na quarta-feira (12) que gravou uma
versão do hit “Gagnam Style”, do sul-coreano Psy, mas
que ainda não pode mostrar a
música por questões de direitos autorais.
“A versão do Psy ﬁcou
incrível! Porém só vou poder
liberar quando a Sony editora
permitir. Me perdoem! A última coisa que eu quero é problema para mim”, explicou.
Segundo a assessoria de
imprensa do cantor, a música
se chamará “Despedida de

Solteiro” e o clipe dela será
gravado no dia 29 deste mês,
em Florianópolis
Com mais de 150 milhões de vizualizaçãoes no
Youtube, o clipe de “Gangnam Style” virou febre por
causa da coreograﬁa engraçada dançada pelo cantor sul-coreano Psy.
A dança foi imitada por
celebridades como Nelly
Furtado e o grupo The Wanted. Mais recentemente, Britney Spears dançou ao lado do
próprio Psy em um programa dos Estados Unidos.

Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros 3D
11h10 - 16h00 - 21h15 - 23h50
Apenas Uma Noite
19h40
As Aventuras de Agamenon, o Repórter
11h15 - 13h00 - 14h50
O Ditador
17h20 - 19h40F - 22h00
O Diário de Tati
12h45 - 15h00
O Legado Bourne
12h40 - 15h50 - 18h50 - 21h50
Os Mercenários 2
12h50 - 15h30 - 18h00 - 20h30 - 23h10
Os Mercenários 2
11h30 - 14h00 - 16h30 - 19h00 - 21h30 - 00h00
ParaNorman 3D
11h00 - 12h30 - 14h40 - 17h00
Procura Se Um Amigo Para o Fim do Mundo
16h20 - 18h45 - 21h10 - 23h30
Totalmente Inocentes
19h20 - 21h40 - 00h10
Um Divã Para Dois
12h00 - 14h20 - 16h40 - 19h10 - 22h10
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 ﬁnal de semana.
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ClassificadosTN
Pindamonhangaba, sexta-feira, 14 de setembro de 2012

VENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR - EMPREGOS

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

AÇOUGUEIRO
AJUDANTE DE COZINHA
AJUDANTE DE ELETRICISTA C/ CURSO
ÁREA DE ELÉTRICA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - TESOURARIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE PESSOAL
AUXILIAR DE ESCRITORIO( VAGA P/ PESSOAS COM DEFICIÊNCIA LEVE)
AUXILIAR DE TRANSPORTES
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELETRICA
CABELEIREIRO
CARPINTEIRO DE OBRAS
CARTAZEIRO
CONFERENTE
COZINHEIRO DE RESTAURANTE
EMPACOTADOR
DE
SUPERMERCADO
ESTAGIÁRIA DE COM.
OU PUBLICIDADE OU
RELAÇÕES PÚBLICAS
FISCAL DE LOJA
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS

GARÇOM
LIDER DE DEPARTAMENTO PESSOAL
LIDER DE TESOURARIA
LOCUTOR
MANICURE
MARCENEIRO
MONTADOR DE VEÍCULOS
MOTORISTA DE CAMINHÃO COM HABILITAÇÃO A/D
MOTORISTA DE CAMINHÃO
MUNK//GUINDALTO

OPERADOR DE CAIXA
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
OPERADOR DE TELEMARKETING - TELEVENDAS
REPOSITOR EM SUPERMERCADO
SALVA VIDAS

SERRALHEIRO
SOLDADOR
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
TÉCNICO EM NUTRIÇÃO
VENDEDOR INTERNO

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

SERVIÇOS
Fazemos Limpeza em
caixas d’água. Tel 82133965
Precisa-se para início
imediato, consultoras de
vendas, para recarga de
celular. Os interessados
em contato pelo email:
llindaflor1@gmail.com
Procura-se, emprego
como acompanhante
de idoso no período
noturno.Tel 9205-5501
DIVERSOS
Aluguel de brinquedos
para festas. Tel 36481004 ou 9140-2592
Ar condicionado Springer 12500, controle. Tel
9600-3200
Balcão e paneleiro Itatiaia, novo, R$500, Tel
3643-1152 / 9167-7277
Banheira hidromassagem, balcões expositores; estufa para salgados; balança eletrônica,
morsa com bancada;
rodas, pneus seminovos;
várias bicicletas; cama;
panela de pressão, maq.
de solda; televisor, andador, celular; fogão; arquivo; jogo de sofá. Tel.
8213-3965.
Bicicleta Poty, média,

pink, 21 marchas, cetinha,
R$130. Tel 3645-6305
Cabo de aço, 80 m,
1/2 polegada; 12 blocos de vidro, 20 x 20,
novos. Tel 9115-9942
Caiaque de fibra, remo
de alumínio, colete salva vidas. Tel 3643-1250
ou 9124-5064
Cama elástica (Jump),
seminova, R$ 150. Tel
9140-8044
Cama de solteiro, porta de madeira 80 cm,
pia de cozinha grande.
Tel 8213-5392
Cama de solteiro, madeira maciça, R$ 100;
Colchão de mola, R$ 50
e mesa p/ computador,
R$ 80. Tel 3642-4094
Cama de solteiro, ótimo estado de conservação; vitraux de alumínio
anodizado c/ vidro, 60 x
60, novo. Tel 9115-9942
Cama de solteiro, tubular, R$ 70. Tel 8839-7211
Carrinho berço Love,
azul e cinza, seminovo,
R$ 150. Tel 9757-6730
Climatizador, Consul,
novo, R$ 399 vendo
por R$ 250. Tel 35229582 ou 9114-3566
Colchão de mola

de casal, R$ 100. Tel
9105-0366
Conjunto de máquinas
e ferramentas para retíficas, broqueadora de
cilindro, mandriladora de
carcaças do motor VW,
com bolacha completa e
cavalete. Tel 3642-2524
ou 8179-6967
Computador, tela led,
mesinha e cadeira estofada, cam, microfone, R$
500. Tel 9105-0366
Computador, Processador AMD Phenom
X4, placa mãe Asus, 2
Gb memória, HD 500
Gb. Tel 9104-4537
Doa-se uma gata de
raça com 4 meses. Tel
3527-0320
Data-show, aluga-se e telão p/ festas e eventos. Tel
3522-5171 / 9753-5171.
Exaustor Continental
“Massimo”, seminovo.
Tel 3643-1250
Excursão para Arraial
do Cabo/RJ, praias, saida 22/11, retorno 25/11.
Tel 3522-0589
Fogão, novo, inox, 4 bocas, electolux, Tel 88397211
Geladeira Consul, seminova, R$ 300. Tel 36431152 ou 9167-7277
Guarda-roupa mogno, solteiro ; rack, R$
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas, R$ 300.
Tel 8814-6514
Hidráulico de Mecânico, 500 Kg, sem uso,
para guincho. Tel 36488395 ou 9790-7954.
Jaqueta de Couro, preto, feminino, tamanho
M, R$ 50. Tel 3642-3740
Máquina de costura
industrial Yamata, zique-zaque, seminova,
R$ 1 mil. Tel 3645-3119
Máquina de datilografia, Olivetti. Tel 36373591 ou 9760-9908
Máquina de lavar roupas Brastemp, R$ 270.
Tel 3522-5824
Máquina de lavar roupas, Eletrolux 7 kl, R$
400 e lavadora enxuta,
R$100. Tel 9139-2671.
Mesa de som Oneal,
com 8 canais, seminova; video cassete Hi-Fi
MTS Stereo 4 cabeça
Sharp. Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil.
Tel 9115-8884
Parabólica, seminova,
completa, receptor digital, R$ 150. Tel 3522-3438 ou 9124-4483
Pia de cozinha, usada, cuba de inox, 2 metros. Tel 3643-1250
Porta de aço de 3 x
3m, bom estado de
conservação, R$ 600.
Tel 9115-9942
Refrigerador, Consul,
degelo seco, branco,
R$ 400; pia + gabinete,
R$150; mesa + 4 lugares, R$120; impressora
fiscal térmica, Daruma
FS700 c/ serrilha preta,
R$ 1.100. Tel 8877-4220
ou 9110-6706

Smartphone HTC, câmera 5 Mg, novo, andrad 2.2. Tel 3645-7567
Suporte para teto de
carro p/ bicicleta; suporte de engate para
Uno; Tel 9115-9942
Tablet importado. Tel
3643-1250
Teclado Mod PSR 510,
Yamaha, efeito Ecohotronic Staner. Tel 3642-2427
Tela plana de computador, seminova; transformador; teclado com
2 caixas som; microondas; fax. Tudo por 250.
Tel 9156-4167
Topia, desempenadeira, furadeira de bancada, lixadeira de bancada. Tel 9710-9774
Televisor 14”, CCE,
valor a combinar. Tel.
3648-4890.
Trailler para lanches,
completo, medida 4 x 2 x
2,5m de altura, 2 jogos de
mesas, toldo,baleiro, geladeira e tv. Tel 3648-3858 /
8828-7924 / 9795-3566
COMPRA-SE
Serra circular, cortador
de grama, Serra mármore, vasilhames em
geral. Tel 8213-3965
TROCA-SE
Geladeira 160L, consul
por uma bike de aluminium tratar 3522-4589
VEÍCULOS
VENDEM-SE
Brasília 79, R$ 3 mil.
Tel. 3642-2481
Celta 2003, preto, abaixo da tabela. Tel 91048554
Corsa Sedan 2008,
Classic Life , R$ 1.000
abaixo da tabela, único
dono. Tel: 3648-8238
Corsa Sedan GL 1.6,
97/97, verde, completo, R$ 12.100,00 . Tel
3643-1612
Corsa Sedan, 2000,
vidro e trava elétrica,
precisa fazer o motor,
R$ 8 mil. Tel 36375918 ou 9120-1790
Corsa Wind 1. 0, 2000/
2001, branco, 4 portas.
Tel 3643-2714
D20, 92, com carroceria de madeira, tabela.
Tel 3522-7900
Eco Sport XLS 2006,
completa, único dono,
R$1.000 abaixo da tabela. Tel 3648-8238 ou
9163-1205
Escort Hobby 1.0, 94,
prata. Tel 9110-1180
Fiesta 97, vermelho,
Tel 8202-0035
Fiorino 1.6, 1990, pickup, preta, R$ 6,5
mil. Tel 9134-4771 ou
8191-6725
Fiorino 2001, pneus
novos. Tel 8207-6468
ou 9627-0567
Fox 2008, 4 portas,
cinza, vidro, trava eletrica, R$ 24 mil. Tel
3641-1172
Fusca 79, 1300, R$
3.000. Tel 3643-4173
ou 8119-4264
GOL CLI 1.6, 1995/1995,
bom estado de conserção, doc em dia. Tel.
8807-9597
Gol 1000i plus, Ano
1995, Branco, completo, rodas liga leve. Aceito troca por carro mais
novo. Tel 9148-9926
Gol 90, álcool, branco.
Tel 3643-1745
Gol 96, trava elétrica, alerme e som. Tel
3642-1165
Gol CL/MI 1.8, mod.
97, Branco, rodas de
liga leve, limpador traseiro, R$ 11.300. Tel
9171-8055
Gol G III 1.0 flex, 2005,
4 portas, preto, abaixo
da tabela. Tel 8818-8757
Kombi 96, preço a combinar. Tel. 9782-8115
Kombi ano 2.010, Tel.
9746-4352
Logus CL 1.8, 95, vinho,
R$ 6.200 + R$ 1.200 de
documentação. Tel 36488395 ou 9790-7954

Monza SL/E, completo, 91, vinho, c/ kit gás.
Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, branco, R$ 18.000. Tel
3648-3000 / 9191-6767
Pálio Weekend Treeking 2010, cinza,
completissima. Tel 97821158 / 9191-3300
Parati, 1.8 CL, ano 95,
R$ 8.300 mil + R$ 3 mil
de doc. Tel 3648-8395
ou 9795-7954
Passat 2.0, 85, álcool,
branco ar cond, vidro
elétrico. Tel 9112-1666
Perua
Kombi
97,
bege. Tel 9768-5533
Peugeot 307, 2007,
flex 1.6, completo, preto, R$ 26 mil. Tel 88188757 ou 9181-1286
Peugeot 206, 1.4, 2008,
4 portas, trava elétrica.
Tel 3642-8165
Peugeot 307, Feline
2003, abaixo da tabela.
Tel 9781-0235
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 troco por veículo
chevrolet (maior valor).
Tel 9771-1544
Siena 2005, vidros elétricos, dir hidr, alarme,
tabela. Tel 9179-0817
Siena ELX 1.0, 16V,
2001, trav vidr elétr.,
dir hidr, R$ 13.800. Tel
9137-3792
Trator ford 74, 65 CV,
diesel, com carreta
basculante, R$ 15 mil.
Tel 3642-2268
Uno Mille 1997, 4 portas, verde, vidro e travas elétricas , som e
alarme. R$ 9.700 mil.
Tel 3645-7335
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, de
R$ 8.000. Tel 3645-8776
MOTOS
CBR 450 SR, 92, azul,
abaixo da tabela
8818-8757 / 9181-1286
Green Safari 150 (Garini), ano 2008. TEl
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005,
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, preta, alarme, completa.
Tel 9173-0682
Kansas, 98/99, preta,
abaixo da tabela, moto.
Tel 9120-8138
Suzuki Intruder 2007,
seminova, 6500 km.
Tel 8115-5196
YBR ED 2007/08, completa, vermelha, R$
3.000 ou troca-se. Tel
9226-9424
IMÓVEIS
VENDEM-SE
CASAS
Alto do Tabaú, 2 dorm,
close, e dem, dep, gar,
quint, rua Gal Júlio Salgado, 790. Tel 3642-2951
Araretama, 2 dor m, e
dem. dep. Financio. Tel
3642-8084
Avenida Abel C. Guimarães, apart. 2 dorm,
sala 2 ambientes, banh
social. Tel 9775-8200
Bela Vista, 2 dorm, e
dem. dep, 300m², R$
128 mil. Tel 9707-1591
Beta, a/t 250m² com
duas casas, 2dorm,
e dem dep, R$ 80 mil
cada. Tel 8126-7087
Boa Vista, sobrado,
a/c 209m², 4 dorm, na
rua José Alves Paloma,
67. Tel 8112-4379 ou
3642-4379
Bosque, 2 casas independentes, R$ 130 mil,
Tel (13) 9115-8107
Campo Belo, apartamentos, novo, 2 dorm,

sendo 1 suite, dem dep,
gar, R$ 170 mil. Tel
3642-3740
Campo Alegre, 2 dorm.,
e dem. dep., gar coberta ou troco por terreno,
aceito financ. Tel 36431770 / 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm,
1 suite, edícula, R$
250 mil Tel 8839-7465 /
8803-4573
Centro, kitnete, mobiliada, R$ 650. Tel 35225227 ou 8881-5240
Centro, apartamento de
cobertura,Edifício Monte
Verde, largo do Quartel,
2 suites + 1 dorm, aquecimento solar e moveis
planejados, 2 vagas gar.
Tel 7850-8810
Centro, 86m², apartamento, entrega março/13, entrada + dívida
com a construtora. Tel
8829-8547 ou 3341-2404
Centro, apartamento,
2 quartos, sala, cozinha, banheiro gar. R$
160 mil. Tel 9746-6193
Cidade Nova, com salão comercial, esquina,
R$ 220 mil. 3642-3027
Crispim, 240 m², 2
quartos, dem dep, gar,
lav, quarto e banh nos
fundos.Tel 3642-2470
Crispim, 3 quartos,
edícula e dem. dep, R$
190 mil. Tel 8839-7211
Jardim Aurora, divisa
com o Campo Belo,
nova, 2 dorm. (1 suíte),
dem. dep., gar, Aceita financiamento. Tel
3643-1770 / 9123-4503
Jardim Aurora, sobrado 3 dorm. (1 suite), sala
2 amb, coz americana,
ampla área exterma. Tel
3642-1124 / 9772-5171
Jardim Imperial, apartamento, 2 dorm. e demais
dependências,
garagem coberta. Tel
9174-0951 /82 16-6194
Jardim Mariana, novinha, R$ 150.000 mil.
Tel 3642-3027
Jardim Regina, 2
dorm., e dem dep, toda
muradaantiga, rua 12.
Tel 3637-6210
Jardim Rezende, sobrado, 93m², novo, 2 dorm, e
dem dep, 2 banh, gar, R$
135.000. Tel 3648-5776 /
9127-5485
Lessa, 2 dorm (suite) e
dem. dep. edícula desocupada, a/t 675m²,
R$ 270 mil. Tel 91677277 ou 3643-1152
Mombaça, 3 cômodos,
R$ 78 mil. Tel 9774-4108
Mombaça, apartamento, 2 dorm e dem dep,
R$150 mil. Tel 36431783 / 9119-1656
Mombaça, seminova,2
dorm e dem. dep, R$
130 mil. Tel 3643-1783
/ 9119-1656
Moreira César, CDHU
Ipê II, 1 dorm, dem
dep, gar, R$ 38.000.
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU
Ipê II, 3 dorm, dem
dep, gar, quitada. Tel
9173-0682
Moreira César, próximo
à praça São João, sobrado, 2 dorm., sendo 1
suite, e dem dep., com
ponto comercial, R$ 140
mil. Tel 9153-7933
Morumbi, 2 dorm, dem
dep, a/t 250m², R$ 120
mil. Tel 3643-3138
Ouro Verde, c/ 2 lotes,
2 dorm, dem dep, ponto comercial. aceita-se
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmeiras, 3 dorm, sendo 1
suite, dem dep, jardim
de inverno, coz americana, gar 2 carros,
quintal e cerca elétrica, A/T 200 m² - A/C
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos,
sobrado, 3 dorm e dem
dep, 4 banh, ár/ser, quartinho no fundo e gar, rua
Cap Vitório Basso, R$
250.000. Tel 3522-4589

Próximo ao Pão de
Açúcar, Ed. Juliana,
apartamento (72 m²)
2 quartos, sala, coz,
ban, uma vaga, c/ móveis plan Italinea, R$
135.000,
condomínio
R$ 75,00. Tel 9184-7669
Real Ville, ou aluga-se,
3 dorm.,2 suites, com
hidromassagem,pla-car solar, banheiro
social, lavabo, sala de
estar, sala de TV, cozinha, despensa, área
de lazer, 2 sacadas,
var, qun, canil, gar coberta para 2 carros. Tel
3642-3740
Santana, 2 quartos e
demais dependências,
R$ 80 mil. Tel 9114-0847
Taubaté, sobrado, 2
suítes + 2 dorm. e dem
dep., A/T 290m² e A/C
208m². Aceita imovel
como parte do pagnto. Tel 8146-4313 ou
8116-7386
Ubatuba, Apartamento, próximo praia do
Cruzeiro, 4 dorm.,2
salas e dem dep, todo
mobiliado, R$ 400 mil.
Tel 3643-4242
Ubatuba, Chalé de
30m², R$ 40 mil. Tel
9768-5533
Vila São Benedito, 2
casas construídas no
mesmo terreno, toda
de laje piso frio, área
de serviço e garagem,
bem localizadas, totalmente independentes,
inclusive água e luz.
Cel. 9154-0918
Vila São João, suite,
quarto, banheiro social,
coz, sala, R$150 mil.
Tel 9114-0847
ALUGAM-SE
Centro, aluga-se 4
salas comerciais; 2
pontos comerciais 230
metros quadrados. Tel.
9746-6193
Centro, kitinet mobiliada, R$650.Tel 88815240
Rua João Gama, centro, apartamento com
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a
30m da Praia Maranduba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,
mobiliada, a 100 metros
da praia, reservas com
antecedência. Tel. 36423740 ou 9736-7019
TROCA-SE
São José dos Campos,
casa, centro por casa
em Pinda, na região
central ou vendo R$ 170
mil.Tel 8141-3359
PROCURA -SE
PARA ALUGAR
Casa Ubatuba/Caraguatatuba. Tel 36488395 ou 9790-7954
COMERCIAL
Bar/Restaurante, vende-se, montado a 50 m
do portão de entrada da
Basílica Nova - Aparecida. Tel (12)8140-9890.
Kitnete, nova, gar. Tel
9600-3200
kitnetes, 2 dorms, 1
vaga na garagem. Tel
9746-6193
Loja de roupas, artigos de couros e acessórios. Tel 3527-1203
ou 9229-9787
Padaria e confeitaria,
ótima localização, com
moradia. Tel 9141-1700

Ponto comercial, no
centro, passo parcelado e aceito carro. Tel
9196-7993 / 8838-8225
Ponto
comercial,
Bonsucesso, R$ 60
mil. Tel. 9771-2414
Pousada em Ubatuba, com 5 kitnets,
mobiliada, área central. R$ 420 mil, aceita
carro do ano 2011. Tel
3643-4242
Quartos para moças,
individual, com banheiro em São José dos
Campos, R$ 200. Tel
8141-3359
Sala comercial, Trav.
Rui Barbosa, 34, centro,
44m². Tel 9707-1591
Salão de beleza, vendo, na praça Santa
Luzia, funcionando há
2 anos, lugar para 4
profissionais. Tel 91048071 ou 8207-5158
Salas comerciais, Bosque. Tel 9765-9995
Salas comerciais, ban
e sacada, na Vila São
Benedito. Tel 81125697 ou 9220-1831
CHÁCARA
VENDEM-SE
Goiabal, 2.200m², de
esquina. R$ 52 mil. Tel
3642-3027.
Goiabal, 1.100m², com
alambrado, R$ 43 mil.
Aceito troca.Tel 36488395 / 9790-7954
Lagoinha, Santa Rita,
6 alqueires, formado
por branquearia, R$
120 mil. Tel 9724-4154
ou 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ casas, 7 alqueires, 7 km
da cidade R$190.000
Tel 3645-5896
Mandú, 6 alqueires,
casas, R$ 300 mil.
Aceita carro ou casa
menor valor. Estrada
Pinda/Piracuama. Tel
8141-5899
Piracuama, 12.000 m²,
casa, campo de futebol
e rio, R$ 300 mil. Tel
3642-3027
Roseira, Pedro Leme
3.250m², toda murada,
R$170 mil. Tel 36434242
Shangri-lá, 2 .100m² .
Tel 3643-1745
TERRENOS
Bom Sucesso, ótima
localização. Tel 97342869
Cunha, 12.000m² c/
mata, R$ 36 mil. Tratar
na rua Aracajú, 100 Terra dos Ipês.
Ipê II, com escritura.
Tel 3637-1494 / 91730682
Mombaça,
250m²,
toda murado, R$ 110
mil. Tel 3642-9454 /
9175-6913
Morumbi, 9m X 5.000,
em frente a KTL, R$
150 mil. Tel 3643-3138
Santa Cecília, 312m²,
R$ 75 mil. Tel 8111-9118
Shangrí-lá, 700m². R$
25mil, aceita caminhonete ou pik-up como
parte de pagamento.
8119-4264 ou 36434173
Ubatuba,
1440m²,
Praia Ubatumirim, ótimo para camping, R$
68 mil. Tel
3643-4242
Yassuda, 250m² todo
murado. Tel 9111-3609

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, sexta-feira, 14 de setembro de 2012

MENOPAUSA
TRABALHO DE FORMIGUINHA!
Exceção feita aos gloriosos tempos de Luiz Otávio, Aparício Fernandes, Eno Teodoro Wanke e outros “desbravadores”, a Trova nunca foi tão divulgada como tem sido ultimamente. Graças aos mecanismos proporcionados pela Internet
e ao dinamismo de pessoas dispostas a levar adiante o projeto
de popularização de um dos gêneros de poesia mais genuínos
que existem. Em São José dos Campos a Mifori promove
seus concursos virtuais em âmbito nacional e internacional;
em Balneário Camboriú a advogada/poetisa Eliana Jimenez,
com seu belíssimo blog “Poesia em Trovas”, criou, entre outras coisas, os concursos “Trova-Legenda”; temos os blogs
do Pedro Mello, do Pedro Ornellas, A.A. de Assis... Várias
seções de UBT também criaram suas páginas, tais como
Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo...
Em Natal o poeta Ademar Macedo envia, diariamente,
para milhares de emails, o seu “Mensagens Poéticas”, que é
reproduzido em muitos sites e blogs.
Assim a Trova permanece viva, arrebanhando novos
adeptos, via Facebook, Orkut e de todas as maneiras possíveis. São trabalhos voluntários que, somados, produzem
resultados de efeitos altamente positivos.
Precisamos, agora, disponibilizar em vídeos o Hino dos
Trovadores e trabalhar mais o campo do áudio, que já começa a ser inteligentemente explorado por J.B. Xavier, da UBT
São Paulo, expondo no Youtube preciosas entrevistas com
grandes nomes da Trova nacional, tais como Izo Goldman,
Luiz Carlos Abritta e outros. Se alguém procurar por “Trova”
no Youtube, irá se surpreender com a farta quantidade material à disposição.
O que, convenhamos, é um trabalho que vale a pena pois,
afinal, quem não se deleita com trovas bem construídas, fruto
de tantas mentes inspiradas? Apreciemos algumas dos XVII
Jogos Florais de Niterói, realizados no ano de 1987, sob o
tema
VIDA
Minha vida amarga e tosca
parece a aranha que passa
e tenta pegar a mosca
do outro lado da vidraça
CÉLIO GRÜNEWALD – Juiz de Fora +
Embora as vidas prossigam,
muita gente encerra a vida
nos envelopes que abrigam
as cartas de despedida...
IZO GOLDMAN – São Paulo
A minha vida eu tornei
um tanto mais infeliz
nas respostas que eu não dei
às perguntas que eu me fiz.
ARLINDO TADEU HAGEN – Belo Horizonte
Ao longo das avenidas,
rotina de todos nós...
seguem milhares de vidas!
Vão lado a lado e tão sós!
PAULO CESAR OUVERNEY – Juiz de Fora +

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

PREGÃO

1 - A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que no pregão presencial 09A/12, que cuida da aquisição de água em garrafas (500 ml) e em galões
(20 l), o objeto foi adjudicado sem ressalvas como segue: item 01,02,03; valor total
de R$ 5.136,00, à empresa E.G. DE PAULA GÁS - ME, devendo referida empresa
comparecer ao mesmo endereço dos eventos anteriores para retirada da ordem de
fornecimento, conforme item 7 do precedente edital.
			

DOZE PASSOS PARA UMA
MENOPAUSA SAUDÁVEL
5. Desenvolva e mantenha bons hábitos de sono, a fim
de combater potenciais problemas de sono causados
por quedas nos níveis de estrogênio.
6. Tente dormir o suficiente – falta de sono em si pode
contribuir para a confusão mental e baixa libido, problemas frequentemente associados à menopaus
PROXIMA SEMANA 7º PASSO - FALE CONOSCO - 3642-5673

PLENOMED Sistema de Benefícios
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Associação de Moradores do Residencial Cícero Prado na pessoa de sua presidente convoca
todos os associados em conformidade com o inciso II do Artigo 25 para uma Assembléia Geral
Ordinária a realizar no dia 14 de Outubro de 2012, Local Ruas Antonio Ramos , 133, das 12
as 17;00 horas, com vista para o Artigo 19 e artigo 36, artigo 13 e artigo 14, os interessados
deverão se escrever até três dias antes das eleições;
Pauta:
1º - Eleição da Diretoria Executiva e conselho Fiscal;
Pindamonhangaba, 14 de Outubro de 2012
__________________________________
Mara Cristina

COMUNICADO

A Associação de Moradores do Residencial Cícero Prado comunica para os devidos fins que, o
livro ata de numero um, Por razão de inutilidade será substituído por um outro livro, este sendo
de Ata numero dois
Pindamonhangaba, 14 de Setembro de 2012
Mara Cristina - Presidente

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 apresentar
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 Inscrição no Conselho de Classe;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 24/09/2012 às 15:00 horas

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

Coça, coça, coça – Micose
Olá Amigo leitor, hoje vamos falar de uma doença “chatinha”, que
acredito que todos já tiveram: Vamos falar das Micoses.
As micoses são infecções fúngicas, ou seja, causadas por fungos.
Corriqueiras, costumam ser mais freqüentes no verão, justamente
por causa do aumento do calor e da umidade. Às vezes, porém, podem ser difíceis de tratar, sobretudo pela falta de “interesse” das pessoas ao tratamento e às orientações para deixar a pele mais seca.
De modo geral, as micoses da pele se manifestam com coceira e
graus variados de descamação. Na pele, os locais mais freqüentemente são as plantas e entre os dedos dos pés (pé de atleta) e no
tronco (pano branco). Nas unhas, as micoses podem causar deformidades, placas brancas ou unhas grossas e quebradiças. Já no couro
cabeludo, a infecção pode se apresentar como uma área circunscrita
sem cabelo, alguma descamação e inúmeros pontos pretos.
Nas mucosas, por sua vez, os sintomas variam de acordo com a
área afetada. A infecção na boca – o popular sapinho – desenvolve
lesões brancas, semelhantes às aftas, que podem ser acompanhadas de dor, perda do apetite e do paladar. A micose pode aparecer,
também, nos órgãos genitais.
Na maioria das vezes, convivemos com esses microrganismos sem
que eles provoquem nenhum dano, pois nossa pele possui mecanismos de defesa próprios que impedem que eles penetrem. Diante
de qualquer alteração nestes mecanismos de defesa da pele, entretanto, eles podem proliferar.
O aspecto da lesão e o conjunto de sintomas já permitem ao médico fechar o diagnóstico, mas a confirmação laboratorial pode ser
bastante importante para diferenciar a micose de outras doenças e
para o acompanhamento do tratamento.
Portanto, há necessidade de colher fragmentos da lesão através de
um raspado da pele ou da unha para a identificação do fungo por
análise direta ou por exame de cultura, no qual o material da micose
é posto em meios próprios para o crescimento destes microorganismos e sua posterior identificação.
Para nos prevenirmos algumas ações são importantes: Enxugar
bem o corpo após o banho. Se preferir, use roupas feitas com fibras
naturais, como o algodão, já que elas não retêm o suor. Podemos
usar luvas ao entrar em contato com o solo. Outra ação é não utilizarmos roupas, toalhas e materiais de manicure dos outros. E por
ultimo, evitemos andar descalço em pisos úmidos ou públicos.
Fique atento a qualquer alteração e procure um médico sempre que
necessário!
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

LEI Nº 5.437, DE 06 DE SETEMBRO DE 2012.
Denomina uma Praça do Município no bairro Vila São Benedito no Distrito de Moreira César de
MARIA JOSÉ DA PALMA RODRIGUES.
(Projeto de Lei nº 95/012, de Autoria da Vereadora Geni Dias Ramos)
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominada de MARIA JOSÉ DA PALMA RODRIGUES, a Praça localizada entre
a Rua Antônio Ramos e a Rodovia Ver. Abel Fabrício Dias, no bairro da Vila São Benedito, no
Distrito de Moreira César.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Paulo Amadei Usier - Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 06 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)
19º ALESSANDRA MANDALOFAS
RUA CEL. J.B. MARCONDES DE MATTOS, 56 – QUIRIRIM
TAUBATÉ – SP
CEP 12043-280
RICARDO GALEAS PEREIRA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 33.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.09.2012.
Às dez horas do dia seis de setembro de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima
Terceira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro
Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 34.ª Sessão Ordinária, realizada em
04.09.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr.
Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0186/12
Simone Josefina Schimidt de Castro Santos.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 06 de Setembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 34.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 04.09.2012.
Às dez horas do dia quatro de setembro de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Trigésima
Quarta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e
presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza
Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 32.ª Sessão Extraordinária, realizada em
30.08.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr.
Ivair Marcos da Silva: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0193/12 Dirceu Gomes
Carneiro, Recurso 1-0196/12 Edson Rodrigues da Silva. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0189/12 Marcelo Monteiro
Vargas. III – EXPEDIENTE: Ofício 040/12 – 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, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 04 de Setembro de 2012.

PREGÃO

2 - A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que no pregão presencial 10/12, que cuida da aquisição de materiais diversos para limpeza, o objeto
foi adjudicado sem ressalvas como segue: itens 01, 10, valor total de R$ 1.470,00
, à empresa Y.R. Iglesias ME; Itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, valor total de R$
2.032,50, à empresa Orlando Abud Junior EPP; item 08, valor total de R$ 3.218,40 ,à
empresa Terra Clean Comércio de Produtos de Limpeza Ltda ME; devendo referidas
empresas comparecerem ao mesmo endereço dos eventos anteriores para retirada
da ordem de fornecimento, conforme item 7 do precedente edital.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.429, DE 28 DE AGOSTO DE 2012.
Institui a Semana Municipal da Saúde Bucal e dá outras providências.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. l°. Institui a “SEMANA DA SAÚDE BUCAL”, no âmbito do Município de Pindamonhangaba,
a ser realizada, anualmente, na semana do dia 25 de outubro, data em que comemora o Dia do
Cirurgião- Dentista.
Parágrafo Único: O objetivo desta semana a que se refere o caput deste artigo é o de conscientizar e orientar à população sobre a importância do cuidado com a higiene bucal e de hábitos saudáveis, como meio eficaz de prevenir cárie, doenças periodontais e outros problemas
associados ao sistema estomatognático, incentivando dessa forma, a criação de hábitos que
contribuam para a saúde bucal.
Art.2º. Para a execução do disposto nesta Lei, poderá ser elaborado um amplo programa educativo de orientação e prevenção da saúde bucal, tais como: encontros, palestras, campanhas
educativas e outras atividades e procedimentos que visem informações sobre:
I- Técnicas corretas de escovação;
II- Uso adequado da escova e do fio dental;
III- Importância da alimentação balanceada e do intervalo entre as refeições;
IV- adequada higiene da gengiva e da língua;
V- periodicidade das consultas ao cirurgião-dentista, além de outras informações sobre procedimentos que garantam a saúde bucal;
VI- Odontologia para bebê;
VII-Odontopediatria;
VIII- Odontogeriatria;
IX- Prevenção do câncer bucal.
Art. 3°. A programação a ser desenvolvida durante essa semana será definida pela Secretaria
Municipal da Saúde, em conjunto com profissionais da rede pública municipal de ensino, e se
possível, com parcerias com representantes da categoria odontológica (cirurgiões-dentistas, estudantes e estagiários da área).
Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar - Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 28 de agosto de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/ CBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.438, DE 06 DE SETEMBRO DE 2012.
Denomina a Avenida 01 do Loteamento Liberdade de WALDEMAR MARINI.
(Projeto de Lei nº 112/012, de Autoria do Vereador José Carlo Gomes - CAL)
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominada de WALDEMAR MARINI a Avenida 01 do Loteamento Liberdade, em
Pindamonhangaba.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Paulo Amadei Usier - Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 06 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

LICENÇA DA CETESB
LOTEAMENTO INDUSTRIAL FEITAL - EEE torna publico que recebeu da CETESB
a Licença de Operação Nº 3003843, valida até2 06/08/2017, para esgoto sanitário;
sistema coletivo (elevatórias, estação de tratamento à AV. JULIO DE PAULA CLARO,
S/Nº, FEITAL, PINDAMONHANGABA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.439, DE 06 DE SETEMBRO DE 2012.
Denomina a Estrada Municipal do Rola, de JOSÉ CANDIDO PEREIRA.
(Projeto de Lei nº 122/2012, de autoria do Vereador Martin César)
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art.1º. Fica denominada de JOSÉ CANDIDO PEREIRA, a Estrada Municipal do Rola, que tem
início na bifurcação da Estrada Capitão Avelino Alves Pereira, distante 500m da Estrada Municipal Jesus Antonio de Miranda, até o seu final.
Art.2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Paulo Amadei Usier - Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 06 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 3.912, DE 06 DE SETEMBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e de acordo com a Lei nº 5.169, de 16.03.2011, NOMEIA o Sr. Fábio Dias
Rangel, para o emprego de provimento em comissão de Coordenador de Praças Esportivas,
a partir de 10 de setembro de 2012.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 06 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL Nº 3.910, DE 06 DE SETEMBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 4.241, de 14.01.005 e Decreto nº 4.250,
de 12.01.2006, Resolve DESIGNAR o Sr. FERNANDO PRADO REZENDE, Assessor de
Gabinete, para substituir o Sr. Paulo Romeiro Ramos Mello, Ouvidor, durante o período
em que o mesmo encontrar-se em gozo de férias, de 10 de setembro a 29 de setembro
de 2012.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 10
de setembro de 2012.
Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 06 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 4.881, DE 23 DE AGOSTO DE 2012.
Homologa a alteração do Regimento Interno do Conselho Municipal do Idoso no Município
de Pindamonhangaba.
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei n.º 4.492, de 03 de outubro de 2006
e Decreto nº 4.435, de 11 de março de 2008.
R E S O L V E:
Art. 1º. Fica HOMOLOGADA a alteração do Regimento Interno do Conselho Municipal do
Idoso do Município de Pindamonhangaba, conselho constituído através da Lei n.º 4.492,
de 03.10.06.
Parágrafo único: O Regimento Interno de que trata o “caput” integra este decreto.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar - Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de agosto de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

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:
415/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:
1161/11
DATA PROTOCOLO:
13/10/2011
Nº CEVS: 353800601-211-000002-1-3
DATA DE VALIDADE:
13/03/2013
CNAE:
2110-6/00 Fabricação de produtos farmoquímicos.
RAZÃO SOCIAL:
AROMAX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/CPF:
55..586.473/0001-04
ENDEREÇO:
Avenida Célio Tadashi Kobayashi
N°:
711
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
Distrito Industrial
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12412-790 UF:
SP
RESP. LEGAL:
Mariano Marques
CPF:
100.132.108-15
RESP. TÉCNICO:
Kamila Iluska Geraldo de Oliveira
CPF:
288.744.698-37
CBO:
Químico.
CONS. PROF.: CRQ
N º INSCR.: 04355134
UF:
SP
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O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 13/03/2012, 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 março de 2012
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Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 14 de setembro de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCIANO HENRIQUE MOREIRA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira,
profissão segurança, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em São
Paulo, Estado de São Paulo, no dia 18 de setembro de 1985, residente e domiciliado Rua Padre Gentil Stringari nº 203, Araretama, nesta cidade, filho de ROBERTO
GONÇALVES DE SOUZA e ANA LUCIA MOREIRA DE SOUZA.
GABRIELA APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira,
profissão do lar, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 14 de outubro de 1991, residente e
domiciliada Rua Padre Gentil Stringari nº 203, Araretama, nesta cidade, filha de
JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA e MARIA CELESTE MIRANDA DE OLIVEIRA.
Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DIEGO BATISTA LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão mecânico montador, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Ipatinga, Estado de
Minas Gerais, no dia 25 de julho de 1990, residente e domiciliado Rua Professora
Idalina Cesar nº 38, Jardim Resende, nesta cidade, filho de WALDEMAR LOPES
e ANGELICA ROSA BATISTA LOPES.
FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
vendedora, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 16 de abril de 1993, residente e domiciliada Rua
Professora Idalina Cesar nº 38, Jardim Resende, nesta cidade, filha de ELTAIR DA
SILVA e SILVIA HELENA ALVES DE OLIVEIRA SILVA. 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, 13 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ROBERTO MIGUEL JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão recepcionista, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, no dia 10 de março de 1984, residente e domiciliado na Rua
Monsenhor Rodrigo de Araujo, nº 247, Araretama, nesta cidade, filho de ROBERTO
MIGUEL e HELENA MARIA ELIAS MIGUEL.
PEDRINA APARECIDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar,
estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Caçapava, Estado de São
Paulo, no dia 12 de agosto de 1988, residente e domiciliada na Rua Monsenhor
Rodrigo de Araujo, nº 247, Araretama, nesta cidade, filha de PEDRO LOPES DA
SILVA e ROSARIA BICUDO DA SILVA. 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, 13 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
HELTON RODRIGUES DE CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão policial militar, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Taubaté, Estado
de São Paulo, no dia 12 de junho de 1985, residente e domiciliado na Avenida
Espanha, nº 514, Pasin, Moreira César, nesta cidade, filho de ADILSON CAMARGO e CLARICE RODRIGUES DE SALLES CAMARGO.
ALINE CORREIA GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar odontológico, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em São Paulo, Estado de
São Paulo, no dia 18 de dezembro de 1990, residente e domiciliada na Rua Padre Francisco Braz Alves, nº 68, Socorro, nesta cidade, filha de MARCELO ALVES
GOMES e MARIA VALÉRIA CORREIA GOMES. 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, 13 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão operador,
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, no dia 2 de agosto de 1988, residente e domiciliado Rua Alvaro
Pinto Madureira nº 895, Galega, nesta cidade, filho de MARCO ANTONIO DOS
SANTOS e NEUSA DA SILVA SANTOS.
TAMYRES APARECIDA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora autônoma, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 22 de abril de 1992, residente e domiciliada
Avenida Major Domingos Marcondes de Andrade nº 133, Mombaça, nesta cidade,
filha de ALEX SANDRO COSTA e ANA PAULA APARECIDA ANOCHI. 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, 13 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Código Civil Brasileiro:
THALLYS DE PAULA CORRÊA, natural de São Paulo (12º Subdistrito - Cambuci),
Estado de São Paulo, nascido a 29 de abril de 1981, de profissão empresário,
estado civil solteiro, residente na Rua Capitão Vitório Basso nº 1156, no Bairro
São Benedito, em Pindamonhangaba SP, filho de MARCOS ARTHUR CORRÊA
e de MARIA NEUSA DE PAULA CORRÊA.
MICHELLE DALLA MONTEIRO LEMOS, natural de Alagoinhas, Estado da Bahia,
nascida a 17 de novembro de 1979, assistente social, estado civil solteira, residente
na Praça Padre Luiz Balmes nº 66, centro, em Tremembé SP, filha de JOSÉ LEMOS e de CELIA TENORIO MONTEIRO. Apresentaram os documentos I, III e IV
do Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento,
oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo
Código Civil Brasileiro:
BRUNO HENRIQUE PEREIRA, natural de Pontal, Estado de São Paulo, solteiro,
nascido a 5 de julho de 1986, de profissão operador de logística, residente na
Rua Vsca Antonia Bicudo Salgado nº 282, Mombaça, em Pindamonhangaba SP,
filha de BENEDITO GONÇALVES PEREIRA e de SILVANIR DO CARMO SILVA
PEREIRA.
GABRIELA ALLANA DOS SANTOS, natural de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, solteira, nascida em 23 de julho de 1994, de profissão do lar, residente na
Rua Capitão Antonio Ferreira César nº 60, no disrito de Moreira César - Pindamonhangaba SP, filha de JORGE RICARDO DOS SANTOS e de
APARECIDA
SANTANA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos I, III e IV do Art. 1.525,
do Código Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 3.907, DE 29 DE AGOSTO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, e nos termos do inciso III, art. 4º da Lei nº 4.241, de 14 de
janeiro de 2005, Resolve DESIGNAR a Sra. Roseli Lourenço Godoi para exercer a
função de Supervisor, a partir de 1º de setembro de 2012.
Esta portaria entra na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 29 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira
		
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 29 de agosto de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº 4.885, DE 05 DE SETEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 5.434, de 05 de setembro de 2012.
D E C R ETA
Art. 1º.
Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar
no valor de R$ 1.005.000,00 (um milhão e cinco mil reais), na Secretaria de Juventude, Esporte
e Lazer e Secretaria de Obras e Serviços, em função do superávit financeiro apurado em 2011
e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:
08.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.20
Departamento de Obras e Viação
1010		
Ampliação e Manut. de Instalações
15 452 0006.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (176)

R$ 405.000,00

13.00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.20
Departamento de Esportes
1006		
Prédios Esportivos e Áreas de Lazer
27 812 0024.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (553)

R$ 600.000,00

Art. 2º.
O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de acordo com o
artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou
2011 com o valor de R$ 100.808.109,15 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o
valor de R$ 34.901.992,11, resultando o Superávit no valor de R$ 65.906.117,04.
Art. 3º.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida, Potim e Arapei, por seu representante legal, convoca os trabalhadores associados ou não, da categoria dos
trabalhadores nas indústrias Químicas, Reciclagem Plástica e industrias enquadradas no 10º Grupo, do quadro anexo ao artigo 577 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, para se reunirem em assembléia geral extraordinária que se realizará
nos dias, horários e locais abaixo enumerados, tendo em vista a base territorial da
entidade sindical abranger mais de um município: 1) Trabalhadores do município de
Roseira, assembléia dia 19/09/2012, às 06h30 horas, local: Rua Hum, esquina com
a rua numero seis, s/n – Roseira – SP. 2) Trabalhadores do município de Pindamonhangaba, assembléia dia 19/09/2012, ás 14h00, local: Av. Hum, nº 461 – Distrito
Industrial – Pindamonhangaba - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: a) Discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações a ser apresentada
ao Sindicato representativo da respectiva categoria econômica. b) Outorga de poderes à entidade, por seus representantes legais, para negociação coletiva, celebrar
acordos, requerer realização de mesa redonda junto ao MTb, constituir comissão de
negociação e, ainda, em caso de malogro das negociações, suscitar dissídio coletivo
junto ao Tribunal competente, assistido pela Federação da categoria. c) Discussão e
deliberação sobre a cláusula que trata das Contribuições. d) Posicionamento da categoria sobre a eventual realização de movimento paredista em caso de malogro das
negociações. Não havendo número suficiente de acordo com as normas aplicáveis,
em primeira convocação, nos horários supra - mencionados, as mesmas se realizarão 1 (uma) hora após, no mesmo dia e local. Pindamonhangaba, 13 de Setembro de
2012. Sebastião de Melo Neto – Presidente

LEI Nº 5.434, DE 05 DE SETEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42
da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.005.000,00 (um milhão e
cinco mil reais), na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer e Secretaria de Obras e Serviços,
em função do superávit financeiro apurado em 2011 e de adequações de investimentos neste
exercício, a saber:
08.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.20
Departamento de Obras e Viação
1010			
Ampliação e Manut. de Instalações
15 452 0006.1		
4.4.90.51 – Obras e Instalações (176)
R$ 405.000,00
13.00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.20
Departamento de Esportes
1006			
Prédios Esportivos e Áreas de Lazer
27 812 0024.1		
4.4.90.51 – Obras e Instalações (553)
R$ 600.000,00
Art. 2º.
O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de acordo com o
artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou
2011 com o valor de R$ 100.808.109,15 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o
valor de R$ 34.901.992,11, resultando o Superávit no valor de R$ 65.906.117,04.
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 4.886, DE 05 DE SETEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 5.435, de 05 de setembro de 2012:
D E C R ETA
Art. 1º.
Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.625.000,00 (Um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil reais), na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, em função do superávit financeiro apurado em 2011 e de adequações de investimentos neste exercício,
a saber:
13.00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.20
Departamento de Esportes
1006		
Prédios Esportivos e Áreas de Lazer
27 812 0024.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (553)
R$ 1.625.000,00
Art. 2º.
O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de acordo com o
artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou
2011 com o valor de R$ 100.808.109,15 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o
valor de R$ 34.901.992,11, resultando o Superávit no valor de R$ 65.906.117,04.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

LEI Nº 5.435, DE 05 DE SETEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42
da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de
R$ 1.625.000,00 (Um
milhão, seiscentos e vinte e cinco mil reais), na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, em
função do superávit financeiro apurado em 2011 e de adequações de investimentos neste exercício, a saber:
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
13.00
Departamento de Esportes
13.20
1006			
Prédios Esportivos e Áreas de Lazer
27 812 0024.1		
4.4.90.51 – Obras e Instalações (553)
R$ 1.625.000,00
O crédito adicional suplementar aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do
Art. 2º.
Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de acordo com o
artigo 43, § 1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial: 1.01, encerrou
2011 com o valor de R$ 100.808.109,15 e o Passivo Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o
valor de R$ 34.901.992,11, resultando o Superávit no valor de R$ 65.906.117,04.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
Art. 3º.
contrário.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 4.887, DE 05 DE SETEMBRO DE 2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 5.436, de 05 de setembro de 2012:
D E C R ETA
Art. 1º.
Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar
no valor de R$ 5.298.000,00 (Cinco milhões, duzentos e noventa e oito mil reais), na Secretaria
de Planejamento, para adequação orçamentária. A classificação orçamentária será:
06.00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
06.10
Gabinete do Secretário		
1019		
Desapropriação Urbana		
15.451.0040.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (102) R$
5.298.000,00
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação de parte das
Art. 2º.
seguintes dotações, a saber:
03.00
SUB PREFEITURA DE MOREIRA CÉSAR		
03.20 Departamento de Obras e Serviços de Moreira César		
1008
Praças, Parques e Jardins		
15.452.0010.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (26)
R$
4.000,00
1021 			
Guias e Sarjetas		
15.452.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (25)
R$
1.000,00
1064 			
Construção de Cemitérios		
15.452.0009.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (744)
R$
2.000,00
05.00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL		
05.20 Departamento de Indústria, Comércio e Serviços		
1038 			
Infra Estrutura Distrito Industriais		
22.661.0022.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (65)
R$
900.000,00
		

08.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
08.20 Departamento de Obras e Viação		
1002 			
Construção Pontes/Passagens Subterrâneas
15.451.0045.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (174)
R$
370.000,00
1008 			
Praças, Parques e Jardins		
15.451.0010.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (763)
R$
90.000,00
1014 			
Canalização e Urbanização de Córregos
17.512.0011.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (181)
R$
500.000,00
1018 			
Reforma e Ampliação do Museu		
13.391.0020.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (169)
R$
50.000,00
1021 			
Guias e Sarjetas		
15.451.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (178)
R$
400.000,00
1022 			
Muros e Passeios		
15.452.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (756)
R$
72.000,00
1040 			
Redes de Água e de Esgoto		
17.512.0011.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (180)
R$
150.000,00
1042 			
Reforma do Mercado Municipal		
15.451.0006.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (170)
R$
49.000,00
		
08.30 Departamento de Serviços Municipais		
1009 			
Reforma/Ampliação de Cemitério		
15.452.0072.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (202)
R$
400.000,00
09.00
SECRETARIA DE FINANÇAS		
09. Departamento de Finanças		
2999 			
Reserva de Contingência		
99.999.9999.1
9.9.99.99 – Reserva de Contingência (252) R$
1.660.000,00
		
14.00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
14.12 FMAS/Proteção Básica		
1010 			
Ampliação e Manut. de Instalações		
08.244.0027.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (617)
R$
455.000,00
08.244.0069.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (618)
R$
195.000,00
Art. 3º.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.432, DE 28 DE AGOSTO DE 2012.
Altera dispositivo da Lei nº 3.958, de 17 de novembro de 2002, que dispõe sobre a outorga da
concessão de direito real de uso pelo prazo de 10 (dez) anos à Associação dos Cooperadores
Salesianos de Pindamonhangaba – Oratório Dom Bosco – Projeto Jataí, uma área de 13.675,49
m2, no Distrito de Moreira César, e dá outras providências.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica prorrogado por mais 10 (dez) anos, o prazo previsto no caput art. 2º da Lei Municipal
nº 3.958, de 17 de novembro de 2002, que autoriza a concessão de direito real de uso, a título
gratuito, à Associação dos Cooperadores Salesianos.
Parágrafo único. A área outorgada tem por finalidade o à implantação e execução de projetos e
programas voltados à criança e ao adolescente, nos termos aprovados pela Secretaria de Educação e Cultura e pela Secretaria de Saúde e Assistência Social, visando o desenvolvimento de
programas educacionais e assistências, em atendimento à diretrizes e demandas do Município.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 28 de agosto de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira - Secretário de Administração
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 28 de agosto de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretaria de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 126/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 3.909, DE 05 DE SETEMBRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.01 e Lei
nº 4.364, de 20.12.05, Resolve DESIGNAR ELAINE DA SILVA BARROSO DIAS,
Assessora Administrativa, para substituir Hugo Netto Natrielli de Almeida, Diretor
Administrativo da Saúde e Assistência Social, durante o período em que o mesmo
encontrar-se em gozo de férias, de 10 de setembro a 29 de setembro de 2012.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de setembro
de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.433, DE 05 DE SETEMBRO DE 2012.
Altera dispositivo da Lei nº 4.793, de 21 de maio de 2008, que cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FHIs e institui o Conselho Gestor do FHIS.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. O art. 5º e seus §§ 1º e 3º da Lei nº 4.793, de 21 de maio de 2008, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 5º O Conselho Gestor é órgão de caráter deliberativo e será composto por 12 (doze) representantes, a saber:
I2 (dois) representantes da Secretaria de Habitação;
II1 (um) representante da Secretaria de Obras;
III1 (um) representante da Secretaria de Saúde e Assistência Social;
IV1 (um) representante da Secretaria de Planejamento;
V1 (um) representante da Secretaria de Finanças;
VI1 (um) representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos;
VII2 (dois) representante das Associações de Bairros;
VIII1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil;
IX1 (um) representante da Associação dos Servidores Públicos Municipais
X1 (um) representante do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
– CREA.
§ 1º A Presidência do Conselho-Gestor do FHIS será exercida pelo Secretário Municipal de
Habitação.
...
§ 3º Competirá a Secretaria Municipal de Habitação proporcionar ao Conselho Gestor meios
necessários para o exercício das competências do Conselho Gestor do FHIS.”
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
José Maurício Puppio Marcondes - Secretário de Habitação
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.438, DE 06 DE SETEMBRO DE 2012.
Denomina a Avenida 01 do Loteamento Liberdade de WALDEMAR MARINI.
(Projeto de Lei nº 112/012, de Autoria do Vereador José Carlo Gomes - CAL)
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominada de WALDEMAR MARINI a Avenida 01 do Loteamento Liberdade, em
Pindamonhangaba.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 06 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Paulo Amadei Usier - Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 06 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

LEI Nº 5.436, DE 05 DE SETEMBRO DE 2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º.
Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42
da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.298.000,00 (Cinco milhões,
duzentos e noventa e oito mil reais), na Secretaria de Planejamento, para adequação orçamentária. A classificação orçamentária será:
06.00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
06.10
Gabinete do Secretário		
1019		
Desapropriação Urbana		
15.451.0040.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (102) R$
5.298.000,00
Art. 2º.
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação de parte das
seguintes dotações, a saber:
03.00
SUB PREFEITURA DE MOREIRA CÉSAR		
03.20 Departamento de Obras e Serviços de Moreira César		
1008 			
Praças, Parques e Jardins		
15.452.0010.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (26)
R$
4.000,00
1021 			
Guias e Sarjetas		
15.452.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (25)
R$
1.000,00
1064 			
Construção de Cemitérios		
15.452.0009.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (744)
R$
2.000,00
		
05.00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL		
05.20 Departamento de Indústria, Comércio e Serviços		
1038 			
Infra Estrutura Distrito Industriais		
22.661.0022.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (65)
R$
900.000,00
		
08.00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS		
08.20 Departamento de Obras e Viação		
1002 			
Construção Pontes/Passagens Subterrâneas
15.451.0045.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (174)
R$
370.000,00
1008 			
Praças, Parques e Jardins		
15.451.0010.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (763)
R$
90.000,00
1014 			
Canalização e Urbanização de Córregos
17.512.0011.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (181)
R$
500.000,00
1018 			
Reforma e Ampliação do Museu		
13.391.0020.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (169)
R$
50.000,00
1021 			
Guias e Sarjetas		
15.451.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (178)
R$
400.000,00
1022 			
Muros e Passeios		
15.452.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (756)
R$
72.000,00
1040 			
Redes de Água e de Esgoto		
17.512.0011.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (180)
R$
150.000,00
1042 			
Reforma do Mercado Municipal		
15.451.0006.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (170)
R$
49.000,00
		
08.30 Departamento de Serviços Municipais		
1009 		
Reforma/Ampliação de Cemitério		
15.452.0072.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (202)
R$
400.000,00
09.00
SECRETARIA DE FINANÇAS		
09. Departamento de Finanças		
2999
Reserva de Contingência		
99.999.9999.1
9.9.99.99 – Reserva de Contingência (252) R$
1.660.000,00
		
14.00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
14.12 FMAS/Proteção Básica		
1010 			
Ampliação e Manut. de Instalações		
08.244.0027.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (617)
R$
455.000,00
08.244.0069.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (618)
R$
195.000,00
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI COMPLEMENTAR Nº 26, DE 05 DE SETEMBRO DE 2012.
Dispõe sobre a legalização de edificações clandestinas e irregulares no Município e dá outras
providências.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei
Complementar:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a permitir a regularização de edificações clandestinas
e irregulares localizadas em Zona Urbana do Município, nos termos desta Lei Complementar.
Art. 2º. Somente farão jus aos efeitos da presente Lei, as construções prediais que tenham sido
concluídas até a data de publicação da Lei Complementar nº 03, de 10 de outubro de 2006 – Plano Diretor Participativo do Município de Pindamonhangaba, devendo o interessado apresentar,
no mínimo, 1 (um) dos itens abaixo:
IDocumentação comprovando ligação e fornecimento de água;
IIDocumentação comprovando ligação e fornecimento de energia elétrica;
IIILançamento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do imóvel em questão;
IVNotificação ou auto de infração lavrado anteriormente a 10 de outubro de 2006 pela
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba;
VOutro documento expedido por órgão público. (outro documento público)
Parágrafo único. Para efeitos de comprovação da data de que trata o caput deste artigo e seus
incisos, poderão ser utilizados os levantamentos cadastrais efetuados no processo de recadastramento imobiliário do Município, bem como as imagens aéreas constantes dos acervos oficiais.
Art. 3º. Poderão ser beneficiadas com a regularização de que trata esta lei as edificações e
ampliações clandestinas e/ou irregulares que atendam as seguintes condições:
I.
Não estejam localizadas em área de risco;
II.
Não estejam localizadas em áreas que tenham sido declaradas de utilidade pública;
III.
Não incorram em invasão de quaisquer áreas públicas, tais como passeios, vias, faixas destinadas a alargamento de vias e outros.
IV.
Estejam seus lotes inseridos na Macrozona Urbana ou em Núcleos Urbanos Destacados, conforme Lei Complementar nº 03, de 10 de outubro de 2006 – Plano Diretor Participativo;
V.
Respeitem as normas existentes de cada Loteamento, ressalvado o disposto na Lei nº
5.311, de 14 de dezembro de 2011;
VI.
Não haja uso desconforme.
Art. 4º Para a regularização é necessária a apresentação dos seguintes documentos:
ICertidão de Diretrizes de Uso do Solo, executando-se os casos de uso residencial
unifamiliar;
IIRequerimento solicitando a regularização, acompanhado de projeto atendendo a legislação vigente;
IIIAnotação de responsabilidade Técnica (ART), devidamente preenchida e assinada
referente ao serviço prestado;
IVMatrícula do imóvel ou escritura pública ou contrato.
Art. 5º. As edificações residenciais unifamiliares, com área construída igual ou inferior a 60,00
m2 (sessenta metros quadrados), poderão ser regularizadas, através do “Programa de Plantas
Populares”.
Art. 6º. Durante o procedimento de regularização, as exigências feitas pelo Município deverão
ser cumpridas no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da ciência do
interessado, sob pena de arquivamento do pedido.
Parágrafo único. Após arquivado o pedido, o interessado poderá ingressar com nova solicitação
de regularização, respeitados os critérios dispostos na presente Lei Complementar, facultando-se o desentranhamento de eventuais documentos arquivados, que deverão ser substituídos
por cópias.
Art. 7º. A Prefeitura Municipal poderá, a qualquer tempo, para decidir da efetiva expedição do
auto de regularização, determinar vistoria na edificação para verificar a veracidade das informações.
Parágrafo único. Havendo constatação de divergência, o interessado será notificado para saná-la, dentro do prazo legal, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
Art. 8º. A regularização das edificações nos termos desta lei não implicará na permissão do uso
irregular ou desconforme da edificação que deverá obedecer aos procedimentos vigentes para
o devido licenciamento do uso praticado, de conformidade com a legislação de uso e ocupação
do solo.
Art. 9º. A regularização de que cuida esta lei não implica no reconhecimento, pela municipalidade, da propriedade, das dimensões e regularidade do lote, nem exime os proprietários de
glebas parceladas ou os seus responsáveis, das obrigações e responsabilidades decorrentes da
aplicação da legislação de parcelamento do solo.
Art. 10 Será considerada concluída, para efeito de regularização, a edificação com paredes
erguidas, com cobertura executada de laje ou telhado, situação esta a ser comprovada por
intermédio de vistoria da fiscalização do órgão Municipal competente.
Parágrafo único. A regularização de que trata a presente lei somente será concluída com a
expedição do habite-se, devendo a construção apresentar condições mínimas de habitabilidade,
sobretudo, em relação à existência e funcionamento de instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, colocação de portas e janelas, vidro e execução de barra impermeável.
Art. 11 Não será fornecida guia de numeração de prédio sem projeto aprovado.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 05 de setembro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de 05 de setembro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 14 de setembro de 2012

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA
ATENDIMENTOS A PACIENTES SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / 2012
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Eng. Luiz Carlos Loberto
Provedor

Camillo Alonso Filho
Diretor Administrativo

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA
ATENDIMENTOS A PACIENTES SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / 2012
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JULHO

ACUMULADO
NO
O ANO
O

12.962

93.674

JULHO

ACUMULADO
NO
O ANO
O

1.067

8.491

PROCEDÊNCIA
Ê

LEITOS
CONTRATADOS

JULHO

MÉDICA
É

39

CIRÚRGICA

CLÍNICAS
Í

AMBULATÓRIO DE
ORTOPEDIA

125

PRONTO
SOCORRO
123

AMBULATÓRIO
PREFEITURA
1

31

181

130

MATERNIDADE

31

299

PEDIATRIA

16

UTI ADULTO
UTI NEONATAL
SEMI INTENSIVA
NEONATAL
SOMA

OUTRAS

ACUMULADO
NO ANO

1

1.008

42

9

1.194

299

0

0

2.101

56

55

0

1

369

7

15

15

0

0

92

7

4

0

0

4

38

7

10

6

0

4

105

138

690

628

43

19

4.907

Eng. Luiz Carlos Loberto
Provedor

Camillo Alonso Filho
Diretor Administrativo

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA
ATENDIMENTOS A PACIENTES SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / 2012
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7

7

1

0

6
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7
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5

0

6
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5.615

Eng. Luiz Carlos Loberto
Provedor

Camillo Alonso Filho
Diretor Administrativo
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EDITAL PARA CITAÇÃO DE HEITOR CORREA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1738/2009 QUE LHE
MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA,
MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo
Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São
Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), HEITOR CORREA, 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 1738/2009,
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta
serventia em 11/12/2009, conforme petição
inicial, referente a valores de IMPOSTO TERRITORIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 04310207019000. Deu-se á causa
o valor de R$4.598,90 em 04/12/2009. Pelo
presente edital fica o executado (s), HEITOR
CORREA, 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 13 de setembro de
2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE CARLOS
LEMES COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 2118/2010 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 CARLOS
LEMES 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 2118/2010,
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta
serventia em 10/11/2010,
conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO
TERRITORIAL, na conformidade da certidão
de dívida ativa 01250404004000. Deu-se á
causa o valor de R$1.154,18 em 25/10/2010.
Pelo presente edital fica o executado (s), JOSE
CARLOS LEMES, 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 13 de setembro de
2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE CARLOS
LEMES COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 2118/2010 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 CARLOS
LEMES 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 2118/2010,
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta
serventia em 10/11/2010,
conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO
TERRITORIAL, na conformidade da certidão
de dívida ativa 01250404004000. Deu-se á
causa o valor de R$1.154,18 em 25/10/2010.
Pelo presente edital fica o executado (s), JOSE
CARLOS LEMES, 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 13 de setembro de
2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE DE CARVALHO MARTIN COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 2579/2010
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 DE CARVALHO MARTIN 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
2579/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 12/11/2010, conforme
petição inicial, referente a valores de IMPOSTO
PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 01160911028000. Deu-se á causa
o valor de R$739,05 em 25/10/2010. Pelo
presente edital fica o executado (s), JOSE DE
CARVALHO MARTIN, 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 13 de setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE LUIZ S DE
BARROS TRANNIN E OU COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº
9808/2007 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), LUIZ S DE BARROS TRANNIN E OU 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 9808/2007, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 15/05/2000, conforme petição inicial, referente a valores de IIPTU,
na conformidade da certidão de dívida ativa
SE21011000100. Deu-se á causa o valor de
R$9.902,36 em 25/04/2000. Pelo presente edital fica o executado (s), LUIZ S DE BARROS
TRANNIN E OU, 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 13 de setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
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EDITAL PARA CITAÇÃO DE FRANZ MOECKLI COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB
Nº2835/07 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza
de Direito da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), FRANZ MOECKLI, com endereço incerto e
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO
FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº2835/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 11/02/2004 e redistribuído em
18/07/2007, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$492,67, em jan.2004. Pelo presente
edital fica o executado (s), FRANZ MOECKLI, devidamente CITADO para
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste,
ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do
executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
12 de setembro de 2012.
LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
JUIZA DE DIREIRO
EDITAL PARA CITAÇÃO DE SONIA REGINA CYPRIAANO COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 9227/10 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), SONIA REGINA CYPRIANO, 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 9227/2010, 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 00005897.Deu-se á causa o
valor de R$761,94 em 23/11/2010. Pelo presente edital fica o executado
(s), SONIA REGINA CYPRIANO, devidamente CITADA para todos os atos
e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o
de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda
advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de
30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos,
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos,
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executada
que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta
cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 31 de
agosto de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE MANOEL BORGES DE OLIVEIRA COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 9308/10 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), MANOEL BORGES DE OLIVEIRA, 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 9308/10, 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 00006446.Deu-se á causa
o valor de R$761,94 em 23/11/2010. Pelo presente edital fica o executado
(s), MANOEL BORGES DE OLIVEIRA, 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 31 de
agosto de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JORGE EMILIO VIEIRA & VIEIRA LTDA COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 1278/2011 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), JORGE EMILIO VIEIRA & VIEIRA LTDA, 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 1278/2011, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 09/12/2011, conforme
petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa 00000959.Deu-se á causa
o valor de R$642,58 em 06/12/2011. Pelo presente edital fica o executado
(s),JORGE EMILIO VIEIRA & VIEIRA LTDA, 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 31 de
agosto de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA APARECIDA EZEQUIEL COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 2867/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), MARIA APARECIDA EZEQUIEL, 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 2867/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 02/03/2004, conforme
petição inicial, referente a valores de IPTU, na conformidade da certidão
de dívida ativa NE15030204500.Deu-se á causa o valor de R$454,47 em
22/01/2004. Pelo presente edital fica o executado (s), MARIA APARECIDA EZEQUIEL, devidamente CITADA para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida
de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo,
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC.
E, para que chegue ao conhecimento do executada que não poderá alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 20 de agosto de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS FIGUEIREDO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº8775/07 QUE LHE MOVE
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza
de Direito da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS
FIGUEIREDO, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e
Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos
de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº8775/07, que lhe move a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta
serventia em 19/11/1993 e redistribuído em 18/07/2007, conforme petição
inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de
Cr$2.840,00, em nov.1993. Pelo presente edital fica o executado (s), JOAQUIM GONÇALVES DOS SANTOS FIGUEIREDO, devidamente CITADO
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste,
ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do
executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
12 de setembro de 2012.
LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
JUIZA DE DIREIRO
EDITAL PARA CITAÇÃO DE ALFREDO FERREIRA DE MATTOS COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 11001/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, MMa. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ALFREDO FERREIRA DE MATTOS, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR
DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 11001/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 13/05/2003, e
redistribuído em 18/07/2007, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.734,23 em Abr-

2003. Pelo presente edital fica o executado (s), ALFREDO FERREIRA DE
MATTOS, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de
que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a
contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o
prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 12 de setembro de 2012
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE DAVID DINIZ COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB
Nº 5212/10 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, MMa. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), DAVID DINIZ, com endereço incerto e não
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO
FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº
5212/10, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 25/11/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de
R$3.225,56 em Nov.2010. Pelo presente edital fica o executado (s), DAVID
DINIZ, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta,
conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o
prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do
31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para
oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos
articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que
chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, aos 12 de setembro de 2012
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE LUCAS MACEDO GOMES COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1751/2011 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, MMa. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), LUCAS MACEDO GOMES, com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE
EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 1751/2011, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 14/12/2011, conforme
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o
valor de R$781,80, em Dez.2011. Pelo presente edital fica o executado LUCAS MACEDO 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 pagamento do valor executado é o de 5 (cinco)
dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias,
a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 12 de setembro de 2012
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO BARRETO PINDABA COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1051/2011 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, MMa Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOÃO BARRETO PINDABA, com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE
EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 1051/2011, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 06/12/11, conforme
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa
o valor de R$710,61, em Nov.2010. Pelo presente edital fica o executado
(s), JOÃO BARRETO PINDABA, devidamente CITADO para todos os atos
e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o
de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda
advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de
30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos,
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos,
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado,
que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta
cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 12 de
setembro de 2012
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE DONIZETE DA MOTA COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 5830/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, MMa Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOSE DONIZETE DA MOTA, com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE
EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 5830/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 06/12/11, conforme
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa
o valor de R$714,47, em Nov.2010. Pelo presente edital fica o executado
(s), JOSE DONIZETE DA MOTA, devidamente CITADO para todos os atos
e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o
de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda
advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de
30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos,
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos,
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado,
que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta
cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 12 de
setembro de 2012
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE FRANCISCO DE OLIVEIRA COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 6422/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, MMa Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), FRANCISCO DE OLIVEIRA com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE
EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,
processo nº 6422/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 30/11/2010 conforme
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa
o valor de R$771,87, em Nov.2010. Pelo presente edital fica o executado
(s), FRANCISCO DE OLIVEIRA, devidamente CITADO para todos os atos
e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o
de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda
advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de
30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos,
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos,
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado,
que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta
cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 12 de
setembro de 2012
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE SEBASTIÃO DOS SANTOS COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 5428/2010 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), SEBASTIÃO DOS SANTOS, com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 5428/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 25/11/2010, conforme petição
inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 03110710021000.Deu-se á causa o valor de R$807,30
em 08/11/10. Pelo presente edital fica o executado (s), SEBASTIÃO DOS
SANTOS, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de
que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a
contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o
prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo,
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 12 de setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE PAULO SERGIO DUARTE COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 947/2010 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), PAULO SERGIO DUARTE, 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 947/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 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 01351607006000.Deu-se á causa o valor de
R$655,94 em 25/10/10. Pelo presente edital fica o executado (s), PAULO
SERGIO DUARTE, devidamente CITADO para todos os atos e termos da
ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco)
dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias,
a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 12 de setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE SOFT WAY CONSULTORIA EM TECNOL.DA
INFORMAÇÃO S/C COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS
DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 618/08 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), SOFT WAY CONSULTORIA EM TECNOL.
DA INFORMAÇÃO S/C, 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 618/08, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia
em 29/10/2008, conforme petição inicial, referente a valores de PARCELAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa 00014415.Deu-se
á causa o valor de R$2.759,29 em 06/08/2008. Pelo presente edital fica
o executado (s), SOFT WAY CONSULTORIA EM TECNOL.DA INFORMAÇÃO S/C, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida
de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que
o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 12 de setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 14767/07 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), CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA, 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 14767/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 10/12/2007, conforme
petição inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 03330202014016.Deu-se á causa o valor
de R$704,73 em 21/11/2007. Pelo presente edital fica o executado (s),
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA, devidamente CITADO para todos os
atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra
transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é
o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda
advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de
30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos,
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos,
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado
que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta
cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 12 de
setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO LEAUDIN DE AVILA COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 13677/2007 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), JOÃO LEAUDIN DE AVILA, 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
13677/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 09/11/2006, redistribuída em
18/07/20007, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO
PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 0112081004400.
Deu-se á causa o valor de R$3.022,15 em 20/10/2006. Pelo presente edital fica o executado (s), JOÃO LEAUDIN DE AVILA, devidamente CITADO
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste,
ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do
executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
12 de setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE WANDERLEY LIMA GUIDI COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 13138/2007 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), WANDERLEY LIMA GUIDI, 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
13138/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 27/10/2006, redistribuída em
18/07/20007, conforme petição inicial, referente a valores de ALVARA/
TAXAS E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa 00010348.Deu-se á causa o valor de R$2.054,67 em
19/10/06. Pelo presente edital fica o executado (s), WANDERLEY LIMA
GUIDI, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que
o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar
do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos
articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que
chegue ao conhecimento do executado que não poderá alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, aos 12 de setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO DE CARVALHO COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS
SOB Nº 12989/2007 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), JOÃO DE CARVALHO, 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 12989/2007,
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA,
distribuída a esta serventia em 27/10/2006, redistribuída em 18/07/20007,
conforme petição inicial, referente a valores de ALVARA/TAXAS E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão de dívida ativa
00009691.Deu-se á causa o valor de R$1.848,99 em 19/10/06. Pelo presente edital fica o executado (s), JOÃO DE CARVALHO, devidamente CITADO
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste,
ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos
termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta
cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 12 de
setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE CARLOS H TEIXEIRA E OUTROS COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 2108/2007 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), CARLOS H TEIXEIRA 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 2108/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 02/09/2003, redistribuída
em 18/07/20007, conforme petição inicial, referente a valores de IPTU, na
conformidade da certidão de dívida ativa SE23080702000.Deu-se á causa
o valor de R$1.255,59 em 11/08/2003. Pelo presente edital fica o executado
(s), CARLOS H TEIXEIRA 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 12 de setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE FABIO DE SOUSA MACHADO COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 2779/2010 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), FABIO DE SOUSA MACHADO, 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 2779/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 12/11/2010,
conforme
petição inicial, referente a valores de ASFALTO E IMPOSTO TERRITORIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 01151106021000.Deu-se
á causa o valor de R$1.013,65 em 25/10/10. Pelo presente edital fica o
executado (s), FABIO DE SOUSA MACHADO, devidamente CITADO para
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste,
ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do
executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
12 de setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ARTUR GOMES DA SILVA COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 2678/2010 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), ARTUR GOMES 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
nº 2678/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 12/11/2010, conforme petição inicial, referente a valores de ASFALTO E IMPOSTO TERRITORIAL,
na conformidade da certidão de dívida ativa 01151209050000.Deu-se á
causa o valor de R$1.535,97 em 25/10/10. Pelo presente edital fica o executado (s), ARTUR GOMES 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 12 de
setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE SERGIO PAULO DE SOUZA POLLI ME COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 13088/2007 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), SERGIO PAULO DE SOUZA PÓLLI 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 13088/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 27/11/2006, REDISTRIBUIDA EM 18/07/2007, conforme petição inicial, referente a valores de
ALVARA/TAXAS E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade
da certidão de dívida ativa inscrição municipal 00010106. Deu-se á causa
o valor de R$485,27 em 19/10/2006. Pelo presente edital fica o executado
(s), SERGIO PAULO DE SOUZA POLLI ME, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando
ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o
de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos,
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos,
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado
que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta
cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 12 de
setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
-EDITAL PARA CITAÇÃO DE CARLOS RAMOS DA SILVA E OUTROS COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 9908/2007 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), CARLOS RAMOS DA SILVA 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 9908/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 04/09/2000, redistribuída em
18/07/2007, conforme petição inicial, referente a valores de IPTU, na conformidade da certidão de dívida ativa inscrição municipal NE34040502906.
Deu-se á causa o valor de R$1.070,73 em 17/08/2000. Pelo presente edital
fica o executado (s), CARLOS RAMOS DA SILVA 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 12 de
setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE FERNANDO J ANTUNES DE ARAUJO COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 8398/2007 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), FERNANDO J ANTUNES DE ARAUJO, 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 8398/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 27/11/2006, redistribuída
em 18/07/2007, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO
PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa inscrição municipal
0116131200300. Deu-se á causa o valor de R$5.542,05 em 20/10/2006.
Pelo presente edital fica o executado (s), FERNANDO J ANTUNES DE
ARAUJO, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que
o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar
do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação
da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento do executado que não poderá alegar ignorância, expediu-se
o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, aos 12 de setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ELIAS MARTINS DA SILVA COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS
SOB Nº 7898/2007 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), ELIAS MARTINS 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
nº 7898/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 22/12/2005, redistribuída em
18/07/2007, conforme petição inicial, referente a valores de ASFALTO, na
conformidade da certidão de dívida ativa NE 65062300100. Deu-se á causa
o valor de R$656,06 em 12/12/2005. Pelo presente edital fica o executado
(s), ELIAS MARTINS 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 12 de setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
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Com campanha impecável, Pinda
segue na Copa São Paulo de Futebol
Divulgação

A Seleção Sub 17 de Pindamonhangaba inicia a segunda fase da 28ª Copa Paulista de Futebol masculino
contra PM Amparo/Semelc,
de São Paulo, no campo do
Centro Esportivo ‘João do
Pulo’, no sábado (15), às 15
horas. Os garotos de Pinda
ficaram com a primeira colocação do grupo ‘E’ com 34
pontos, sendo a equipe que
mais somou pontos durante a
primeira fase da competição.
A segunda fase foi dividida em quatro grupos, com
quatro times cada. Pindamonhangaba está no grupo ‘K’
com CDC Cleuza Bueno,
de Campo Limpo Paulista;
Aberv Barcelona, de São Caetano do Sul e PM Amparo/
Semelc, de São Paulo. Os jo-

gos serão de turno e returno
e os dois primeiros colocados
de cada grupo classificam-se
para as quartas de final.
O bom desempenho na
primeira fase, com oito vitórias em dez jogos, trouxe
mais confiança à Seleção Sub
17 de Pinda. O treinador Agnaldo José Noronha (Guina) garantiu que a equipe
está focada para a segunda
fase, e a presença do público ajudará os atletas a conquistarem os pontos necessários. “Ficar em primeiro
na classificação de um torneio com mais de 20 equipes do Estado de São Paulo
é muito difícil. Nós conseguimos isso e agora estamos
confiantes para a próxima
fase”, relatou Guina.

Final de semana
com jogos decisivos
no futebol amador
O domingo (16) será de
grandes decisões nos campos de Pindamonhangaba. O
futebol amador, categorias 1ª
Divisão e o “Quarentão”, está
em fase de decisão. As partidas do Quarentão têm início a
partir das 8 horas e da 1ª Divisão às 10 horas.
Pela 1ª Divisão, o Ipê II recebe o Vila São José, no “Macedão”. Depois do placar de 1 x
1, vai garantir a passagem para
a final quem vencer no tempo
normal, em caso de empate a
decisão será nos pênaltis.
No campo “Ramirão”, o
Sapopemba, depois de vencer
por 1 x 0, enfrenta o Jardim
Cristina, para quem somente

a vitória interessa. Para evitar o empate e não dar a vaga
da final para o Sapopemba, o
time do Jardim Cristina tem
que vencer com mais de um
gol, porque caso a diferença
seja apenas de um, a decisão
vai para os pênaltis.
Na categoria Quarentão,
no Bosque, o Estrela recebe
o Bandeirantes, e a vitória é
essencial, porque após a derrota de 1 x 0, o Estrela tem
que passar pelo adversário.
A situação da Vila São José é
igual à citada acima. O campo Vicente de Oliveira (Carrapatão) será palco da disputa
entre os donos da casa e o embalado Comercial Mombaça.

Pinda Rugby enfrenta
“Alto do Tietê” no
“João do Pulo”
No sábado (15), às 18 horas, no CE “João do Pulo”, a
equipe Pinda Rugby irá fazer
o segundo jogo amistoso na
categoria Union (15 jogadores) contra o Alto do Tietê
de Mogi das Cruzes – SP. A
equipe do Alto Tietê participa do Campeonato Paulista B
mas passou por uma reformulação e alguns jogadores vão
estrear no jogo de sábado.
O Pinda Rugby estreou na
categoria Union perdendo em
casa para equipe de Resende-RJ por 26 x 5. A equipe carioca é bem estruturada e
também participa do Campeonato Carioca B.
Em Pindamonhangaba o
trabalho ainda está no início
para formar uma equipe na
categoria Adulto de Union
(15 jogadores). Apesar da
procura pelo esporte estar
aumentando na cidade, hoje
o Pinda Rugby só consegue
formar uma equipe de Sevens

(7 jogadores) que já tem uma
boa experiência, tendo participado dos Jogos Regionais e
vários torneios, conseguindo
bons resultados.
A equipe de Union começou a ser preparada há três
meses e os amistosos visam
trazer experiência para os jogadores.
Crianças e adultos interessados em participar e conhecer um dos esportes que
mais cresce no Brasil, e em
Pindamonhangaba,
devem
comparecer aos treinos, que
acontecem no CE “Zito”, em
Moreira César, às segundas-feiras das 19h30 às 21 horas,
quintas-feiras das 19 às 21
horas e sábados 9 às 12 horas.
No CE “João do Pulo” acontecem treinos todas as terças-feiras das 19 às 21 horas.
Mais informações pelo telefone (12) 8858-6840 ou pelo
e-mail: rugbypinda@hotmail.
com

Meninos do sub 17
treinam forte para
arrancada ao título

“Casa do Norte” é campeã da
Copa Comércio de Futsal

Divulgação

A 4ª Copa do Comércio
de Pindamonhangaba consagrou a equipe da Casa do
Norte campeã numa vitória
por 3 a 0 contra Reciclagem
Imperial. Na decisão do terceiro lugar, a Imobiliária Batista venceu o Mantiqueira
por 4 a 3 e ficou com o bronze. Os jogos aconteceram no
ginásio do Alto Tabaú, na
quarta-feira (12).
Com a primeira colocação do grupo ‘B’ na primeira
fase, a Casa do Norte confirmou o favoritismo mostrado
desde o início da competição,
e com os gols de Brunão,
Tê e João Carlos, na final, a
equipe comemorou o título.
O torneio teve início em
agosto e contou com nove
equipes, distribuídas em dois
grupos, um de 5 e o outro de

Equipe da “Casa do Norte” comemora título conquistado no ginásio do Alto Tabaú

4. Os dois melhores classificaram para as semifinais.
O jogador Marcos, do Man-

tiqueira, foi o artilheiro da
competição com 7 gols. Os
campeões da Casa do Norte

ainda foram premiados com a
defesa menos vazada, sofrendo apenas três gols.

Escolinha de Malha decide vaga para
a final do Campeonato Paulista
Divulgação

No sábado (15), às 9
horas, no campo do CTI
em Taubaté, o time de malha Juvenil de Pindamonhangaba, Sejelp/Ferroviária, pode fazer história e
decidir a vaga para a grande final do Campeonato
Paulista. A partida ocorrerá contra a equipe de São
Sebastião, e passando por
esse adversário, Pinda vai
se encontrar com São José
dos Campos.
Após 13 anos da última conquista, o bicampe-

onato pode vir. Pinda precisa
derrotar São Sebastião, umas
das melhores escolinhas do
país, que conta com dois atletas campeões brasileiros na
categoria Adultos. O jogo vai
ser decidido em uma partida
de 10 lances. Caso vença,
Pindamonhangaba será a única cidade a chegar a duas finais do Campeonato Paulista.
A Escolinha de Malha tem
o total apoio da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, através da Secretaria de
Esportes, Liga Municipal de

Malha, que em parceria com a
AA Ferroviária também conta

com o patrocínio da Associação Abdala Sport’s.
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Na sexta, futsal feminino pega
o Paraná pela Liga Nacional
Divulgação

Na maior competição do
futsal do Brasil, Pinda encara o Paraná nesta sexta-feira
(14), às 19h30, no ginásio da
Associação Atlética Ferroviária, com entrada gratuita. O
grupo “B” do torneio acontece em Pinda desde terça-feira (11), com cinco times
(Ceará, São José dos Campos, Paraná e São Paulo). O
grupo “A” tem sede em São
Caetano do Sul e o “C” em

Caçador, Santa Catarina.
Na partida de estreia, Pinda empatou com Cotia por
2 a 2 com gols de Jéssica e
Rafa. Durante o fechamento
desta edição, a equipe pindense jogava contra São José
dos Campos e não tivemos a
atualização do resultado até o
fechamento. No sábado (15),
Pinda enfrenta o Nacional
Gás/Unifor, do Ceará, pela
última rodada da competição.

Futsal masculino deﬁne
classiﬁcação na Liga
Paulista jogando em casa
Talita Leite

Pinda estreou com empate e agora busca uma vitória,
jogando em casa, contra a equipe do Paraná

Público lota o “Juca Moreira” para
ver Funvic Pinda x Sesi/SP
LUIS CLAUDIO ANTUNES
Os torcedores compareceram em massa, na noite
da quarta-feira (12), ao ginásio de Esportes Juca Moreira, para assistir ao jogo
entre
Pindamonhangaba
(Funvic/Mídia) e Sesi/SP,
válido pelo returno da Divisão Especial do Campeonato Paulista de Vôlei.
Pouco antes da partida,
o ginásio já estava lotado, e
os torcedores fizeram uma
grande festa durante todo o
jogo, gritando, batendo palmas e incentivando, a todo
momento, o time pindense.
Dentro de quadra, o
time do técnico João Marcondes enfrentou a fortíssima equipe do Sesi/SP, comandada pelo ex-jogador
da Seleção Brasileira, Giovani Gávio, acostumado a
enfrentar e vencer grandes
equipes do Brasil.
Embora o placar final
tenha apontado vitória por
3 a 0 em favor do Sesi/SP,
o jogo não foi fácil para o
time da capital. No primeiro set, o Sesi venceu por
25/17, mas no segundo e

Apenas o empate garante a classiﬁcação para Pinda

Luis Cláudio Antunes/Portal R3

terceiro sets, o time paulistano encontrou uma grande
dificuldade, e acabou vencendo por uma diferença
mínima: 25/22 e 25/23.
“Mesmo perdendo por
3×0, gostei muito do jogo,
Pindamonhangaba mostrou
raça e empolgou os torcedores, estou muito feliz por
ter vindo aqui torcer por
nossos atletas”, disse uma
torcedora presente no ginásio.
E foi assim mesmo. O
público se empolgou, torceu e incentivou muito os
jogadores da Funvic/Mídia
Fone. Além disso, o grande
público que lá esteve, mostrou que um projeto bem
realizado e divulgado, atrai
a atenção dos torcedores e
a tendência é que cada dia
mais, tenhamos mais público torcendo nos ginásios de
Pindamonhangaba.
Próximo desafio
Pindamonhangaba não
terá muito tempo para descanso. Já neste sábado (15),
a equipe volta a jogar em
casa diante do São Caetano.
O jogo será no “Juca Moreira”, com início às 18 horas.

Lance do jogo entre Pinda e Sesi, pela Divisão
Especial do Campeonato Paulista de Vôlei

A equipe de futsal masculino de Pindamonhangaba derrotou Suzano por 3 a
2 pela primeira partida das
quartas de ﬁnal da Liga Paulista de Futsal. O jogo foi na
quarta-feira (12), na cidade
dos adversários. Com a terceira posição do grupo B na
primeira fase, e a quarta colocação no geral, Pinda tem a vantagem de disputar o segundo jogo
das quartas de ﬁnal em casa, que
será na terça-feira (18), às 21
horas, no ginásio da Associação
Atlética Ferroviária, com transmissão ao vivo da Sportv.
A vitória contra Suzano

trouxe conﬁança para a equipe na próxima partida. O assistente técnico do time pindense,
Adilson Caju, enfatizou que o
placar positivo da equipe de
Pinda foi excelente para dar
mais conﬁança no próximo
jogo. “Saímos vencendo contra eles com os gols do Tiago
e Didi, então nossa equipe foi
bem desde o começo. O importante agora é ter um novo
resultado positivo para a gente
avançar”, comentou.
Se Pinda passar para as
semiﬁnais, os adversários poderão ser Orlândia, Campinas,
Guarulhos ou Corinthians.

Paixão por Esporte
Talita Leite

Torcida dá show à parte no
ginásio de Esportes do Juca
Moreira
Pindamonhangaba recebeu na noite da última
quarta-feira (12), no ginásio de Esportes do Juca
Moreira, o duelo entre Funvic / Mídia Fone e Sesi-SP.
Como já era de se esperar, o confronto válido pela
Divisão Especial do Campeonato Paulista de Voleibol
Masculino de 2012, acabou com vitória do Sesi-SP
pelo placar de 3 sets a 0.
O Sesi venceu o embate com parciais de 25/17,
25/23 e 25/22, mas o destaque do jogo foi outro.
O público que lotou o ginásio de Esportes do Juca
Moreira fez uma festa belíssima e deu um show à
parte. O torcedor apoiou Pindamonhangaba do início
ao ﬁm, reconhecendo o esforço de cada atleta.
O elenco da Funvic / Mídia Fone tirou forças
das arquibancadas e, na medida do possível,
conseguiu fazer frente ao adversário que, aliás, era
reconhecidamente mais forte.
A Princesa do Norte foi sim superada, mas vendeu
caro o resultado,
principalmente no segundo e no terceiro set, quando
o nervosismo inicial já havia sido superado.
A derrota diante do Sesi-SP não pode ser encarada
como anormal, pelo contrário. Com menos de três
anos de vida, o time masculino de vôlei do Sesi-SP
ostenta um currículo respeitável.
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“Juca Moreira” foi completamente tomado pela torcida
A equipe que é atualmente comandada pelo ídolo do
voleibol nacional, Giovane Gávio, foi campeã paulista em
2009 e 2011, tricampeã da Copa São Paulo em 2009, 2010
e 2011, campeã da Superliga (2010/2011) e campeã SulAmericana (2011).
No sábado (15), Pindamonhangaba já tem novo
compromisso pelo Campeonato Paulista. A equipe volta a
jogar dentro de casa, dessa vez contra os representantes
de São Caetano.

