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O goleirão Felipe,
do Sapopemba,
garantiu a vitória
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Sapopemba vence o “Amador 2012”
e faz festa em Moreira César
Akim/Agoravale

Jogadores do Sapopemba, campeão da primeira divisão do Amador de Pindamonhangba, comemoram levantando a taça conquistada nos pênaltis

O time da A.A. Sapopemba é
o campeão invicto do "Amador
de 2012" de Pìndamonhangaba.
O título inédito foi conquistado
após apertada disputa com o
Vila São José. As duas equipes
protagonizaram a primeira final
totalmente distrital, o que garantia antecipadamente a festa
em Moreira César.
No fim de semana também
sagraram-se campeões o time
do Comercial Mombaça no "Quarentão" e a equipe Sub11 da
Ferroviária conquistou o tricampeonato.
A Tribuna do Norte traz nessa edição um poster do grande
campão do Amador 2012. Em
2011 o Sapopemba conquistou o
título da Segunda Divisão, mostrando que chegou com muita
força no cenário do futebol de
Pindamonhangaba. A base da
equipe é mantida desde 2010.
O goleiro Felipe defende a seleção de Pinda e o meia Rafael
Hernandes, joga na seleção de
Futsal da cidade.
Esportes 12

Futsal Sub20 conquista o
3º lugar na Taça Brasil
O futsal feminino de Pindamonhangaba conquistou o terceiro lugar na categoria Sub20
na Taça Brasil, disputada semana passada em Guarulhos.
Foram dez times divididos
em dois grupos de cinco. Pinda
venceu três dos quatro jogos da
primeira fase, perdendo apenas
para o Barateiro Futsal, de Santa Catarina, por 3 a 2. Os nove
pontos garantiram a segunda
colocação do grupo e classificou
Pindamonhangaba na semifinal, onde perdeu para Estrela
Guarulhos por 1 a 0. Com a boa
colocação na primeira fase, automaticamente o time de Pinda
conquistou a terceira posição.
O treinador Marcos Derrico elogiou as meninas e parabenizou

previsão
do tempo
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Árvore foi transplantada da Avenida N.S. do Bom Sucesso para o Bosque

Futsal Feminino conquistou mais um importante título

a equipe pelo bom resultado.
“É uma competição dificílima no
Sub20 e vencemos times como
o Fluminense, Araguaia e Petrolina. As meninas campeãs do

Paulista em 2011 não puderam
participar porque não têm mais
20 anos, então tivemos que reformular a equipe e elas estão
de parabéns, ressaltou Derrico.

Terça-feira - 25/9

Quarta-feira - 26/9

Nublado e
pancadas
de chuva
TEMP. MÍNIMA 17ºC
TEMP. MÁXIMA 26ºC

Chuva
TEMP. MÍNIMA 8ºC
TEMP. MÁXIMA 17ºC

Dia da Árvore
foi comemorado
no Bosque da
Princesa

Confira os trabalhos da
Câmara Municipal no
Informativo Legislativo
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Quinta-feira - 27/9
Nublado
TEMP. MÍNIMA 8ºC
TEMP. MÁXIMA 16ºC

Sexta-feira - 28/9
Parcialmente
nublado
TEMP. MÍNIMA 8ºC
TEMP. MÁXIMA 18ºC

Sábado - 29/9
Probabilidade
de Chuva
TEMP. MÍNIMA 17ºC
TEMP. MÁXIMA 25ºC
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Editorial

O importante...

É primavera!
E chegou a primavera! Estação das flores e da natureza, quando as árvores voltam a florir... Na última sexta-feira, dia 21, foi comemorado o Dia da Árvore, com
eventos por toda a cidade e, em especial, uma bonita
festa realizada pela Prefeitura no Bosque da Princesa.
Após uma madrugada e início de manhã chuvosos, até
o sol saiu para não estragar a festa das crianças que
compareceram para plantar mudas nativas e levar para
casa uma lição muito importante, que é dar valor para
a natureza.
A Prefeitura tem feito sua lição de casa. São mais de
220 mil árvores plantadas nos últimos anos, em recuperação de matas ciliares, áreas verdes, Áreas de Proteção Permanente e apropriadas para calçadas. Além
disso, a parte de Meio Ambiente, que é responsabilidade da Secretaria de Governo, está cada vez mais fortalecida, com a criação de mais dois departamentos, o de
Parques e o de Licenciamento Ambiental, que vieram
somar ao Departamento de Meio Ambiente e ao Parque
Natural Municipal do Trabiju.
Plantio de árvores, educação ambiental (pois não
basta plantar, tem que manter), doação de mudas para
munícipes... essas são algumas das ações realizadas
para aludir ao dia da árvore. Inclusive, durante o evento no Bosque outro fato até então inédito foi realizado:
o transplante de uma árvore que seria derrubada na
avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, para a duplicação da pista, e que foi replantada no Bosque da
Princesa. Com essa nova atitude, a intenção é resgatar
mais de cem árvores ao longo da avenida, impedindo
que sejam derrubadas.
É claro que a preocupação enquanto meio ambiente
não para por aí. Preservação dos rios e córregos,
da qualidade do ar, a reciclagem como um todo,
a manutenção da fauna e da flora também estão no
leque de funções realizadas. Mas hoje é o dia de se
falar em árvore.
E sendo assim, como não lembrar da ilustre figura de João Pedro Cardoso? O pindamonhangabense
criador da primeira festa da árvore, em 1902, que
deu origem a essa data temática, comemorada pelo
país inteiro...
Dr. João Pedro Cardoso é exemplo que deve ser seguido por todos os cidadãos. Em nossa cidade, ele é
patrono da tradicional escola, nome de rua e do Viveiro
Estadual. Também leva seu nome a principal honraria
ambiental concedida pelo Governo do Estado, a “medalha João Pedro Cardoso de Meio Ambiente”, especialmente, neste ano, entregue às personalidades de destaque no meio, durante a Conferência da ONU Rio +20.
A manutenção da vida na Terra depende da consciência de se proteger as árvores e a natureza como
um todo. Que a entrada da primavera e as belezas que
vêm com ela, sirvam para reflexão: temos feito a nossa
parte para deixar um planeta melhor para as próximas
gerações?

Certamente não lembramos
do nosso primeiro ato de escrever.
Como será que foi o nosso primeiro
traço segurando um lápis ou uma
caneta?
Mesmo não lembrando do primeiro ato de escrever ou desenhar,
até hoje este momento é muito importante, pois ele é a base da nossa
caligrafia.

Quando pensamos na escola e
principalmente nas atividades em
sala, não vamos nos lembrar de
todas as atividades que realizamos,
não nos lembraremos de todas as
provas, de todos os exercícios para
nota. Mas sabemos que tudo isso
foi valido e necessário para o nosso
desenvolvimento.
Nós não temos o controle de

quantas vezes por dia nós realizamos uma leitura, mas acontece que
estamos lendo a todo momento. E
como isso é importante, faz parte do nosso viver. Não importa
se estamos lendo o rótulo dos
produtos na geladeira, as placas
de trânsito, uma mensagem de alguém especial.
O importante é ler e viver, viver

e ler. Podemos não lembrar de todos os livros que já lemos, de todas
as notícias dos jornais, de todas as
colunas das revistas de moda. Mas
sabemos que tais leituras, alimentaram nossa sabedoria e inteligência.

Pedagoga: Fabíola
http://ventaniadosaber.blogspot.com

Pinda comemora Semana Municipal do Idoso
O Conselho Municipal do Idoso,
juntamente com as Associações do
Centro de Convivência para Idosos
e as Instituições de Longa Permanência para Idosos, em parceria
coma Secretaria de Saúde e Assistência Social, irão comemorar a Se-

mana do Idoso entre os dias 25 de
setembro até 1º de outubro de 2012.
Várias atividades serão realizadas nestes dias envolvendo as associações, as entidades e o público
da 3ª idade em geral.
O encerramento será no dia 1º

de outubro com um almoço de confraternização no Restaurante Colmeia,
data em que se comemora o “Dia Nacional do Idoso” (Lei Nº 11.433, de 28
de dezembro de 2006).
O Conselho Municipal do Idoso propôs à Câmara Municipal de

Pindamonhangaba, através do
Ofício n. 010/2012/CMI, instituir
através de Lei, a “Semana Municipal do Idoso” para que esta data
seja incluída no calendário oficial
de eventos do município a partir
do próximo ano.

Tira-Dúvidas Eleições 2012

Lista dos candidatos a vereador de Pindamonhangaba

Nome Completo
ABDALA SALOMÃO NETO
ADERBAL MARCELINO DE OLIVEIRA
AGOSTINHA OLIVEIRA ALVES SIQUEIRA
AIRES FERREIRA DOS SANTOS
AIRTON CESAR
ALEXANDRE LUIS DE PAULA CASTRO
ALEXANDRE MASAHIKO TSUBOTA
ALLAN KARLINGSTON FERNANDES DOS SANTOS
ANA RENATA LAZARIM
ANDERSON DE CAMARGO LEITE
ANDREIA LOPES CATHALÁ
ANTONIO ALVES DA SILVA
ANTONIO CASSIANO JUNIOR
ANTONIO CLAUDIO VENANCIO
ANTONIO DA CUNHA
ANTONIO ERNESTO DE SOUZA
ANTONIO EUDES PEREIRA
ANTONIO FERNANDO MOURÃO DA SILVA
ANTONIO ROGERIO FERREIRA DE MATTOS
ANTONIO ROMEU MARTINS
APARECIDA GONÇALVES DUBSKY DE OLIVEIRA
APARECIDA PEREIRA RODRIGUES DA SILVA
ARGEMIRO COELHO DA SILVA
AUXILIADORA RITA DE TOLEDO
BENEDITO DAS GRAÇAS ALMEIDA
BENEDITO DONIZETI FERREIRA
BETANIA BANDIOLI DE BRITTO
CARLOS ANTONIO BATISTA
CARLOS DANIEL ZENHA DE TOLEDO
CARLOS EDUARDO DE MOURA
CARLOS FERNANDO REIS DA SILVA
CARLOS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO
CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
CASSIO LUIZ SANTOS PINHEIRO
CELIA JACINTHO RIBEIRO LEITE
CINTHIA MARCONDES MOREIRA MUNIZ
CLAUDETE APARECIDA HORTA
CLAUDIA IVANIA FERNANDES
CLAUDIO ANDERSON TOTARO
CLAUDIO FERREIRA GONÇALVES
CLAUDIO SEVERO BEZERRA
CONCEIÇÃO APARECIDA ELIAS SORIANO
DANIEL FONSECA FRANCISCO
DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS
DANIEL LUCIANO RAMOS
DANIEL RODRIGUES GONÇALVES FERREIRA
DIRCEU ALVES DE MORAES
DONIZETE PEREIRA
DOUGLAS ALMEIDA DOS SANTOS
DOUGLAS ERNESTO
EDMAR ALVES DE OLIVEIRA
EDNEIA APARECIDA TEIXEIRA
EDSON ALVES MARIANO
EDSON ROBERTO FERREIRA
EDUARDO DOS SANTOS
EDUARDO KOGEMPA DA COSTA
EDUARDO RAMOS DA SILVA
ELAINE APARECIDA AMARAL
ELEANDRO HENRIQUE DE SOUZA
ELENIR ROSANI CAVALCANTE PEDRÃO
ELI JOSE DE OLIVEIRA
ELIANA MARIA GALVÃO WOLFF
ENEAS SILVA DOS SANTOS
ERIC FABIANO SARTORATO DE OLIVEIRA
ESTELA ELIANE ROCHA DOS SANTOS
FABIANA ARAUJO DOS SANTOS
FABIANA PIRES DOS SANTOS
FARVARDIN ASAZADEH ASGARABADI
FELIPE FRANCISCO CESAR COSTA
FERNANDA GONÇALVES DE MELO
FERNANDA HELENA SILVA
FRANCISCA DA SILVA MONTEIRO
FRANCISCO ASSIS BATISTA LOPES
FRANCISCO RODRIGUES VARGAS
FRANK JAMES SIMPLICIO SILVA
GASTÃO JOSE SCHMIDT
GENI DIAS RAMOS
GERMANO SILVA DE RIVERA
GILBERTO IVO DOS SANTOS
GILVANE DA SILVA
GIOVANA DA SILVA GUERDÃO
GRACIL RIBEIRO GREGORIO DUBSKY
HEITOR JOSE DE AZEVEDO
IARA CRISTINA DA COSTA
INALDO SOARES DE FREITAS
IVADIL PEREIRA
IZABEL CANDIDA VIEIRA DE AGUIAR
JAIR ANTONIO ROMA
JAIRO LUIZ MARCONDES DE OLIVEIRA
JAIRO SOARES CYPRIANO
JÂNIO ARDITO LERÁRIO
JOÃO ALVES
JOÃO CARLOS EVANGELISTA DE SOUZA
JOÃO DONIZETE DE FARIA
JOÃO MORENO DE SOUZA FILHO
JOÃO PAULO GONÇALVES DE SOUZA
JOAQUIM VIEIRA ALVES
JORGE ELIAS RIBEIRO
JORGE LUIS GUIMARAES
JORGE PEREIRA ALVES
JOSE ANTONIO
JOSE AURINALDO DO ANGELO
JOSE CARLOS GOMES
JOSE DIMAS MARCONDES DE AQUINO
JOSE EDUARDO MOREIRA DA SILVA
JOSE FERNANDES DA COSTA SEGUNDO
JOSÉ FERNANDO DA SILVA
JOSE FLAVIO COSTA
JOSÉ IZALMIR DE FREITAS
JOSE LAERCIO BALBO
JOSE LAERTE DA SILVA GUIMARAES
JOSE LOPES JUNIOR
JOSE LUIZ ALVES GONÇALVES
JOSE LUIZ PEREIRA BONFIM
JOSE MARIA RODRIGUES
JOSE MARIA RODRIGUES MENDES
JOSE NILSON DE SALES

Nome Urna
ABDALA
PARDAL DA PREFEITURA
DONA AGOSTINHA
AIRES
PASTOR PROFESSOR AIRTON
PROF BIRO
ALEXANDRE MASAHIKO TSUBOTA
ALLAN ROGI NOIVAS
RENATA LAZARIM
ANDERSON CAMARGO
ANDREIA CATHALÃ
TONINHO DA FARMACIA
JUNIOR CASSIANO
CLAUDIO VENANCIO
TONINHO DO ARARETAMA
ERNESTO DO SINDICATO
EUDES FORTALEZA
FERNANDO DO MEL
TONINHO MINÉ
ROMEU DO SINDICATO
CIDINHA DUBSKY
CIDINHA DO TAUBATÉ
PROFESSOR ABENÇOADO
DORA TOLEDO
DITINHO
DITINHO FUTSAL
IRMÃ BETANIA
CORONEL BATISTA
DR ZENHA
MAGRÃO
FERNANDO FRANGÃO
CURU DO PASTEL
SARGENTO OLIVEIRA
CARLOS DO MERCADO
CASSIO O HOMEM DA RECICLAGEM
CELIA JACINTHO
CINTHIA MUNIZ
CLAUDETE
CLAUDIA IVANIA
CLAUDIO TOTARO
NÊ DO JARDIM REGINA
CLAUDIO LANCHES
SISSA SORIANO
DANIEL PANTERA
NATAL
LUCIANO DO BUGUINHO
DR. DANIEL FERREIRA
DIRCEU
DENTINHO
DOUGLAS DA ACADEMIA
DOUGLAS ERNESTO
EDMAR DA VAN
EDNEIA
SARGENTO MARIANO
TIO DÃO
EDUARDO DO BOSQUE
EDU KOGEMPA
CURRILA
ELAINE DO ARTESANATO
BOLINHA
ELENIR CALVACANTE
ELI DO FEITAL
ELIANA WOLFF
ENEAS
PROFESSOR ERIC
ESTELA DO CAMPINAS
FABIANA ARAUJO
FABIANA PIRES
TALIBAN
FELIPE CESAR - FC
FERNANDA GONÇALVES
PROFª FERNANDA
KINCA
CHICO LOSIL
XIKO DA FARMÁCIA
JAMES UII...
GASTÃO
DONA GENI
PROF. GERMANO
GIL BOURDON
DR GILVANE DENTISTA
GIOVANA S GUERDÃO
PROFª. GRACIL
CARÇUDO
IARA ASSISTENTE SOCIAL
INALDO
IVADIL PEREIRA
BEL DO VALE CAP
DOUTOR JAIR
JAIRÃO
JAIRO CYPRIANO
JÂNIO
DR. JOÃO ALVES (JOTA)
PROFESSOR BATATA
DONIZETI PASIN / MARRECO
PROFESSOR JOÃO MORENO
JOÃO PAULO GONÇALVES
JOAQUIM VIEIRA
JORGE ELIAS
JORJÃO DA RECICLAGEM
JORGE DA FARMACIA
JOSE ANTONIO CANELA
ZEZINHO DO FRETE
CAL
DIMAS - DIMÉ
EDUARDO MOTORISTA
COSTA SEGUNDO
JOTA FERNANDO SEGURANÇA
FLAVINHO DO VILA RICA
MILÉU
LAERCIO BALBO
ZE BEDEU
JOSE LOPES DA CAIXA
ZE DO LABORATORIO
ZE LUIZ TOPOGRAFO
ZE MARIA
CEARA DA CIDADE JARDIM
CARIOQUINHA

Numero
45500
33033
22000
13600
20123
45999
27888
22622
45555
20345
45513
12345
45222
28515
15510
22012
11113
43043
13333
13123
31421
22119
15007
25123
23999
17789
15987
15200
11555
23123
15000
31333
11321
33333
28813
31031
20789
44000
20135
36036
15775
28015
15456
10910
44025
70123
22456
25300
44165
70222
70700
13113
50123
15555
22166
43210
13310
44044
22800
22222
25222
19456
13001
65656
22123
33321
45333
11811
10321
15015
36127
44566
19245
43343
11611
28007
12200
23233
13108
70339
11123
55100
20000
44123
22066
15651
13800
19555
23652
12100
11565
45645
25559
20151
44789
23119
20020
70001
40040
10222
43161
23500
19510
14230
11234
36122
17456
33456
27231
19333
40181
17017
45051
36123
22022
43656
20013
28600

Partido
PSDB
PMN
PR
PT
PSC
PSDB
PSDC
PR
PSDB
PSC
PSDB
PDT
PSDB
PRTB
PMDB
PR
PP
PV
PT
PT
PHS
PR
PMDB
DEM
PPS
PSL
PMDB
PMDB
PP
PPS
PMDB
PHS
PP
PMN
PRTB
PHS
PSC
PRP
PSC
PTC
PMDB
PRTB
PMDB
PRB
PRP
PT do B
PR
DEM
PRP
PT do B
PT do B
PT
PSOL
PMDB
PR
PV
PT
PRP
PR
PR
DEM
PTN
PT
PC do B
PR
PMN
PSDB
PP
PRB
PMDB
PTC
PRP
PTN
PV
PP
PRTB
PDT
PPS
PT
PT do B
PP
PSD
PSC
PRP
PR
PMDB
PT
PTN
PPS
PDT
PP
PSDB
DEM
PSC
PRP
PPS
PSC
PT do B
PSB
PRB
PV
PPS
PTN
PTB
PP
PTC
PSL
PMN
PSDC
PTN
PSB
PSL
PSDB
PTC
PR
PV
PSC
PRTB

Nome Completo
JOSE RAUDAMEDES MOREIRA DA SILVA
JOSE TIAGO DE CAMPOS
JOSE VIEIRA DA SILVA
JUAREZ LOYOLA JUNIOR
JULIA BERNARDO CAMILO
JULIANA ANTUNES DA COSTA
JULIO CESAR BARBOSA
JURACI DO CARMO DA SILVA SANTOS
JUVENAL JOSÉ DE OLIVEIRA
KLEBER PEREIRA FILHO
LEILA APARECIDA SILVA DO ROSARIO
LIGIA MARIA DE AZEVEDO
LINCOLN EDUARDO GONÇALVES DA SILVA
LISA MARIA CORTEZ CAVALHEIRO
LUCIA MARIA DOS SANTOS MOURA
LUCIANO DE OLIVEIRA HONORIO
LUCILENE PEREIRA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
LUCIMARA DE SOUZA
LUIS ADRIANO MOREIRA
LUIS ANTONIO SILVEIRA
LUIZ CARLOS CARDOSO
LUIZ CARLOS LEITE
LUIZ CARLOS RIBEIRO
LUIZ CARLOS SEBASTIÃO
LUIZ CLAUDIO DA COSTA PEREIRA
LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA
MAGDA FELIX PEREIRA
MARA CRISTINA CESAR RIBEIRO CANDIDO
MARCELO AUGUSTO FAVORIN
MARCELO DOS SANTOS
MARCIO ALEXANDRE DA SILVA
MARCO ANTONIO DE SALLES
MARCO AURÉLIO DE MOURA FREITAS
MARCOS ANTONIO ALVES DA COSTA
MARCOS AURELIO VILLARDI
MARIA APARECIDA BUENO DE LIMA
MARIA APARECIDA CALADO
MARIA APARECIDA IDA ESCOSSIO DA SILVA BORGES
MARIA DA CONCEIÇÃO GALVÃO DE SALLES DIAS
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS VALERIO
MARIA DE FATIMA SANTOS
MARIA DIONISIA GASTAO
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA
MARIA ELISABETE BASSI
MARIA ELISABETH TOTH RENDA
MARIA FERNANDA GOMES GUERREIRO FRANCO
MARIA ILDA GONÇALVES NOGUEIRA
MARIA RITA BRASIL DOS SANTOS
MARIA ROSELI FERNANDES MACHADO BORDIN
MARILDA FONSECA DE LIMA ROCHA FERREIRA
MARINO SOARES DE SOUZA
MARIO AUGUSTO MONTEIRO
MARIO EDUARDO DA SILVA
MARIO HIDEAKI KOBAYASHI
MARTIM CESAR
MATHEUS MOURA LEITE DE OLIVEIRA
MAURELIO BENTO
MEILAI JESUS SHEN
MICHEL CASSIANO DE OLIVEIRA MOREIRA
MICHELE APARECIDA CAMARGO DO NASCIMENTO
MIDIÃ GUIMARÃES DIANA
MOISES BATISTA DOS SANTOS
NATALIA DE SOUZA CAMPOS
NEIDE RAMOS DA FONSECA
NEUSA APARECIDA DOS SANTOS
NICOLAU MIGUEL MUASSAB NETO
NILO DE SIQUEIRA ALVES JUNIOR
NILSON LUIS DE PAULA SANTOS
OLAVO BRANDÃO
ORLANDO SILVIO PEDROSO BENTO
OSMAR MONTEIRO DA SILVA
OSVALDO MACEDO NEGRÃO
PAULO ROBERTO DE SOUZA
PAULO ROGERIO TEIXEIRA BENTO
RAFAEL GOFFI MOREIRA
RAIMUNDO DERVANIL DA SILVA
REGINA CELIA DE SOUZA BERALDO
REGINA TAVARES DE SOUZA
REINALDO VIEIRA DOS SANTOS
RENATO FLORES BERGAMINI
RENATO NOGUEIRA DOS SANTOS
RENATO NOGUEIRA GUIMARAES
RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO
RICARDO FRANCISCO DE GODOY
RODERLEY MIOTTO RODRIGUES
RODRIGO JACINTO DA SILVA CESARINO
RONALD LIMA
RONALDO PINTO DE ANDRADE
ROSANA CHINAQUI GUIMARAES
ROSELENE MUNIZ LAMIL
RUBENS HUMBERTO FERREIRA DE SOUZA
SALES ANTONIO GONÇALVES
SAMUEL FONTES BEZERRA
SANDRO FERREIRA SOUZA
SANDRO HERVAL PEREIRA DOS SANTOS
SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA
SEBASTIÃO EDIVINO DA SILVA
SHEILA FERNANDA RODRIGUES
SHIRLENE MARCHEZINI DE MENDONÇA
SILVIA MARIA DE OLIVEIRA RODOLPHO
SILVIO DE OLIVEIRA
SIMONI DE CARVALHO DOS SANTOS ALVES
SIRLEI REGINA DE OLIVEIRA
THAIS CARLA DOS PRAZERES
TIAGO NORBERTO DE PAIVA
VALMIR APARECIDO MENDROT
VANDERLEI MIQUELIN CARDOSO
VARISTON SILVA DOS SANTOS
VERA LUCIA DA COSTA SILVA
VERA LUCIA MACHADO DE SOUZA
VERA LUCIA MOREIRA MACIEL
VERA NEIDE RAMOS FARIAS DE LIMA
VERANIZA DO PRADO
WANDERLEY MOREIRA PEREIRA
WILLIAN PAULO DA SILVA
WILLIAN PIRES DA SILVA
WILMA ANTONIA BURCI

Nome Urna
RAUL - RAUDAMEDES
TIAGO GORDO
VIEIRA DO MORUMBI
JUAREZ DA FARMACIA
JULIA
JULIANA ANTUNES
CESINHA CANTOR
JURACI
JUVENAL
KLEBER JURU
LEILA PROFESSORA
LIGIA MARIA
PROF. LINCOLN
PROFª LISA
LUCIA DA LOCADORA
LUZERA
LÚCIA PEREIRA
MARA
ADRIANO INSUL-FILM
PROF. LÚ
CARDOSÃO
BICO SECO
PROF. LUIZ CARLOS
LUIZ CARLOS SEBASTIÃO
LUIZ CLAUDIO BORRACHA
LUIZINHO
PASTORA MAGDA
MARA NAGRIN
MARCELÃO TAEKENDO
MARCELO MECANICO
MARCIO(MAGRÃO)
MARCÃO DA VILARES
MARCOS JACOB
MARCÃO
DOUTOR MARCO AURELIO
CIDA BLITZ
PROFª CALADO
IDA ESCOSSIO - PSICÓLOGA
DRA CONCEIÇÃO
GRAÇA
GRAÇA CABELEREIRA
FATIMA SANTOS
DIONE DE ALMEIDA
CARMEM
DELEGADA ELISABETE
BETH TOTH
FERNANDA GUERREIRO
DONA ILDA
RITA BRASIL
ROSE DO QUEIJO
MARILDA ROCHA
PASTOR MARINO
MARIO BARBA
EDÚ
MARIO JAPONÊS
MARTIM CESAR
MATHEUS MOURA
MAURELIO LANCHE
MEILAI SHEN
PROFESSOR MICHEL
MICHELE CAMARGO
MIDIÃ
MOISES GAMES
NATALIA DE SOUZA
NEIDE BATERIA
NEUSA DO BAR
MIGUELZINHO DESPACHANTE
NILO
NILSON LUIS
OLAVO MARCA FORTE
ORLANDO PEDROSO
TIU LITU
PROFESSOR OSVALDO
MINEIRINHO
PAULO XUXA
RAFAEL GOFFI
LEONEL DA VIOLA
REGINA BERALDO
REGINA DO BAZAR
REINALDO REFRIGERAÇÃO
RENATINHO
RENATO VIOTTI NOGUEIRA
RENATO CEBOLA
RICARDO PIORINO
GODOY
RODERLEY MIOTTO
RODRIGO CESARINO
DOUTOR RONALD LIMA
RONALDO PIPAS
ROSANA CHINAQUI
ROSE LAMIL
RUBENS SOUZA
SALES ANTONIO
PASTOR SAMUEL BEZERRA
SANDRÃO BORRACHA
PASTOR SANDRO
TIÃO DO LEITE
PASTOR SEBASTIÃO
SHEILA RODRIGUES
PROFª SHIRLENE DO HANDEBOL
SILVIA RODOLPHO
SILVINHO DO BOM SUCESSO
SIMONI DE CARVALHO
SIRLEI DO RUBENS ZAMITH
THAIS CARLA
TIAGO PAIVA
VALMIR MENDROT
VANDERLEI CARDOSO
VARISTON TOTÓ
VERA
PROFESSORA VERINHA
VERA LUCIA
NEIDE
ENFERMEIRA VERANIZA
DR WANDERLEY
WILLIAN
GEMADA
DONA WILMA

Numero
28045
22775
22555
13300
13000
12555
31321
70440
70125
70077
11011
27260
33000
44456
13700
22122
70007
13100
55500
33123
14500
44042
13013
43456
27230
70240
23444
22321
44007
44567
70015
19123
55001
20007
22192
70170
44100
12201
43255
65989
31222
15100
11444
36777
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13313
45225
13012
28290
28333
55777
10010
23566
27777
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25500
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19222
23333
23024
20122
70777
55000
22015
22500
33555
15222
23623
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28999
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15789
31211
13007
45145
19665
65015
20222
20015
15123
15888
45678
12012
36166
45045
45245
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20012
15500
43000
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55678
11111
23222
20456
22789
10474
25100
40321
19556
44501
11373
31150
55139
55055
28024
23456
27007
28321
15600
10123
20212
43033
43100
13500
36500
27123

Partido
PRTB
PR
PR
PT
PT
PDT
PHS
PT do B
PT do B
PT do B
PP
PSDC
PMN
PRP
PT
PR
PT do B
PT
PSD
PMN
PTB
PRP
PT
PV
PSDC
PT do B
PPS
PR
PRP
PRP
PT do B
PTN
PSD
PSC
PR
PT do B
PRP
PDT
PV
PC do B
PHS
PMDB
PP
PTC
PSDB
PT
PSDB
PT
PRTB
PRTB
PSD
PRB
PPS
PSDC
PV
DEM
PHS
PTN
PPS
PPS
PSC
PT do B
PSD
PR
PR
PMN
PMDB
PPS
PSD
PRTB
PMDB
PRB
PMDB
PHS
PT
PSDB
PTN
PC do B
PSC
PSC
PMDB
PMDB
PSDB
PDT
PTC
PSDB
PSDB
PMDB
PSC
PMDB
PV
PTC
PSD
PP
PPS
PSC
PR
PRB
DEM
PSB
PTN
PRP
PP
PHS
PSD
PSD
PRTB
PPS
PSDC
PRTB
PMDB
PRB
PSC
PV
PV
PT
PTC
PSDC
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Maria Fernanda Munhoz/Comunicação Prefeitura

Equipe que realizou o evento no Bosque da Princesa, composta por representantes da Prefeitura de Pindamonhangaba, Sabespe parceiros da iniciativa privada

Crianças participam de evento em
comemoração ao Dia da Árvore
Maria Fernanda Munhoz/Comunicação Prefeitura

Educação ambiental com as crianças,
realizada pela Sabesp e Gerdau
Maria Fernanda Munhoz/Comunicação Prefeitura

Momento do replantio da Sibipiruna

Maria Fernanda Munhoz
Mais de 150 crianças participaram das comemorações
do Dia da Árvore, realizadas
na manhã de sexta-feira (21),
no Bosque da Princesa, em
Pindamonhangaba. O evento
foi realizado pela Prefeitura,
por meio da Secretaria de
Governo e departamentos de
Meio Ambiente e de Licenciamento Ambiental.
Brincadeiras, exposições,
educação ambiental e plantio de árvores marcaram a
manhã no Bosque, com a
participação de alunos das
escolas municipais, autoridades e parceiros da Casa
Verde, Brinquedoteca, Parque Trabiju, Departamento
de Turismo, Viveiro Atlântica, Biomas Naturais, Sabesp e Gerdau, que levou
40 voluntários para realizar
recreação com as crianças e
auxiliar nos plantios, além
de ceder os ônibus que levaram os alunos das escolas
municipais.
A diretora de Licenciamento Ambiental, eng. Agr.
Maria Nazaré Magno dos
Santos, agradeceu a presença
das autoridades, parceiros e
estudantes. “A educação ambiental é de fundamental importância para a formação de
cidadãos que respeitem e cuidem do meio ambiente. Mas
esse é um trabalho que não se
faz sozinho, por isso é mui-

Maria Fernanda Munhoz/Comunicação Prefeitura

Plantio de árvores no Bosque da Princesa por
crianças da rede municipal de ensino e parceiros

to importante a presença dos
parceiros da Prefeitura e da
iniciativa privada”, explicou.
O destaque da manhã foi
o replantio de uma árvore Sibipiruna, que foi salva pela
equipe do Departamento de
Meio Ambiente. Por conta da
duplicação da Avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso, a
árvore seria retirada, mas foi
possível transplantá-la para
o Bosque da Princesa, numa
operação delicada e inédita.
“A intenção é realizarmos
o transplante de todas as árvores que estão na Avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso e que deveriam ser
retiradas para a obra de duplicação. São mais de cem

árvores, que serão salvas,
na medida do que for tecnicamente possível”, explicou
a diretora do Departamento
de Meio Ambiente, Eng. Agr.
Juliana Monteiro.
O secretário de Governo
da Prefeitura, eng. Arthur
Ferreira dos Santos, responsável pela pasta de Meio
Ambiente, e que sugeriu a
alternativa de transplante das
árvores, está acompanhando de perto todo o procedimento. “Nos últimos anos,
a Prefeitura plantou mais de
220 mil árvores em todo o
município, para recomposição de mata ciliar, áreas de
proteção e apropriadas para
calçadas. Também realiza-

mos a doação de mudas para
a população efetuar o plantio.
As árvores são muito importantes não só para o embelezamento da cidade, mas para
a qualidade do ar, refrescar o
ambiente, manter os cursos
d´água”, explicou, fazendo
uma alusão à memória de
João Pedro Cardoso, o pindamonhangabense criador
da comemoração ao Dia da
Árvore no país: “Temos que
seguir o exemplo de João
Pedro Cardoso e cuidar das
árvores e da natureza, incentivando aos outros que façam
o mesmo”.
O prefeito João Ribeiro e
a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maria Angélica
Ribeiro, marcaram presença
e participaram das atividades com os estudantes. “A
comemoração ao Dia da Árvore é uma data muito especial, principalmente com a
presença e participação das
crianças, plantando e aprendendo um pouco mais sobre
a importância de preservar o
meio ambiente. Essa é uma
lição que devemos nos lembrar todos os dias”, afirmou
o prefeito. “A Prefeitura faz
a sua parte. Entendemos que
nossa ação deve ser hoje,
para garantirmos qualidade
de vida agora e no futuro,
para nossos filhos e netos”,
concluiu.

Agricultores se beneficiam com variedade de programas oferecidos
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico através do Departamento de Agricultura,
tem uma parceria com as entidades CATI e Pólo Regional. Essa forte parceria, que
existe há pelo menos 10 anos
e funciona através de convênios (Convênio do Leite,
Centro de Recria de Matrizes
Leiteiras - CRML, Convênio
SEIAA, Microbacias), traz
diversos benefícios aos agricultores da cidade.
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.
O CRML - Centro de Recria de Matrizes Leiteiras,
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 a
área onde está localizado o
CRML e a Prefeitura através
dos técnicos e funcionários
do Departamento de Agricultura fazem a gestão técnica e
financeira do centro.
De acordo com o diretor
de Agricultura, P.A. Júnior,
essas parcerias público-privadas trazem muitas vanta-

gens para os agricultores de
Pinda, e fazem a economia
rural ter um giro muito maior.

“Participo de vários programas como o patrulha agrícola, balde cheio (que hoje

é chamado de Cati Leite),
transporte de calcário, programa de sanidade animal,
Divulgação

Joaquim Francisco da Silva, produtor rural, participa do programa Balde Cheio

centro de recria de matrizes
e leite legal. Desde que comecei a usar os serviços da
Prefeitura, minha produção
teve um aumento de mais
de 330%”, conta o produtor
rural Joaquim Francisco da
Silva.
Hoje, Pinda é referência
em agropecuária, e recebe
visitantes de todo o país, de
autoridades a pesquisadores
e estudantes universitários. A
cidade foi a primeira a ter o
Pronaf, a desenvolver o Centro de Recria, o programa de
sanidade e produção animal,
a pratulha agrícola, entre outros serviços.
”Nós visamos sempre
trazer o melhor para os produtores, e essas diversas
parecerias trouxeram muitos benefícios e aumento na
produção, como no caso do
produtor Joaquim, o que fez
com que a renda também aumentasse. Isso acaba beneficiando a todos”, finaliza o
prefeito João Ribeiro.
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Avenida Nova Pinda recebe melhorias
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Subprefeitura, efetuou nesta semana
algumas melhorias na Avenida
Nova Pinda, em Moreira César.
Segundo o subprefeito Sérgio Guimarães, os serviços que
estão sendo feitos na avenida
são muito importantes para o
tráfego da região. “Estamos fazendo alguns serviços na avenida como aterro, nivelamento,
encaixe com luzes e outros”,
disse.
De acordo com Sérgio,
a Nova Pinda é uma importante avenida de acesso e
os trabalhos que estão sendo
realizados irão beneficiar todo
o entorno a que a avenida
dá acesso. “Com este serviço, o tráfego da avenida irá
fluir melhor e beneficiar bairros como Ipê I e II, Loteamento Cícero Prado, Liberdade e
outros. Irá melhorar também
o acesso à Alameda dos Manacás, que cruza a avenida
Nova Pinda”, explicou.
Outro local em Moreira
César que também está recebendo algumas melhorias
é a Avenida das Rosas, onde
houve a colocação de 700 m²
de meio fio e feito o canteiro,
para a colocação de mudas.

Celso Correa/PindaAgoravale

Equipe da subprefeitura realizando as melhorias na Avenida Nova Pinda, importante via de acesso à vários bairros

Nova portaria da
“Apta” será principal
acesso ao Pólo Regional
A Prefeitura de Pindamonhangaba informa que, a partir do dia 1° de outubro, os
acessos internos entre o Parque da Cidade e o Pólo Regional da Apta serão fechados. De acordo com o diretor
de Parques, Carlos Magno,
esta medida fará com que os
usuários, funcionários e visitantes do local utilizem a
nova portaria da Apta, construída na avenida Manoel
César Ribeiro, n° 1.620, pró-

xima à rotatória do “Maricá”.
Segundo o diretor, a administração do Pólo Regional
deverá reunir-se com os moradores para esclarecer os acessos que deverão ser utilizados
pelos funcionários do local. O
diretor também pede para
que os usuários do campo do
“Dentadura” fiquem atentos
com as mudanças.
“A antiga portaria, situada
no n° 320, servirá apenas de
acesso à área do Parque da

DSM

Cidade, por onde as pessoas
que queiram praticar caminhada ou outras atividades físicas em meio ao verde terão
acesso livre”, explicou.
Enquanto isso, as obras da
nova portaria do Parque da
Cidade, cujo acesso será pelo
anel viário, estão aceleradas,
com previsão de término para
o final do ano. No momento,
estão em andamento as obras
de construção do empeno
para a fixação do telhado.
Celso Correa/PindaAgoravale

Nova portaria da Apta, construída na avenida Manoel César Ribeiro, n° 1.620,
próxima à rotatória do “Maricá”

Equipe da Prefeitura efetuando serviços na estrada José Alves Vieira

Prefeitura realiza
melhorias em
estrada do “Mandu”
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Serviços
Municipais, realizou nesta
última semana melhorias na
estrada municipal José Alves Vieira, situada no bairro
Mandu, na altura do km 157.
Segundo o diretor do
Departamento de Servi-

ços Municipais, Sérgio
Guimarães, a estrada recebeu alguns serviços de
limpeza e manutenção.
“Efetuamos melhorias na
estrada José Alves Vieira,
como limpeza de valetas,
aplicação de mata mato,
colocação de placa, instalação de seis lombadas, e

outros”, explicou Sérgio.
O diretor também disse
que, com estas melhorias, o
local está mais seguro para
o trânsito de veículos e pedestres. As manutenções das
estradas são feitas periodicamente pela Prefeitura para
garantir as boas condições de
tráfego.
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Prefeitura realiza monitoramento
de vacinação nos bairros da cidade
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Saúde e Assistência Social, realizou, na última
semana, reunião para debater a realização do monitoramento de vacinação na cidade. Esse monitoramento será
feito no mês de outubro após
a campanha de atualização da
carteira de vacinação que foi
realizada em agosto.
De acordo com a enfermeira coordenadora da ação,
Rosangela Pires, o intuito é
passar em todos os bairros
que possuem unidades básicas de saúde e pesquisar entre 25 crianças da localidade
quem está com a vacinação

Divulgação

em dia. A meta é que 95%
das crianças visitadas já estejam vacinadas. “Caso alguma
criança pesquisada não se encontre vacinada, nossa equipe vai estar preparada para aplicar a vacina no local”,
garantiu.
O monitoramento acontecerá no sábado, 20 de outubro. As equipes de saúde
vão ser as mesmas que atuam
nos PFS´s da região e estarão
com um crachá de identificação para se apresentar nas residências.
Secretaria de Saúde
espera que 95% das
crianças estejam
vacinadas

Divulgação

A prática do Bullying
tornou-se comum nos espaços educacionais e, por isso,
discutir as questões ligadas
à essa questão com toda a
comunidade escolar é importante, proporcionando
reflexão e evitando a ocorrência de novos casos.
De 10 a 14 de setembro,
os alunos da Escola Municipal Profª Gilda Piorini Molica participaram de diversas

A peça “As comadres” aborda personagens folclóricos durante o evento

Professores da Rede
Municipal de Ensino
participam da Oficina
Educar e Brincar
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer,
organizou a Oficina Educar
Brincando, que aconteceu
na quarta-feira (19), na qual
mais de 90 professores que
constituem o Polo Órion da
Rede Municipal de Ensino e
as escolas da proximidade da
Brinquedoteca Educarte, na
Casa Transitória Fabiano de
Cristo - no Crispim, participaram do evento.
Os educadores presentes
foram recebidos com o teatro
“As comadres”, que abordaram personagens folclóricos,
como o boto rosa, a mula
sem cabeça, entre outros. Foram organizados três grupos
de trabalho distribuídos nos
períodos da manhã, tarde e
noite, com duração de duas
horas cada encontro.
Mensalmente os professores do polo Órion se reúnem
para participar de encontros

II Semana de combate
ao Bullying acontece
em escola municipal

que abordam assuntos de
interesse comum no HTPC
- Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo. O encontro
realizado nesta última quarta-feira teve como objetivos
promover a interação e a
descontração dos educadores
através da ludicidade, bem
como subsidiar o trabalho
que desenvolvem nas escolas
na área de educação física.
“Foram apresentadas sugestões de atividades corporais
com possibilidades de desdobramento nas outras áreas
do conhecimento”, ressalta a
gestora regional de Educação
Básica do Polo Órion, Luciana de Oliveira Ferreira.
A professora da escola
municipal Profª Gilda Piorini Molica, Tatiana Cléber
de Oliveira, participou da
vivência no período da manhã e na parte da tarde já
aplicou a brincadeira “queimada diferente” e afirmou

“ter dado muito certo”, além
das crianças terem adorado.
“As regras da brincadeira
podem ter outras abordagens e que devem partir
das especificidades da sala.
Posterior a isso, a professora terá subsídios para fazer
um mapeamento da sala e
da postura dos alunos, além
de despertar nas crianças
habilidades socioemocionais”, ressalta ela.
“Aprender brincando,
esse é o lema! No HTPC
tivemos diversão, envolvimento do grupo, além de
pura descontração. Pudemos
vivenciar diversas atividades
lúdicas e com isso aumentar
nosso repertório de música e
brincadeira, sendo todas elas
possíveis de trazer para a sala
de aula. Foi muito bom! Adorei!”, concluiu a professora
da escola municipal Prof.
Manoel César Ribeiro, Patrícia Bleck Antunes.

atividades sobre o assunto,
como apresentação de filmes, dinâmicas de grupo,
produção de textos, palestras
e jogos.
A gestora da Escola Profª Gilda Piorini Molica, Miriam Alves da Silva,
afirma que trazer essa ideia
vai ajudar no combate contra o bullyng e que a escola
tem o projeto de dar continuidade nessa ação por

todo o ano, assim como
aconteceu no ano passado. “Acreditamos que,
dessa forma, conseguimos
trabalhar a autoestima das
nossas crianças; conscientizar sobre a gravidade do
bullying; aprimorar sua
conduta, colocando-se no
lugar do outro na situação
de conflito; fortalecendo
assim laços de amizade”,
conclui a gestora.
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Por solicitação de Martim
Ricardo Piorino questiona Abdala cobra melhorias
Cesar, via pública do Andrade critérios adotados pela
para bairros de
Administração
Pindamonhangaba
recebe lombada física
“Os bairros do Goiabal, Shangri-lá, Residencial
das Palmeiras, Borba e Trabiju, ainda não foram
asfaltados”

Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Ricardo Piorino

Vereador Martim Cesar

Durante a última sessão
de Câmara, o vereador
Ricardo Piorino (PDT) encaminhou requerimento à
Administração Municipal,
solicitando informações
acerca dos critérios adotados
pela Prefeitura nas obras que
estão sendo realizadas nos
últimos dias, consistentes
no asfaltamento de ruas e
avenidas da cidade.
Segundo Piorino: “Há
necessidade de recuperação das ruas que estão em
péssimo estado, todavia,
os bairros que ainda não
possuem o asfalto têm prioridade no assunto”. “Desta
forma, gostaria que o Sr.

Obras

Ação Social

Prefeito explicasse quais
são os critérios que levaram
a Administração a tomar tal
atitude, tendo em vista que
todos os munícipes pagam
impostos sem distinção”,
pontuou o vereador.
Cruz Pequena
Inconformado com a
situação dos moradores da
Travessa “Maria Cardoso da
Silva”, que ainda não possuem os postes de iluminação no local, o parlamentar
cobrou, através de requerimento, providências imediatas à Empresa Bandeirantes
Energia S/A e Prefeitura para
solucionarem o desconforto
da comunidade.

Dona Geni envolve
Toninho da Farmácia
aguarda construção do Centro sociedade na Semana da
Mobilização pela Educação
de Controle de Zoonoses
Terminou no sábado, 22
de setembro, a Semana de
Mobilização Social pela Educação em Pindamonhangaba, em
sua terceira edição, promovida
pelo Comitê de Mobilização do
município. A semana ocorreu,
em 2012, entre os dias 15 e 22
de setembro. Este período de
comemorações, que coincide
com o dia 19 de setembro, em
homenagem ao educador Paulo
Freire, é realizado por meio da
Lei Municipal nº 5.422/12 e do
Requerimento nº 1168/2012, de
20 de agosto de 2012, de autoria
da vereadora Geni Dias Ramos
- Dona Geni (PPS).
A programação inicial da

abrigo, canil, gatil e baias para
equinos, além de desenvolver e
executar programas no controle
de zoonoses, doenças transmitidas por vetores e de agravos
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Toninho

da

Farmácia

por animais peçonhentos.
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.

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

Na ultima sessão plenária, o Vice-Presidente da Câmara de Pindamonhangaba, vereador Abdala Salomão (PSDB) solicitou, através do
requerimento 1.335/2012 encaminhado à Secretaria de Obras e Serviços,
informações sobre a previsão do término da obra iniciada na rua Cássio
Pires Salgado, no bairro Nova Esperança. “A obra está paralisada desde o
dia 31 de agosto causando grandes transtornos aos moradores da região,
devido ao enorme buraco que se formou em decorrência das atividades
que foram executadas e que estão sem segurança nenhuma” explicou o
vereador.
Na mesma sessão, outro requerimento encaminhado foi o de nº
1317/2012, onde Abdala pede novamente melhorias para a área verde
Diretoria de Comunicação/CVP

velocidade com que os veículos por ali trafegam. Era
necessária uma providência
com total urgência”, afirmou
Martim.
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
tinha se apagado devido
ao longo tempo decorrido.
“É comum que demore um
tempo desde a demarcação
até a construção da lombada em si, mas, nesse caso,
estava demorando além do
normal. Agora, já está tudo
resolvido e os usuários da
referida via não precisam
mais se preocupar”, disse o
vereador.

Diretoria de Comunicação/CVP

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.
Por esta razão, o vereador
apresentou o Requerimento
nº 1229/2012, na Sessão Ordinária do dia 3 de setembro,
por meio do qual solicitava
informações sobre a tomada
das devidas providências.
Martim informa que a
solicitação foi atendida pela
Prefeitura há cerca de duas
semanas. “Os moradores e
transeuntes dos arredores
estavam à mercê dos perigos
que a via em questão vinha
oferecendo com relação à

Vereadora Dona Geni

Semana de Mobilização Social pela Educação de Pindamonhangaba foi marcada por
passeata em Favor da Educação,
realizada no sábado, dia 15.
Estiveram presentes nesta atividade representantes de diversos
setores da sociedade, como

membros de igrejas evangélicas
e de universidades, alunos, pais,
amigos da escola e autoridades.
Na praça central da cidade,
foram distribuídas à população
cartilhas sobre a vida escolar
dos filhos. Os participantes
entoaram, durante a marcha
pelas ruas da cidade, o lema
da Mobilização Social pela
Educação.
Outro marco da semana é
a Sessão Solene do dia 19 de
setembro de 2012, em abertura à Semana da Mobilização
Social pela Educação, na Câmara Municipal. A vereadora
Dona Geni presidiu a Sessão
Solene de abertura da semana
e as homenagens
às instituições,
empresas e educadores, sob o
tema “Quando
a Família se Envolve o País se
desenvolve”. A
oradora oficial
da noite foi a
senhora Doris
Cardoso Prudente Bertolino,
que destacou a
importância da
educação. O sucesso da Semana
da Mobilização é resultado
dos inúmeros apoios recebidos
pelo Comitê de Mobilização de
Pindamonhangaba para realizar
o período de comemorações. A
parceria demostra que, quando a
sociedade se une em torno de uma
causa, coisas boas acontecem.

Vereador
Abdala
Salomão

da rua Paraíba do Sul, no bairro Terra dos Ipês. “A área está sendo usada
para a prática de futebol a qualquer dia e horário, sem respeitar o sossego
público e a Administração Municipal respondendo a uma solicitação feita
em fevereiro deste ano, mencionou a possibilidade de implantação de
paisagismo e arborização no local”, observou o vereador.
Já o requerimento nº1315/2012, encaminhado ao Departamento de
Trânsito, é referente a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso. Motoristas e pedestres pedem providências urgentes para solucionar o problema
que surgiu após a retirada do radar próximo ao cruzamento com a rua
Taubaté. Segundo o vereador “a dificuldade de adentrar na avenida é a
grande reclamação dos munícipes e conforme análise feita pelo próprio
DEPTRAN, o local ficou bem perigoso após a retirada do equipamento
próximo ao cruzamento em questão”.
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

CÂMARA DE VEREADORES
DE PINDAMONHANGABA
Tecnologia

e transparência

Câmara amplia serviços para
melhor atender a população
A Divisão de Tecnologia da Informação da Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba implementou, desde abril, o novo Portal do
Legislativo (www.camarapinda.sp.
gov.br) com a ampliação de serviços
aos cidadãos da cidade e a integração do SAPL - Sistema de Apoio ao
Processo Legislativo.
De acordo com o Chefe da Divisão
de TI da Câmara, Marcelo Heleodoro
da Silva, o portal terá um visual mais
agradável e intuitivo, disponibilizando, através do SAPL, as consultas em
tempo real do processo legislativo tais
como acervo completo das Leis Municipais (Ordinárias, Complementares
e Decretos Legislativos), tramitação
das matérias legislativas e outros
documentos oficiais de interesse da
população.
O SAPL e o Portal são produtos
oferecidos pelo INTERLEGIS, que é
um programa desenvolvido pelo Senado Federal que visa a modernização
e integração do Poder Legislativo
nos seus níveis federal, estadual e
municipal e de promoção da maior
transparência e interação desse Poder com a
sociedade.
Segundo o site do
Senado Federal, “os
meios utilizados são
as novas tecnologias
de informação (Internet, videoconferência
e transmissão de dados), que permitem a
comunicação e a troca
de experiências entre
as Casas Legislativas e
os legisladores e entre
o Poder Legislativo e

o público, visando aumentar a participação da população no processo
legislativo”.
O Assistente de Tecnologia da
Informação, João Rodrigo Moreira,
que também integra a divisão de TI,
enfatiza que “o Portal e o SAPL são
softwares livres, amplamente utilizados em Câmaras de todo Brasil,
com uma comunidade bastante ativa
visando sempre o desenvolvimento
desses produtos. Isso gera independência tecnológica e possibilidade
de melhorias de acordo com nossa
Casa de Leis.”
O Departamento Legislativo
explica que “a partir da implantação
do novo Portal e do sistema SAPL,
todo o processo legislativo será disponibilizado a todos os munícipes, o
que não ocorria no sistema antigo”.
Com isso, segundo o Departamento
Legislativo, “o novo portal oferecerá
maior transparência nas consultas e
decisões da Casa de Leis de Pindamonhangaba, assim, havendo uma participação mais efetiva da população”.

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
Departamento de Comunicação

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.

Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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Inclusão Digital

Meio Ambiente

Funcionalismo

Dr. Isael reivindica
Dr. Jair Roma pede
construção de telecentro reativação da fonte
da Praça Cícero Prado
no bairro Shangri-lá

Vereador Dr. Isael

em plenário na

Diretoria de Comunicação/CVP

cursos profissionalizantes,
visando inclusão digital de
crianças, jovens e adultos do
bairro”, ressaltou o vereador.
Creches
O vereador Dr. Isael
(PV) também encaminhou
requerimento à Secretaria
de Educação e Cultura,
solicitando estudos para
construção de creche no
Shangri-lá. “Muitas mães
moradoras do bairro precisam se deslocar para outros
destinos para deixarem seus
filhos em creches municipais
a longa distância”, enfatizou
o parlamentar.
Diretoria de Comunicação/CVP

O vereador Dr. Isael (PV),
durante a 32ª Sessão Ordinária,
encaminhou requerimento,
aprovado em plenário, ao Executivo Municipal, solicitando
estudos para implantação de
uma Unidade de Telecentro
no bairro Shangri-lá. Telecentros comunitários são
espaços públicos providos de
computadores conectados à
Internet em banda larga, onde
são feitas atividades, com o
bjetivo de promover a inclusão
digital e social das comunidades atendidas. “A comunidade
do Shangri-lá não possui alternativas que possam oferecer

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.

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 o
motivo pelo qual a administração municipal “não aceita”
o atestado médico de “acompanhante”, quando se leva
D
C
/CVP
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 admiVereador Janio Lerario
nistração 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, tampouco manifestação quanto a obrigatoriedade em recepcioná-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: “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.
iretoria de

Vereador Dr. Jair Roma

O vereador Dr. Jair Roma
(PPS), satisfeito com as obras
de revitalização da Praça Cícero Prado, na Vila São Benedito,
aproveita a oportunidade para
reforçar seu pedido quanto a
reativação da fonte de água
no local, que encontra-se
desativada. A fonte tem sido
muito solicitada pela população, principalmente por
crianças e pessoas que tem a
praça como ponto de encontro
e lazer nos finais de semana.
“Os espaços públicos necessitam sempre ser revalorizados,
para atrair a comunidade, e
preservar a boa qualidade do
ambiente, portanto a fonte
reativada será mais um atrativo

Câmara

Vereador Janio
em defesa dos
servidores municipais

para contribuir com o novo
visual do local”, ressalta Dr.
Jair Roma.
UBS – Vila
São Benedito
Dr. Jair Roma agradece as
obras em andamento referente a ampliação da Unidade
Básica de Saúde (UBS) da
Vila São Benedito. “O espaço
necessita destas mudanças estruturais para oferecer melhores condições de trabalho aos
funcionários e aos usuários,
tendo em vista que o local
recebe diariamente um grande
contingente de pacientes, pois
além do bairro, ele atende toda
a região vizinha.” declara o
vereador.

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.

omunicação

Saúde Pública

Ação Social

Saúde

Cal comemora início
das obras de esgoto no
Shangri-lá e Goiabal

Alexandre Faria
exige seriedade no
atendimento médico

Dr. Marcos Aurélio
pede a contratação
de mais psicólogos

O vereador José Carlos Gomes
– Cal (PTB) está comemorando a
implantação de esgoto nos bairros
Shangri-lá e Goiabal - solicitação que
vem sendo cobrada constantemente
pelo vereador Cal a pedido dos moradores da região. A previsão é que
as obras tenham início no começo
de outubro.
Segundo Cal, a empresa responsável pela obra, Sérgio
Nogueira, já está locando
um terreno no Goiabal
para a instalação do canteiro de obras. “Essa é
uma grande obra que vem
sido esperada há algum
tempo. Agradecemos ao
deputado federal Arnaldo
Faria de Sá, que vem
apoiando e cobrando as
autoridades para que essa
solicitação da comunidade fosse atendida. Agradecemos também o apoio
da Sabesp, em nome do
gerente Divisional, Jota
Marcondes Júnior, e de
todos os funcionários
que se empenharam para

“Estamos satisfeitos com a construção das duas quadras. A verba para
a quadra do Liberdade foi concedida
através do deputado federal Arnaldo
Faria de Sá, por meio de emenda
parlamentar, ao qual agradecemos
pelo apoio constante na conquista
de recursos para a melhoria de nossa
cidade”, salienta Cal.
Diretoria de Comunicação/CVP

Vereador Cal

que o problema fosse solucionado”,
ressalta Cal.
O vereador comenta que esse é
um investimento de grande importância para a saúde pública nos bairros.
“A previsão é que sejam investidos
R$ 11,2 milhões de reais nesta obra.
Esperamos que ela seja iniciada o
quanto antes”.
Quadras
O vereador Cal está acompanhando as licitações abertas que
tratam da contratação de empresa
especializada com fornecimento
de material e mão de obra, para
construção de Quadra Coberta do
Mantiqueira e Quadra no Liberdade.

Unidades Escolares
O vereador Cal também está
contente com a abertura de licitação
para a construção de mais unidades
escolares - uma das prioridades que
ele vem cobrando constantemente.
“ A Prefeitura já abriu concorrência
pública para a construção da Creche
no Loteamento Liberdade, para
a construção da escola do Jardim
Morumbi e da reforma/adequação
da antiga Remefi Félix Adib Miguel,
no Lessa, que vai ser transformada
em mais uma creche. Agradecemos,
pois é preciso investir na educação
básica e também, oferecer mais vagas
no município”, reforça Cal.

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

O vereador Alexandre
Faria apresentou na última
sessão ordinária da Câmara,
realizada no dia 17 de setembro, requerimento solicitando
maior atenção nas repartições
das áreas da saúde do município. O objetivo é a melhora
do atendimento médico e
redução do tempo de espera
da população. O parlamentar aproveitou para solicitar
à Secretaria de Saúde, um
levantamento das faltas dos
médicos plantonistas que
atendem na Rede Pública de
Moreira César, nos anos de
2010 e 2011.
Prevenção de
acidentes no trânsito
Também na última sessão
do dia 17/09, foi aprovado o
Projeto de Lei 124/2012, de
autoria do vereador Alexandre Faria, que cria o “Dia
Municipal do Motociclista”.
O projeto permitirá a maior

valorização do “Motociclista
Cidadão” e as campanhas
de direção defensiva e
segurança no trânsito.
“Agradeço aos Vereadores por aprovarem este
Projeto de Lei, que ao meu
ver, será um instrumento
para educar e conscientizar os motociclistas que
têm sido constantemente
vítimas de acidentes em
todo o país”, destacou o
vereador.
O “Dia do Motociclista”
será comemorado todo dia 27
de julho de cada ano, passando esta data a fazer parte do
calendário oficial do município. O vereador Alexandre
Faria ressaltou a importante
presença de representantes
do Moto Clube Esquadrão
do Vale, na pessoa do seu
presidente, sr. José Carlos
Fonseca, que completa 16
anos de fundação”.

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR), em
contínua luta para melhorar
a saúde dos habitantes da
cidade, apresentou na Sessão
da Câmara de Vereadores realizada no dia 17 de setembro,
a Indicação de nº 1042/2012,
que pede ao Senhor Prefeito,
na forma regimental, estudos
e providências junto ao departamento competente para que
seja feita a contratação de mais
psicólogos para aumentar o
número de sessões de terapia
individual e grupal oferecidas
aos munícipes.
Esta indicação foi feita
para atender aos pedidos de
cidadãos, que relataram ao
vereador a dificuldade que
enfrentam para conseguir atendimento psicológico. Muitos

Diretoria de Comunicação/CVP
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Vereador Alexandre Faria
na Sessão de Câmara

com representantes do

Moto Clube Esquadrão

do

Vale

presentes

desses moradores apresentam
problemas como depressão,
síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo e
outros que, mesmo com a ajuda
de medicamentos, são melhor
tratados com o acompanhamento de um profissional da
área de saúde mental e de sessões de terapia. A depressão,
por exemplo, tem sido uma das
grandes causas de faltas e de
afastamento do trabalho, o que
reforça a ideia de que a saúde
mental necessita de atenção.
“A saúde dos pindamonhangabenses sempre foi
a minha prioridade. Fizemos
este pedido pois, além do bem
estar físico, é muito importante
também, o bem estar psicológico dos nossos cidadãos”, enfatizou o Dr. Marcos Aurélio.

Vereador Dr. Marcos Aurélio
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Akim/Agora Vale

Inscrições para o
VI Festipoema já
estão abertas
Festival está na 6ª edição e fará parte
das comemorações de 50 anos da
Academia Pindamonhangabense de Letras
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio o Departamento de Cultura, informa
que estão abertas as inscrições para a realização do VI
Festipoema. Neste ano, o
evento será realizado dias 15
e 16 de dezembro, e fará parte das comemorações do 50°
Aniversário da fundação da
APL - Academia Pindamonhangabense de Letras.
As inscrições estão abertas desde a última quinta-feira (20) e seguem até dia 20
de novembro. Os interessados em participar do evento
devem ser residentes no Estado de São Paulo, podendo
se inscrever em uma das três
categorias: Adulto (acima de
18 anos), Juvenil (de 12 a 17
anos) e Infantil (menos de 12
anos).
“No Festipoema todos podem participar, o evento contempla desde a criança até o
adulto, que podem participar
dentro da sua respectiva categoria. Já estamos na sexta
edição do Festival, é uma
oportunidade para as pessoas
mostrarem seu trabalho”, disse o criador e organizador do
evento, Alberto Santiago.
Cada participante pode
inscrever até três poemas
que contenham no máximo
35 versos, cada. O tema das
obras é de escolha livre do

autor e não podem ter sido
inscritas nas edições anteriores do Festival. Dos três poemas, apenas um será selecionado para concorrer.
“Os poemas selecionados
serão interpretados por atores
escolhidos pela Cootepi. O
poema pode ser interpretado
também pelo autor da obra,
se ele quiser. Assim, ele também irá concorrer na categoria de Intérprete, que será
julgado por um júri à parte”,
explicou Alberto.
O candidato deve enviar a
ficha de inscrição, que pode
ser adquirida no Departamento de Cultura, junto com
os três poemas para o e-mail
cultura@pindamonhangaba.
sp.gov.br, com os dizeres: Inscrição para o VI Festipoema.
O evento tem o apoio da
APL, que irá selecionar as
obras através de um Júri de
Seleção, composto por cinco
membros; e tem também o
apoio da Associação Cultural Cootepi, que fornecerá a
todos os intérpretes oportunidade de ensaio, com orientação técnica e direção de cena,
no período de 10 a 14 de dezembro.
Para mais informações
sobre a inscrição, entrar em
contato com o Departamento
de Cultura pelos telefones:
3642-1080 ou 3643-2690.
Akim/Agora Vale

Atração de ‘Clássicos
em Cena’ reúne grande
público no museu
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Patrimônio
Histórico, realizou neste final
de semana o ‘Clássicos em
Cena’, que apresentou o grupo Carcoarco. O evento, que
aconteceu no Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro
I e Dona Leopoldina, foi um
sucesso de público, recebendo 105 pessoas.
O objetivo do evento foi
mostrar a música e fazer com
que o público a entendesse.

“Tivemos no ‘Clássicos’ um
grupo que se apresentou com
rabecas,
um instrumento
parecido com um violino, já
que trabalha com cordas e arcos, mas tem uma concepção
diferente e um som mais fanhoso” , explica o diretor de
Patrimônio Histórico, Paulo
Tarcízio.
Segundo o diretor do
Departamento, os números apresentados agradaram
muito o público, e o que mais
chamou a atenção foi a apre-

sentação da ‘fantasia sobre o
hino nacional’, com trechos
típicos de vários tipos musicais em referência ao hino.
O próximo ‘Clássicos em
Cena’, acontece em outubro,
no dia 20, e receberá o grupo
‘Tangata’ que fará apresentação de tango e variações da
dança. O evento acontece às
19 horas, no Museu Histórico
e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina.
“Nossa expectativa é a
melhor, já que o evento está

conquistando um público
maravilhoso e todos atenderam de pronto às nossas
solicitações de chegar pontualmente, o que não atrasou
as peças, e de manter o silêncio”, finaliza o diretor Paulo
Tarcízio.
O Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina fica localizado na rua Marechal Deodoro, 260 – Centro. Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone 3648.1779.

Stand Up com Giovani Braz foi sucesso

Artistas acomanham curso no centro comunitário

Workshop de narração
de histórias foi
realizado no Bosque
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Educação e Cultura,
realizou neste final de semana
o workshop voltado para narração de histórias. O evento,
“Eu conto, tu contas, ele conta” – com as Meninas do Conto, aconteceu no sábado (23).
O objetivo foi explorar os
recursos internos e externos
para o narrador, através de
algumas vivências práticas e
narração de histórias. “Achei
muito bacana a Prefeitura
trazer esse evento, porque a
gente vê que muitos artistas
trabalham com isso e muitas
vezes não têm como ir pra

Um excelente público esteve presente para assistir à apresentação do grupo Carcoarco

fora fazer o curso que a cidade proporcionou. Foi muito
relevante para a cultura do
município e para os artistas”,
conta a atriz da companhia
Novos Atores, Laila Gama,
que participou do curso, aberto a todas as pessoas maiores
de 16 anos, com experiência
em contar histórias.
O projeto faz parte das
oficinas oferecidas pela Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio do Departamento
de Cultura. As atividades
aconteceram no Centro Comunitário José Antonio de
Oliveira – José Michelin –
Bosque.

Centenas de pessoas
compareceram no Ginásio
da Ferroviária no último sábado, dia 22, e conferiram a
apresentação do humorista
Giovani Braz, o famoso bêbado do programa “A Praça
é Nossa” (SBT).
Inspirado no Caixeiro
Viajante, o Caixeiro do Riso
é um contador de causos, mineiro e de tiradas cômicas. O
humorista tira suas histórias
da mala, onde as coisas que
vende, o lembra de pessoas
que conheceu nas viagens.
No show, o Caixeiro se transforma em personagens típicos trazendo à tona muitas
piadas características das regiões onde ele esteve, fazen-

do o público rir e se divertir.
O ponto marcante da
apresentação
humorística
foi a interação do ator com
o público fazendo a participação da platéia ser o diferencial do stand up. Após
a apresentação, o público
pode adquirir o DVD do artista e recebê-lo autografado
ao vivo. Giovani Braz atendeu a todos os presentes no
palco do clube numa longa
seção de fotos.
O presidente Celso Pupio
participou da apresentação e
cumprimentou o humorista
por sua versatilidade, bem
como a empresa WM Eventos, responsável pela apresentação.
Divulgação

Humorista brinca com
a plateia presente ao
ginásio da Ferroviária

Próxima Atração
A próxima atração social,
realização da WM Eventos, na
Ferroviária será o CarnaFolia,
que acontecerá dia 11 de outubro, véspera de feriado, a partir

das 23h. O evento terá venda
de abada e terá como apresentação principal a BandAbala.
Ingressos com desconto já estão a venda – associados em
dia têm desconto!

Campeão Amador de 2012

Celso Corrêa/AgoraVale

AA Ferroviária Tricampeã Sub 11

EM PÉ - SOSÓ, DARCIO, GIOVANI, MARINHO, DAN, DEAN, PURGA, THOMAS,
RAFHAEL, GÊ, ROMARIO, RAFAEL HERNANDES, FELIPE, VICENTE
AGACHADOS - (CRIANÇA MASCOTE), FEIJÃO, TOM, PIOLHO, GORDINHO, BAIANO,
NENÊ, CLEITINHO, DÚ, JAPONÊS E FELIPINHO.

Akim/AgoraVale

Comercial Mombaça Campeão Quarentão

Esportes 9

Pindamonhangaba, terça-feira, 25 de setembro de 2012
Akim/AgoraVale

10

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, terça-feira, 25 de setembro de 2012

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 especialização, conforme exigido no edital do
concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 01/10/2012 às 14:30 horas
ENGENHEIRO SANITARISTA
1º ROSEANNE VELOSO DE CAMARGO
AVENIDA MARECHAL DEODORO, 331 – APTO 12 B – JD. SANTA CLARA
TAUBATÉ – SP
CEP 12080-000
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão 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 experiência conforme exigido no edital do concurso;
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 01/10/2012 às 14:00 horas
MESTRE DE OBRAS DE SERVIÇOS
2º ROGER DE CASTRO
RUA JOÃO SCHERMA, 56 – BONFIM
TAUBATÉ – SP
CEP 12040-640
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão 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 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 01/10/2012 às 15:00 horas
17º LUCIANA BUSTAMANTE COURA
RUA SOLDADO JOSÉ PIRES BARBOSA FILHO, 614 – JD. ROSELY
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-680
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PINDA COMEMORA SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO
O Conselho Municipal do Idoso, juntamente com as Associações do Centro de Convivência para Idosos e as Instituições de Longa Permanência para Idosos, em parceria
coma Secretaria de Saúde e Assistência Social, irão comemorar a Semana do Idoso
entre os dias 25 de setembro até 1º de outubro de 2012.
Várias atividades serão realizadas nestes dias envolvendo as associações, as entidades e o público da 3ª idade em geral.
O encerramento dar-se-á no dia 1º de outubro com um almoço de confraternização
no Restaurante Colmeia, data em que se comemora o “Dia Nacional do Idoso” (Lei
Nº 11.433, de 28 de dezembro de 2006).
O Conselho Municipal do Idoso propôs à Câmara Municipal de Pindamonhangaba,
através do Ofício n. 010/2012/CMI, instituir através de Lei, a “Semana Municipal do
Idoso” para que esta data seja incluída no calendário oficial de eventos do Município
a partir do próximo ano.
O principal objetivo da “Semana Municipal do Idoso” é conscientizar a população em
geral e o Poder Público de que os idosos são parte importante da sociedade e que
demanda cuidados especiais nas áreas de: Saúde, Assistência Social, Habitação,
Transporte, Esportes, Cultura e Lazer, entre outros e que servem de exemplo, para
os mais novos que um dia serão idosos, na construção de uma sociedade mais justa,
mais fraterna, mais solidária.
SAIBA MAIS:
Em 14 de dezembro de 1990, a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações
Unidas) designou o dia 1º de outubro como o Dia Internacional da Terceira Idade.
No Brasil, o Dia Nacional do Idoso foi estabelecido em 1999 pela Comissão de Educação do Senado Federal e serve para refletir a respeito da situação do idoso no
País, seus direitos e dificuldades.
De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), por volta de 2025, pela
primeira vez na história, haverá mais idosos do que crianças em todo planeta.
A população no mundo está ficando cada vez mais velha. O Brasil, que já foi celebrado como o país dos jovens, tem hoje cerca de 13,5 milhões de idosos, que
representam 8% de sua população.
Em 20 anos, o País será o sexto no mundo em número de pessoas idosas. O dado
serve de alerta para que o governo e a sociedade se preparem para essa nova realidade não tão distante.

Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba
Estado de São Paulo
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Audiência Pública

A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no próximo dia 27 de setembro de 2012, às 15 horas, no Plenário da Câmara Municipal de
Vereadores, para a Audiência Pública referente ao 2º Quadrimestre de 2012. Todos
estão convidados.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GERALDO RODRIGUES DE MIRA, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário público municipal aposentado, estado civil divorciado, de 72 anos de idade,
nascido em Cristina, Estado de Minas Gerais, no dia 15 de dezembro de 1939,
residente e domiciliado na Rua Benjamin Bitencourt nº 114, Araretama, nesta
cidade, filho de JOSÉ RODRIGUES DE MIRA e ALBERTINA MARIA DE JESUS.
LUZIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil
solteira, de 36 anos de idade, nascida em Araçatuba, Estado de São Paulo, no dia
25 de janeiro de 1976, residente e domiciliada na Rua Benjamin Bitencourt nº
114, Araretama, nesta cidade, filha de JOÃO FIRMINO DOS SANTOS e IOLETA
MARIA SANTOS. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 20 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SERGIO STUART DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão frentista,
estado civil solteiro, de 54 anos de idade, nascido em São Paulo, Estado de São
Paulo, no dia 6 de fevereiro de 1958, residente e domiciliado Rua Vito Abatepaulo nº
75, aptº. C-12, bloco 3, Jardim Imperial, nesta cidade, filho de JOAQUIM DA SILVA
e MARIA JOSÉ STUART DA SILVA.
JÉSSICA APARECIDA DE SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
cozinheira, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 20 de setembro de 1990, residente e
domiciliada na Estrada Municipal do Goiabal nº 781, bairro das Campinas, nesta
cidade, filha de IVAN JOSÉ DA SILVA e IRANI APARECIDA DE SOUZA 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, 21 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUCIANO DE SALES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão funcionário público estadual, estado civil solteiro, de 36 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 8 de dezembro de 1975, residente e
domiciliado na Rua Itália nº 161, Parque das Nações, nesta cidade, filho de LUCIO
DE OLIVEIRA PEREIRA e MARIA BARBARA DE SALES PEREIRA.
VICÊNCIA SALGADO PRATES DA FONSECA, de nacionalidade brasileira,
profissão advogada, estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 14 de maio de 1981, residente
e domiciliada na Rua Itália nº 161, Parque das Nações, nesta cidade, filha de
FABIO PRATES DA FONSECA e MARIA RITA AZEREDO SALGADO PRATES DA
FONSECA. 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, 21 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
LUIZ FERNANDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro,
estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Taubaté, Estado de São
Paulo, no dia 5 de abril de 1989, residente e domiciliado Rua Francisco Muhlbauer
nº 18, Araretama, nesta cidade, filho de JOSÉ BENEDITO DA SILVA e LUZIA RODRIGUES DA MOTA SILVA.
THAYANA STHÉFANE RODRIGUES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira,
profissão operadora de caixa, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 29 de outubro de 1992, residente
e domiciliada Rua José Rodrigues Alves nº 453, Araretama, nesta cidade, filha de
BENEDITO DOS SANTOS e MARIA RODRIGUES DOS SANTOS. Apresentaram
os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FERNANDO CESAR AMORIM, de nacionalidade brasileira, profissão motorista,
estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Colorado, Estado do Paraná, no dia 3 de junho de 1981, residente e domiciliado na Rua Maria Oscarina
Rezende de Oliveira, nº 102, Loteamento Triangulo, nesta cidade, filho de
CARLINDO GONÇALVES AMORIM e MARIA PEREIRA DE AMORIM.
LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão gerente
de loja, estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, no dia 9 de fevereiro de 1981, residente e domiciliada na
Rua Maria Oscarina Rezende de Oliveira, nº 102, Loteamento Triângulo, nesta
cidade, filha de BENEDITO GREGORIO DOS SANTOS e MARIA APARECIDA
DE OLIVEIRA SANTOS. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
THIAGO RIBAS PADULA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro
de manutenção, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em São Paulo,
Estado de São Paulo, no dia 23 de junho de 1986, residente e domiciliado na
Rua São João Bosco, nº 1199, apto 21A, Santana, nesta cidade, filho de EDSON
RIBEIRO PADULA e SANDRA MIRANDA RIBAS PADULA.
SIMONE AKEMI INUMA, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira de processo, estado civil solteira, de 28 anos de idade, nascida em São Paulo, Estado de
São Paulo, no dia 9 de setembro de 1984, residente e domiciliada na Rua São
João Bosco, nº 1199, apto 21A, Santana, nesta cidade, filha de CHUITI INUMA
e DORIS SUMAE OASHI INUMA. 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, 22 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MÁRIO HENRIQUE FERNANDES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira,
profissão pedreiro, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 12 de junho de 1986, residente e domiciliado na Rua Camargo nº 96, Araretama, nesta cidade, filho de JOSÉ DIMAS
DOS SANTOS e MARIA APARECIDA RODRIGUES FERNANDES DOS SANTOS.
SONIA GABRIELLA DOS SANTOS MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão operadora de caixa, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 30 de março de 1988, residente
e domiciliada na Rua José Murilo Monteiro nº 35, Jardim Princesa, nesta cidade,
filha de GERALDO MOREIRA e CLAUDETE DOS SANTOS MOREIRA. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FABRICIO TIAGO MIRANDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão
mecânico, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 5 de maio de 1984, residente e domiciliado na
Rua José Alves Palomas nº 99, Boa Vista, nesta cidade, filho de ALARICO MIRANDA DA SILVA FILHO e CAIA CASU MIRANDA DA SILVA.
FRANCELINE APARECIDA PROLUNGATI DE OLIVEIRA, de nacionalidade
brasileira, profissão psicóloga, estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 15 de setembro de 1977, residente
e domiciliada na Rua Cônego Tobias nº 541, Alto do Tabaú, nesta cidade, filha
de FRANCISCO JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO e MARIZA PROLUNGATI 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, 22 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JULIO TOSHIO MARCONDES INAOKA, de nacionalidade brasileira, profissão consultor de TI, estado civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 19 de setembro de 1985, residente e domiciliado
na Estrada Municipal do Socorro nº 835, Parque Lago Azul, nesta cidade, filho de
JULIO TASHIO INAOKA e ROSALY HELENA INAOKA.
FERNANDA LUIZA MINIERI ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, profissão química, estado civil solteira, de 24 anos de idade, nascida em Tambaú, Estado de São
Paulo, no dia 3 de novembro de 1987, residente e domiciliada na Estrada Municipal
do Socorro nº 835, Parque Lago Azul, nesta cidade, filha de CARLOS HENRIQUE ARAUJO e ANA ROSA MINIERI ARAUJO. 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, 22 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCELO REDENTOR ANTONIO, de nacionalidade brasileira, profissão operador de empilhadeira, estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Taubaté,
Estado de São Paulo, no dia 9 de maio de 1981, residente e domiciliado na Rua
João Batista Foroni nº 5, Araretama, nesta cidade, filho de PÉRSIO ANTONIO e
MARIA BENEDITA RODRIGUES ANTONIO.
LARISSA APARECIDA PIRES, de nacionalidade brasileira, profissão estudante,
estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Taubaté, Estado de São
Paulo, no dia 10 de março de 1987, residente e domiciliada na Rua Francisco
Gonçalves nº 190, Araretama, nesta cidade, filha de PEDRO DONIZETTE PIRES
e MARIA DE LOURDES DE PAULA PIRES. 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, 22 de setembro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RÔMULO BORGES LEMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão vigilante, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, no dia 25 de maio de 1989, residente e domiciliado Rua
Francisco Santiago nº 42, Santa Cecilia, nesta cidade, filho de SILAS LEMES DA
SILVA e ELIDIA BORGES LEMES DA SILVA.
MISLENE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de enfermagem,
estado civil divorciada, de 30 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, no dia 4 de maio de 1982, residente e domiciliada Rua Francisco
Santiago nº 42, Santa Cecilia, nesta cidade, filha de ALCIDES PINTO DA SILVA
e PORCINA MARIA DA SILVA. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art.
1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 24 de setembro de 2012.

COMUNICADO
LICENÇA DA CETESB
TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 3003864, válida até 19/09/2014,
para Derivados de petróleo; produção de à AV TOBIAS SALGADO, 45, DISTR IND
DUTRA, PINDAMONHANGABA

A sociedade Amigos do Goiabal, comunica o extravio de seu livro ata nº 01, conforme
B.O. nº 173/2009 emitido em 06/04/2009
_____________________
Sidnei Carlos Betarelli
Presidente

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA CELIA DA SILVA SOUZA DE SALES COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1477/2009 QUE LHE MOVE A MUNICIPIO 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 CELIA DA SILVA SOUZA DE SALES 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 1477/2009,
que lhe move a MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia
em 15/05/2000, conforme petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO, ISSQN, na conformidade da certidão de dívida ativa Inscrição
Municipal 00013179. Deu-se á causa o valor de R$1.223,69 em 13/10/2009. Pelo
presente edital fica o executado (s), MARIA CELIA DA SILVA SOUZA DE SALES,
devidamente CITADA para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento
do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste,
ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o
de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que
não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E,
para que chegue ao conhecimento do executado que não poderá alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 17 de setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE DOLORES JESUS DE MATOS RODRIGUES COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1427/2009 QUE LHE MOVE A MUNICIPIO 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), DOLORES JESUS DE MATOS RODRIGUES 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 1427/2009,
que lhe move a MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia
em 25/11/2009, conforme petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO, ISSQN na conformidade da certidão de dívida ativa Inscrição
Municipal 00008988. Deu-se á causa o valor de R$1.217,51 em 13/10/2009. Pelo
presente edital fica o executado (s), DOLORES JESUS DE MATOS RODRIGUES,
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 17 de setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE VALERIA AFFONSO AVILA COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB
Nº 1428/2009 QUE LHE MOVE A MUNICIPIO 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), VALERIA AFFONSO 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 1428/2009, que lhe move a MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 25/11/2009, conforme petição inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO,
ISSQN na conformidade da certidão de dívida ativa Inscrição Municipal 00013917.
Deu-se á causa o valor de R$658,31 em 13/10/2009. Pelo presente edital fica o
executado (s), VALERIA AFFONSO AVILA, devidamente CITADA para todos os atos
e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e
advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus
ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executada
que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado
e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 17 de setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE MULTIPLA IMOVEIS LTDA S/C COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº
4369/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de
Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), MULTIPLA IMOVEIS LTDA S/C com endereço incerto
e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam
os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 4369/2007, que lhe move a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia
em 09/11/2006,
conforme petição inicial, referente a valores de ASFALTO, IMPOSTO PREDIAL na conformidade da certidão de dívida ativa Inscrição Municipal
0112080802100. Deu-se á causa o valor de R$ 5.154,72 em 20/10/2006. Pelo presente edital fica o executado (s), MULTIPLA IMOVEIS LTDA S/C, 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 17 de setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE SANDRA MARIA DA SILVA SALIM ALI COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB
Nº 4208/2007 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), SANDRA MARIA DA SILVA SALIM ALI 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 4208/2007, que
lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta
serventia em 07/11/2006 redistribuida 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 00013750. Deu-se á
causa o valor de R$ 2.054,67 em 19/10/2006. Pelo presente edital fica o executado
(s), SANDRA MARIA DA SILVA SALIM ALI, 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 17 de setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE AURORA MONTEIRO DA SILVA COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº
10388/2007 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), AURORA MONTEIRO 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 10388/2007, que lhe move
a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia
em 04/12/2001 redistribuída 18/07/2007, conforme petição inicial, referente a valores de ALFALTO na conformidade da certidão de dívida ativa NE15070201000.
Deu-se á causa o valor de R$ 415,60 em 11/09/2001. Pelo presente edital fica o
executado (s), AURORA MONTEIRO DA SILVA, devidamente CITADA para todos os
atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito
e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus
ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executada
que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado
e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 20 de setembro de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, terça-feira, 25 de setembro de 2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 237/12

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. EVILASIO BENTO DE
OLIVEIRA, responsável pelo imóvel situado a Rua José Benedito dos Santos, Residencial Mantiqueira, inscrito no município sob a sigla NE35.16.16.011.000, Quadra
29, Lote 969, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a
contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 238/12

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a N. PINDA C. PRADO U D
IMOB. LTDA, responsável pelo imóvel situado a Rua Benedito Marcelino da Silva, Residencial Laerte Assumpção, inscrito no município sob a sigla NE15.07.06.020.000,
Quadra A, Lote 14, para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias
a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei
5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 239/12

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a COPERATIVA H DOS T CRUZEIRO, responsável pelo imóvel situado a Rua Estado do Rio Grande do Sul, Terra
dos Ipês, inscrito no município sob a sigla NE25.03.02.006.000, Quadra H, Lote 13,
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 240/12

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr. TAKEO KOBAYASHI, responsável pelo imóvel situado a Rua Benedito Rodrigues de Abreu, Residencial Vista
Alegre, inscrito no município sob a sigla SE24.02.08.116.000, Quadra 22, Lote 554,
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 241/12

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr. TAKEO KOBAYASHI, responsável pelo imóvel situado a Rua Benedito Rodrigues de Abreu, Residencial Vista
Alegre, inscrito no município sob a sigla SE24.02.08.117.000, Quadra 22, Lote 555,
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 242/12

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr. PEDRO RODRIGUES, responsável pelo imóvel situado a Rua Raymundo Pinto de Freitas, João T. de Freitas,
inscrito no município sob a sigla NE16.13.03.004.000, Quadra E Lote 01, para que
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo
1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 243/12

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr. GERALDO ROSA NUNES,
responsável pelo imóvel situado a Rua Orondina Salther Rodrigues, Jardim Regina,
inscrito no município sob a sigla SE15.15.10.023.000, Quadra 17 Lote 08, para que
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo
1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 244/12

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr. RUBENS SANTOS SALLES, responsável pelo imóvel situado a Rua Orondina Salther Rodrigues, Jardim
Regina, inscrito no município sob a sigla SE15.15.10.022.000, Quadra 17 Lote 09,
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I.
Maria Perpétua Soares
Diretora do Departamento de Arrecadação.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 245/12

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr. ANTONIO ESTEVAM PINTO - ESPOLIO, responsável pelo imóvel situado a Rua Francisco D’Arace, Jardim
Cristina, inscrito no município sob a sigla SE11.13.16.035.000, Quadra A Lote P-06,
a comparecer no Departamento de Arrecadação localizada na Av. Nossa Senhora do
Bom Sucesso, 1400 – Alto do Cardoso das 08:00 as 12:00 ou das 13:30 as 17:00, no
prazo de 15 dias a contar dessa publicação, para manifestar nos autos do Processo
Administrativo nº 22671/2011 .
Maria Perpétua Soares
Diretora do Departamento de Arrecadação.

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ERNANI MARTINHO DOS SANTOS COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB
Nº 13634/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. 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), ERNANI MARTINHO DOS SANTOS, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo
nº 13634/2007, (Processo 1605/2006 da 3ª Vara) que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 09/11/2006,
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 60822 E OUT.
Deu-se á causa o valor de R$ 500,45 em 20/10/2006. Pelo presente edital fica o executado (s), ERNANI MARTINHO DOS SANTOS, devidamente CITADO para todos os
atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito
e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para
oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da
penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em
seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do
executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 24 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ORALIA A M DE DONA E OUTRO COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº
13983/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. 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), ORALIA A M DE DONA E OUTRO, 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
13983/2007, (Processo 1953/2006 da 3ª Vara) que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 28/11/2006,
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 40998 E OUT.
Deu-se á causa o valor de R$ 572,43 em 27/10/2006. Pelo presente edital fica o executado (s), ORALIA A M DE DONA E OUTRO, 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 24 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA APARECIDA SOARES COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº
14833/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. 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), MARIA APARECIDA SOARES, 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 14833/2007,
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a
esta serventia em 10/12/2007, redistribuída em 18/07/2007, conforme petição inicial,
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$ 2.502,94,
em 21/11/2007. Pelo presente edital fica o executado (s), MARIA APARECIDA SOARES, 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 24 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA APARECIDA SOARES COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº
14834/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. 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), MARIA APARECIDA SOARES, 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 14834/2007,
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a
esta serventia em 10/12/2007, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA N° 17093. Deu-se á causa o valor de R$ 665,52 em 21/11/2007. Pelo
presente edital fica o executado (s), MARIA APARECIDA SOARES, 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
24 de setembro de 2012.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza 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 24 de setembro de 2012.
LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM
JUIZA DE DIREIRO

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 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
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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 24 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 24 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 24
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 24 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 24 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 24 de setembro de 2012
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO
Juíza de Direito
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Sapopemba é campeão do Amador
O Campeonato Amador
da 1ª Divisão do Futebol de
Pindamonhangaba acabou no
domingo (23), com a vitória
do Sapopemba sobre o time
da Vila São José, no campo
do Grêmio Tipês, em Moreira César. No tempo normal,
as duas equipes conseguiram segurar o empate, que
ﬁcou em 0 a 0. Nos pênaltis,
o Vila São José só marcou
uma vez e o Sapopemba
venceu com facilidade.
O título premiou o time
de Moreira César, que
em 2011 foi campeão

da 2ª Divisão, conquistando o acesso para a 1ª
este ano e levando o caneco em uma arrancada
espetacular.
Esta foi a terceira ﬁnal
consecutiva do time da Vila
São José, que venceu a competição em 2010 e 2011. Em
2012 teve que se contentar
com o vice-campeonato.
Mesmo com a segunda colocação, a equipe levou o
troféu do time mais disciplinado, defesa menos vazada
e artilheiro, com o jogador
Jean Carlos.

Comercial
Mombaça
garante título
do Quarentão
O estádio ‘Ramirão’ foi
palco da ﬁnal do Campeonato
de Futebol Sênior 40 “Quarentão” de Pindamonhangaba entre Comercial Mombaça
e Estrela. O título foi para o
Mombaça, que venceu o Estrela por 2 a 0 com gols de
Betinho e Tampinha.
O jogo foi muito disputado com o Comercial Mombaça abrindo o placar logo nos
primeiros minutos do primeiro tempo. O Estrela correu atrás e colocou a equipe
no ataque, mas no ﬁm da última etapa, Tampinha, do Co-

mercial Mombaça, decretou a
vitória com uma arrancada na
frente da zaga.
Com o apito ﬁnal do juiz,
o Mombaça correu para o
abraço e comemorou o título
da temporada 2012. O Estrela
além do vice-campeonato, teve o jogador Valmir Reis como artilheiro da competição,
com 17 gols. Outras equipes
do campeonato também receberam troféus. O Grêmio Tipês levou o troféu de equipe
mais disciplinada da competição e a Ferroviária garantiu
a defesa menos vazada.
Akim/AgoraVale

Akim/AgoraVale

No destaque, momento da euforia dos
jogadores do Sapopemba na conquista do
título inédito de campeão do Amador da
1ª Divisão. Abaixo, lance do jogo que foi
disputado no campo do Grêmio Tipês

Ferroviária vence e conquista
tricampeonato do Sub11
Celso Corrêa/AgoraVale

Conﬁrmando o favoritismo, o alviverde do Boa Vista bateu o Colorado por 1 a
0 no Campeonato de Futebol
Sub11 no sábado (22), no estádio do Corinthians, no Alto do Cardoso. Com o título,
a Ferroviária levou o terceiro
caneco consecutivo da competição (2010, 2011 e 2012).
A partida parecia ser fácil para a Ferroviária, com
um pênalti aos 5 minutos do
primeiro tempo. Porém, o
goleiro Ítalo, do Colorado,
mostrou que o jogo não seria tranquilo e fez uma ótima
defesa. As redes não foram

balançadas até o ﬁm do segundo tempo, quando Yudi,
jogador da Ferroviária, desviou a bola de cabeça numa
cobrança de falta e inaugurou
o placar. Com 1 a 0 no placar,
o alviverde cadenciou o jogo
e esperou pelo apito do juiz,
garantindo o terceiro título.
Além do troféu de campeão, a Ferroviária foi premiada como defesa menos
vazada e com o artilheiro
da competição, pelo jogador Ruan Guilherme. A equipe do São Paulinho garantiu
o prêmio de equipe mais disciplinada.

Muita luta e garra garantiram aos
garotos da AA Ferroviária o título
de tricampeões do Sub 11, no
sábado, no Alto do Cardoso

Paixão por Esporte
Talita Leite

www.talitaleitte.blogspot.com

Sub-11
Grêmio União impõe virada e conquista vitória fora de casa

Lance do jogo, no estádio ‘Ramirão”, em que o
Comercial Mombaça venceu o Estrela por 1 a 0 e
sagrou-se campeão do Campeonato “Quarentão”,
temporada 2012

O Projeto Social Grêmio União, que já havia
superado o Sport Club Corinthians Paulista no último
dia 16, voltou a vencer no sábado (22).
Os representantes de Pindamonhangaba viajaram
para o litoral do Estado, mais especiﬁcamente para o
município de Santos. Lá, o Grêmio União encarou o
Internacional / Unimed, no Ginásio Poliesportivo José
Ivanoé Freitas Julião.
O confronto válido pela Série-A1 do Campeonato
Estadual Sub-11 de Futsal Masculino de 2012,
acabou com vitória dos visitantes, pelo placar de 2
a 1, que, aliás, foi o mesmo do registrado diante do
alvinegro paulista.
O Internacional abriu o placar logo no primeiro
minuto de jogo, mas a garotada do Sub-11 já deu
provas de que não se entrega fácil, e ainda na
etapa inicial, o Grêmio União passou na frente do
marcador.
Aos 15’52’’, Gustavo Daniel balançou a rede e deixou
tudo igual.
Pelo desenrolar da partida, tudo levava a crer
que o 1 a 1 permaneceria no placar, pelo menos
até o intervalo. Entretanto, restando apenas 26
segundos para o ﬁnal do primeiro tempo, Kayque
Campos aproveitou a oportunidade que teve e
tratou de colocar a equipe de Pindamonhangaba em
vantagem.
A virada imposta ainda no primeiro período do duelo
foi mais do que suﬁciente para que o Grêmio União
pudesse comemorar a vitória.
Trinta equipes estão envolvidas na disputa dessa
competição. Nesse momento, os representantes de
Pindamonhangaba aparecem no décimo oitavo lugar
da classiﬁcação geral e em quarto na Chave A.
Em 7 jogos realizados, nessa categoria, o Grêmio
União registra 3 vitórias e 4 derrotas.

Divulgação/PS Grêmio União

Sub-11 conﬁrma ascensão e obtém nova
vitória no Estadual
OUTRAS CATEGORIAS
Além do Sub-11, Internacional e Grêmio União
também se enfrentaram em outras quatro
categorias na manhã do último sábado (22).
O time santista levou a melhor no Sub-9 (5 a 0),
13 (5 a 0) e 17 (4 a 1), enquanto que no Sub-15,
Pindamonhangaba conquistou sua primeira vitória,
goleando pelo placar de 5 a 1.

