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SEXTA-FEIRA - 24/5

SÁBADO - 25/5

DOMINGO - 26/5

SEGUNDA-FEIRA - 27/5

Muitas nuvens e 
chuvas isoladas

Nublado, 
muitas nuvens

Nublado, 
muitas nuvens

Nublado e 
pancadas de chuva

CPTEC INPE

Vôlei da melhor 
idade se prepara 

para os Jori

População do Vila 
Rica defi ne melhorias

Pinda ganha nova unidade de 
resgate para o Corpo de Bombeiros

Marcos Ivan/canal39

Uma nova Unidade de Resgate foi entregue oficialmente pela Prefeitura ao Comando do Corpo de Bombeiros de Pinda-
monhangaba, na quarta-feira (22). O repasse foi feito pelo prefeito após o governador do Estado de São Paulo ter entregue 
50 novas viaturas unidades de resgate aos bombeiros. O investimento é de mais de R$ 59 milhões, e metade das viaturas vai 
para a capital e Grande SP. 

Os moradores do Vila Rica se reuniram com os representantes da Prefeitura nesta semana e definiram as 
melhorias para o bairro. Entre as prioridades estão obras nas áreas de saúde e esportes. 

Vacinação é 
prorrogada até 
o fi nal do mês

As pessoas dos grupos prioritá-
rios que não se vacinaram contra a 
gripe terão até o dia 29 de maio 
para procurar uma das unidades 
de saúde do município. Pindamo-
nhangaba já cumpriu a meta esta-
belecida, no entanto, o Ministério 
da Saúde prorrogou o período de 
vacinação em todo o país.

Governador 
anuncia 
Poupatempo 
para a cidade

Sábado é 
Dia do Brincar

Pindamonhangaba comemora o 
‘Dia do Brincar’ com um evento na 
praça Monsenhor Marcondes nes-
te sábado (25), durante a manhã. É 
só chegar e brincar. 

4ª Conferência 
Municipal 
das Cidades 
será dia 27

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba realiza na segunda-feira (27), 
a partir das 9 horas, a abertura da 
4ª Conferência Municipal das Cida-
des, no auditório da Prefeitura. As 
inscrições estão abertas no site da 
Prefeitura. 

Inscrições 
abertas para 
intercâmbio 
pelo “Paula 
Souza”

Alunos das unidades das Etecs, 
Fatecs e ensino à distância do Go-
verno do Estado têm a oportunida-
de de se inscrever para intercâm-
bio cultural da instituição. Viagens 
serão para Estados Unidos, Ingla-
terra e Nova Zelândia.

Os atletas da melhor idade de 
Pindamonhangaba estão se pre-
parando para os Jogos Regionais 
do Idoso, que serão realizados em 
setembro.

Adolescentes 
escondem 
entorpecentes 
em muro
de escola

Dia do Desafi o será na quarta-feira
Pindamonhangaba compete com a cidade de Castanhal-PA.

Transporte 
público oferece 
linhas extras

Desde janeiro deste ano, a 
população é beneficiada com a 
implantação de horários extras 
em algumas linhas do transporte 
público. População pode contar 
também com ônibus reserva no 
terminal, que funcionará de forma 
emergencial e imediata caso ocor-
ram eventuais atrasos, que podem 
ser causados por vários fatores, 
como as condições do trânsito nas 
imediações do terminal urbano.

Equipes do 
Quarentão 
buscarão 
vagas para 
a fi nal
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Editorial

Tribuna do Norte 2 Pindamonhangaba, sexta-feira, 24 de maio de 2013

Datas Comemorativas

Veja o que se comemora hoje, dia 24 
de maio, e nos dias seguintes:

24/5 – Dia da Batalha de Tuiuti, Dia do Café, Dia do Detento, Dia do 
Telegrafi sta, Dia Do Milho, Dia do Vestibulando.
25/5 – O Dia do Orgulho Nerd, Dia do Industrial, Dia Internacional do 
Sapateado, Dia do Trabalhador Rural, O Dia da Toalha.
26/5 – Início do Aparthaid, Dia do Revendedor Lotérico, Dia Nacional do 
Museu.
27/5 – Dia do Profi ssional Liberal, Dia da Imprensa no Interior, Dia 
do Securitário, Dia Mundial da Esclerose Múltipla, Dia Nacional de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho, Dia do despachante, Dia do 
Serviço de Saúde do Exército, Dia Nacional da Mata Atlântica.
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A banda Charles Anjo 45 e 
convidados realizam, neste sá-
bado (25), a partir das 20h30, a 
noite dançante Sábado Nobre, 
com todos os ritmos da dança 

de salão. O evento será reali-
zado no Paineiras Country Club 
a R$10. Sócios não pagam. 
Convites à venda no Dinho 
Som e secretaria do clube. O 

Paineiras fica na avenida Nos-
sa Senhora do Perpétuo Socor-
ro, 2009, Socorro. Informações 
pelos telefones (12) 3642-8599 
e 3522-5356. 

A Rede Salesiana de Ação So-
cial realiza, neste domingo (26), a 
festa Feijão Maravilha, na Quadra 
dos Salesianos. A feijoada em prol 
dos projetos sociais do Instituto 
Profi ssional Salesiano será servi-
da das 12 às 14 horas, por R$12. 
É opcional consumir no local ou 

Festa Junina 
do SOS

O SOS – Serviço de Obras So-
ciais  realiza sua festa junina bene-
fi cente de 30 de maio a 2 de junho 
e no fi nal de semana seguinte, de 6 
a 9 de junho, no Sindicato Rural. O 
evento será a partir das 18 horas e 
no dia 9 haverá almoço. Barracas 
com comidas típicas, concurso de 
quadrilha, diversão e muitos shows. 
Confi ra a programação:
30/5 – Ademar e Banda
31/5 – Leonel e Ismael
           Banda Bom Talento
Dia 1º/6 – Banda Bellator
Dia 2/6 – André, Andreza e Banda
Dia 6/6 – Banda Nova Dimensão
Dia 7/6 – Trio Multi Band Show
Dia 8/6 – Banda Gold
Dia 9/6 – Almoço com a banda   
               Charles Anjo 45 
               Encerramento com a Banda            
               Frente de Varanda

Tradicional 
festa junina 
no Colmeia

O restaurante Colmeia realiza, 
no dia 1º de junho, sua tradicional 
festa junina “Grande Arraiá do Col-
meia”, a partir das 20 horas. Entre 
as atrações, haverá touro mecâni-
co e shows com Tyago e Danyel e 
Luiz e Priscilla. Entre as opções de 
quitutes estão: doces tradicionais, 
vinho quente, quentão, chocolate 
quente, pizza na tábua, churrasqui-
nho, bolinho caipira, milho verde, 
canjica, caldos, cachorro quente e 
pipoca. Pessoas vestidas a caráter 
pagam meia entrada. O Colmeia 
fi ca na estrada do Ribeirão Grande, 
km 6, bairro Colmeia. 

Formando cidadãos
Para uma sociedade melhor, precisamos de cidadãos me-

lhores. O aprendizado começa em casa e tem complemento 
na escola, na igreja, na comunidade. Mas o contato da criança 
com a família tem o papel fundamental na criação do indivíduo 
e suas noções de respeito, moral e ética. 

A correria do dia a dia e o tempo que passa voando, como 
está acontecendo atualmente, faz com que passe despercebi-
da a importância da convivência entre as pessoas, principal-
mente dentro da mesma casa, família, local de trabalho. Às 
vezes, parece que o lado humano fi ca colocado em segundo 
plano, mesmo quando se trata de pais e fi lhos pequenos. 

Neste fi nal de semana, a Prefeitura está realizando um 
evento que nos serve de alerta e nos chama à refl exão. É o 
Dia do Brincar, que será realizado na praça Monsenhor Mar-
condes. A intenção é aproximar pais e fi lhos, é chamar os pais, 
avós, tios, para conviver mais de perto com a criança, exerci-
tando sua criatividade e, por que não, voltando no tempo por 
alguns minutos. E, brincar, é um assunto sério!

O princípio VII da Declaração Universal dos Direitos da 
Criança, da Organização das Nações Unidas, é bem antigo, 
de 1959, e lá já estava estabelecido: toda criança tem o direito 
de brincar. A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, denominada 
como Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo II, art. 
16º, inciso IV confi rma esse direito. 

Essa atividade é considerada indispensável ao desenvol-
vimento de potencialidades humanas relacionadas a aspectos 
cognitivos e afetivo-emocionais, sociais e culturais da criança. 

Pesquisa do Instituto de Psicologia da Universidade de Bra-
sília comprova que o brincar tem um viés que vai muito além da 
simples fantasia. Enquanto um adulto vê apenas uma criança 
empilhando bloquinhos, para o pequeno aquilo signifi ca experi-
mentar as possibilidades de construir e conhecer novas cores, 
formatos e texturas. Além do prazer, brincar possibilita a expres-
são dos sentimentos e a aprendizagem das crianças. 

A interação dos adultos nessa brincadeira aproxima e 
mostra aspectos da personalidade do pequeno. Brincar juntos 
aumenta o grau de confi ança e fortalece o vínculo entre pais 
e fi lhos, professores e alunos, avós e netos. A confi ança e o 
sentimento de segurança são muito importantes para a forma-
ção da criança.

Fica, então, o convite para participação no evento e para a 
refl exão sobre o tema e o desenvolvimento dessas ações nos 
outros dias também. 

Falando ainda da formação das crianças, além desse vín-
culo afetivo com os pais, uma pesquisa da Universidade de 
Aberta, de Portugal, provou que o convívio das crianças com 
cães pode ajudar no seu aprendizado. O experimento foi fei-
to por meio da presença de dois cães em sala de aula, com 
crianças de 6 e 7 anos, e a companhia canina melhorou o 
desempenho escolar dos alunos. A presença do animal era 
encarada pela turma como a de mais um amiguinho, dando 
mais confi ança aos alunos e criando um ambiente que favore-
cia o aprendizado.

Todos sabem que no Brasil existem muitos cães e gatos 
abandonados e em Pindamonhangaba não é diferente. Neste 
fi nal de semana, acontece também na cidade mais uma feira 
de doação de cães e gatos. Dessa vez será na Praça da Bí-
blia, em frente ao Cemitério Municipal. 

Essa é uma oportunidade de passear com o seu fi lho, neto, 
sobrinho e, quem sabe, levar mais um amiguinho para casa, que 
vai ajudar o animalzinho e também no desenvolvimento saudá-
vel daquela criança. É, ainda, uma forma de ensinar a responsa-
bilidade de cuidar de outro ser, dando o exemplo aos menores. 
Todos esses ensinamentos juntos, mais muito amor, sem dúvida 
colaborarão para a formação de cidadãos cada vez melhores. 

Encontro de 
casais

A Paróquia São Cristóvão 
convida os casais para participar 
do Encontro para Casais em 2ª 
União e Situações Especiais, que 
será neste domingo (26). O even-
to acontece das 8 às 18 horas no 
salão paroquial no bairro Cidade 
Nova.

O objetivo do encontro é aco-
lher os casais, explicar qual a visão 
da igreja sob sua situação mostran-
do a sua importância à comunida-
de. Inscrições devem ser feitas com 
os agentes da Pastoral Familiar ou 
na Secretaria Paroquial.

Como uma medida preventi-
va, o bispo diocesano de Taubaté, 
Dom Carmo João Rhoden, decidiu 
adotar a medida expedida pela 
Diocese de São José e suspender 
os cumprimentos nas missas para 
evitar a transmissão do vírus da 
H1N1.

Desde a última quinta-feira 
(17), 40 paróquias espalhadas 

por 11 municípios foram orien-
tadas a não realizar o costume 
de rezar o Pai-Nosso de mãos 
dadas. Além disso, também 
foi indicado que a comunhão 
seja distribuída aos fi éis apenas 
na mão.

Pindamonhangaba está na lis-
ta de locais que devem respeitar a 
medida.

Bispo de Taubaté suspende cumprimentos 
nas missas em Pinda para evitar H1N1

Casa 
Transitória 
promove 
almoço caiçara

A Casa Transitória Fabiano de 
Cristo realiza, no dia 26 de maio, o 
Almoço Caiçara, a partir das 12h30. 
Será R$31,90 o quilo, com 5% de 
desconto na compra antecipada. 
O cardápio é amplo, com opções 
como: moqueca de peixe, azul 
marinho (moqueca de peixe com 
bananas), peixe assado em folha 
de bananeira, camarões no bafo 
e na moranga, escondidinho de 
bacalhau, sardinhas a escabeche, 
arroz com mariscos, casquinha de 
siri, bolinhos de peixe, entre outros. 
A Casa Transitória fi ca na rua Gua-
ratinguetá, 555, Crispim. Telefone 
3642-6277. 

SOS realiza 
Bingão dia 30

O SOS – Serviço de Obras So-
ciais - de Pindamonhangaba reali-
zará, no dia 30 de maio, o “Bingão 
do SOS”, a partir das 18 horas, no 
Sindicato Rural. As cartelas já es-
tão a venda na sede do SOS, rua 
Dr. Frederico Machado, 270, cen-
tro. Informações pelos telefones 
3642-2787 e 3642-3023. 

Feijão Maravilha na Quadra dos Salesianos
retirar o marmitex. A feijoada é ser-
vida com arroz, farofa e couve. Não 
será feita entrega após o término 
do evento nem no dia seguinte. A 
Quadra dos Salesianos fi ca na rua 
São João Bosco, 727, Santana. 
Informações pelos telefones (12) 
3643-2239 e 3645-1110. 

Charles Anjo 45 faz Sábado Nobre

Começou quinta-feira (23) e 
prossegue até domingo (26), a 
5ª Festa do Arroz, em Tremem-
bé, na Praça da Estação. O pri-
meiro dia do evento contou com 
duas atrações de Pindamonhan-
gaba: a Banda Euterpe e a Cia 
Cênica Mônica Alvarenga. Nesta 
sexta-feira (24), a festa come-
ça às 18 horas. Sábado (25), a 
partir das 13h30 e domingo (26), 

Neste sábado (25), será reali-
zada mais uma feira de doação de 
Cães e Gatos “Adote um amigo”, 
realizada pela Associação Cen-
topeia de Proteção aos Animais 
e Abrigo Municipal. Desta vez, a 
doação será realizada na Praça 
da Bíblia, em frente ao Cemitério 
Municipal, das 9 às 13 horas. Para 
adotar um animalzinho, é necessá-
rio apresentar RG e comprovante 
de residência. Os animais coloca-
dos para doação pela Centopeia 
e Abrigo Municipal são vacinados 
e castrados ou estão na fi la para 
castração gratuitamente. 

Feira de Adoção de Cães e Gatos no sábado

5ª Festa do Arroz de Tremembé até domingo
a partir das 10 horas. Todos os 
dias haverá programação cultu-
ral. Treze produtores de arroz de 
Tremembé e região participam 
do evento, que terá mais de 60 
pratos feitos com vários tipos de 
arroz, como o mini, o preto e o 
vermelho, entre outros. Desta-
que para o arroz Ruzene, do 
produtor Francisco Ruzene, de 
Pindamonhangaba. 

Várias 
atrações na 
11ª Feicampo

O Sindicato Rural de Taubaté 
realiza, de 5 a 9 de junho, a 11ª 
Feicampo, das 10 às 22 horas. 
Exposição e venda de animais, 
máquinas e implementos agríco-
las, torneio leiteiro, provas e de-
monstrações equestres e muares, 
leilões de gado de corte e de leite, 
entre outras atrações. No dia 5, às 
19 horas, eleição da Rainha e da 
Princesa, seguido de show com 
Banda Country. Shows todos os 
dias. O recinto de exposições do 
Sindicato Rural de Taubaté fi ca na 
avenida Félix Guisard Filho, 3001, 
bairro Belém (saída km 2,5 da Ro-
dovia Oswaldo Cruz).

Começam segunda-feira (27), 
as inscrições para a 6ª Conferência 
Municipal de Saúde, com o tema 
“SUS: A sua saúde é responsabili-
dade de todos”. O evento será dia 
20 de junho no auditório da Etec 
João Gomes de Araújo, das 8 às 
17 horas.

As fi chas de inscrições podem 
ser solicitadas na Sala do Comus, 

na Secretaria de Saúde, de segun-
da a sexta-feira, das 8 às 11h30 
e das 13h30 às 17 horas, e tam-
bém serão distribuídas nas pré-
-conferências, que começam dia 7 
de junho. A primeira será no centro 
comunitário do bairro Cidade Nova, 
das 18 às 20 horas.

Os interessados deverão se 
inscrever até o dia 12 de julho.

Para atender às necessidades 
do mercado de beleza de Pinda-
monhangaba, foi inaugurada no 
sábado (18), a primeira unidade do 
Instituto Embelleze, que contribuirá 
com o défi cit de cursos profi ssiona-
lizantes e aprimorará a qualidade 
dos serviços oferecidos nos salões. 

Localizada no centro da cidade, a 
nova escola possui salas equipadas 
para oferecer aos alunos os cursos 
de Cabeleireiro Profi ssional, Depi-
lação, Maquiagem, Manicure e Pe-
dicure, Designer de Sobrancelhas 
e Penteado. O Instituto Embelleze 
está na rua Dr. Monteiro César, 32. 

O Spani Atacadista está 
contratando profissionais para 
atuarem como vendedores ex-
ternos. Os requisitos exigidos 
são que o candidato tenha ex-
periência na região do Vale do 
Paraíba no segmento de ven-
das, atendendo a supermer-
cados, hotéis, restaurantes e 

conveniências; disponibilidade 
para viagens; e possuir carro 
próprio.

As vagas são para início 
imediato e a rede oferece re-
muneração fixa, além de vari-
áveis. Os interessados devem 
enviar currículo para o email 
treinamento@spani.com.br

Spani Atacadista contrata 
vendedores externos

Pinda ganha instituto 
profi ssionalizante de beleza

Inscrições para Conferência 
de Saúde começam dia 27

Sessão 
solene da APL

Nesta sexta-feira (24), às 20 
horas, nas dependências do Museu 
Histórico e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina será realizada 
a plenária solene da APL – Aca-
demia Pindamonhangabense de 
Letras  referente ao mês de maio. 
Na programação do evento está a 
posse da historiadora Suzana Lo-
pes Salgado Ribeiro ao quadro de 
membros honorários. Suzana vai 
assumir a cadeira Nº 11 H, que tem 
como patrono  Professor Vicente 
de Paula Salgado. Também haverá 
apresentação musical.   

Foto ilustrativa

Divulgação

Maria Fernanda Munhoz
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Vacinação contra a 
gripe até o dia 29

Marcos cuba
A Prefeitura de Pindamo-

nhangaba conta com o apoio 
da população para evitar 
casos de dengue no municí-
pio. Neste final de semana a 
equipe da Vigilância Epide-
miológica estará no bairro 
Santana, a partir das 9 horas, 
para orientar os moradores. 
Apenas no mês de maio hou-
ve 246 notificações, sendo 74 
autóctones e oito importados, 
164 foram descartados. 

Além de fazer as vistorias 
nas residências, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba inten-
sifica o combate ao Aedes 
aegypti com a aplicação de 

inseticida nas casas, estabe-
lecimentos comerciais e ruas 
do município. 

A contribuição da popu-
lação é muito importante, 
é uma ação de cidadania e 
prevenção à saúde, pois a 
dengue pode levar à morte. 
De janeiro a maio já foram 
notificados 2.261 casos, 
destes, 570 autóctones, 111 
importados e 1.580 descar-
tados. Além do trabalho que 
a Prefeitura realiza, o mora-
dor pode cobrar o vizinho no 
sentido de que vistorie seu 
quintal e evite deixar espa-
lhados vasilhames que acu-
mulem água.

Marcos cuba
Pindamonhangaba está lutando 

para combater a pedofilia e explo-
ração sexual de crianças e adoles-
centes. No dia 7 de maio começou a 
V Campanha e as atividades desta 
ação encerram neste sábado (25) 
na praça Monsenhor Marcondes, a 
partir das 9 horas. Também haverá 
mobilização e brincadeiras. A popu-
lação pode fazer as denúncias pelo 
Disque 100.

Proteger as crianças e adoles-
centes é um dever da família e do 
Estado, preconizado pelo Eca - Esta-
tuto da Criança e do Adolescente. O 
objetivo da campanha é conscientizar 
a população sobre os direitos das 
crianças e adolescentes para reduzir 

os índices de violência contra este 
grupo; incentivar as denúncias; pro-
mover a interação de todos do SGD 
- Sistema de Garantia de Direitos,  e 
contribuir com o cumprimento das 
diretrizes estabelecidas no Eca.

O abuso ou exploração do corpo 
e da sexualidade pode ocorrer de 
formas intrafamiliar e extrafamiliar. A 
exploração sexual pode ser por meio 
do turismo sexual, pornografia, tráfico 
e prostituição. O abuso geralmente 
é praticado por pessoa com quem a 
criança ou adolescente confia. A ex-
ploração sexual é utilizar estes meno-
res com a intenção de lucro ou troca, 
seja financeiro ou não. 

Desde o dia 7 de maio, a equipe 
da Prefeitura e parceiros estão distri-

buindo panfletos em diversos locais. 
A V Campanha também contou com 
o 1º Fórum de Mobilização, realizado 
dia 17 de maio, com a presença de 
mais de 150 profissionais de diversas 
áreas. 

Os profissionais dos Cras - Centro 
de Referência em Assistência Social 
também realizaram atividades em 
escolas do município. Foram inter-
venções para conscientizar crianças, 
jovens e adultos sobre o assunto. 

A campanha foi promovida por 
meio da Prefeitura de Pindamonhan-
gaba em parceria com a Diretoria Re-
gional de Ensino, conselhos, entidades 
e empresas, Secretaria de Assistência 
Social do Estado e adolescentes do 
Programa Ação Jovem. 

cintia caMargo
Os moradores do bairro 

Vila Rica estiveram reuni-
dos com os representantes 
da administração municipal 
na terça-feira (21), quando 
foram definidas como obras 
a construção de um posto de 
saúde e a cobertura da quadra 
de esportes.

O encontro aconteceu no 
Centro Educacional Munici-
pal Marcos Alves dos Reis 
e contou com a participação 
dos munícipes, sugerindo so-
luções para a administração e 
apoiando suas iniciativas na 
resolução dos problemas do 
bairro.

Maria Fernanda Munhoz
Devido ao período forte 

de chuvas deste ano, a Pre-
feitura está realizando um 
intenso trabalho de manu-
tenção das estradas rurais, 
que sofreram sérios danos 
com as águas. Esse serviço 
só pôde ter início nas últi-
mas semanas, com o período 
de estiagem. 

A equipe da Secretaria de 
Obras, por meio do Departa-
mento de Serviços Municipais, 
esteve atuando em várias es-
tradas na última semana, entre 
elas: estrada da Cerâmica, no 
Mandu; estrada do Cruzeiro, 

no Bonsucesso; estrada Trabi-
ju; estrada Moacir de Almeida; 
estrada José Carlos Natrieli; 
estrada Joaquim Alves Pereira; 
estrada Manoel Canuto Vieira, 
no caminho para o Piracuama, 
e estrada Eduardo Lourenço, 
no bairro Queiroz. 

O serviço de reparo em 
estradas rurais é contínuo e 
realizado sempre que existe 
e necessidade, e de acordo 
com as condições climáti-
cas, pois quando há chuvas 
a equipe fica impossibilitada 
de realizar um bom trabalho, 
tendo que aguardar os inter-
valos de seca. 

Bairro Vila Rica define novas 
obras para a população

Atividades da campanha contra 
pedofilia encerram neste sábado

Prefeito ouve o garoto 
Vitor, que deu sua 

opinião sobre as 
melhorias para o bairro

Ação Social e muitas oficinas 
movimentam o Projeto Nosso Bairro

Prefeitura recebe diploma de ‘Amigo do Batalhão’
daniela gonçalves 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba recebeu o diploma 
de “Amigo do Batalhão” du-
rante a comemoração do 67º 
aniversário do 2º Batalhão 
de Engenharia de Combate, 
“Batalhão Borba Gato”, que 
aconteceu no dia 17 de maio 
na praça Padre João de Faria 
Fialho, conhecido como Lar-
go do Quartel.

 Durante o evento, foi 
realizada a formatura dos 
recrutas da Companhia, que 
receberam a boina de seus fa-
miliares e amigos presentes 
na solenidade. 

Mulheres participam de oficina com lycra

Marcos cuba
Pindamonhangaba cum-

priu a meta de vacinação 
contra a gripe, no entanto, o 
Ministério da Saúde prorro-
gou a campanha até o dia 29. 
Mais de 26 mil pessoas pro-
curaram uma das unidades de 
saúde do município para se 
proteger. Os trabalhos tive-
ram início em abril e o prazo 
já havia sido prorrogado até 
o dia 10 de maio. De acordo 
com o Ministério da Saúde, 
cada cidade tinha que imuni-
zar pelo menos 80% do gru-
po prioritário. Pinda vacinou 
aproximadamente 90%. 

Pessoas com doenças 
crônicas estão sendo vacina-

das mediante recomendação 
médica. Os indivíduos deste 
grupo devem procurar uma 
das unidades de saúde, além 
disso, crianças a partir de 
seis meses a menores de dois 
anos, e as de até oito anos – 
que são do grupo crônico e 
tomaram a vacina pela pri-
meira vez -, deverão tomar a 
segunda dose.

A gripe é uma doença 
contagiosa provocada por 
um vírus capaz de sofrer mu-
tações com bastante frequên-
cia: o Influenzavírus. Os sin-
tomas são parecidos com os 
do resfriado e da rinite alér-
gica, mas são mais severos e 
a pessoa pode falecer. 

Bairro Santana recebe 
ações contra a dengue

Autoridades do município receberam diploma durante evento de aniversário

Estradas rurais 
recebem manutenção

Estrada Joaquim Alves Pereira

André Nascimento

André Nascimento

Divulgação

Divulgação

cintia caMargo
Inúmeros serviços voltados à população, além das ofici-

nas, estarão movimentando o Projeto Nosso Bairro- insta-
lado no Bairro Araretama - neste final de semana.

Nesta sexta-feira, estarão acontecendo entre 8 e 22 ho-
ras, as oficinas de tricô, pintura artística, macramê, capoei-
ra, dança de rua e de salão, além de inúmeras modalidades 
esportivas. Já no sábado, as oficinas estarão acontecendo 
até as 18 horas.

No sábado, além das oficinas também estarão aconte-
cendo inúmeras ações para atendimento à população dos 
programas Bolsa Família, Banco do Povo, Conselho Tute-
lar, Posto de Atendimento ao Trabalhador, OAB - Ordem 
dos Advogados do Brasil, além da Sutaco, CAC e o Creas - 
Centro Especializado de Assistência Social e o Cras - Cen-
tro de Referência da Assistência Social.

Todos esses programas buscam orientar e encaminhar 
a população para participar de campanhas e serviços es-
peciais de proteção. Documentos pessoais serão emitidos 
durante todo o dia.

No domingo (26) acontecerá uma Tarde Gospel com a 
apresentação do espetáculo musical da Cia de Teatro Incen-
deart e show com a Banda Semeando, a partir das 14 horas.

As atividades das oficinas retornam na segunda-feira, mas 
durante toda a semana novas atividades estão programadas. O 
Projeto Nosso Bairro é uma iniciativa da Prefeitura de Pinda-
monhangaba e ficará no bairro Araretama até o dia 23 de junho.
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DAS,  26 anos, foi agredida 
pelo pai de seu fi lho, EMFL de 
58 anos. Enquanto conversava 
com o professor da criança em 
frente ao colégio, o agressor, 
já alterado, foi ao encontro do 
menino e o abraçou, dizendo 

ao mesmo que ele também era 
seu fi lho. 

A mãe chamou o garoto 
para irem embora quando 
o autor começou a insultar 
a mulher e repentinamente 
partiu para cima dela, dis-

parando um soco contra seu 
pescoço e tapas na cabeça. 
Em proporção bem menor, a 
vítima revidou. Ela ainda re-
forçou dizendo que já existe 
ocorrência de medida prote-
tiva contra o pai da criança.

Mulher é agredida por ex-companheiro

No início da noite de sex-
ta-feira (17), JSS, 65 anos, foi 
atropelado enquanto tentava 
fazer a travessia da avenida 
Dr. José Monteiro Machado 
César. O acidente ocasionou 
uma fratura em sua perna 
esquerda. Ele foi levado ao 

Pronto-Socorro e medicado.
 A referida avenida está 

passando por melhorias e, 
quando a vítima tentou atra-
vessá-la, uma motocicleta 
que vinha da via Dutra, ao 
desviar das máquinas que 
trabalhavam no local, o atin-

giu. O condutor, que também 
caiu, informou que não pôde 
enxergar a vítima, que  saiu 
repentinamente de trás das 
máquinas. Ele alegou que o 
susto foi grande e a colisão 
inevitável, não houve tempo 
hábil para frenagem.

Idoso é atropelado por motocicleta

Também na madrugada de 
quarta-feira (22), um assalto 
a uma jovem foi registrado 
nas proximidades do Lessa. 
JWSP caminhava com desti-

no ao bairro Vila Rica quan-
do foi surpreendida por dois 
rapazes que portavam cani-
vetes. Eles puxaram o cabelo 
da moça e a jogaram no chão. 

Enquanto um deles a agredia, 
o outro pegava seus objetos. 
Eles levaram o par de tênis, a 
bolsa, um moletom e a quan-
tia de R$120.

Jovem é assaltada e agredida

Mais um 
roubo a 
transporte 
coletivo

Um ônibus do trans-
porte coletivo da cida-
de, que faz a alinha Fei-
tal - Centro foi roubado 
no início da madrugada 
de quarta-feira (22). Um 
desconhecido entrou no 
veículo, sacou uma arma 
e anunciou o assalto. Ele 
levou R$150  e, em se-
guida, desceu do coletivo 
tomando rumo ignorado.

Durante a manhã de sá-
bado (18), LAS de 39 anos 
pintava o muro de uma em-
presa localizada na avenida 
Manoel César de Oliveira 
quando esbarrou  em um 
fi o de alta tensão, sofrendo 
graves queimaduras. Ele 
foi socorrido pelo resgate e 
atendido rapidamente.

Homem 
esbarra em 
fi o de alta 
tensão

A partir do mês de maio 
já é possível observar um 
aumento gradativo no clima 
frio. Naturalmente, nessa 
época, a ocorrência de quei-
madas tende a aumentar. A 
vegetação acaba fi cando seca 
com o outono, e muitas pes-
soas acabam utilizando as 
queimadas como forma de 
realizar uma limpeza, acre-
ditando que esse é o método 
mais prático e efi ciente. 

Entretanto, além de trazer 
perigo para a população, as 
queimadas intensifi cam a in-
cidência dos problemas res-
piratórios, pois já foi consta-
tado que existem mais de 70 
produtos químicos na fumaça 
resultante da queima de ve-
getação, em sua maioria, tó-
xicos e prejudiciais à saúde. 

Há também registro de 
queimadas com a fi nalidade 
de eliminar o lixo e outros 
materiais que costumam ser 
tóxicos aos seres humanos e 
ao meio ambiente. Vale lem-
brar que esse tipo de conduta 

é caracterizada como crime 
ambiental e é um dos maio-
res problemas dessa catego-
ria no país.

Crime ambiental
O crime de poluição está 

previsto no Artigo 54 da Lei 
dos Crimes Ambientais.

Art. 54- Causar poluição 
de qualquer natureza em ní-
veis tais que resultem ou 
possam resultar em danos à 
saúde humana, ou que pro-
voquem a mortandade de 
animais ou destruição signi-
fi cativa da fl ora.

Pena - Reclusão, de um a 
quatro anos, e multa. 

Caso o crime for conside-
rado culposo, a detenção é de 
seis meses a um ano, além de 
multa.

A Prefeitura alerta para 
que os moradores denun-
ciem esta prática. A denúncia 
pode ser feita pelos telefones 
(12) 3644-5700, 3644-5691 e 
3641-1116. Os fi scais da Pre-
feitura, neste caso, atuarão 
junto à Polícia Militar.

Incidência de 
queimadas aumenta 
com a chegada do frio

Recentemente, o dele-
gado Vicente Lagioto pu-
blicou em sua rede social 
um alerta para os usuários, 
referente às ocorrências de 
furtos de bicicleta.

O texto aborda as con-
sequências desse tipo de 
delito, que implica uma 
série de envolvimentos. 
Como existe mercado para 
bicicletas que são vendidas 
bem abaixo do preço, pes-
soas cada vez mais insis-
tem nessa prática. Houve 
casos em que já foi regis-

trada aquisição do objeto 
por apenas R$ 8. 

Entretanto, o que a 
maioria das pessoas não 
sabe é que adquirir per-
tences cuja origem tende 
a ser ilícita também ca-
racteriza crime – é o de-
nominado “furto simples” 
e a pena por receptação é 
de até quatro anos. Vale à 
pena destacar que se não 
houvesse público para esse 
tipo de mercado, não exis-
tiria pessoas para comete-
rem tais delitos.

É importante não facili-
tar a ação dessas pessoas. 
Dessa forma, a polícia in-
dica que os proprietários 
de bicicletas utilizem tran-
cas e objetos do tipo, mes-
mo que o tempo de per-
manência no local que vai 
frequentar seja mínimo.

Qualquer atitude sus-
peita, principalmente em 
locais de grande movimen-
tação e que possuem estru-
turas onde são deixadas as 
bicicletas, deve ser denun-
ciada à polícia.

Alerta sobre 
furto 
de bicicletas

POLÍCIA
Na manhã da última quin-

ta-feira (23), a PM foi acio-
nada pela Guarda Municipal 
para comparecer à escola mu-
nicipal Felix Adib Miguel, lo-
calizada no residencial Lessa.

Segundo informações do 
boletim de ocorrência, uma 

funcionária do colégio vem 
observando a presença de vá-
rios adolescentes próximos 
ao muro da escola, o que vem 
acontecendo com frequência. 

Diante dessa informação, 
a PM foi averiguar. Nenhum 
adolescente foi encontrado 

no local. Porém, ao realizar 
vistoria na região, foi locali-
zado um buraco no muro, que 
continha uma sacola plástica 
e em seu interior havia 14 pe-
dras de crack.

O material foi apreendido 
e o caso será averiguado.

Adolescentes utilizavam muro de 
escola para esconder entorpecentes

A Polícia Militar do 
Estado de São Paulo abriu 
concurso para 2.369 va-
gas de soldado PM de 2ª 
Classe para o quadro de 
praças da Polícia Militar.

As vagas são para am-
bos os sexos, em caráter 
de estágio probatório, pa-
ra Curso Superior de Téc-

nico de Polícia Ostensiva 
e Preservação da Ordem 
Pública. 

As inscrições, que ti-
veram início no dia 20 de 
maio e vão até o dia 21 de 
junho, podem ser feitas 
pelo site www.vunesp.
com.br. A taxa é de R$ 
50. As provas serão reali-

zadas dia 4 de agosto e o 
salário é de R$ 2.563,28.

Para participar da se-
leção, os candidatos de-
vem ter de 18 a 30 anos, 
nível médio completo, al-
tura mínima de 1,65m 
para o sexo masculino e 
1,60m para o sexo femi-
nino.

Concurso abre vagas para 
soldado PM de 2ª Classe

O furto foi registrado por 
volta das 19 horas da última 
terça-feira (21),  no interior 
de um estabelecimento de 
ensino localizado na região 

central. O aluno FRJ deixou 
a bicicleta trancada no inte-
rior da escola e ainda assim 
ela foi levada.

O roubo aconteceu às 

23h15 do mesmo dia. LG tra-
fegava com sua bicicleta pela 
avenida Nossa Senhora do 
Bonsucesso, nas proximidades 
do bairro Jardim Bela Vista, 

quando foi surpreendido por 
três elementos que estavam em 
duas bicicletas. Eles estavam 
armados e, mediante ameaça, 
LG entregou a bicicleta.  

Furto e roubo de bicicletas são registrados no mesmo dia

Na tarde da última quar-
ta-feira (22), um jovem de 
18 anos foi encontrado por 
seus familiares e vizinhos 
com um tiro na cabeça. Ele 
estava caído no meio da rua, 

próximo à sua residência, no 
loteamento Laerte Assun-
ção, em Moreira César. O 
resgate foi acionado e o jo-
vem foi encaminhado à San-
ta Casa.

Segundo o boletim de 
ocorrência, ainda não há no-
tícia sobre os autores da ten-
tativa de homicídio. O caso 
está sendo investigado pela 
Polícia Civil.

Rapaz é baleado na cabeça e sobrevive

Divulgação

Divulgação
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Araretama recebe 
evento “Ação Social” 
da Fapi/Funvic

AnA CAmilA CAmpoS
A Escola Estadual Prof. 

João Martins de Almeida 
está promovendo a Se-
mana do Meio Ambiente 
2013. O evento, que teve 
início na última segunda-
-feira (20), faz parte do 
“Projeto Gaia 2013” e terá  

atividades abertas à comu-
nidade até sábado (25).

No último dia do even-
to, a programação contará 
com campeonato de fo-
guetes, apresentações de 
música e dança, além de 
doações de plantas orna-
mentais e frutíferas.

AnA CAmilA CAmpoS
A empresa de ônibus Viva 

Pinda, que opera no transpor-
te público na cidade desde 
2006, está realizando uma 
série de melhorias no muni-
cípio desde janeiro de 2013.

Um dos grandes benefí-
cios, que contemplou grande 
parte da população, foi a im-
plantação de horários extras 
em algumas linhas, principal-
mente nas que requerem uma 
grande demanda.

Uma das linhas que rece-
beu carros no período da ma-
nhã e durante o final de tarde 
foi a que liga o centro a Mo-
reira César. Muitas pessoas 
fazem esse trajeto diariamen-
te, seja para trabalhar ou es-
tudar. Esses horários de pico 
são os que exigem mais da 
empresa, pois geralmente ca-
racterizam o horário padrão 
de entrada dessas atividades.

Universidade Anhanguera lança 
cursos superiores no modelo on line

AiAndrA AlveS mAriAno
Segue até o dia 11 de 

junho o período das ins-
crições para o vestibular 
dos cursos da Fatec - Fa-
culdade de Tecnologia de 
Pindamonhangaba para o 
segundo semestre de 2013.

No município são ofe-
recidas 200 vagas para os 
cursos superiores gratui-
tos de Tecnólogo em Sol-
dagem (40 vagas no perí-
odo matutino), Processos 
Metalúrgicos (80 vagas 
nos períodos vespertino 
e noturno), Manutenção 
Industrial (40 vagas no 
período noturno) e Proje-
tos Mecânicos (40 vagas 
no período matutino). Os 
cursos de tecnologia da 
Fatec têm duração de três 
anos. 

Para concorrer a uma 
das vagas do vestibular, 

o candidato dever ter 
concluído ou estar cur-
sando o Ensino Médio 
ou equivalente, desde 
que no ato da matrícula 
comprove a conclusão do 
curso.

As inscrições devem 
ser feitas exclusivamen-
te pelo site www.vesti-
bularfatec.com.br .  Para 
se inscrever é necessário 
preencher a ficha de ins-
crição e o questionário 
socioeconômico, impri-
mir o boleto e pagar a 
taxa no valor de R$ 70 
(em dinheiro), em qual-
quer agência bancária.

O Manual do Candida-
to, que traz datas, normas 
e orientações para o pro-
cesso seletivo, está dispo-
nível no site para downlo-
ad gratuito. O exame será 
no dia 30 de junho.

Alunos de todas as unida-
des do Centro Paula Souza es-
palhadas pelo Estado podem 
se inscrever para o Programa 
de Intercâmbio Cultural da 
instituição, que vai aconte-
cer no próximo semestre. As 
inscrições vão até as 17 horas 
do dia 14 de junho. Ao todo, 
foram disponibilizadas 255 
vagas para esta edição. 

De acordo com as infor-
mações do portal do Gover-
no do Estado de São Pau-
lo,  podem participar alunos 
que estão concluindo cursos 
técnicos (incluindo ensino 
a distância) e de graduação 
tecnológica nas Escolas Téc-
nicas (Etecs) e Faculdades de 
Tecnologia (Fatecs) estaduais 
no primeiro semestre.

A seleção será feita a par-
tir da análise de desempenho 
dos estudantes, que vai con-
siderar critérios como notas, 

frequência e disciplina. O 
aluno que obtiver os me-
lhores resultados será con-
templado com um curso de 
imersão na língua inglesa nos 
Estados Unidos, Inglaterra ou 
Nova Zelândia. 

Os cinco primeiros classi-
ficados de cada unidade terão 
seus nomes divulgados a par-
tir do dia 10 de julho e o ór-
gão responsável fará o conta-
to com a pessoa selecionada.

Ainda segundo o portal do 
Governo, neste ano o progra-
ma oferece 510 vagas para 
alunos e 100 para professo-
res, implicando em um inves-
timento de R$ 10,1 milhões, 
provenientes do Governo do 
Estado.

As inscrições podem ser 
feitas pela internet acessando 
o endereço http://intercam-
bio.fatgestao.org.br/inscri-
cao/pre_cad.asp.

Ônibus em horários extras são 
uma das melhorias implantadas 
no Transporte Público

Outra linha que também foi 
beneficiada com o acréscimo de 
ônibus nas linhas nos mesmos 
horários foi a que faz o trajeto 
Pasin/Mantiqueira (e que passa 
pelos bairros Ipê/Liberdade).

Além disso, a Viva fez 
questão de deixar disponí-
vel um carro denominado 
“Ônibus Reserva” no termi-
nal, que funcionará de forma 
emergencial e imediata caso 

ocorram eventuais atrasos, 
que podem ser ocasionados 
por vários fatores, dentre 
eles, as condições de trânsito 
nas imediações do terminal 
urbano.

AnA CAmilA CAmpoS
Neste sábado (25), a 

Fapi/Funvic realizará mais 
uma edição da “Ação Social”. 
O evento acontecerá na pra-
ça Pastor  José Ezequiel de 
Oliveira, que fica em frente 
à escola municipal Prof. Elias 
Bargis, no Araretama, e vai 
das 9  às 16 horas.

Toda a comunidade pode 
utilizar os serviços ofe-
recidos, tais como cortes 
de cabelo, isenção para 
emissão de RG, ônibus 
odontológico, atendimento 
jurídico e atividades para 
as crianças. A ação tem o 
apoio de várias instituições 
da cidade.

eSColA reAlizA SemAnA 
do meio Ambiente

Centro paula Souza faz 
intercâmbio Cultural

O Grupo Anhanguera 
Educacional anunciou, na se-
gunda-feira (20), que a partir 
do segundo semestre deste 
ano, passará a oferecer cur-
sos de graduação EAD - En-
sino à Distância no modelo 
online, no qual os alunos irão 
à unidade obrigatoriamente 
apenas para fazer as provas. 
A oferta de cursos em forma-
to online visa democratizar o 
acesso à educação em todo o 
país e vai abranger os cursos 
que são ofertados no pólo de 
Pindamonhangaba.

Os primeiros cursos ofer-
tados neste novo modelo 
são: Administração, Ciên-
cias Contábeis, Letras, Ser-
viço Social, Tecnologia em 
Gestão Hospitalar, Tecnolo-
gia em Recursos Humanos, 
Marketing, RH, Logística e 
Gestão pública. 

A matriz curricular do 
modelo EAD online é a mes-
ma das modalidades presen-
cial e semipresencial, permi-
tindo mobilidade ao aluno 
sem perda de conteúdo aca-
dêmico. As disciplinas são 
oferecidas em blocos e têm 

Seguem as 
inscrições 
para vestibular 
da Fatec

duração bimestral.  As aulas 
são gravadas e disponibili-
zadas semanalmente no AVA 
- Ambiente Virtual de Apren-
dizagem. Assim, o estudante 
poderá acessá-las a qualquer 
momento, de qualquer com-
putador conectado à internet. 
Um tutor a distância é res-
ponsável por esclarecer dúvi-
das e dar orientações a cada 
grupo de alunos por meio de 
fóruns, ou ao vivo, via chat 
em horários previamente 
agendados. 

Para Thais Costa de Sou-
sa, diretora de desenvolvi-
mento de EAD da Anhangue-
ra, esse modelo irá atender a 
alunos que querem estudar, 
mas possuem restrição de 
dias e horários e não podem 
comparecer a encontros pre-
senciais obrigatórios. “Seja 
por motivos de trabalho ou 
dificuldades de locomoção 
por residirem longe dos po-
los, cidadãos acabam sendo 
privados de ingressar em um 
curso superior. Neste mo-

delo, o aluno assiste a todas 
as aulas no AVA e terá que 
se programar apenas para as 
provas presenciais. Com uma 
agenda semanal de estudos 
organizada e apoio pedagó-
gico do tutor a distância, ele 
poderá conquistar seu diplo-
ma e uma chance no mercado 
de trabalho”, finaliza a aca-
dêmica.

O novo modelo de curso 
superior já estará disponível 
para o processo seletivo do 
segundo semestre de 2013.

Anhanguera vai disponibilizar a modalidade no segundo semestre

Moreira César e Pasin/Mantiqueira são linhas que obtiveram o benefício

Jaziel Lima

Divulgação

estado promove ‘Um 
dia na escola do meu 
Filho’ neste sábado

Dokar Veículos 
ganha prêmio 
de excelência

AiAndrA AlveS mAriAno
As escolas estaduais par-

ticiparão no sábado (25), da 
primeira edição de 2013 do 
projeto “Um Dia na Escola 
do Meu Filho”. A ação, re-
alizada desde o ano passado 
nas 2.300 unidades de en-
sino da Rede Estadual que 
integram o programa Escola 
da Família, será estendida, a 
partir deste ano, para todas 
as escolas do Estado. A ini-
ciativa tem como objetivo 
ampliar a participação das 
famílias na rotina escolar 
dos filhos.

As escolas foram orienta-
das a realizar atividades para 
que os pais conheçam todos 
os ambientes dos prédios. 
Dessa forma, alunos e pro-
fessores poderão se tornar, 
juntos, anfitriões e guias das 
unidades de ensino. Além 
disso, cada instituição terá 
autonomia para desenvolver 
jogos cooperativos, brinca-
deiras, gincanas e outras ati-
vidades de lazer para intera-
ção entre pais e filhos.

Os portões das escolas es-
tarão abertos aos pais durante 
todo o dia. 

A Dokar Veículos de Pin-
damonhangaba foi uma das 
12 concessionárias do país a 
receber a premiação “Gold 
Pin”, realizada anualmente 
pela matriz da Volkswagen, 
na Alemanha. No estado de 
São Paulo, receberam o prê-
mio somente a empresa de 
Pinda, uma da capital pau-
lista e outra da cidade de Pi-
racicaba. As vencedoras são 
reconhecidas pela excelência 
do trabalho realizado. 

No evento de entrega da 
premiação, realizado em São 
Paulo, os titulares das em-

presas premiadas recebem o 
“Gold Pin” – um pin de ouro 
com a logo da Volkswagen – 
e um certificado. 

As concessionárias vence-
doras destacaram-se em 2012 
em fatores como a parceria, o 
engajamento e o alinhamento 
com os valores e diretrizes da 
marca, além de obterem per-
formance diferenciada nos in-
dicadores de vendas, pós-ven-
das e satisfação do cliente. 

Atualmente, a Volkswa-
gen do Brasil conta com mais 
de 600 concessionárias em 
todo o país. 
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Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br

Facebook: Roderley Miotto
Twitter: @roderleymiotto

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

Vereador MartiM Cesar
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Vereador 
riCardo 
Piorino

Vereador Professor osValdo

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br
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Vereador dr. MarCos aurélio Villardi

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 Dr. Marcos 
Aurélio Villardi (PR) apresen-
tou, na Sessão Ordinária da 
Câmara, realizada no dia 20 
de maio, o Requerimento de 
nº 1257/2013, que pede para 
que seja oficiado à SABESP a 
solicitação de estudos e provi-
dências para a implantação de 

Dr. Marcos Aurélio 
solicita rede de esgoto 
para o bairro do Queiroz

elas interferem na qualidade 
de vida da população. A 
maioria dessas doenças é de 
fácil prevenção, mas causam 
muitas mortes, como o caso 
da diarréia entre crianças 
menores de 5 anos. Outras 
doenças relacionadas à falta 
de saneamento são: amebíase, 

uma rede de esgoto no bairro 
do Queiroz.

Em reunião realizada no 
bairro, os moradores da região 
reclamaram dos incômodos 
que a falta da rede de esgoto 
provoca, como o constante 
mal cheiro e o risco da pro-
liferação de doenças infecto 
contagiosas que podem ser 
transmitidas através do esgoto 
não canalizado e não tratado. 
São muitas as doenças vincu-
ladas à falta de saneamento e 

cólera, dengue, desinterias, 
elefantíase, esquistossomose, 
febres amarela e tifóide, he-
patite, infecções na pele e nos 
olhos, leptospirose, malária e  
poliomielite.

“O saneamento básico e 
a saúde estão diretamente 
ligados e, por isso, precisa-
mos garantir à população de 
Pinda um saneamento básico 
adequado para que a saúde de 
todos seja preservada”, res-
saltou o Dr. Marcos Aurélio.

O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicitou ao Poder 
Executivo, estudos para que 
seja feita a troca do poste de 
madeira que está prestes a cair, 
por um de concreto, próximo a 
Igreja, na rua Acácio do Nas-
cimento, esquina com a rua 
Oswaldo de Oliveira Cornetti, 
no Loteamento Padre Rodolfo, 
bem como a melhoria na ilu-
minação da região. De acordo 
com o vereador, o referido 
poste esta colocando em risco a 
segurança dos frequentadores 
da Igreja, moradores e os pe-
destres que passam pelo local.

Martim Cesar pede 
melhoria em Iluminação no 
Loteamento Padre Rodolfo

Faixa de pedestre elevada
O vereador Martim Cesar 

pede ao Executivo, estudos 
para que sejam confeccionadas 
faixas de pedestre elevada, 
com lombada, na rua Major 
José dos Santos Moreira,  na 
altura do número 575 e no 
semáforo que faz cruzamento 
com a rua Dr. Frederico Ma-
chado. O vereador justifica 
que a instalação destas faixas 
de pedestres vai permitir a 
redução de velocidade dos 
veículos que se dirigem no 
sentido centro, visando a se-
gurança dos pedestres.

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) enviou à Prefeitu-
ra, através do requerimento 
374/2013, solicitação para 
que a prefeitura realize obras 
de recapeamento na rotatória 
da Vila Suiça, acesso ao anel 
viário.

O vereador pede que a ad-
ministração municipal utilize 
um asfalto de boa qualidade, 
tendo em vista que este trecho 
do anel viário recebe um fluxo 
muito grande de caminhões 
e carretas, principalmente, o 
que causa problemas no as-
falto, gerando muitos buracos 
devido ao peso e o atrito dos 
pneus dos veículos de carga. 

De acordo com o verea-
dor, o anel viário, localizado 
entre os bairros do Castolira 
e da Vila Suíça,  poucos dias 
depois da administração ter 
tampado alguns buracos  nas 
proximidades da rotatória, os 
mesmo novamente já esta-
vam trazendo transtornos aos 

O vereador Roderley 
Miotto (PSDB), representado 
por sua assessoria, esteve 
presente no evento de entre-
ga da Unidade de Resgate 
nº 11.327, oferecida pelo 
Governo do Estado ao Corpo 
de Bombeiros de Pindamo-
nhangaba.

“Isso é um ganho funda-
mental para Pindamonhan-
gaba. A base de bombeiros 
atende em média 200 ocorrên-
cia/mês, e com essa aquisição 
o corpo de bombeiros vai 
conseguir atender mais cha-
mados, agilizando o processo 
e salvando muitas vidas. O 
prefeito Vito (PSDB) ainda 
falou que a pretensão é fazer 
um novo quartel do corpo de 
bombeiros, mais moderno 
e  futuramente implantar o 
Samu (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência)”, 
explica o vereador Roderley 
Miotto.

Estiveram presentes no 
evento o Prefeito Vito Ardi-

Preocupado com a segu-
rança do município, o vereador 
Ricardo Piorino (PDT) vem 
solicitando, desde a Admi-
nistração Municipal anterior, 
benefícios para a Guarda 
Municipal, como: aumento no 
efetivo; compra de viaturas e 
armamentos; cursos prepara-
tórios; remuneração do traba-
lho noturno; adicional de risco; 
repouso semanal remunerado; 
serviço extraordinário, desde 
que não exceda os limites 

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) agradece 
à Prefeitura pelo término da 
iluminação do trecho que 
faltava em Moreira César, da 
Academia Moviment até as 
proximidades da Igreja São 
Vicente de Paulo.

Cal disse ainda que com 
essa benfeitoria, a ciclovia 
e a calçada estão totalmente 
iluminadas, trazendo mais 
comodidade e segurança para 
os munícipes que por ali trafe-
gam, e que o ponto de ônibus 
ficou mais seguro. 

Cal cumprimenta o Pre-
feito Vito, o Secretário de 
Planejamento Jorge Samahá 
e os Secretários que estiveram 
reunidos com os dirigentes da 
MRS Logística S.A. em Pin-
damonhangaba, e que percor-
reram todo o trecho da cidade, 
em um trem especial para 

Cal agradece Prefeito pela 
complementação de 18 postes na 
Av. Dr. José Adhemar César Ribeiro

inspeção e na busca de solução 
para mudança de cruzamento 
dos trens, excluíndo-os do 
centro da cidade, e movendo 
para uma área próxima ao 
Araretama ou Coruputuba.

Essa mudança do pátio de 
manobra do centro para outro 
local se faz necessária em 
caráter de urgência, até que se 
defina se vai conseguir recurso 
para o rebaixamento da linha 
ou para construir tuneis. 

Cal enfatiza também que 
nessa reunião foi discutida a 
construção de dois viadutos 
que ligariam a Rodovia SP-62, 
próximo a GV do Brasil até o 
Distrito Industrial do Feital, 
o que desafogará o trânsito 
de caminhões na SP-62; e 
outro no Loteamento Laerte 
Assumpção que proporcionará 
mais uma ligação entre Morei-
ra César e os bairros.

Vereador Cal esteVe 
na aVenida  Dr. 
José ADhemAr 
CésAr ribeiro 
pArA ACompAnhAr 
As obrAs De 
ComplementAção 
De 18 postes; 
benfeitoriA 
irá melhorAr A 
iluminAção Do 
loCAl  

Professor Osvaldo pede 
asfalto de qualidade no 
anel viário da Vila Suíça

motoristas novamente, pois 
com o período de chuvas que 
ocorreram no mês passado e o 
grande fluxo de caminhões e 
carretas que utilizam esta via, 
os grandes buracos que apa-
receram estão prejudicando o 
trânsito local.

Em resposta ao requeri-
mento enviado pelo vereador, 
o oficio 534/2013, do gabinete 
do Prefeito, informa que já foi 
notificado ao departamento 
responsável, para que esta obra 
seja enquadrada nos serviços 
a serem realizados após o 
período das chuvas.

O Professor Osvaldo res-
salta sobre a importância de se 
realizar o recapeamento desta 
via, com asfalto de qualidade, 
já que ela desafoga todo o trân-
sito da região central de nossa 
cidade, pois tem sido grande o 
fluxo de veículos de pequeno e 
grande porte, que utilizam esta 
via como entrada e saída para 
a zona leste e também para a 
Rodovia Presidente Dutra.

Roderley Miotto agradece 
Governo do Estado pela 
Unidade de Resgate

to; o Comandante Regional 
do Corpo de Bombeiro, 
Capitão Luiz Alves; o Co-
mandante da Unidade de 
Pindamonhangaba, Tenente 
Dias e Comandante da PM de 
Pindamonhangaba, Capitão 
Cavalheiro. 

Reunião Vila Rica
O vereador Roderley 

Miotto participou da reunião 
no bairro Vila Rica, onde 
conversou com a população e 
ouviu os problemas do bairro. 
No dia, ainda foi definido duas 
obras para beneficiar a região.

“A população do Vila Rica 
precisa de algumas melhorias 
e eu vou ajudar a região. O 
nosso prefeito está se dispon-
do a trazer melhorias e a po-
pulação  escolheu duas obras 
para o bairro: a construção do 
Posto de Saúde e a cobertura 
da quadra de esportes. Nós 
continuamos acompanhando 
e auxiliando os trabalhos rea-
lizados nos bairros”, enfatiza 
o parlamentar.

roderley Miotto e MuníCiPes da Vila riCa na reunião do bairro 

Vereador Ricardo 
Piorino solicita atenção 
à Guarda Municipal

“DesDe a aDministração passaDa
solicito melhorias para a classe”

índices de ocorrência de nossa 
cidade”, pontuou.

O vereador Ricardo Piorino 
também foi responsável por or-
ganizar, no ano passado, duas 
reuniões com autoridades civis 
e militares para tratar da ques-
tão da segurança no município. 
Os encontros aconteceram na 
Câmara de Vereadores, onde 
foram abordados diversos 
pontos, dentre eles a neces-
sidade da reestruturação da 
Guarda Municipal (aumento 

da corporação, melhoria nos 
salários, reciclagem, compra 
de armamentos e viaturas) e 
uma ação conjunta de todas 
as autoridades locais. 

“Embora a Segurança 
Pública seja matéria de com-
petência das Polícias Civil e 
Militar (Governo do Estado), 
o problema também é nosso, 
é de Pindamonhangaba e 
devemos buscar, inclusive, 
alterações na Lei Orgânica do 
município, com a finalidade de 
ampliar a esfera de atuação da 
Guarda Municipal”, enfatizou 
o vereador.

estabelecidos na C.L.T. e a 
imprescindível melhora sa-
larial com a correção de sua 
referência. 

Para o parlamentar, essas 
melhorias são fundamentais 
para estimular a categoria, 
para que possam desempenhar 
um trabalho de qualidade, sem 
contar, que reflete diretamente 
na segurança de nossa cida-
de. “Os Guardas Municipais 
precisam de suportes para 
realizarem seus serviços de 
forma plena, pois o trabalho 
que executam é mais uma 
alternativa para amenizar os 
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Palácio legislativo Dr. geralDo José roDrigues alckmin

rua alciDes ramos nogueira, 860 - loteamento real ville - mombaça 
ceP 12400-900 - PinDamonhangaba/sP - telefone (12) 3644-2250

acesse: www.camaraPinDa.sP.gov.br

Departamento De ComuniCação

Diretora De ComuniCação:
natália lugli Sper

assistentes De imprensa parlamentar:
luiz CarloS pinto (mtb 32.783)

robSon luíS monteiro (mtb 18.021)
telefoneS: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Diretoria De ComuniCação/CVP

Fotos: Diretoria De ComuniCação/CVP
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Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

Fale com o vereador Professor Eric
Envie sua sugestão para o e-mail:

professoreric@camarapinda.sp.gov.br ou entre 
em contato com o gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.

facebook : Professor Eric

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

ORDEM DO DIA

18ª Sessão Ordinária do ano de 2013, a realizar-se

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José 

Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 27 de 

maio de 2013, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Veto n° 01/2013 (Referente ao Projeto de Lei n° 49/2013, de autoria 

do Vereador Felipe César) - “Comunica VETO ao Autógrafo n° 026/2013, 

que dispõe sobre a divulgação nos estabelecimentos bancários situados no 

município de Pindamonhangaba da proibição de venda casada de produtos 

ou serviços”.

II. Projeto de Lei n° 70/2013, do Vereador Roderley Miotto, que “Torna 

obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de 

shows e eventos culturais no Município de Pindamonhangaba e dá outras 

providências”.

 Pindamonhangaba, 22 de maio de 2013.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme 
inscrição dos Senhores Vereadores no livro próprio

TRIBUNA LIVRE: Sr. José Fernandes Ribeiro

Preocupado com as constantes reclamações da população sobre a 
falta de leitos, dificuldades para fazer cirurgia e demora em exames (to-
mografia e ressonância), o vereador Carlos Eduardo de Moura - Magrão 
(PPS) participou de uma reunião com a Diretora Regional da Saúde, 
Sandra Maria Carneiro Tutihashi. O encontro aconteceu no Departa-
mento Regional de Saúde, em Taubaté e o objetivo foi aprofundar os 
conhecimentos na área da Saúde pois, esta é e tem sido uma preocupação 
do vereador, dado ao alto índice de reclamações.

Durante a visita, Magrão conversou com a Diretora Sandra Tutihashi 

O vereador Profes-
sor Eric (PR) reuniu-se 
com o Comandante do 
Batalhão Borba Gato 
de Pindamonhangaba, 
Tenente Coronel Maurí-
cio Máximo de Andrade 
e com o 1º Sargento Abel 
Emílio Teran na última 
terça-feira. Na ocasião, 
o parlamentar falou 
às autoridades milita-
res sobre o PROFESP 
(Programa Forças no 
Esporte). O vereador 
visitou a Base Aérea de 
Salvador (BA), onde 
foi recebido pelo Major Aviador Erivando 
Souza e conheceu as atividades do projeto 
realizadas no local. Em Pinda, o comandante 
Andrade afirmou que pretende implantar 
o Profesp na cidade e que estudos serão 
realizados. 

O Profesp é uma iniciativa desenvolvida 
em 2003 pelo Ministério da Defesa, com 
o apoio das Forças Armadas, que utiliza 
recursos dos Ministérios do Esporte e do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS) para promover a integração social e 
a saúde, a prevenção à doenças, à margina-
lidade e à violência por meio de atividades 
físicas e de lazer. O objetivo do Profesp é 
ajudar a melhorar a qualidade de vida de 
crianças e adolescentes carentes do País por 
meio do incentivo à prática de esportes. Com 
o projeto, os jovens têm a oportunidade de 
praticar esportes e assistir a aulas de reforço 
escolar, além de terem assegurado o direito a 
atendimento médico, odontológico, alimen-
tação, roupa e transporte.

A cidade de São Vicente, no Litoral Sul 
de São Paulo, é a única em todo o Estado que 
conta com o programa, cujas atividades são 
desenvolvidas no 2º Batalhão de Infantaria 
Leve, onde 100 crianças são atendidas.

Habitação

Preocupado com a Saúde de 
Pinda, vereador Magrão 
visita Diretora Sandra Tutihashi

sobre a situação da saúde e questionou quais as pretensões futuras da 
gestão do Departamento Regional, que hoje conta com atendimento de 
alta complexidade, no HR (Hospital Regional), no HU (Hospital Univer-
sitário) e atende 37 municípios do Vale do Paraíba. Alguns munícipes 
haviam procurado o vereador e relataram que estavam com dificuldades 
de retirar insulina no posto. A Diretora informou que algumas cidades 
do estado já implantaram o serviço de entrega de medicamentos domi-
ciliar. Segundo o vereador, se esse serviço  for implantado em Pinda, 
poderá sanar o problema enfrentado pelo município e ajudar aqueles 
que precisam fazer uso do medicamento contínuo. Magrão informou 
que está trabalhando em vários projetos, que acredita ser de suma im-
portância para o município. Um deles é Projeto de Lei que “Autoriza 
o Poder Executivo a Instituir o Programa Remédio em Casa”. Ele visa 
facilitar a vida da pessoa que precisa do remédio e tem dificuldades para 
buscá-lo em postos de saúde. “Protocolei este projeto no dia 06 de maio 
e conto com o apoio dos outros vereadores, quando o projeto for ao 
plenário para votação na Câmara”, salienta o vereador. O vereador ficou 
agradecido pela receptividade da Diretora Regional da Saúde, Sandra 
Tutihashi. Além de conhecer um pouco mais do funcionamento deste 
órgão do governo estadual, Magrão aprendeu muito, pois a diretora tem 
amplo conhecimento da área e se dispôs a ajudar a sanar os problemas 
apontados pelo vereador.

VereaDor magrão em reunião Com a Diretora regional Da saúDe, sanDra tutihashi

Foto: assessoria Do VereaDor magrão/CVP

Professor Eric reúne-se 
com comandante do Borba 
Gato e fala sobre PROFESP

O vereador Professor Eric têm trabalha-
do para implantação de casas populares  em 
Pindamonhangaba. Ele participou na última 
segunda-feira na Câmara de São Paulo, de 
evento promovido pelo PR (Partido da Re-
pública) em que foi discutido a implantação 
do Programa Minha Casa, Minha Vida – PAC 
2 (Programa de Aceleração do Crescimento) 
. Estiveram presentes ao evento o Senador 
Antônio Carlos Rodrigues (PR), Deputado 
Estadual André do Prado (PR), o Secre-
tário de Habitação de Pindamonhangaba, 
Engenheiro Kennedy Flores Campos e o 
Diretor de Habitação de Pindamonhangaba, 
Rafael Goffi. “ Mais de 70 mil casas estão 
sendo construídas pelo programa federal de 
habitação popular no Estado de São Paulo 
e há também a necessidade de implantar o 
programa na zona rural. E há grande demanda 
em muitas cidades. Vamos trabalhar juntos 
para atender as necessidades da população”, 
ressaltou o vereador. 

Basquete
A Equipe Masculina de Basquete con-

vida toda população a prestigiar, 
no próximo domingo, às 11h30, 
partida contra a equipe de Francisco 
Morato, no Centro Esportivo João 
do Pulo. Antes, às 10h, a equipe 
feminina Sub 15 entra em quadra e 
jogará com o time Sesi/Guarulhos. 

engenheiro KenneDy Flores 
Campos (seCretário De habitação 
De pinDamonhangaba), senaDor 
antônio Carlos roDrigues (pr) e 
VereaDor proFessor eriC (pr) em 
eVento em são paulo

luis antonio silVeira (Diretor De esportes), VereaDor 
proFessor eriC (pr), tenente Coronel mauríCio 
máximo De anDraDe (ComanDante Do batalhão borba 
gato), leanDro galDino (seCretário De esportes) e 
1º sargento abel emílio teran
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Toninho da Farmácia 
mostra uma parte dos seus 
cães, todos retirados das ruas

Cuidar dos animais e protegê-los 
é o dever de todos.

Construir o Centro de Controle de Zoonoses 
(C.C.Z.) é obrigação da prefeitura. 

Estamos esperando !

O vereador Felipe César – FC 
(PMDB) encaminhou ao prefeito 
Vito Ardito um pedido reite-
rando a realização de estudos e 
providências para a implantação 
de um Hospital Municipal, para 
atender a região do Distrito de 
Moreira César.

De acordo com o vereador, é 
importante ressaltar que o Distrito 
conta hoje com uma população 
superior a 50 mil habitantes e 
o atendimento na área da saúde 
necessita de melhorias, conforme 
relatado pela própria população 
desta importante região do mu-
nicípio.

Segundo anel viário
O vereador Felipe César – FC 

também reitera ao Executivo a 
contratação de uma empresa es-
pecializada para realizar estudos 
visando a construção do segundo 
anel viário em Pindamonhangaba. 
O vereador alega que tendo em 
vista o crescimento do município 
nos últimos anos e o fluxo de ve-

Felipe César – FC reitera 
implantação de hospital 
municipal em Moreira César

ículos, há necessidade de novas 
rotas alternativas para o contorno 
e o acesso da cidade.

Este estudo e a obra deman-
dam muito tempo, e o vereador 
prevendo esta necessidade num 
futuro próximo, pede ao prefeito 
que se inicie as tratativas visando 
o segundo anel viário em Pinda-
monhangaba.

Casas Populares 
na Zona Rural
O vereador Felipe César – FC 

reitera ao Executivo a realização 
de estudos visando a construção 
de casas populares na zona rural 
de Pindamonhangaba. “O Plano 
Minha Casa, Minha Vida tam-
bém contempla a Zona Rural, 
precisamos correr atrás para que 
nossa cidade também possa ser 
contemplada com este benefício”, 
diz Felipe César - FC.

O vereador pede a construção 
de casas populares principal-
mente nos bairros: Cruz Peque-
na, Ribeirão Grande, Mandu, 
Bonsucesso, Piracuama, Pinhão 

do Borba, Goiabal, 
Macuco, Pouso Frio e 
Bairro dos Oliveiras.

“Precisamos fixar 
o homem no campo, 
dando condições dignas 
para sua moradia. Até 
hoje, o que temos visto 
é a construção de casas 
populares na cidade. 
Precisamos também 
nos preocupar com 
o trabalhador rural”, 
destaca o vereador.

Fale com o Vereador Felipe César – FC
Telefone: 3644-2253 ou 3644-2254 

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

VereaDor Felipe César - FC

VereaDor Janio arDito lerario

O vereador Janio Ardito Le-
rario (PSDB) está bastante oti-
mista com a iniciativa do atual 
prefeito em promover reuniões 
com os moradores dos bairros de 
Pindamonhangaba. De acordo 
com o vereador, os encontros 
de trabalho já foram feitos em 
vários bairros do município 
visando ampliar a participação 
de toda a comunidade na solução 
dos problemas. 

Janio enfatiza que “isso tem 
facilitado bastante os trabalhos 
da Prefeitura, pois a cidade têm 
muitos problemas. “Os verea-
dores,  secretários e o prefeito 
se preocupam nesse primeiro 
semestre em arrumar a casa e, 
assim, poder iniciar a todo vapor 

os projetos de melhoria para 
a cidade”, salienta o vereador 
Janio Lerario.

As reuniões com as comu-
nidades vem acontecendo duas 
vezes por semana com a partici-
pação de secretários, assessores, 
diretores e o prefeito Vito. 

Na oportunidade, os mo-
radores podem falar, pedir 
e reivindicar e fazerem suas 
observações de cada obra 
de maior necessidade em 
cada bairro visitado. Para o 
vereador Janio Lerario “é 
muito importante a busca de 
aproximação do prefeito e 
todo o seu secretariado com 
a comunidade e isso só rende 
benefícios a todos”.

Janio afirma: reuniões 
nos bairros fazem Pinda ser 
uma cidade mais organizada
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Feira de 
Artesanato

Maria Fernanda Munhoz
Neste sábado (25), Pin-

damonhangaba comemora 
o Dia do Brincar, com ativi-
dades das 9 às 13 horas, na 
praça Monsenhor Marcon-
des. O evento será realiza-
do pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Educação e 
Cultura – Brinquedoteca, e é 
aberto a todas as idades. 

Adultos e crianças estão 
convidados a participar do 
evento que, de acordo com 
informações da Educarte 
Brinquedoteca, tem como ob-
jetivo divulgar a importância 
do brincar na vida da criança. 
Com a participação dos pais, 
a brincadeira estreita os laços 
afetivos e estimula várias ha-
bilidades dos pequenos, fun-
cionando também como uma 
forma de terapia. 

Cantinhos lúdicos, jo-
gos de mesa, brinquedos de 
encaixe, casa de bonecas, 
pintura na mão, jogos coo-
perativos, entre outras atra-
ções estarão à disposição de 
quem quiser chegar e brin-
car. Para animar a criançada 
e seus familiares, além da 

Domingo é Dia de Dança Circular no Bosque da Princesa

Gerdau leva teatro para estudantes 
da Rede Pública de Ensino

Sábado é ‘Dia do Brincar’ na 
praça Monsenhor Marcondes

equipe da Educarte Brin-
quedoteca, também haverá 
a presença da Casa Verde e 
do Projeto Escola Integra-

da, ambas da Secretaria de 
Educação. 

O Dia Internacional do 
Brincar foi instituído pela 

Unesco e é comemorado 
em centenas de cidades dos 
cinco continentes. A Brin-
quedoteca é uma instituição 

que nasceu no século XX, 
visando garantir à criança um 
espaço destinado a facilitar o 
ato de brincar. É um espaço 

que se caracteriza por possuir 
um conjunto de brinquedos e 
brincadeiras, oferecendo um 
ambiente agradável, alegre 
e colorido, onde o mais im-
portante que os brinquedos é 
a ludicidade que eles propor-
cionam. 

Outras ações 
da Brinquedoteca

Além do Dia do Brincar, 
a Brinquedoteca da Prefeitu-
ra realiza um projeto com a 
Secretaria de Saúde, quando, 
uma vez por mês recebe os 
profissionais do Cpic e tam-
bém as pessoas que frequen-
tam o local. Outro projeto é 
desenvolvido a cada 15 dias, 
quando a brinquedoteca vai 
até o Lar de Idosos São Vi-
cente de Paulo, com o intuito 
de preservar as habilidades e 
levar alegria aos idosos aten-
didos. 

A Educarte Brinquedo-
teca fica sediada ao lado da 
escola municipal Félix Adib, 
no Lessa, e conta ainda com 
uma unidade itinerante e ou-
tra localizada dentro da Casa 
Transitória Fabiano de Cris-
to, no Crispim. 

Evento é realizado todos os anos em Pindamonhangaba, com grande sucesso de público

Maria Fernanda Munhoz
O Bosque da Princesa recebe, 

neste domingo (26), a partir das 9 
horas, mais uma edição do projeto 
Dança Circular, realizado pelo De-
partamento de Cultura da Prefeitu-
ra. A entrada é gratuita e aberto à 
participação de pessoas de todas as 
idades. 

A dança circular é coordenada 
pelos focalizadores Bebel Moraes 
e João Junqueira, e tem o intuito de 
gerar inclusão, coletividade e diver-

são, além de desenvolver o controle 
motor dos lados esquerdo e direito 
do corpo, queima calorias, gera ale-
gria, aumenta a capacidade cardior-
respiratória e ajuda no controle da 
pressão arterial, entre outros bene-
fícios. 

A intenção do projeto é levar essa 
arte tão inclusiva e simples, para o 
maior número possível de pessoas. 
Atualmente, a dança circular é rea-
lizada todo último domingo do mês, 
no Bosque da Princesa.

aiandra alves Mariano
A Gerdau, por meio de 

sua unidade em Pindamo-
nhangaba, está promovendo 
dois projetos que levam tea-
tro para alunos da Rede Pú-
blica de Ensino.

O primeiro deles é o es-
petáculo “E agora como 
faz? Diga não ao Bullying!”, 
que aborda o problema do 
bullying e está sendo apresen-
tado nas escolas da Rede Mu-
nicipal. Nas apresentações, é 
utilizada a figura do palhaço 
para apresentar reflexões so-
bre os temas para crianças e 
adolescentes. Além das peças 
teatrais, o grupo Komedi rea-
liza oficinas sobre o tema. 

Desde o início do mês, 
estão sendo atendidas nove 
escolas, somando mais de 
quatro mil crianças atendi-
das. O cronograma de apre-
sentações segue até mea-
dos de junho nas seguintes 
escolas da Remefi - Rede 
Municipal de Ensino Fun-
damental e Infantil: Vito 
Ardito, Yvone Aparecida 
Arantes Correa, Maria Apa-
recida Camargo de Souza, 
Ruth Azevedo Romeiro, 
Elias Bargis Mathias, Ale-
xandre Machado Salgado, 
Maria Aparecida Arantes 
Vasques, Arthur de Andrade 
e João Cesario. 

Estado
O segundo projeto, que tem 

o apoio da Gerdau, atende seis 
escolas da Rede Estadual de 
Ensino, que já estão receben-
do as apresentações teatrais. O 
projeto “Machadiando” mos-
tra a obra de Machado de Assis 
a estudantes com o objetivo de 
despertar o gosto pela leitura. 
Desenvolvido pela a Cia. Pau-
lista de Teatro, o espetáculo 
utiliza a narração dramatizada, 
em que os atores são narrado-
res e personagens.

As apresentações são re-
alizadas nas próprias escolas 
em um formato que mistura a 
contação de história e o tea-
tro, aproximando a plateia e 
os atores.

As escolas que já recebe-
ram o espetáculo são: EE Eu-
nice Bueno, EE Alzira Fran-
co, EE Yolanda Bueno e  EE 
Demétrio Badaró. No dia 3 de 
junho, a Etec da EE Rubens 
Zamith recebe a apresentação. 
Nos dias 4 e 5 é a vez da Etec 
João Gomes Araujo. 

As apresentações de teatro seguem nas escolas 
municipais até meados de junho 

Divulgação

Sociedade Civil toma posse 
no Conselho de Cultura

Maria Fernanda Munhoz
O Conselho Municipal de Cultura re-

alizou, na segunda-feira (20), a eleição 
das vagas remanescentes da gestão 
2012/2013, para a sociedade civil, nos se-
guimentos de artesanato, música e cultura 
popular. 

Foram eleitos, em artesanato, Maria 
Marta de Souza Bissoli (titular) e Gabriela 
Mendonça Salgado (suplente); em música, 
Emile Mourão (titular) e Luiz Cláudio de 
Oliveira (suplente); e em cultura popular, 
Alligton Aurélio de Souza (titular) e Welling-
ton Luís de Carvalho (suplente). 

O evento foi realizado no auditório da 
Prefeitura, com a participação do diretor 
de Cultura, que fez a abertura oficial do 
evento. 

Em suas palavras, o diretor refletiu 
sobre o tema da cultura, a necessidade do 
comprometimento da população e o desejo 

de ampliar a conscientização. Ele afirmou 
que acredita na força do Conselho de Cul-
tura, não só fiscalizando, mas agregando 
ideias, transformando Pinda num grande 
espaço de artistas, que possam ir para a 
rua e compartilhar seus talentos. 

O diretor ainda elogiou o trabalho da 
Secretaria de Educação e Cultura, na 
parceria com o Departamento de Cultura e 
concluiu, dizendo que não basta a cidade 
possuir 100% de Saúde ou de Educação, se 
não houver a cultura transformadora. 

De acordo com o presidente do Conselho 
Municipal de Cultura, Francisco Antonio Lei-
te de Freitas Filho, o “Kiko”, esta eleição foi 
um passo importante para a consolidação 
do Conselho, que agora possui seu quadro 
completo de membros da sociedade civil 
e, em breve, contará com outros membros 
representantes do Poder Público, indicados 
pelo prefeito. 

Todas as pessoas podem participar da dança circular gratuitamente

Equipes durante poda das árvores

Divulgação

Arquivo TN

Arquivo TN

Mudanças começam a acon-
tecer! A equipe do Departamento 
de Cultura da Prefeitura esteve, 
nesta semana, acompanhando 
a equipe do Departamento de 
Meio Ambiente na praça Mon-
senhor Marcondes, fazendo as 
podas das árvores. Essa ação dá 
início ao projeto de reformula-
ção da Feira de Artesanato, que 
acontece no local. A realização é 
da Prefeitura, por meio da união 
entre as secretarias de Educação 
e Cultura, de Governo (Meio 
Ambiente) e de Planejamento. 
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4ª Conferência Municipal das Cidades será realizada em Pindamonhangaba

Cintia CaMargo
Uma nova UR - Unidade 

de Resgate – foi entregue ofi-
cialmente pela Prefeitura ao 
Comando do Corpo de Bom-
beiros de Pindamonhangaba 
na última quarta-feira.

O repasse foi feito após 
o Governador do Estado de 
São Paulo ter entregue 50 
novas viaturas unidades de 
resgate aos Bombeiros. O 
investimento é de mais de 
R$ 59 milhões, e metade das 
viaturas vai para a capital e 
Grande SP.

As novas unidades de res-
gate ampliarão e renovarão a 
frota do atendimento médico 
a vítimas de acidentes e vio-
lência em todo o Estado. O 
investimento da Secretaria 
da Saúde foi de R$ 6,5 mi-
lhões. Serão contratados 258 
profissionais entre médicos e 
enfermeiros.

Com novas viaturas, fo-
ram beneficiados os Grupa-
mentos dos Bombeiros de 
São Paulo, Guarulhos, San-
tos, Campinas, Santo André, 
Ribeirão Preto, Marília, São 
José dos Campos, São José 
do Rio Preto, Presidente Pru-
dente, Sorocaba, Piracicaba, 
Mogi das Cruzes, Barueri, 
Jundiaí e Araçatuba.

Em Pindamonhangaba
Há 30 anos atuando em 

Pindamonhangaba, o Corpo 
de Bombeiros poderá com 
a nova unidade de resga-
te aprimorar ainda mais o 
atendimento na cidade, hoje 
cerca de 200 por mês, além 

Novas Carteirinhas da EMTU são entregues na cidade

Governo de SP anuncia 
Poupatempo em Pinda

Daniela gonçalves
A Prefeitura de Pindamonhangaba 

realiza na segunda-feira (27), a partir 
das 9 horas, a abertura da 4ª Conferên-
cia Municipal das Cidades. O evento 
busca oferecer um espaço de interação 
entre o poder público e a população 
para debater ideias que ajudem a con-
solidar políticas voltadas à moradia 
popular, mobilidade, saneamento, in-
clusão social e planejamento urbano. 

A proposta é integrar as ações desen-
volvidas na cidade com as aplicadas 
nas esferas estadual e federal.

Com o tema “Quem muda a cida-
de somos nós: Reforma Urbana já,” a 
conferência visa estimular a participa-
ção da sociedade de cada município 
para, em conjunto, apresentar soluções 
e propostas que melhorem a vida de 
todos.

A Conferência Municipal das Ci-

dades é um espaço de interação entre 
representantes do poder público local 
e da sociedade organizada para deba-
ter questões fundamentais do desen-
volvimento urbano e eleger delegados 
à Conferência Estadual das Cidades, 
que deverá ocorrer na segunda quinze-
na de setembro do ano de 2013.

A 4ª Conferência Municipal das 
Cidades será realizada no auditório da 
Prefeitura, localizada na avenida Nos-

sa Senhora do Bom Sucesso 1.400, 
bairro Alto do Cardoso.

Todas as pessoas interessadas 
em participar podem se inscrever 
para a conferência no site www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br, optando 
inclusive pelo tema a ser debatido, 
entre os quais políticas de habita-
ção, saneamento e meio ambiente, 
mobilidade urbana e transportes, 
gestão democrática e participativa.

Conferência Estadual
A Conferência Estadual das Cida-

des – a partir dos resultados das con-
ferências municipais – aprofundará a 
discussão para que os delegados elei-
tos nessa etapa levem à Conferência 
Nacional a contribuição do Estado de 
São Paulo para a construção do Sis-
tema Nacional de Desenvolvimen-
to Urbano e elejam os membros do 
Conselho Nacional das Cidades.

Prefeitura e Governo do Estado entregam 
unidade de resgate a Corpo de Bombeiros

O governador do estado anuncia, nesta sexta-feira 
(24), duas novas unidades do Poupatempo: uma em 
Pindamonhangaba e outra em Jacareí. A solenidade 
acontece às 9h30 no Sest-Senat Taubaté e contará com a 
presença do secretário estadual de Gestão Pública e dos 
prefeitos de Pindamonhangaba e de Jacareí. Durante o 
anúncio, o governador deverá divulgar mais informações a 
respeito da implantação do Poupatempo em Pinda, como 
local e prazo para sua instalação. 

O Poupatempo é um programa do governo do Estado

Daniela gonçalves 
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba, por meio 
de representantes das 
secretarias de Habita-
ção e de Planejamento, 
esteve presente no 1º 
Encontro Estadual de 
Habitação, do Governo 
do Estado de São Paulo.

Os prefeitos da Re-
gião Metropolitana do 
Vale do Paraíba, e seus 
representantes, foram 
recepcionados pelo 
secretário de Habitação 
do Estado de São Paulo, 
Silvio Torres, juntamente 
com sua equipe técni-
ca, no último dia 16 de 
maio. 

A Secretaria de Habi-
tação do Estado já havia 
repassado ao município 
de Pindamonhangaba 
a construção de 2.000 
unidades de moradia do 
Programa Casa Paulista. 
Durante o encontro foi 
anunciada a liberação da 
construção de mais 244 
unidades por meio do 
CDHU - Companhia de 
Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano. 

Além disso, será 
construída uma quadra 
de esportes em um bair-
ro da cidade, ainda a ser 
definido, também com 
iniciativa do governo 
estadual. 

Encontro Estadual de 
Habitação anuncia 
construção de moradias 
populares no município

do apoio nas outras chama-
das da região. Segundo in-
formações do comando do 
Corpo de Bombeiros, 80% 
desses atendimentos são 
de acidentes de trânsito e a 
grande maioria com moto-
cicletas.

Além dos atendimentos 
a acidentes de trânsito, o 
Corpo de Bombeiros ainda 
desenvolve um trabalho de 
prevenção, principalmente 
no que diz respeito à pre-
servação da vida humana, 
principalmente na orien-

tação da colocação dos 
equipamentos corretos em 
construções, de uma forma 
geral.  Atualmente, o Cor-
po de Bombeiros da cidade 
conta com duas viaturas de 
combate a incêndios, uma 
especialmente voltada a 
resgates, uma caminhonete 
e uma viatura de transpor-
te. O telefone de emergên-
cia dos Bombeiros é 193 e 
sua sede, em Pindamonhan-
gaba, fica na rua São João 
Bosco, 965, no Santana.

O prefeito municipal 
ainda informou que a admi-
nistração já está estudando 
a viabilidade de construir 
uma nova sede para abri-
gar o Corpo de Bombeiros, 
com capacidade para abrigar 
novos veículos e aumentar 
ainda mais o atendimento à 
população.

Daniela gonçalves
Foram entregues, nesta 

quinta-feira (23), 100 novos 
cartões de gratuidade em 
transporte coletivo às pesso-
as cadastradas pelo serviço, 
em Pindamonhangaba.

As Cipes (Carteiras de 
Identificação do Passagei-
ro Especial) garantem a 
gratuidade no transporte 
coletivo das 39 cidades da 
Região Metropolitana.

O evento contou com a 
presença do diretor opera-
cional da Emtu - Empresa 
Metropolitana de Transportes 
Urbanos de São Paulo, Evan-
dro Luiz Losacco, de represen-
tantes do Poder Legislativo e 
Executivo de Pindamonhanga-

ba e munícipes.
A carteira de gratuidade 

é emitida somente aos que 
se enquadram nas categorias 
de deficiências físicas, visual, 
mental e auditiva, e os que 
tenham sua capacidade labo-
rativa comprometida por do-
enças orgânicas como HIV e 
tumores malignos. Com isso, 
as emissões das carteirinhas 
de gratuidade não serão mais 
realizadas pelas empresas de 
ônibus dos municípios.

Durante o encontro, alu-
nos da Apae (Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais de Pindamonhangaba), 
fizeram uma apresentação 
de dança que encantou os 
presentes.

Carteira 
entregue por 
presidente 
do Conselho 
de Deficientes

Unidade de resgate ampliará o atendimento de urgências e emergências

Comandante dos Bombeiros da região e autoridades

Marcos Ivan/Canal 39

Marcos Ivan/Canal 39

André Nascimento

Divulgação



10 Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 24 de maio de 2013

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

________________________________________

(Viva mais feliz: deixe uma Trova falar por você!)

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE PINDAMONHANGABA

A comissão eleitoral do Processo de eleição para Conselheiros representantes da  Sociedade Civil 
para o mandato 2013, no uso das suas atribuições, informa o resultado da apuração da eleição:

ARTESANATO 
Maria Marta de Souza Bissoli (Titular)
Gabriela Mendonça Salgado (Suplente)

MÚSICA 
Emile Mourão (Titular)
Luiz Cláudio de Oliveira (Suplente)

CULTURA POPULAR
Alligton Aurélio de Souza (Titular)
Wellington Luís de Carvalho (Suplente)

Francisco Antonio  Leite de Freitas Filho
Presidente CMC

DATAS:
PUBLICAÇÃO DO EDITAL – 03/05/2013
PERÍODO DE INSCRIÇÕES – 17/04/2013 a 7/05/2013
PUBLICAÇÃO DOS HABILITADOS – 14 e 17/05/13
ASSEMBLEIA DE ELEIÇÃO – 20/05/2013 às 19h no Auditório da Prefeitura
PUBLICAÇÃO DOS REPRESENTANTES ELEITOS – 24/05/2013

CMC- CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
               PINDAMONHANGABA/SP

Criado pela Lei N. 4966, de 23 de setembro de 2009 
– Dispõe sobre o Conselho Municipal de Cultura – 
CMC do município de Pindamonhangaba e dá outras 
providências. Alterada pela Lei N. 5118, de 20 de 
outubro de 2010.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PINDAMONHAGABA-SP O SERVIÇO FEDERAL DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO), EM CONSONÂNCIA COM ÀS DISPOSIÇÕES DO 
CONVÊNIO FIRMADO EM 10 DE  MAIO DE 2011, ENTRE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – 
SRF E O MUNICÍPIO DE PINDAMONHAGABA-SP.

O MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA, doravante denominado CONTRATANTE, situado nesta 
cidade na Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso inscrito no CNPJ/MF sob o nº 45.226.214/0001-19, neste 
ato representado pelo seu Prefeito Sr. VITO ARDITO LERÁRIO, inscrito no CPF/MF nº 032.216.708-20 
e o SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  (SERPRO), empresa pública federal, 
criada pela Lei Federal nº 5.615/70, com sede no SGAN, Quadra 601, Módulo “V”, Brasília - DF, inscrito 
no CNPJ/MF nº 33.683.111/0001-07, denominado simplesmente CONTRATADO, neste ato representado 
por seu Superintendente de Relacionamento com Clientes – Clientes Especiais – SUNCE, Sr. MARCIO 
ANDRÉ MARTIMBIANCO BRIGIDI, inscrito no CPF/MF nº 148.177.480-87, e pelos mesmos foi dito 
na presença das testemunhas ao final assinadas, pelo presente instrumento avençam um contrato de 
prestação de serviços,  sujeitando-se às normas da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente 
outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de processamento de dados, pelo 
CONTRATADO, de consulta on-line via sistema senha-rede, à base de dados dos sistemas CPF e 
CNPJ, para utilização pelo CONTRATANTE de informações autorizadas pela secretaria da Receita 
Federal do Brasil – RFB através da demanda SRRF 8ª RF 0044/2012.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente Contrato Administrativo tem respaldo legal sob o regime instituído pela Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações, já cumprido o disposto em seu artigo 38, parágrafo único, mediante 
as seguintes cláusulas e condições, com fundamento na Instrução Normativa SRF nº 20, de 17 de 
fevereiro de 1998 .
PARÁGRAFO ÚNICO – Este Contrato é celebrado por inexigibilidade, de acordo com o disposto no art. 
25 da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
O serviço de que trata o presente Contrato, consiste em proporcionar ao CONTRATANTE, a consulta 
aos dados constantes dos sistemas CPF e do CNPJ, da Receita Federal do Brasil - RFB, na vigência 
de convênio celebrado entre o CONTRATANTE e aquela Secretaria, devidamente publicado no Diário 
Oficial da União, conforme perfil ali estabelecido.

CLÁUSULA QUARTA – NIVEL DE SERVIÇO
a) Disponibilidade da conexão – O serviço de emulação 3270 via web (HOD), é considerado 24x7, 
exceto no domingo às 2:00 hs, quando são realizadas as atualizações no servidor.

b) Tarifação On-line – Caberá a rede local do cliente o controle dos acessos dos seus usuários.
c) Manutenção do Emulador – Caso houver necessidade de atualização do HOD, o SERPRO 
comunicará com antecedência, os seus clientes.
d) Escalabilidade – O emulador HOD é um produto via WEB, podendo ser baixado applets java que fica 
armazenado em cache. Atualmente o emulador HOD está disponível para 6.500 acessos simultâneos 
para o ambiente internet e 1.500 acessos para o ambiente intranet.

CLÁUSULA QUINTA - Obrigações da CONTRATADA
a) Executar os serviços descritos seguindo os procedimentos estabelecidos, respeitando a sucessão 
acordada e a sequência lógica das funções, atendendo com presteza e qualidade as demandas 
apresentadas;
b) Apresentar, mensalmente, à CONTRATANTE, a nota fiscal discriminando a natureza dos serviços 
prestados, as quantidades e os respectivos preços;
c) Comunicar à CONTRATANTE, todas as ocorrências anormais verificadas na execução dos serviços, 
bem como necessidades de ações de terceiros e, todos os danos e circunstâncias julgados necessários 
ao esclarecimento dos fatos;
d) Proceder, quando devidamente notificada, correção de imperfeições, falhas ou irregularidades 
sempre que forem constatadas na execução dos serviços ora contratados, desde que devidamente 
comprovadas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, desde que dentro do prazo de garantia dos 
serviços, que irá até o término da vigência do Contrato;
e) Atender, quando couber, as demandas e os pedidos de informações da CONTRATANTE, formalizados 
exclusivamente pelo seu Gestor do Contrato ou por pessoas por ele designadas;
f)  Adotar políticas de segurança de informação para atender aos requisitos de sigilo e segurança 
acordados com a CONTRATANTE;
g)  Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições que o habilitaram e qualificaram 
para a prestação do serviço;
h)  Criar código de Órgão de lotação específica para o CONTRATANTE;
i)  Cadastrar no Sistema Senha Rede o(s) cadastrador(es) indicado(s) pelo CONTRATANTE;
j)  Habilitar cadastrador(es) indicado(s) pelo CONTRATANTE em perfil específico do Sistema Senha Rede;
k)  Administrar as senhas do(s) cadastrador(es) do CONTRATANTE quanto à: alteração, desbloqueio, 
reativação e desativação;
l)  Fornecer os manuais do Sistema Senha Rede ao(s) cadastrador(es) do CONTRATANTE.  

CLÁUSULA SEXTA - Obrigações da CONTRATANTE:
a) Responsabilizar-se pela realização dos procedimentos de administração dos usuários de seu 
órgão no Sistema Senha Rede, conforme estipulado no manual deste sistema,  bem como pela suas 
habilitações nos sistemas CPF e CNPJ.
b) Providenciar a execução de atos administrativos que possibilitem a administração de seus 
cadastradores e usuários no Sistema Senha Rede, mantendo arquivo atualizado com toda 
documentação de solicitação de cadastramento, habilitação, fornecimento de senhas, desbloqueios, 
reativações, desativações e revalidações dos usuários administrados por seus cadastradores, visando 
sua disponibilização à CONTRATADA, quando solicitado;
c) MManter a CONTRATADA informada de quaisquer atos da Administração Pública que venham a 
interferir direta ou indiretamente nos serviços contratados;
d) Adotar todas as providências necessárias que viabilize a realização dos serviços objeto deste Contrato;
e) Fornecer à CONTRATADA, por meio de documentação formal, informações suficientes à execução 
dos serviços contratados;
f) Solicitar à CONTRATADA, por escrito, as providências que impliquem alterações nos serviços, desde 
que estas não modifiquem as características principais do mesmo e estejam dentro do escopo definido e 
acordado, e/ou comunicar quaisquer anormalidades que ocorram na prestação dos serviços;
g)  Efetuar ateste da qualidade e aceite dos serviços prestados, desde que realizados satisfatoriamente, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do seu efetivo recebimento;
h)  Atestar a nota fiscal correspondente e autorizar o respectivo pagamento à CONTRATADA, desde que 
os serviços tenham sido realizados satisfatoriamente e aceitos pela CONTRATANTE;
i)  Usar as informações que serão disponibilizadas por meio deste Contrato somente nas atividades que, 
em virtude de Lei, lhe competem exercer, não podendo transferi-las a terceiros, seja a título oneroso ou 
gratuito, ou de qualquer forma, divulgá-las sob pena de rescisão imediata deste Contrato;
j)  Comunicar imediatamente à CONTRATADA as providências adotadas nos casos de utilização 
irregular de senhas de acesso pelos usuários;
k)  Controlar e fiscalizar a execução deste Contrato;
l)  Efetivar o pagamento das respectivas notas fiscais, em conformidade com as cláusulas deste 
instrumento, informando a CONTRATADA qualquer anormalidade;
m)  Comunicar oficialmente à CONTRATADA qualquer falha ou problema que ocorra com a execução 
dos serviços. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO
Conforme o Art. 67, da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações, fica desde já designado como 
Representante da Administração do Contratante o Sr. JOÃO CARLOS MUNIZ para acompanhar, 
fiscalizar e para atestar a prestação dos serviços decorrentes deste Contrato e na sua falta o seu 
substituto formal.

CLÁUSULA OITAVA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
A execução deste Contrato ocorrerá sob a modalidade de empreitada por preço global nos termos do 
Art. 10, Inciso II, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93 de 21.06.1993.

CLÁUSULA NONA – DA PROPRIEDADE
O direito de propriedade do sistema objeto deste Contrato é exclusivo do CONTRATADO e não se 
transfere ao CONTRATANTE, devendo este mantê-la completamente livre de quaisquer reivindicações 
sua ou de terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados nas Projeções Regionais da CONTRATADA, conforme relacionadas 
abaixo, em cujo domicílio fiscal ocorrerá a emissão da(s) Nota(s) Fiscal(ais) de Prestação de Serviços.

REGIONAL SERPRO – SÃO PAULO/SP
CNPJ/MF nº 33.683.111/0009-56
Endereço: Rua Olívia Guedes Penteado nº 941, Bairro Capela do Socorro, São Paulo; CEP: 04766-900

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA– DO PREÇO
O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, pelos serviços ora ajustados, uma assinatura básica 
mensal (franquia) no valor de R$ 502,12 (quinhentos e dois reais e doze centavos). Esta assinatura 
básica permite a habilitação de até 10 (dez) usuários por sistema/mês. Para cada usuário/sistema 
adicional, será acrescido à assinatura básica o valor de R$ 14,74 (quatorze reais e setenta e quatro 
centavos). 

Obs: Caso um mesmo usuário consulte os sistemas CPF e CNPJ, serão considerados 02 (dois) 
usuários/sistema. 
Estão incluídos no preço acima todos os custos dos fornecimentos e/ou serviços, inclusive impostos 
diretos e indiretos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, taxas, transportes, equipamentos e 
seguros incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto deste contrato.
Para os serviços padrão, objeto desta proposta, foram criados os seguintes itens faturáveis (IFA’s):
 Usuários Habilitados em Sistemas – Assinatura Básica
 Usuários Habilitados em Sistemas – Usuários Adicionais  
 
CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA – DO PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
12.1.Caberá ao CONTRATADO, apresentar mensalmente, a Nota Fiscal e Fatura de Pagamento 
correspondente aos serviços objeto deste Contrato, no estabelecimento do
CONTRATANTE, abaixo identificado, aos cuidados do Sr. SIDERVAN LUIZ ALVES, o qual será 
responsável pelo recebimento e liberação para pagamento:

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
CNPJ Nº  45.226.214/0001-19
Endereço: AV.NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, nº1400- Bairro – ALTO DO CARDOSO
CEP: 12420010

12.2. O CONTRATADO deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e a Fatura, relatório de acesso 
à Rede Serpro de Comunicações, contabilizado por Orgão/Sistema/CPF/Nome do Usuário/Total de 
usuários habilitados no sistema.
12.3. Toda fatura emitida pelo CONTRATADO, deverá ser atestada pelo CONTRATANTE no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias de sua apresentação, ou recusada, caso haja discordância. No caso de 
discordância pelo CONTRATANTE, esta deverá devolvê-la ao emitente, com as justificativas, por 
escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
12.4. Toda fatura emitida pelo CONTRATADO será paga no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da 
data de sua recepção pelo CONTRATANTE;
12.5. Sempre que ocorrer desequilíbrio econômico-financeiro, em razão de mudanças na política 
econômica do país, o valor da manutenção poderá ser reajustado através de Termo Aditivo; 
12.6.  Quando o CONTRATANTE, no local da prestação do serviço e/ou pagamento, for responsável 
legal, pela retenção e recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN na 
Fonte, deverá encaminhar, no prazo estabelecido, o correspondente documento de Declaração de 
Retenção e Recolhimento do Imposto (ISSQN) para a Regional Brasília, situada na SGAN 601, Módulo 
“G”, estabelecimento do CONTRATADO.
12.7. O CONTRATANTE efetuará a liquidação dos valores devidos, através de GRU – Guia de 
Recolhimento da União, que seguirá juntamente com a fatura emitida.
12.8. Não ocorrendo o pagamento pelo CONTRATANTE dentro do prazo estipulado no Item 12.4 deste 
contrato, o valor devido será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor 
faturado, até o limite de 10% (dez por cento).
12.9. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE, decorrentes 
de fornecimento já recebido e aceito, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, assegurado ao CONTRATADO, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de 
suas obrigações até que seja normalizada a situação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas previstas com a execução do presente Contrato para o período de 12 meses, importam 
em R$ 6.025,44 (Seis Mil e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Quatro centavos), sendo para o presente 
exercício de 2013 o valor de R$ 4.519,08 (Quatro Mil e Quinhentos e Dezenove Reais e Oito Centavos) 
que correrão à conta da Dotação Orçamentária                               010940 04 129 0004 2004 33903900, 
em razão do que foi emitido a Nota de Empenho nº 3727/2013 em favor da Contratada.
PARÁGRAFO ÚNICO – O valor de R$ 1.506,36 (Mil e Quinhentos e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos) 
referente ao exercício de 2014, estará submetido à dotação orçamentária própria prevista para 
atendimento à presente finalidade, a ser consignada no Orçamento do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA E REAJUSTAMENTO
O presente instrumento vigorará por 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo 
ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja 
interesse de ambas as partes, mediante a celebração Termo Aditivo, observado o tratamento que a Lei 
8.666/93 dispensa a tal matéria.
Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do Contrato, o valor mensal será reajustado pela 
variação anual do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, 
ou outro índice que vier a substituí-lo;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS PENALIDADES
As penalidades aplicadas por inobservância às Cláusulas e Condições deste Instrumento, são aquelas 
previstas nos Artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO ADITAMENTO E ALTERAÇÕES
O presente Contrato poderá ser aditado no todo ou em qualquer de suas cláusulas, dentro de seu prazo 
de vigência, observado o disposto no artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como as alterações, por 
meio de Termo Aditivo, numerado em ordem crescente e publicado no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
17.1. Todas e quaisquer alterações que venham a ocorrer nas relações comerciais entre o CONTRATADO 
e o CONTRATANTE, deverão imediatamente ser formalizadas por instrumento de Termo Aditivo a este 
Contrato, e que fará parte integrante deste; e
17.2. Os casos omissos pertinentes a este ajuste deverão ser negociados entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 
nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93. Neste caso, estes serão formalmente motivados, nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO
O presente Contrato será publicado pelo CONTRATANTE, sob a forma de extrato, no Diário Oficial do 
Estado, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias 
daquela data, qualquer que seja o seu valor ainda que seja sem onus, ressalvado o disposto no art. 26 
da Lei nº 8.883 de 1994.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
Para dirimir as questões oriundas do presente contrato será competente o juízo da Justiça Federal, 
Seção Judiciária do Distrito Federal, ex vi do inciso I, do artigo 109, da Constituição Federal.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Instrumento em 3  (três) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas para que produza os devidos e legais efeitos.
Pindamonhangaba/SP, 03  de   Maio  2012

Vito Ardito Lerário - Prefeito
CONTRATANTE

Marcio André Martimbianco Brigidi - Superintendente SUNCE/SERPRO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
___________________________              _________________________

Nome:                                                           Nome:
CPF:                                                             CPF:

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
ANO 2013

Sala do Conselho: Rua Major José dos Santos Moreira, nº 570 Sala 1 – Telefone: 12 - 3644-5969
Local de Reuniões: Auditório da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Avenida Nossa Senhora 
do Bom Sucesso nº1400 Alto do Cardoso.
Data Próxima Reunião: 29 de Maio de 2013 – 18hs – Pauta da Próxima Reunião:
1- Informes. Presidente José Fernandes.
Tempo aprox. 20 minutos
2- Apresentação das UPAS.
Relator: Membro da Secretaria de Saúde.   Tempo 40 minutos 
3- Saúde do Trabalhador. 
Relator: Márcia Tiveron.
Tempo 20 minutos
4- Relatório das Comissões. 
Relator: Coordenadores.
Tempo 20 minutos
jn

EDVANIA DE MORAES
COORDENADORA da COMISSÃO de COMUNICAÇÃO do CONSELHO MUNICIPAL de SAÚDE.

• Arildo Antonio Dias (Medonho) – DOV
• Adriana Sales de Arruda (Adriana) – DRH
• Carlos Alberto O.Araújo (Carlão) – DAS
• Edson José Gonçalves (Edinho) – DEC
• Lucilene Ferreira de Paula (Lú) – DRH
•João Vaine dos Santos Pereira (João) - DOV

• José Luiz Alves Gonçalves (Zé) – DAS
• Juarez Teodoro (Juju) – DOV
• Odair Alencar Balbino (Benito) – SPMC
• Ronaldo Ricardo (Ronaldinho) – DOV
• Wladimir do Nascimento (Michilin) - DSEG

CONVOCAÇÃO

Em cumprimento a Portaria MTE nº 3.214/1978 , CONVOCAMOS todos os servidores da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba a participarem das eleições para compor a COMISSÃO INTERNA 
DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA – GESTÃO 2013/2014, que serão realizadas entre os dias 
03 e 07 de junho de 2013, das 07:00h às 17:00h.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

As urnas serão volantes e passarão em todas as unidades da Prefeitura – PARTICIPEM!

LEMBRE-SE: VOTE EM APENAS 01 (UM) CANDIDATO!
Pindamonhangaba, 23 de maio de 2013

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal 

Vó Cacilda
Quem não conheceu Cacilda Pinto da Silva, a “VÓ CA-

CILDA”, não pode avaliar o ser humano que ela sempre foi.  
Filha de portugueses que vieram para o Brasil, Vó Cacilda 
nasceu em Manaus/AM, no dia 15 de junho de 1915.  Quis 
o destino, mais uma vez dando uma guinada em sua vida, 
que ela viesse parar em Taubaté, onde instalou-se defini-
tivamente.

Professora durante sessenta anos, em 1999, por de-
creto da Vereadora Célia Marques da Silva, recebeu da 
Câmara Municipal o título de “Cidadã Taubateana”.  Já 
aposentada, um ano depois foi introduzida, por Angélica 
Vilella, no mundo da Trova. E gostou tanto que virou pre-
sença obrigatória de todas as atividades desenvolvidas 
pela UBT, seção taubateana.

De vez em quando tenho por hábito comparecer a um  
dos encontros dos trovadores da cidade vizinha, que acon-
tecem mensalmente nas dependências do TCC (Tauba-
té Country Club). Foi onde aprendi a conhecer melhor a 
simpática senhora de quem lhes falo, sempre sorridente 
e sempre animada e pronta para todas as iniciativas, com 
seu bloquinho de papel e caneta às mãos. Em 2012, quan-
do foi realizada em Pinda, pela primeira vez, a Missa em 
Trovas, na Igreja de São Francisco, em horário noturno, 
na comitiva da UBT Taubaté lá estava ela: a Vó Cacilda, 
do alto de seus invejáveis 97 anos. Que mulher admirável!

Até que, esta semana, recebo um Informativo de Dona 
Angélica Villela, dando-nos conta do falecimento da hero-
ína de nossa página de hoje, ocorrido em 05 de maio de 
2013.  Poxa!  Mas, assim... Ninguém nos avisou antes... 
Partiu tão discretamente quanto sempre o fora em vida.

Tenho certeza, porém, de que quem a conheceu, como 
eu tive a honra, não a esquecerá. Vó Cacilda fixará residên-
cia em nossas lembranças, como um exemplo, sobretudo, 
de vida. Como a personificação de como se deve viver.  E 
nos deixa também suas trovas, que ela amava tanto, como 
estrelinhas espalhadas por onde ela passou.  Que Deus a 
tenha no melhor lugar!

TROVAS DE VÓ CACILDA:
Taubaté, cidade-luz,
a todos tu dás morada.
O teu acolher traduz
para que foste criada!

 Ao reler a velha agenda,
quanta emoção eu senti...
É o passado que se emenda
ao bem que sinto por ti.

Ao falar da vida alheia
ninguém é autor desse ato;
a minha rua anda cheia
de gente no anonimato...

Na trova que eu escrevi,
havia uma rima errada.
Sabes quando percebi?
Vi que não rimava nada...

“VOU ENFEITAR SEU JARDIM com rosas de algodão, irei até o 
fim mesmo sem ter direção...”– Thaeme & Thiago

ATENÇÃO – Publique sua agenda gratuitamente, enviando para joao.
ouverney@terra.com.br

ADPM Taubaté – 29/6 (sábado) - Show de Fernandinho. Preço pista 
R$ 20, área vip R$30, camarote com mesa e 4 cadeiras R$200, ou seja, 
R$ 50 reais por pessoa. Ingresso em Pinda - Livraria Betel, Livraria Shalon 
e Lojas Escolásticos. Tel (12) 9125-4627 ou 9128-1836

ALOHA MUSIC HALL Taubaté -  24/5 (sexta) – Noite da Big Apple. 
Samuka e Nego. 25/5 (sábado) – Slipknot Ozzy Osborne. 26/5 (domingo 
18h) – Grupo Mais que Amigo. Dj Saninho. Vocalistas de vários grupos.

 ARENA 101 Pinda – 25/5 (sábado) – Bandas Chapéu Brasil e Jack 
Steel. 8/6 (sábado) – Vai Tomá no Fusca. Banda Arena. Bairro Una. Tel 
(12) 3424-7676. Lista vip com Luzera – 9171-8990 e 7811-9776

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS Guará – QUINTA-FEIRA - 
23/5 – Banda América. DOMINGO  - 25/5 – Banda Mix 80.  Ingressos 

R$ 15,00 (único). Tel (12) 3122-3812
BAILE TÚNEL DO TEMPO – Colonial Plaza Hotel Pinda – 21/6 (sex-

ta) – Banda Ópus. Em benefício da Casa da Amizade, Lar São Judas 
Tadeu e Casa Transitória Fabiano de Cristo. Convites R$ 30com Sandra 
Baruki Samahá e Kátia Cozzi

BAR DO SANTISTA Pinda –Som ao vivo todo domingo e véspera de 
feriados, 18h.   Rua Benedito Ribeiro da Cunha, 35 (antigo Mistura Brasil). 
Funciona de terça e domingo a partir das 17h

CAMPO DO SANTA LUZIA Pinda – 25/5 (sábado 23h30) – Pagode 
de mesa no campo do Santa Luzia. Grupo “Nem Ai”. Entrada pelo anel 
viário trecho trevos do 4 Milhas e Santa Cecília

CASARÃO ROSEIRA – Quintaneja. Banda ao vivo e funk (eletrônica) 
nos intervalos. Elas free até 23h. 2 ambientes. Estrada Roseira-Aparecida

CENÁRIO Lorena – 24/5 (sexta) – Legião Urbana Cover e Grupo Na 
Pegada, além de tops Djs.  Elas free até 1h30. Estrada velha Lorena-
-Guará

CERVEJARIA DO GORDO Lorena  - 25/5 (sábado) – Thaeme & Thia-
go, a dupla sensação do momento.  Tel (12) 3157-6200

CHICK NA ROÇA Taubaté – 01/06 (sábado) – Festa junina. Banda 
Brete e Grupo Pralana. Tops Djs. Estrada do Barreiro

CHICKEN BEER Tremembé – Quinta – Sertanejo ao vivo e funk.  24/5 
(sexta) -  Videokê  e  eletrônica. 25/5 (sábado ) – Baile Funk e videokê pro-
fissional.  29/5 (quarta, véspera de feriado) - Banda Rodeio. 30/5 (quinta, 
feriado) – Os Traiados. Tel (12) 9181-5704.  Estrada Tremembé/Taubaté 
(Posto Alsan)

CLUBE DO LAZER Taubaté -    QUARTA –  29/5  – Pedro Romano.  
DOMINGO – 26/5 – Banda Tropicaliente (SP – Baile dos Aniversarian-
tes). Traje esporte fino (proibido tênis, sapatênis e camisete). Tel. 3633-
5389/3011-0400

CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé  -  25/5 – Banda 3 Corações.  
A direção do clube realiza também o Baile no Mangueirão (Pinda) toda 
sexta-feira, 22h, com canja gratuita à 1h. Tel (12) 3674-2413

CROZARIOL Tremembé – 24/5  (sexta 23h) –  Banda Espora. E vem 
aí a Noite do Adesivo. Tel. (12) 3672.2576. www.crozariol.com.br

ENCONTRO DE PAGODEIROS do Vale Taubaté – 26/5 (domingo 
18h) –Vocalistas de vários grupos: Kais, Art Negra, Os Pretinhos e outros.  
Av. Isaura Moreira, 125, Chácara Silvestre, atrás do Atacadão

ESPAÇO ALTERNATIVO Paraisópolis – 25/5 (sábado) – Mc Rodolfi-
nho, Mcs Muleke e Menor, e Grupo H’Lera. 

ESTÂNCIA NATIVA SERTANEJA  Caçapava – 24/5 (sexta) – Victor & 
Leo. 25/5 (sábado) – Bruno Di Marco & Christiano. 30/5 (quinta feriado) – 
Circus Party. 8 horas de festa.  www.estancianativasertaneja.com.br

FERROVIÁRIA Pinda – 24/5 (sexta 21h30h) – Forró na lanchonete. 
César & Maycon (forró). 31/5 (sexta 20h) – Bruno & Hyago (forró). Sócio 
em dia não paga e pode retirar convite para não sócio. Tel (12) 2126-4444. 

FESTA JUNINA DO SOS Pinda – 30/5 (quinta) – Ademar e banda. 
31/5 (sexta) – Leonel & Ismael, e Banda Bom Talento. 1/6 (sábado) – 
Bellator. 2/6 (domingo) – André, Andreza e banda. 6/6 (quinta) – Banda 
Nova Dimensão.  7/6 (sexta) – Trio Multi Band Show. 8/6 (sábado) – Band 
Gold. 9/6 (domingo) – Almoço e show do Grupo Charles Anjo 45. Encer-
ramento com o Grupo Frente de Varanda. Terá também apresentações 
de danças

MANGUEIRÃO Pinda – Toda sexta-feira,  22h,o melhor forró da re-
gião com a Banda Gold. Tel (12) 9174-0026

MUTLEY Taubaté – 24/5 (sexta) – Banda Turne. Double Absolut.  18/5 
(sábado) – Rock Fest. Banda Arena Rock. Tel (12) 3632-5540

ÓBVIO CHOPERIA Pinda –  23/5 (quinta) –  Telão Rock n’ Roll (entra-
da franca). 24/5 (sexta) – Indiana Gover. 25/5 (sábado) – Salário Mínimo. 
Alefla. 26/5 (domingo 19h) – Le Freak. Autumn Winter. 4 bandas.  www.
cervejariaobvio.com.br

PAINEIRAS COUNTRY CLUB Pinda – 25/5 (sábado 21h) – Noite 
Dançante. Grupo Charlos Anjo 45. Sócio não paga e não sócio R$ 10,00. 
Tel (12) 3642-8599 e 3522-5356

PINDABAR Pindamonhangaba – 24/5 (sexta) – Os Galegos. 26/5 
(domingo) – Grupo Suprema Cor.  29/5 (quarta, véspera de feriado) – 
Banda Turne. 01/06 (sábado) - Grupo Reunião de Amigos. R$ 15 homem 
e R$ 10 mulher.  Tel (12) 3527-0510 / (12) 7814-4029 e (12) 9749-8126

RANCHO SANTA FÉ Aparecida  -  24/5 (sexta) – Noite do Carro Lo-
tado, o motorista não paga. Fernando & Fabiano. 29/5 (quarta, véspera 
de feriado) – Noite do Arrocha. 31/5 (sexta) – Pixote. Banda 8 Segundos.  
Tel. (12) 3105-1663

RECANTO CAIPIRA Pinda, no Sindicato Rural – 23/5 (quinta 21h) – 
Jaqueline. 25/5 (sábado) – Marcos Henrique. 29/5 (quarta feriado) -  Wil-
son e Wahsington. 01/06 (sábado) – Marron (São José). Tel.  (12) 3648-
4036 e 9775-0389

RECINTO DE EXPOSIÇÕES de Guará – 24/5 (sexta) – João Bosco & 
Vinicius. Tel (12) 8100-0094. www.kadueventos.com.br 

RESTAURANTE COLMÉIA Pinda – Música ao vivo durante os almo-
ços de domingo. Pizza em forno de lenha nos eventos. Um dos melhores 
restaurantes rurais do município. Tel. 3642-2120. www.restaurantecol-
meia.com.br

SKENTA Bar e Restaurante Taubaté - 24/5 (sexta 22h) – Pagodão do 
Skenta. Grupo Engrena Samba de Guará e Djs. Nome na lista R$ 10,00. 
Tel. (12) 9145-1212 e 9149-4978. Rua Visconde do Rio Branco, 659

TAUBATÉ COUNTRY CLUB – 29/5 (quarta) – Only White. The best 
party of the white. Show de Thiaguinho. www.taubatecountryclub.com.br 

VIA VALLE SHOW Pinda – 01/06 (sábado) – Mc Lon, Popozudas 
do Funk, Dj Eduardo Coutinho e Tequileiras. Inauguração do camarote e 
área vip. Pista R$ 20,00, camarote R$ 30,00, vip R$ 50,00.  As primeiras 
300 pessoas que chegarem às 20h participarão do coquetel especial com 
bebidas na faixa até 22h. A casa foi reformada e agora tem capacidade 
para 1.300 pessoas. Av. N. S. do Bom Sucesso, em frente à Anhanguera. 
Tel (12) 9206-4666

VILLA DI PHOENIX Taubaté – 23/5 (Quintaneja). Lista vip com Luzera 
(9171-8990 e 7811-9776). FERIADO - Sunset Flash Power Warm Up dias 
30/5 (La Locomotive e Galmours) e 31/5 (Naldo) e 1/6 – (Banda Favorita)

VINIL Pinda - 25/5 (sábado) - Tequila na Roleta. Banda Like a Box e 
Djs. Jogo de roleta até 2h com shots de Tequila na faixa.  29/05 (quarta, 
véspera de feriado) - Circuladô di Fulô. Tel (12) 9160-5434

VILLA SERTANEJA São José – 24/5 (sexta) – Noite do Crachá. Rodri-
go & Santa Fé e Alexandre & Adriano.  25/5   (sábado) –  Pagodão do Villa. 
Mc Nego do Borel grupo de pagode.  Elas free até 1h. Tel (12) 3911-6992

A loiríssima can-
tora Thaeme Mario-
to, juntamente com 

seu parceiro Thiago, 
serão as atrações da 

Choperia do Gordo de 
Lorena neste sábado. A 
cantora venceu o reality 
show “Ídolos” em 2007. 
Simpática, bonita, dona 
de uma voz estilo Paula 

Fernandes e Sandy, a 
moça encanta quando           

canta nos shows, 
principalmente ao 

público adulto. 

DESTAQUE DA SEMANA
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Crônicas de uma ‘cidade princesa’
(Reminiscências de Balthazar - 24)

Lembranças de Bal-
thazar de Godoy Moreira 
(1898/1969), conforme série 
de crônicas publicadas por 
ele em 1963 neste jornal.   

Retornando a relembrar 
sobre a estada de D. Pedro 
II em Pindamonhangaba, 
Balthazar conta que não era 
raro encontrar  “por aí”, um 
velho sobrado, um casarão 
antigo, que “dissessem” ha-
ver hospedado o imperador. 
E ironiza lembrando  que por 
conta da dimensão do país 
e dos meios de locomoção 
precários da época, prova-
velmente D. Pedro nunca 
estivera em tais cidades, pois 
era impossível  fazer tantas 
viagens. No entanto, em Pin-
da estivera de fato. Estivera 
com a família e uma grande 
comitiva ao qual se juntara o 
presidente da Província, ou 
seja, o governador de Estado, 
no caso, o do Rio de Janeiro.  

Destacando que o livro 
de Athayde Marcondes, re-
ferindo-se à indispensável 
obra Pindamonhangaba Atra-
vés de Dois e Meio Séculos, 
descreve com minúcias a tal 
visita imperial,  atenta para 
um fato relacionado ao his-
tórico assunto: “Acrescento 
ao relato apenas uma nota 
pitoresca. O meu tio Miguel 
Antonio, fazendeiro de Pie-
dade, era parecidíssimo com 
D. Pedro II, a mesma altura, 
o mesmo corpo, os mesmos 
olhos claros e as mesmas 
barbas. Um dos sósias do 
monarca, dos mais perfeitos. 
E gostava de pândega, de fa-
zer pagode, dizia meu pai.”

Prosseguindo, Balthazar 
relembra o que ouvira do pai 
sobre aquilo que se passa-
ra com relação ao seu tio na 
visita de Pedro II a Pindamo-
nhangaba: “E assim, enquan-
to o imperador estava à mesa 
do banquete e mais tarde, 
dando recepção aos maiorais 
da terra, no salão (nunca vi 
em Pinda tantas sobrecas-
sacas e balões, me contava 
papai que esteve presente ) 

instigado pelos moços. Tio 
Miguel saia à sacada. A ban-
da rompia num dobrado ou 
no Hino Nacional, rojões 
espoucavam  e reboavam as 
aclamações que ele agrade-
cia, com compostura de rei.

Na manhã seguinte, a ca-
minho da igreja, o imperador 
olhava de vez em quando de 
soslaio , para o sósia.”  

Segundo nota publicada 
no Diário do Norte, edição 
de 12/9/1877, D. Pedro II  e 
a imperatriz Teresa Cristi-
na  quando estiveram nesta 
cidade ficaram hospedados 
no palacete do visconde de 
Pindamonhangaba, Francis-
co  Marcondes Homem de 
Mello. Essa visita se deu no 
dia 10 de setembro de 1877. 
Esse palacete era um casarão 
que existiu na praça Padre 
João de Faria Fialho, Largo 
do Quartel.

Antes de Pedro II, conta-
-nos Athayde em sua opor-
tuna obra, a filha do impe-
rador,  princesa Isabel e o 
marido, Gastão de Orleans 
e Bragança, conde D’Eu, 
já haviam se hospedado em 
Pinda, no dia 14 de dezem-
bro de 1868. 

Sobre esse outro fato his-
tórico, Balthazar lembra: “O 
livro tão bem informado de 
Athayde Marcondes não men-
ciona, mas o esposo da prin-
cesa Isabel esteve uma outra 
vez em Pindamonhangaba, 
em 187..   de passagem para 
os Campos, hospedando-se 
na fazenda de meu pai. Pen-
so que não seria nada demais 
restabelecer na praça o an-
tigo nome, Praça Princesa 
Imperial, ou Praça Princesa 
Isabel, agora que o nome está 
cercado de um halo de glória. 
Podiam então chamar ‘15 de 
Novembro’ a uma das novas 
ruas nos bairros novos.”

Sobre este parágrafo 
tornam-se necessários os se-
guintes esclarecimentos: o 
autor não completa o ano em 
que Isabel e o conde estive-
ram por aqui pela segunda 

História

vez, a grafia 187.. é dele mes-
mo. Quando diz “...passagem 
para os Campos”, refere-se a 
Campos do Jordão. Quando 
sugere o antigo nome home-
nageando a princesa Isabel 
para o logradouro, atualmen-
te praça Padre João de Faria 
Fialho, o local era denomina-
do Praça da República,  mu-
dança ocorrida devido à que-
da da Monarquia.

Recorremos ao seu livro 
“...E os Campos do Jordão 
foram Pindamonhangaba”, 
editado em 1969, em São 
Paulo, pela Sociedade dos 
Amigos de Pindamonhanga-
ba, e, percorrendo o índice da 
referida obra, encontramos 
no capítulo XIII, “A Grami-
nha e Guarda hospedam o 
Conde D’Eu”, relatos sobre 
a mencionada visita do conde 
D’Eu  à casa de seu pai.

Conta Balthazar que um 
amigo do Rio de Janeiro ha-
via avisado a seu pai que o 
conde D’Eu, “ouvindo mara-
vilhas a respeito dos Campos, 
de sua beleza e de seu clima 
retemperador de forças, ma-
nifesta o desejo de conhecê-
-lo”. O tal amigo havia então 
o convidado para a visita em 
nome do pai de Balthazar.

Para hospedá-lo, o anfi-
trião promoveu melhorias no 

local. Providenciou o forro da 
casa com madeira dos pinhei-
ros do lugar, fizeram uma fa-
xina geral, rasparam o esterco 
da mangueiras, arrumaram as 
cercas, reparam o trilho da es-
trada até o alto da serra.

O capítulo (o livro é ótimo) 
referente à visita e ao visitante é 
agradável de se ler pela riqueza 
de detalhes e acontecimentos 
que se deram enquanto o con-
de lá estivera hospedado, ten-

do inclusive saído para caçar 
com o pai de Balthazar  a ca-
valo, espingardas à bandoleira.

A ilustre  visita durou dois 
dias. Lembra Balthazar,  que 
seu pai assim se referia quan-
do lembravam aquele aconte-
cimento:

“Sempre para uma coisa 
me serviu. Para eu criar cora-
gem, forrar e retocar a casa, 
serviço que eu queria fazer 
mas estava sempre adiando.”
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Palacete  onde se hospedou D.Pedro II e a imperatriz 
Teresa Cristina, em 1877 (outro dos sobrados históricos de 
Pindamonhangaba que foram demolidos). Logradouro que já foi 
conhecido como Largo dos Homens, Largo da Princesa Imperial, 
Praça da República e atualmente é a Praça Padre João de Faria 
Fialho, o tradicional Largo do Quartel. O sobrado  ficava na rua 
Bicudo Leme, de frente para o mencionado logradouro

Publicava-se em 1920 no jornal  local 
 “A Situação” (extinto).

     

Quando a noite o céu encarde
de sombra e melancolia,
bate o coração da tarde
no sino da freguesia!

 Pouco a pouco a lua desprende,
 beijando os vales e a serra,
 lágrima enorme que pende
 sobre a tristeza da terra!

  Do sino ao choroso dobre
  uma nuvem vai subindo
  ao longo da tarde quieta.

   E dentro da nuvem sobe
   a alma azul de um poeta!

Lembranças    

    
Literárias:

Orlando Brito, jornal 7 Dias, 5 de janeiro de 1970

Quando os poetas morrem 
(Em memória de Balthazar Godoy Moreira)

quizilla.teennick.com 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO Nº. 16, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012

Dispõe sobre o registro de entidades não governamentais e inscrição de programas de proteção e 
socioeducativos governamentais e não governamentais.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba, criado pela 
Lei nº. 2.626/91, no uso de suas atribuições legais, na sua 22ª reunião ordinária realizada em 04 
de dezembro de 2012,
considerando o artigo 90 da Lei Federal nº. 8.069/90 que determina que as entidades governamentais 
e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes 
de atendimento, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
considerando o artigo 91 da Lei Federal nº. 8.069/90 que determina que as entidades não 
governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, 
considerando a Resolução Conanda n.º 71/2001 que dispõe sobre o registro de entidades não 
governamentais e da inscrição de programas de proteção e socioeducativos das governamentais e 
não governamentais no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e
considerando as Resoluções Conanda nº. 105/2005, 106/2005 e 116/2006 que dispõem sobre os 
Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
resolve:
Art. 1º As entidades não governamentais sediadas em Pindamonhangaba que pretendem executar 
os programas a que se refere o artigo 90 da Lei Federal nº. 8.069/90 deverão requerer registro 
neste CMDCA.
Art. 2º Para obter o registro a entidade deverá comprovar o atendimento aos requisitos do artigo 91, 
§ 1º, da Lei Federal nº. 8.069/90 mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I – requerimento, em papel timbrado da entidade, ao Presidente do CMDCA solicitando o registro, 
assinado pelo representante legal;
II – comprovante de inscrição no CNPJ;
III – cópia do alvará de funcionamento;
IV – plano de ação compatível com os princípios da Lei nº. 8.069/90, contendo:
a) finalidades estatutárias;
b) objetivos;
c) origem dos recursos;
d) infraestrutura;
e) identificação de cada programa, informando respectivamente:
e.1) regime de atendimento, conforme artigo 90 da Lei nº. 8.069/90;
e.2) público alvo;
e.3) capacidade de atendimento;
e.4) recursos financeiros a serem utilizados;
e.5) recursos humanos envolvidos;
e.6) abrangência territorial;
e.7) demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas em 
todas as etapas do plano: elaboração, execução, avaliação e monitoramento.
V – cópia do Estatuto Social registrado em cartório;
VI – cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório. 
Art. 3º As entidades registradas em outro município poderão inscrever seus programas neste 
CMDCA mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a) cópia do comprovante de registro emitido pelo CMDCA do Município de sua sede;
b) cópia da ata de abertura de polo em Pindamonhangaba;
c) cópia do instrumento de convênio, caso o local a ser utilizado seja de outra entidade;
d) cópia do alvará de funcionamento da entidade cedente do espaço, quando for o caso.
Art. 4º A entidade deverá comunicar ao CMDCA qualquer alteração dos dados do registro e dos 
programas.
Art. 5º O requerimento de registro implica a inscrição dos programas constantes do Plano de Ação 
a ele anexo.
Art. 6º As entidades governamentais deverão inscrever seus programas neste CMDCA mediante 
apresentação de Plano de Ação nos termos do inciso IV do artigo 2º desta Resolução.
Art. 7º O CMDCA reavaliará os registros e inscrições a cada 2 (dois) anos e fará comunicação ao 
Ministério Público, à autoridade judiciária e ao Conselho Tutelar.
Art. 8º A Comissão de Registro de Entidades e Inscrição de Programas será responsável pela 
avaliação dos programas, seguindo os critérios do artigo 90 da Lei nº. 8.069/90, em parceria com o 
Conselho Tutelar, Ministério Público e Justiça da Infância e Juventude.
Art. 9º Os resultados deverão ser apresentados ao Plenário, em audiência pública anual, com a 
participação das entidades, na qual poderão ser apresentadas sugestões de melhorias.
Art. 10. Não serão concedidos registros a entidades que executem apenas programas educacionais 
formais de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
Art. 11. Verificada a ocorrência de desrespeito aos princípios e regras da Lei Federal nº. 8.069/90, 
poderá ser cassado a qualquer momento o registro da entidade, comunicando-se o fato à autoridade 
judiciária, Ministério Público e Conselho Tutelar. 
Art. 12. Caso alguma entidade esteja comprovadamente executando programas de atendimento a 
crianças e adolescentes sem o devido registro, deverá o fato ser levado de imediato ao conhecimento 
da autoridade judiciária, Ministério Público e Conselho Tutelar para que sejam tomadas as medidas 
cabíveis, na forma do disposto nos artigos 95, 97, 191, 192 e 193 da Lei Federal nº. 8.069/90.
Art. 13. Os registros atualmente em vigor e respectivas inscrições são válidos até 31 de julho de 
2013.
Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, especialmente a Resolução CMDCA 08/2011.

Eliana Maria Galvão Wolff
Presidente do CMDCA - Gestão 2011/2013 

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991 
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
R: Euclides de Figueiredo 94 – Centro
CEP 12420-060 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3643-1609 /3643-1607
e-mail:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

CONVOCAÇÃO – 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 2013

 Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, 
na data e local abaixo, para a realização da “2ª Reunião Extraordinária” do ano em curso, cuja pauta 
vem a seguir:

Pauta:
— Posse dos novos conselheiros – gestão 2013/2015
— Eleição da diretoria – gestão 2013/2015

Dia:  28/05/2013 (terça-feira)

Horário:  18h00 – 1ª chamada
  18h30 – 2ª chamada

Duração:  1 hora.

Local:  AUDITÓRIO DA PREFEITURA
  

Eliana Maria Galvão Wolff
Presidente

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público) que 
comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991 
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
R: Euclides de Figueiredo 94 – Centro
CEP 12420-060 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3643-1609 /3643-1607
e-mail:cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

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).

Dia  03/06/2013 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

79º RITA APARECIDA DE PAULA HONORIO
RUA BENJAMIN BITTENCOURTT, 270 - MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA –SP
CEP 12424-140

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Prazo de 
Pagamento

Banco Alfa Banco 
Santander

Caixa 
Econômica 

Paraná 
Banco

Banco do 
Brasil

Banco 
Bradesco

12 meses 1,51% 1,55% 1,67% 2,08%
NÃO 

INFORMADO
NÃO 

INFORMADO

24 meses 1,51% 1,55% 1,67% 2,08%
NÃO 

INFORMADO
NÃO 

INFORMADO

36 meses 1,51% 1,55% 1,67% 2,08%
NÃO 

INFORMADO
NÃO 

INFORMADO

48 meses 1,51% 1,55% 1,67% 2,08%
NÃO 

INFORMADO
NÃO 

INFORMADO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Relação das instituições financeiras credenciadas para concessão de crédito consignado 
em Folha de Pagamento dos servidores

Taxa Efetiva Mensal

Banco Alfa - contato: (12) 3519-4500 ou (12) 7812-2452

Banco Santander - contato: (12) 3642-9420 ou 3642-7931

Caixa Econômica Federal - contato: (12) 2126-5800

Departamento de Recursos Humanos, 23 de maio de 2013.

Silvio Luis de Godoi — Diretor do Departamento de de Recursos Humanos

Ricardo Galeas Pereira — Chefe de Serviço Técnico de Serviço de Pessoal

Ata da 21.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 23.05.2013.

Às dez horas do dia vinte e três de maio de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima 
Primeira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi 
e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Adelson 
Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Aves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 21.ª Sessão Ordinária, realizada em 21.05.2013. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0064/13 Luciana Andreia Saquetti. II – CETRAN: 
Recebimento do Recurso: 1-0264/12 Rubens Ribeiro de Mello julgados em 2ª instância. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 23 de Maio de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 21.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 21.05.2013.

Às dez horas do dia vinte e um de maio de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima 
Primeira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e 
presença dos senhores Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, 
membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 20.ª Sessão Extraordinária, realizada em 16.05.2013. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0061/13 Sandor Csuka Filho. II – RELATOR: Sr. Ivair 
Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0007/13 Lucas Conceição de Carvalho e 
1-0066/13 Maria de Nazareth Lopes Demetrio. DILIGÊNCIA, por votação unânime: III– RELATOR: 
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0077/13 Hélio 
Zanin. VI – EXPEDIENTE: Ofício 024/13 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito 
encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 21 de Maio de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 20.ª Sessão Extraordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 16.05.2013.

Às dez horas do dia dezesseis de maio de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima 
Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença 
dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, 
membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 20.ª Sessão Ordinária, realizada em 14.05.2013. 
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro 
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0058/13 Gray Loureiro Junior. II – RELATOR: Sr. 
Adelson Cavalcante de Souza Filho DEFERIDO, 1-0074/13 Alexandre Bezerra Martins e por votação 
unânime: INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0071/13 José Guilherme de Oliveira Barbosa. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se 
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, 
Secretária.
Pindamonhangaba, 16 de Maio de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 20.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 14.05.2013.

Às dez horas do dia quatorze de maio de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima 
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos 
senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro 
titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 19.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
09.05.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ivair 
Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0063/13 Antonio Monte Silva. II– RELATOR: 
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0065/13 Del Pozo 
Transportes Rodoviários Ltda e 1-0068/13 Hermelinda Regina Mineli Alves. IV – EXPEDIENTE: Ofício 
023/13 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para 
publicação. VI –CETRAN: Encaminhamento dos Recursos: 1-0281/12 Joelson Leonardo Ferreira da 
Silva,1-0003/13 Antonio Serrano, 1-0024/13 Deise de Paula Alves e 1-0042/13 Floraci de Oliveira 
Dias, para julgamento em 2ª instância. Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os 
trabalhos desta reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, 
Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 14 de Maio de 2013. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

Estrada de Ferro Campos do Jordão
AVISO - CONCORRÊNCIA Nº 002/2013 PROCESSO EFCJ-101/2012

Encontra-se aberta na ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO, a CONCORRENCIA 
nº002/2013, objetivando a permissão de uso, a título precário, DE UNIDADES COMERCIAIS DE-
NOMINADAS DE “QUIOSQUES”, “ÁREAS” e “IMÓVEIS”, localizados no interior do Parque Estadual 
do Capivari, na cidade de Campos do Jordão - SP, de propriedade do Governo do Estado de São 
Paulo, sob guarda e administração da Estrada de Ferro Campos do Jordão, destinadas à explora-
ção, mediante remuneração e encargos de administração, implantação, operação, manutenção e 
exploração comercial, incluindo a possibilidade de veiculação publicitária ou ações promocionais nas 
Áreas, tipo MAIOR OFERTA, POR ITEM. A realização da sessão será na data de 24/06/2013 e ho-
rário 10:00, na Rua Martin Cabral, 87, Centro, Pindamonhangaba -SP. A partir do dia 24/05/2013, às 
9h e mesmo endereço acima poderão ser consultadas ou obtida a integra do edital. A visita técnica 
deverá ser agendada pelo tel. (12) 3644-7405, com a Sr. Marcelo Scofano.
Pindamonhangaba, 23 de maio de 2013.     Ayrton Camargo e Silva - Diretor Ferroviário

Ata da 20.ª Sessão Ordinária de 2013, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 14.05.2013.

Às dez horas do dia quatorze de maio de dois mil e treze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima 
Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos 
senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro 
titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 19.ª Sessão Extraordinária, realizada em 
09.05.2013. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Sr. Ivair 
Marcos da Silva INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0063/13 Antonio Monte Silva. II– RELATOR: 
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0065/13 Del Pozo 
Transportes Rodoviários Ltda e 1-0068/13 Hermelinda Regina Mineli Alves. IV – EXPEDIENTE: Ofício 
023/13 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para 
publicação. VI –CETRAN: Encaminhamento dos Recursos: 1-0281/12 Joelson Leonardo Ferreira da 
Silva,1-0003/13 Antonio Serrano, 1-0024/13 Deise de Paula Alves e 1-0042/13 Floraci de Oliveira 
Dias, para julgamento em 2ª instância. Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os 
trabalhos desta reunião lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, 
Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 14 de Maio de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 024/2010
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 127/2010
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Entek Cursos Livres Ltda. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para disponibilizar monitor de informática para 
telecentros.
Vigência: aditado em 06 meses, até 08/10/2013
Reajusta-se o valor unitário com base no índice IPC-FIPE 5,57%, passando de  R$ 10,94 para R$ 
11,55. 
Assina pela contratante: Isael Domingues   
Assina pela contratada: Ismael Fernandes Vieira 
Data de assinatura: 08/04/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 026/2013

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de micro-ônibus para realização de city 
tour e roteiros turísticos dentro do município de Pindamonhangaba, pelo período de 12 (doze) meses.

Contrato nº 035/2013 
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Pindatur Transporte e Turismo Ltda. ME.
Data de assinatura: 29/04/2013
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 14.256,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Benedito Rubens Fernandes de Almeida       
Assina pela contratada: Walter Patrocínio Filho      

Contrato nº 036/2013 
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: VWM Transportes e Turismo Ltda. ME.
Data de assinatura: 29/04/2013
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 22.920,00
Assina pela contratante e gestor do contrato: Benedito Rubens Fernandes de Almeida       
Assina pela contratada: Valmir Lucas de Souza Lima

Pindamonhangaba, 22 de maio de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 218/2010
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 002/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais  
Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de cobertura de seguro de 
veículos (Lotes 02, 03 e 04).
Vigência: prorrogado em 12 (doze) meses, até 04/01/2014.
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerário     
Assina pela contratada: Alessandra de Araújo Kametani  e Eliete Scavassini Diana Data de 
assinatura: 04/01/2013
Pindamonhangaba, 22 de maio de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
PREGÃO Nº 280/2012
Objeto: Aquisição de estante de aço, bibliocanto com aparador de livros, armário e cadeira.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Autorização de Fornecimento nº 257/2013
Contratada: Damaris Comércio de Móveis e Eletro-Eletrônicos Ltda. ME.
Data da AF: 26/03/2013
Valor: R$ 1.245,00

Autorização de Fornecimento nº 258/2013
Contratada: Fenix Mad’Aço Indústria de Móveis de Madeira de Aço Ltda. EPP.
Data da AF: 26/03/2013
Valor: R$ 36.290,00

Autorização de Fornecimento nº 259/2013
Contratada: A. P. Oliveira Comércio de Móveis para Escritório ME.
Data da AF: 26/03/2013
Valor: R$ 8.000,00

Autorização de Fornecimento nº 548/2013
Contratada: Damaris Comércio de Móveis e Eletro-Eletrônicos Ltda. ME.
Data da AF: 16/05/2013
Valor: R$ 12.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº 297/2012

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em oftalmologia 
com fornecimento de material e mão de obra na especialidade oftalmologia para realização de 
exames e procedimentos pelo período de 12 (doze) meses.

Contrato nº 025/2013 
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Alvim e Castro Serviços Médicos Ltda.
Data de assinatura: 04/04/2013
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 388.215,36
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues        
Assina pela contratada: André Luis Alvim Malta      

Contrato nº 026/2013 
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Instituto Suel Abujamra
Data de assinatura: 04/04/2013
Vigência: 12 meses
Valor: R$ 401.458,08
Assina pela contratante e gestor do contrato: Isael Domingues        
Assina pela contratada: Suel Abujamra

Pindamonhangaba, 22 de maio de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

ADITAMENTO DO PREGÃO Nº 326/2011
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 082/2012

Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Embrás – Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda. 
Objeto: Prestação de serviço para conversão, implantação, treinamento, disponibilização e 
manutenção de um sistema informatizado de gestão pública na área de Finanças.
Vigência: prorrogado em 12 (doze) meses, até 10/04/2014.
Reajusta-se o valor total do contrato, com base no índice IPC-FIPE 5,91% passando de R$ 
102.400,00 para R$ 108.451,84
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa    
Assina pela contratada: Felipe Cesar Pombo      
Data de assinatura: 10/04/2013.

Pindamonhangaba, 22 de maio de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

ADITAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2011
Aditamento nº 03/2013 do Contrato nº 328/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Tecnolim Engenharia e Comércio Ltda. 
Objeto: Contratação de empresa especializada com fornecimento de material e mão de obra para 
execução de calçadas em diversos locais.
Assunto: Prorroga-se o prazo do contrato em 60 (sessenta) dias até 11/06/2013. 
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita    
Assina pela contratada: Manoel Caetano Teixeira 
Data de assinatura: 11/04/2013

Pindamonhangaba, 22 de maio de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

ADITAMENTO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2012
Aditamento nº 01/2013 do Contrato nº 318/2012
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Contratada: Tecnolim Engenharia e Comércio Ltda. 
Objeto: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão-de-obra para: 
Lote 01 – Execução de muro em diversos locais e Lote 02 – Construção da Praça Pública no Jardim 
Azeredo em Moreira César. 
Assunto: Supressão de 0,0743373% correspondente a R$ 156,48 referente ao lote 02. 
Assina pela contratante: Nelson Nassif de Mesquita    
Assina pela contratada: Manoel Caetano Teixeira   
Data de assinatura: 04/04/2013

Pindamonhangaba, 22 de maio de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Estado de São Paulo

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JUN WON YOON COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS 
DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº13165/2007 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), JUN WON YOON, 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 nº13165/2007, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 27/10/2006, conforme petição inicial, 
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.071,26 em OUT.2006. 
Pelo presente edital fica o executado (s), JUN WON YOON, 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 23 de maio de 2013.

LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM - JUIZA DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MEI RU ZAN ME – CNPJ 45.226.214/0001-19 COM PRAZO DE 30 
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº8736/10 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), MEI RU ZAN ME – CNPJ 45.226.214/0001-19, 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 nº9085/2010, que lhe move a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 10/12/2010, conforme 
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$983,76 em 
NOV.2010. Pelo presente edital fica o executado (s), MEI RU ZAN ME – CNPJ 45.226.214/0001-
19, 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 23 de maio de 2013.

LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM - JUIZA DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE TEREZINHA ROSA –COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº7575/10 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), TEREZINHA ROSA, 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 nº7575/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 07/12/2010, conforme petição inicial, 
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.419,18 em NOV.2010. 
Pelo presente edital fica o executado (s), TEREZINHA ROSA, 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 23 de maio de 2013.

LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM - JUIZA DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JAIR CLARO DOS SANTOS – COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº7205/10 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), JAIR CLARO 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 nº7205/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 02/12/2010, conforme petição inicial, 
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$856,94 em NOV.2010. 
Pelo presente edital fica o executado (s), JAIR CLARO 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 23 de maio de 2013.

LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM  -  JUIZA DE DIREITO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE LUCIA DE FATIMA FERMIANO – COM PRAZO DE 30 DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº4035/10 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), LUCIA DE FATIMA FERMIANO, 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 nº4035/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 22/11/2010, conforme petição inicial, 
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$2.137,27 em NOV.2010. 
Pelo presente edital fica o executado (s), LUCIA DE FATIMA FERMIANO, 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 23 de maio de 2013.

LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM - JUIZA DE DIREITO

LEI Nº  5.535, DE 17 DE MAIO DE  2013
Altera as Leis nº 5.511 de 05.03.2013 e Lei n.º 5520 04.04.2013, que concedem subvenção às 
entidades.
 Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 5.511, de 05 de março de 2013, que autoriza o Executivo Municipal a 
conceder subvenção a entidades sociais, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.1º - O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção à entidades sociais, sem fins 
lucrativos, constantes do Anexo único deste Lei, oriundas de verbas municipais, estaduais e federais”
Art. 2º.  O art. 1º da Lei nº 5.520, de 02.04.2013, que dispõe sobre a concessão de subvenção a 
entidades sócias sem fins lucrativos, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção e auxilio à entidades sociais, sem 
fins lucrativos, constantes do anexo único desta Lei, oriundas de verbas do Fundo municipal dos 
Direitos da Crianças e do Adolescente - FUMCAD”.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba 17 de maio de 2013.

Vito Ardito Lerário - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 17 de maio de 2013.
Synthea Telles de Castro Schmidt - ecretária de Assuntos Jurídicos
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Felicidade
Comemorou mais um 
aniversário no dia 17 
de maio a jovem Luiza. 
Os familiares e amigos 
mandam o seguinte 
recado: “Lu, nós te 
amamos. Parabéns”. 

Parabéns 
Para Bonny Hellen Dias 
Milad, que assoprou 
velinhas no dia 16 de 
maio. “Felicidade, 
muitos anos de vida 
e que Deus continue 
abençoando sua vida, 
com muita saúde 
e sabedoria”. São 
os desejos do noivo 
Evandro Nunes.

Amigos, familiares e o namorado Marcos Vinícios 
Tavares parabenizam Érika Nóbrega e Silva pela 
sua colação de grau ocorrida no dia 19 de abril 
como bacharel em Ciências Contábeis e pelo 
aniversário dia 15 . A jovem foi homenageada pela 
Unitau como “Melhor Estudante da Turma de 2012” 
e recebeu o diploma de “Honra ao Mérito” do 
Conselho Regional em Contabilidade.

Parabéns 

O Professor Eric completa 
mais um ano de vida neste dia 24 
de maio. Receba os cumprimen-
tos de toda assessoria, amigos, 
colegas, esposa Cláudia e do fi -
lho Rubinho. Parabéns. 

Felicidade para 
Vanessa Sant´Ana, 
aniversariante do dia 
26 de maio. Recebe 
os cumprimentos dos 
familiares e amigos.

Felicidade para 
Fernando Cardoso, 
aniversariante do dia 
27 de maio. Recebe 
o abraço de sua 
mãe Gislene, demais 
familiares e amigos.

Muita 
felicidade
Nossos cumprimentos 
à professora Abigail 
Noemi Munhoz, que 
comemorou aniversário 
no dia 23 de maio. 
Recebe o carinho da 
filha Ana Paula, neto 
Hugo, genro Guinho, 
demais familiares, 
amigos e ex-alunos. 

Tudo de bom para a dra. 
Tânia Lourenço R. Ramos 
Mello, aniversariante do 
dia 27 de maio. Recebe 
o carinho do filhão 
Tiago, marido Renato, 
familiares e amigos. 

Parabéns para nosso 
amigo da imprensa, Luiz 
Claudio Antunes, que 
comemora aniversário 
no dia 27 de maio. 
Recebe o abraço dos 
familiares e amigos. 

Aniversariante

Muita felicidade para Eva Vieira Laendle, 
aniversariante do dia 28 de maio. Recebe o 
carinho dos familiares e amigos. Parabéns!

Parabéns ao amigo 
da imprensa, Thiago 
Fernandes, o Kauê, que 
comemorou aniversário 
no dia 21 de maio, 
com o abraço dos 
familiares e amigos. 

Muita felicidade 
para Wilma Pyles, 
aniversariante do dia 
21 de maio. Recebe o 
carinho especial 
da família e dos 
amigos. 

Jornada Mundial da Juventude - Parabéns aos jovens de Pinda 
que irão participar da Jornada Mundial da Juventude, em julho, no Rio de 
Janeiro. Eles participaram da gravação de um clipe especial referente ao 
evento, no domingo (19), no Bosque da Princesa.

Sorteio Dia das Mães - A Associação Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba realizou, no sábado (18), o sorteio da campanha Festival 
de Prêmios “Dia das Mães”. Presidente, integrantes da diretoria e da equipe da 
Acip, além de autoridades, estiveram presentes ao sorteio, realizado na praça 
Monsenhor Marcondes. 

Workshop de Dança

A Prefeitura de Pinda realizou, no sábado (18), o 
Workshop de Dança Contemporânea, em parceria 
com as Oficinas Altino Bondesan, do Governo do 
Estado. O evento foi realizado na Escola de Ballet 
Júlia Pyles, que cedeu gentilmente seu espaço 
para a ocasião. Bailarinos e artistas da cidade 
participaram da iniciativa. 

Bem-vindo!

Toda a felicidade do mundo 
para o garotinho Vinícius, que 

nasceu no dia 18 de maio, 
trazendo muita alegria para toda 
a família. Ele é o primeiro filho do 

casal Gislene e Pedro Henrique, 
neto do Edson (jornal Tribuna do 

Norte). Seus priminhos, Mateus 
e Gabriel, já deram as boas- 
vindas. Que Deus o abençoe 

com muita saúde. 

Aiandra Alves Mariano

Maria Fernanda Munhoz

Sonia Veloso
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Aniversário

Parabéns para o 
garotão Samuel, 
que completa 5 

anos no dia  23 de 
maio. Ele recebe 
abraços especiais 
dos pais Michelle e 
Joaquim e da irmã 

Manuella. 
“Te amamos”.

Arquivo pessoal
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EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE GAMBINI 
DE SOUZA FILHO COM PRAZO DE 30  DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 698/2010 QUE 
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), JOSE GAMBINI 
DE SOUZA FILHO, com endereço incerto e não 
sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-
Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação 
de  EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 698/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 15/10/2010,   conforme petição 
inicial, referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, 
na conformidade da certidão de dívida ativa 
02111505069001.Deu-se á causa o valor de 
R$1.833,83  em 15/09/2010. Pelo presente edital 
fica o executado (s), JOSE GAMBINI DE SOUZA 
FILHO, devidamente CITADO para todos os atos 
e termos da ação proposta, conforme resumo da 
petição inicial supra transcrito e advertida de que 
o prazo para pagamento do valor executado é o de 
5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE ELIAS 
VICENTE COM PRAZO DE 30  DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 968/2010 QUE 
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), JOSE ELIAS 
VICENTE, com endereço 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 968/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia 
em 04/11/2010,   conforme petição inicial, referente 
a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade 
da certidão de dívida ativa 01351511031000.Deu-
se á causa o valor de R$718,68  em 25/10/10. Pelo 
presente edital fica o executado (s),  JOSE ELIAS 
VICENTE, devidamente CITADO para todos os 
atos e termos da ação proposta, conforme resumo 
da petição inicial supra transcrito e advertida de que 
o prazo para pagamento do valor executado é o de 
5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ROLANDO 
NICOLETTI COM PRAZO DE 30  DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1217/2010 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), ROLANDO 
NICOLETTI, 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 1217/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia 
em 04/11/2010,   conforme petição inicial, referente 
a valores de PARCELAMENTO IPTU/IMPOSTO 
TERRITORIAL, na conformidade da certidão de 
dívida ativa 01340403008000.Deu-se á causa o 
valor de R$5.729,28  em 25/10/10. Pelo presente 
edital fica o executado (s),  ROLANDO NICOLETTI, 
devidamente CITADO para todos os atos e termos 
da ação proposta, conforme resumo da petição 
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo 
para pagamento do valor executado é o de 5 
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO MARCOS 
GALHARDO COM PRAZO DE 30  DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1307/2010 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), JOÃO MARCOS 
GALHARDO, com 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 1307/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia 
em 08/11/2010,   conforme petição inicial, referente 
a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade 
da certidão de dívida ativa 01251505048001.Deu-
se á causa o valor de R$760,84  em 25/10/10. 
Pelo presente edital fica o executado (s),  JOÃO 
MARCOS GALHARDO, devidamente CITADO 
para todos os atos e termos da ação proposta, 
conforme resumo da petição inicial supra transcrito 
e advertida de que o prazo para pagamento do 
valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar 
do 31º dia da publicação deste, ficando ainda 
advertido de que o prazo para oferecimento de 
eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar 
da intimação da penhora a se realizar nos autos, 
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em 
seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros 
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos 
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao 
conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE DE A 
BRANDAO E OUTROS COM PRAZO DE 30  
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1337/2010 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), JOSE DE A 
BRANDAO E OUTROS, com endereço incerto e 
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-
Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação 
de  EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1337/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia 
em 08/11/2010,   conforme petição inicial, referente 
a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade 
da certidão de dívida ativa 01251207017001.Deu-
se á causa o valor de R$947.85  em 25/10/10. Pelo 
presente edital fica o executado (s),  JOSE DE A 
BRANDAO E OUTROS, devidamente CITADO 
para todos os atos e termos da ação proposta, 
conforme resumo da petição inicial supra transcrito 
e advertida de que o prazo para pagamento do 
valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar 
do 31º dia da publicação deste, ficando ainda 
advertido de que o prazo para oferecimento de 
eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar 
da intimação da penhora a se realizar nos autos, 
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em 
seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros 
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos 
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao 
conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE IZIDORO 
CORREARD FILHO COM PRAZO DE 30  DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1547/2011 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), IZIDORO 
CORREARD FILHO, com 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 1547/2011, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia 
em 13/12/2011,   conforme petição inicial, referente 
a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade 
da certidão de dívida ativa 04210303011001.Deu-
se á causa o valor de R$991,84  em 06/12/2011. 
Pelo presente edital fica o executado (s),  IZIDORO 
CORREARD FILHO, devidamente CITADO 

para todos os atos e termos da ação proposta, 
conforme resumo da petição inicial supra transcrito 
e advertida de que o prazo para pagamento do 
valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar 
do 31º dia da publicação deste, ficando ainda 
advertido de que o prazo para oferecimento de 
eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar 
da intimação da penhora a se realizar nos autos, 
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em 
seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros 
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos 
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao 
conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE IZIDORO 
CORREARD FILHO COM PRAZO DE 30  DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1548/2011 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), IZIDORO 
CORREARD FILHO, com 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 1548/2011, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia 
em 13/12/2011,   conforme petição inicial, referente 
a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade 
da certidão de dívida ativa 04210303011002.Deu-
se á causa o valor de R$850,22  em 06/12/2011. 
Pelo presente edital fica o executado (s),  IZIDORO 
CORREARD FILHO, devidamente CITADO 
para todos os atos e termos da ação proposta, 
conforme resumo da petição inicial supra transcrito 
e advertida de que o prazo para pagamento do 
valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar 
do 31º dia da publicação deste, ficando ainda 
advertido de que o prazo para oferecimento de 
eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar 
da intimação da penhora a se realizar nos autos, 
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em 
seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros 
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos 
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao 
conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE RICARDO DE 
SOUZA NOGUEIRA COM PRAZO DE 30  DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1857/2011 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), RICARDO DE 
SOUZA NOGUEIRA, com 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 1857/2011, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia 
em 14/12/2011,   conforme petição inicial, referente 
a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade 
da certidão de dívida ativa 03111311020001.Deu-
se á causa o valor de R$662,95  em 12/12/2011. 
Pelo presente edital fica o executado (s),  
RICARDO DE SOUZA NOGUEIRA, devidamente 
CITADO para todos os atos e termos da ação 
proposta, conforme resumo da petição inicial 
supra transcrito e advertida de que o prazo para 
pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) 
dias, a contar do 31º dia da publicação deste, 
ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA  - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JORGE LUIZ 
GAMA COM PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, 
REGISTRADOS SOB Nº 1887/2010 QUE 
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), JORGE LUIZ 
GAMA, com endereço 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 1887/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 10/11/2010,   conforme petição inicial, 
referente a valores de IMPOSTO TERRITORIAL, 
na conformidade da certidão de dívida ativa 
01250619006000.Deu-se á causa o valor de 
R$836,31  em 25/10/2010. Pelo presente edital 
fica o executado (s),  JORGE LUIZ GAMA, 
devidamente CITADO para todos os atos e termos 
da ação proposta, conforme resumo da petição 
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo 
para pagamento do valor executado é o de 5 
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ANTONIEL 
MARTINS COM PRAZO DE 30  DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 2799/2010 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), ANTONIEL 
MARTINS, com endereço incerto e não sabido, 
que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de 
Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de  
EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 2799/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 12/11/2010,   conforme petição inicial, 
referente a valores de IMPOSTO TERRITORIAL, 
na conformidade da certidão de dívida ativa 
01150802024000.Deu-se á causa o valor de 
R$980,82  em 25/10/2010. Pelo presente edital 
fica o executado (s),  ANTONIEL MARTINS, 
devidamente CITADO para todos os atos e termos 
da ação proposta, conforme resumo da petição 
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo 
para pagamento do valor executado é o de 5 
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARCO ANTONIO 
THEODORO COM PRAZO DE 30  DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 2859/2010 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), MARCO ANTONIO 
THEODORO, com endereço incerto e não sabido, 
que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de 
Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de  
EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 2859/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 17/11/2010,   conforme petição inicial, 
referente a valores de IMPOSTO TERRITORIAL, 
na conformidade da certidão de dívida ativa 
01150705012000.Deu-se á causa o valor de 
R$651,70  em 25/10/2010. Pelo presente edital fica 
o executado (s),  MARCO ANTONIO THEODORO, 
devidamente CITADO para todos os atos e termos 
da ação proposta, conforme resumo da petição 
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo 
para pagamento do valor executado é o de 5 
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE FATIMA REGINA 
DA SILVA MOLINA COM PRAZO DE 30  DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 2997/2010 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), FATIMA REGINA 
DA SILVA MOLINA, com endereço incerto e não 
sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-
Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação 
de  EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 2997/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 17/11/2010,   conforme petição 
inicial, referente a valores de IMPOSTO  PREDIAL, 
na conformidade da certidão de dívida ativa 
01150306027000.Deu-se á causa o valor de 
R$895,52  em 25/10/2010. Pelo presente edital 
fica o executado (s),  FATIMA REGINA DA SILVA 
MOLINA, devidamente CITADO para todos os atos 
e termos da ação proposta, conforme resumo da 
petição inicial supra transcrito e advertida de que 
o prazo para pagamento do valor executado é o de 
5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE WILSON  MONTEIRO 
COM PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, 
REGISTRADOS SOB Nº 7417/2010 QUE 
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), WILSON 
MONTEIRO, com endereço 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 7417/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia 
em 02/12/2010,   conforme petição inicial, referente 
a valores de IMPOSTO  PREDIAL, na conformidade 
da certidão de dívida ativa 04110308016000.Deu-
se á causa o valor de R$1.365,23  em 18/11/2010. 
Pelo presente edital fica o executado (s),  WILSON 
MONTEIRO, devidamente CITADO para todos os 
atos e termos da ação proposta, conforme resumo 
da petição inicial supra transcrito e advertida de que 
o prazo para pagamento do valor executado é o de 
5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE AGRO PASTORIL 
E C MOMBACA S/A COM PRAZO DE 30  DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 7488/2010 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), AGRO PASTORIL E 
C MOMBAÇA S/A, com endereço incerto e não 
sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-
Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação 
de  EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 7488/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 02/12/2010,   conforme petição inicial, 
referente a valores de ASFALTO, na conformidade 
da certidão de dívida ativa 04110102006000.Deu-
se á causa o valor de R$921,69  em 18/11/2010. 
Pelo presente edital fica o executado (s),   AGRO 
PASTORIL E C MOMBAÇA S/A, devidamente 
CITADO para todos os atos e termos da ação 
proposta, conforme resumo da petição inicial 
supra transcrito e advertida de que o prazo para 
pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) 
dias, a contar do 31º dia da publicação deste, 
ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE EDUARDO 
RODRIGUES COM PRAZO DE 30  DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 7578/2010 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), JOSE EDUARDO 
RODRIGUES, com 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 7578/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 07/12/2010,   conforme petição 
inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão 
de dívida ativa 00010334.Deu-se á causa o valor 
de R$1.206,22  em 23/11/2010. Pelo presente 
edital fica o executado (s),   JOSE EDUARDO 
RODRIGUES, devidamente CITADO para todos os 
atos e termos da ação proposta, conforme resumo 
da petição inicial supra transcrito e advertida de que 
o prazo para pagamento do valor executado é o de 
5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE LAERTE DOS 
SANTOS COM PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, 
REGISTRADOS SOB Nº 9199/2010 QUE 
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), LAERTE DOS 
SANTOS, com endereço incerto e não sabido, 
que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de 
Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de  
EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 9199/2010, 
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 00005823.Deu-se á causa o valor 
de R$761,94  em 23/11/2010. Pelo presente edital 
fica o executado (s),  LAERTE DOS SANTOS, 
devidamente CITADO para todos os atos e termos 
da ação proposta, conforme resumo da petição 
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo 
para pagamento do valor executado é o de 5 
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE WALDECIR 
TENNYSSON MARCONDES BARROS COM 
PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS 
DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB 
Nº 9258/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO 
SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), WALDECIR 
TENNYSSON MARCONDES BARROS, com 
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e 
Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os 
autos de Ação de  EXECUÇÃO FISCAL, processo 
nº 9258/2010, que lhe move a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída 
a esta serventia em 10/12/2010,   conforme petição 
inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão 
de dívida ativa 00006383.Deu-se á causa o valor 
de R$761,94  em 23/11/2010. Pelo presente edital 

fica o executado (s),  WALDECIR TENNYSSON 
MARCONDES BARROS, devidamente CITADO 
para todos os atos e termos da ação proposta, 
conforme resumo da petição inicial supra transcrito 
e advertida de que o prazo para pagamento do 
valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar 
do 31º dia da publicação deste, ficando ainda 
advertido de que o prazo para oferecimento de 
eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar 
da intimação da penhora a se realizar nos autos, 
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em 
seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros 
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos 
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao 
conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE SIDNEI GOMES COM 
PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS 
DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB 
Nº 9289/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO 
SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), SIDNEI GOMES, com 
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e 
Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os 
autos de Ação de  EXECUÇÃO FISCAL, processo 
nº 9289/2010, que lhe move a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 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 00005993.Deu-se á causa o valor 
de R$761,94  em 23/11/2010. Pelo presente 
edital fica o executado (s),  SIDNEI GOMES, 
devidamente CITADO para todos os atos e termos 
da ação proposta, conforme resumo da petição 
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo 
para pagamento do valor executado é o de 5 
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE R L DO AMARAL 
FILHO ME COM PRAZO DE 30  DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 9297/2010 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), R L DO AMARAL 
FILHO ME, com endereço incerto e não sabido, 
que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de 
Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de  
EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 9297/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE 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 00005300.Deu-se á causa o valor 
de R$787,63  em 23/11/2010. Pelo presente edital 
fica o executado (s),  R L DO AMARAL FILHO 
ME, devidamente CITADO para todos os atos e 
termos da ação proposta, conforme resumo da 
petição inicial supra transcrito e advertida de que 
o prazo para pagamento do valor executado é o de 
5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE ROBERTO 
DA COSTA COM PRAZO DE 30  DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº9307/2010 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), JOSE ROBERTO 
DA COSTA, com endereço incerto e não sabido, 
que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de 
Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de  
EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 9307/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE 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 00006445.Deu-se á causa o valor 
de R$761,94  em 23/11/2010. Pelo presente 
edital fica o executado (s),  JOSE ROBERTO DA 
COSTA, devidamente CITADO para todos os atos 
e termos da ação proposta, conforme resumo da 
petição inicial supra transcrito e advertida de que 
o prazo para pagamento do valor executado é o de 
5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE GABRIEL 
DA SILVA PINDAMONHANGABA ME COM 
PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS 
DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB 
Nº9327/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO 
SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), JOSE GABRIEL DA 
SILVA PINDAMONHANGABA ME, com endereço 
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório 
da SAF-Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos 
de Ação de  EXECUÇÃO FISCAL, processo 
nº9327/2010, que lhe move a 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 00000601.Deu-se á causa o valor 
de R$761,94  em 23/11/2010. Pelo presente edital 
fica o executado (s),  JOSE GABRIEL DA SILVA 
PINDAMONHANGABA ME, devidamente CITADO 
para todos os atos e termos da ação proposta, 
conforme resumo da petição inicial supra transcrito 
e advertida de que o prazo para pagamento do 
valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar 
do 31º dia da publicação deste, ficando ainda 
advertido de que o prazo para oferecimento de 
eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar 
da intimação da penhora a se realizar nos autos, 
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em 
seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros 
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos 
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao 
conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - uiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE LUIZ OLIMPIO DA 
SILVA COM PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, 
REGISTRADOS SOB Nº9337/2010 QUE 
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), LUIZ OLIMPIO 
DA SILVA, com endereço incerto e não sabido, 
que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de 
Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de  
EXECUÇÃO FISCAL, processo nº9337/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 10/12/2010,   conforme petição 
inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão 
de dívida ativa 00003908.Deu-se á causa o valor 
de R$1.146,38  em 23/11/2010. Pelo presente 
edital fica o executado (s),  LUIZ OLIMPIO DA 
SILVA, devidamente CITADO para todos os atos 
e termos da ação proposta, conforme resumo da 
petição inicial supra transcrito e advertida de que 
o prazo para pagamento do valor executado é o de 
5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA DE FATIMA 
ALVES DOS SANTOS COM PRAZO DE 30  
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº9478/2010 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), MARIA DE FATIMA 
ALVES DOS SANTOS, com endereço incerto e 
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-
Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação 
de  EXECUÇÃO FISCAL, processo nº9478/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 10/12/2010,   conforme petição 
inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão 
de dívida ativa 00007132.Deu-se á causa o valor de 
R$761,94  em 23/11/2010. Pelo presente edital fica 
o executado (s), MARIA DE FATIMA ALVES DOS 
SANTOS, devidamente CITADO para todos os atos 
e termos da ação proposta, conforme resumo da 
petição inicial supra transcrito e advertida de que 
o prazo para pagamento do valor executado é o de 
5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ORLANDO 
DOS SANTOS COM PRAZO DE 30  DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 9557/2010 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), ORLANDO DOS 
SANTOS, com 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 nº9557/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 13/12/2010,   conforme petição 
inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão 
de dívida ativa 00000695.Deu-se á causa o valor 
de R$761,94  em 23/11/2010. Pelo presente edital 
fica o executado (s), ORLANDO DOS SANTOS, 
devidamente CITADO para todos os atos e termos 
da ação proposta, conforme resumo da petição 
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo 
para pagamento do valor executado é o de 5 
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ANTONIO FERREIRA 
DE SOUZA JACAREI EPP COM PRAZO DE 30  
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 13538/2007 
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), ANTONIO FERREIRA 
DE SOUZA JACAREI EPP, 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 nº13538/2007, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia 
em 07/11/2006,   conforme petição inicial, referente 
a valores de ALVARA/TAXAS E LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão 
de dívida ativa 00014642.Deu-se á causa o valor 
de R$1.330,10  em 19/10/2006. Pelo presente 
edital fica o executado (s), ANTONIO FERREIRA 
DE SOUZA JACAREI EPP, devidamente CITADO 
para todos os atos e termos da ação proposta, 
conforme resumo da petição inicial supra transcrito 
e advertida de que o prazo para pagamento do 
valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar 
do 31º dia da publicação deste, ficando ainda 
advertido de que o prazo para oferecimento de 
eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar 
da intimação da penhora a se realizar nos autos, 
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em 
seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros 
os fatos articulados pela exeqüente, nos termos 
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao 
conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE CLAUDIO MARTINS 
JUNIOR ME COM PRAZO DE 30  DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 9568/2010 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), CLAUDIO MARTINS 
JUNIOR ME, com endereço incerto e não sabido, 
que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de 
Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de  
EXECUÇÃO FISCAL, processo nº9568/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 13/12/2010,   conforme petição 
inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão 
de dívida ativa 00009507.Deu-se á causa o valor 
de R$838.00  em 23/11/2010. Pelo presente edital 
fica o executado (s), CLAUDIO MARTINS JUNIOR 
ME, devidamente CITADO para todos os atos e 
termos da ação proposta, conforme resumo da 
petição inicial supra transcrito e advertida de que 
o prazo para pagamento do valor executado é o de 
5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO LUIZ 
CARNEIRO SEIXAS COM PRAZO DE 30  DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 9578/2010 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), JOÃO LUIZ 
CARNEIRO SEIXAS, 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 nº9578/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 13/12/2010,   conforme petição 
inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão 
de dívida ativa 00009507.Deu-se á causa o valor 
de R$761,94  em 23/11/2010. Pelo presente edital 
fica o executado (s), JOÃO LUIZ CARNEIRO 
SEIXAS, devidamente CITADO para todos os atos 
e termos da ação proposta, conforme resumo da 
petição inicial supra transcrito e advertida de que 
o prazo para pagamento do valor executado é o de 
5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ISABEL CRISTINA 
DE ANDRADE PINTO COM PRAZO DE 30  
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 9718/2010 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), ISABEL CRISTINA 
DE ANDRADE PINTO, com endereço incerto e 
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-
Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação 
de  EXECUÇÃO FISCAL, processo nº9718/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 13/12/2010,   conforme petição 
inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão 
de dívida ativa 00007390.Deu-se á causa o valor de 
R$761,94  em 13/12/2010. Pelo presente edital fica 

o executado (s), ISABEL CRISTINA DE ANDRADE 
PINTO, 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 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE RICARDO DE 
FREITAS COM PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, 
REGISTRADOS SOB Nº 9667/2010 QUE 
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), RICARDO DE 
FREITAS, 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 nº9667/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 13/12/2010,   conforme petição 
inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão 
de dívida ativa 00008659.Deu-se á causa o valor 
de R$1.034,69  em 23/11/2010. Pelo presente 
edital fica o executado (s), RICARDO DE FREITAS, 
devidamente CITADO para todos os atos e termos 
da ação proposta, conforme resumo da petição 
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo 
para pagamento do valor executado é o de 5 
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE PAULO UBIRAJARA 
DOS SANTOS COM PRAZO DE 30  DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 9727/2010 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), PAULO UBIRAJARA 
DOS SANTOS, com endereço incerto e não 
sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-
Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação 
de  EXECUÇÃO FISCAL, processo nº9727/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 13/12/2010,   conforme petição 
inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão 
de dívida ativa 00007401.Deu-se á causa o valor 
de R$761,94  em 23/11/2010. Pelo presente edital 
fica o executado (s), PAULO UBIRAJARA DOS 
SANTOS, devidamente CITADO para todos os atos 
e termos da ação proposta, conforme resumo da 
petição inicial supra transcrito e advertida de que 
o prazo para pagamento do valor executado é o de 
5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE WANDERLEY TARLEI 
ANGELO DOS SANTOS COM PRAZO DE 30  
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 9728/2010 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), WANDERLEY TARLEI 
ANGELO DOS SANTOS, com endereço incerto e 
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-
Setor de Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação 
de  EXECUÇÃO FISCAL, processo nº9728/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia 
em 13/12/2010,   conforme petição inicial, referente 
a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, 
na conformidade da certidão de dívida ativa 
00007403.Deu-se á causa o valor de R$761,94  em 
23/11/2010. Pelo presente edital fica o executado 
(s), WANDERLEY TARLEI ANGELO DOS 
SANTOS, devidamente CITADO para todos os atos 
e termos da ação proposta, conforme resumo da 
petição inicial supra transcrito e advertida de que 
o prazo para pagamento do valor executado é o de 
5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE EDUARDO 
RESENDE COM PRAZO DE 30  DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 9767/2010 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), EDUARDO 
RESENDE, 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 nº9767/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 13/12/2010,   conforme petição 
inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão 
de dívida ativa 00009081.Deu-se á causa o valor 
de R$761,94  em 23/11/2010. Pelo presente edital 
fica o executado (s), EDUARDO RESENDE, 
devidamente CITADO para todos os atos e termos 
da ação proposta, conforme resumo da petição 
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo 
para pagamento do valor executado é o de 5 
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para 
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, 
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA  - Juiz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA LENICE 
LEITE COM PRAZO DE 30  DIAS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, 
REGISTRADOS SOB Nº 9828/2010 QUE 
LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. 
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de 
Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), MARIA LENICE 
LEITE, com endereço incerto e não sabido, 
que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de 
Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de  
EXECUÇÃO FISCAL, processo nº9828/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 13/12/2010,   conforme petição 
inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO, na conformidade da certidão 
de dívida ativa 00007220.Deu-se á causa o valor 
de R$761,94  em 23/11/2010. Pelo presente edital 
fica o executado (s), MARIA LENICE LEITE, 
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 23 
de maio de 2013.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito
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Esportes

Divulgação

Marcos Cuba

MARCOS CUBA
P i n d a m o n h a n g a b a 

está participando de di-
versos jogos amistosos e 
torneios com atletas da 
melhor idade. O objetivo 
deste trabalho é prepará-
-los para os Jori - Jogos 
Regionais dos Idosos, 
que serão realizados em 
setembro. No último dia 
18, uma delegação com 
mais de 30 representan-
tes foi ao X Torneio Luiz 

Mendes, realizado em 
Guaratinguetá, e conse-
guiu bons resultados.

A cidade ficou em 1º 
lugar na modalidade da-
mas masculino, com José 
Augusto Ferreira; 2º em 
damas feminino, com 
Maria Vita de Oliveira. 
Na competição de domi-
nó, Manuel Eufrázio e 
Vivaldo Ferreira garanti-
ram o bronze para Pinda; 
no truco, Adilson Lima 

e José Santos classifica-
ram-se em 3º; no volei-
bol masculino ficou em 
4º; no voleibol feminino 
conquistou o 2º lugar.

Na manhã de quinta-
feira (23), atletas de vo-
leibol participaram de um 
amistoso com Guaratin-
guetá, no ginásio do Alto 
Tabaú. Energia e muita 
garra são o que os atletas 
da melhor idade mostram 
em quadra e fora delas.

MARCOS CUBA
O tradicional Dia do De-

safi o acontecerá na próxima 
quarta-feira (29). Este ano 
Pindamonhangaba compete 
com o município de Casta-
nhal, do Pará. Basta fazer 
alguma atividade física para 
computar pontos para a ci-
dade. A Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Esportes e 
Lazer, está preparando uma 
programação extensa, que 
será divulgada em breve.

A partir da zero hora do 
dia 29, até as 21 horas, a po-
pulação poderá fazer cami-

nhadas, corridas, gincanas 
ou qualquer atividade que 
movimente o corpo. Além de 
praticar exercício, é preciso 
comunicar à Secretaria de 
Esportes e Lazer da cidade, 
para que eles possam enviar 
os dados. A informação pode 
ser fornecida até as 20 horas 
pelos telefones 3643-2170, 
3648-2248, 3643-1400 e 
3637-5425, ou pelos e-mails 
cezito@pindamonhangaba.
sp.gov.br e desafi o_pinda@
hotmail.com.

O Dia do Desafi o é uma 
campanha mundial de incen-

tivo à vida ativa e adoção de 
hábitos saudáveis. Escolas, 
clubes, academias, comércio, 
comunidades, entre outros, 
podem fazer qualquer exercí-
cio e comunicar a participar. 
A Prefeitura vai oferecer au-
las abertas em diversos espa-
ços públicos.

Caminhadas, ginástica labo-
ral, alongamentos, passeios 
ciclísticos, aulas de dança 
de salão e corrida são algu-
mas das atividades que serão 
oferecidas pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba durante o 
Dia do Desafi o.

MARCOS CUBA
Pindamonhangaba terá 

um representante no Circui-
to Paulista de Natação para 
Defi cientes Visuais. O atleta 
João Leone Viterbo Ribeiro 
vai competir nas provas de 
50 metros livres, 200 metros 
medley, 100 metros borbole-
ta e 100 metros peito. A pro-
va será realizada em Campi-
nas neste domingo (26).

Além desta prova especí-
fi ca para defi cientes visuais, 

Pindamonhangaba compete com 
Castanhal no Dia do Desafi o

Atletas da melhor idade 
treinam para os Jori

Pinda será representada 
em competição de natação

Pindamonhangaba também 
vai contar com atletas em 
uma competição mirim, que 
será promovida sábado (25), 
em São José dos Campos. Os 
treinos realizados nas pisci-
nas do Centro Esportivo João 
Carlos de Oliveira “João do 
Pulo” e José Ely Miranda 
“Zito” têm contribuído com a 

formação de atletas, que vêm 
se destacando em diversas 
competições.

MARCOS CUBA
Os moradores de Pinda-

monhangaba e região terão 
a oportunidade de conferir 
diversos jogos neste fi nal de 
semana. Haverá partidas de 
voleibol, futebol e basquete, 
em vários locais. Os atletas 
irão defender a cidade pelos 
Jogos Abertos da Juventude, 
fase regional, e pela Liga 
Paulista de Basquete.

Neste sábado (25), o gi-
násio Pai João será sede 
dos jogos de voleibol às 

10, 11 e 16 horas. O “João 
do Pulo” vai receber mesa-
tenistas a partir das 9 ho-
ras, e o Alto Tabaú contará 
com jogos às 10, 11 e 16 
horas. Já no domingo (26), 
o “Tabaú”, “João do Pulo” 
e “Zito” abrem as portas a 
partir das 10 horas.

Além das competições 
em casa, os representantes de 
Pindamonhangaba também 
irão para outras cidades como 
Mauá, São José dos Campos, 
Praia Grande e Taubaté.

Convocação da 
Liga de futebol  
A Liga Pindamonhan-
gabense de Futebol 
convoca todos os clubes 
inscritos no Sênior 50 
(2013) para o conselho 
arbitral da categoria, que 
será realizado  terça-
feira (28), às 19h30. De 
acordo com o presidente 
da Liga, Wlamir Lucas 
“Macarrão”, é importante 
que todos compareçam. 
A Liga fi ca ao lado da  
Quadra Coberta “Juca 
Moreira”.

População pode 
conferir jogos nos 
ginásios da cidade

EDITAL PARA CITAÇÃO DE FRANCISCO ESTEVAM DA FONS COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº4571/10 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHAN-
GABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO, 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 ESTEVAM DA FONS, 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 
4571/10, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuído em 22/11/2010 conforme petição 
inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$729,01  em NOV.10. Pelo presente edital fi ca 
o executado (s), FRANCISCO ESTEVAM DA FONS, 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, fi cando 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 afi xado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, aos 23 de maio de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE TEREZINHA NOGUEIRA MENDES COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 941/10 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHAN-
GABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO, 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), TEREZINHA NOGUEIRA MENDES, 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 
941/10, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuído em 04/11/2010 conforme petição 
inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$714,84  em Out.10. Pelo presente edital fi ca 
o executado (s), TEREZINHA NOGUEIRA MENDES, 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, fi cando 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 afi xado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, aos 23 de maio de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE LUIZ GONZAGA RIBEIRO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECU-
ÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1582/2009 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO, 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), LUIZ GONZAGA RIBEIRO, 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 1582/2009, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuído em 09/03/2004 conforme petição inicial, 
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$849,98  em JAN-2004. Pelo presente edital fi ca o 
executado (s), LUIZ GONZAGA RIBEIRO 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, fi cando 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 afi xado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, aos 23 de maio de 2013. 
CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE CIA SATELITE DE TERRENOS COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXE-
CUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 2430/07 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGA-
BA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO, 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), CIA SATELITE DE TERRENOS, 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 
2430/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuído em 31/10/2003 conforme petição 
inicial, e redistribuído em 18/07/2007, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$4.528,40, em 
Out/2003.. Pelo presente edital fi ca o executado (s), CIA SATELITE DE TERRENOS 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, fi cando 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 afi xado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta 
cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 23 de maio de 2013.
CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE DARCY NOGUEIRA DE SÁ COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECU-
ÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1612/09 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO, 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), DARCY NOGUEIRA DE SÁ, 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 1612/09, que lhe 
move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuído em 03/12/2009 conforme petição inicial, referente 
a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.007,42  em NOV-09. Pelo presente edital fi ca o executado 
(s), DARCY NOGUEIRA DE SÁ, 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, fi cando 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 afi xado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, aos 23 de maio de 2013.

CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOAQUIM MANOEL DE OLIVEIRA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1171/10 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHAN-
GABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO, MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
AZ SABER ao executado(s), JOAQUIM MANOEL 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 
1171/10, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuído em 04/11/2010 conforme petição 
inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$936,50  em Out.10. Pelo presente edital fi ca 
o executado (s), JOAQUIM MANOEL 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, fi cando 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 afi xado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, aos 23 de maio de 2013.

CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE NELSON BENTO DA SILVACOM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECU-
ÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1181/10 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO, 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), NELSON BENTO DA SILVA, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório 
da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1181/10, que lhe 
move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuído em 04/11/2010 conforme petição inicial, referente 
a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.873,67  em Out.10. Pelo presente edital fi ca o executado 
(s), NELSON BENTO DA SILVA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da 
petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar 
do 31º dia da publicação deste, fi cando 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 afi xado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, aos 23 de maio de 2013.

 CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE CASSIANO DE PALMA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECU-
ÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1172/10 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO, 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 CASSIANO DE PALMA, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Car-
tório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1172/10, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuído em 04/11/2010 conforme petição inicial, 
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$980,17  em Out.10. Pelo presente edital fi ca o 
executado (s), JOSE CASSIANO DE PALMA, 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, fi cando 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 afi xado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, aos 23 de maio de 2013.

 CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE WANDA MACHADO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO 
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº2630/10 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO 
SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO, 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), WANDA MACHADO, 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 2630/10, que lhe 
move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuído em 12/11/2010 conforme petição inicial, referente 
a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$2.645,54  em OUT10. Pelo presente edital fi ca o executado 
(s), WANDA MACHADO, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição 
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º 
dia da publicação deste, fi cando 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 ulte-
riores 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 afi xado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
aos 23 de maio de 2013.

 CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JULIETA PICARELLI GALENO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXE-
CUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº662/10 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO, 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), JULIETA PICARELLI GALENO, 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 662/10, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuído em 07/11/2006 conforme petição inicial, 
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.828,70  em SET/10. Pelo presente edital fi ca o 
executado (s), JULIETA PICARELLI GALENO, 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, fi cando 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 afi xado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, aos 23 de maio de 2013.

 CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE LAUDINA MATIAS MODESTO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXE-
CUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº5542/07 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO, 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), LAUDINA MATIAS MODESTO, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Car-
tório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 5542/2007, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuído em 07/11/2006 conforme petição inicial, 
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$741,57  em nov-10. Pelo presente edital fi ca o exe-
cutado (s), LAUDINA MATIAS MODESTO, 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, fi cando 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 afi xado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, aos 23 de maio de 2013.

 CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE ANTONIO EUGENIO NETO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº5010/10 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHAN-
GABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO, 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 ANTONIO EUGENIO NETO, 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 
5010/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuído em 25/11/2010 conforme peti-
ção inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$1.201,69  em nov-10. Pelo presente edital 
fi ca o executado (s), JOSE ANTONIO EUGENIO NETO, 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, fi cando 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 afi xado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, aos 23 de maio de 2013.

 CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL VILA RICA LTDA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº5032/10 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHAN-
GABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO, 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), SOCIEDADE CIVIL VILA RICA LTDA, com endereço incerto e não sabido, que por este Ju-
ízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo 
nº 5032/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuído em 25/11/2010 conforme 
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$652,14  em nov-10. Pelo presente 
edital fi ca o executado (s), SOCIEDADE CIVIL VILA RICA 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, fi cando 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 23 de maio de 2013.

 CLAUDIA APARECIDA DE ARAÚJO - Juíza de Direito

A intenção do Dia do Desafi o é fazer com que o máximo de pessoas pratique exercício

A equipe feminina de vôlei conquistou o 2º lugar no X Torneio Luiz Mendes



16
Pindamonhangaba, sexta-feira, 24 de maio de 2013

Esportes
Aiandra Alves Mariano

MARCOS CUBA
Os gramados de Pinda-

monhangaba vão receber 
partidas das semifi nais e das 
quartas de fi nais dos cam-
peonatos promovidos pela 
Liga Pindamonhangaben-
se de Futebol, com o apoio 
da Prefeitura, neste fi nal de 
semana. A categoria Sub 17 
entrou nas quartas de fi nais 
e o Quarentão já vai beliscar 
uma vaga para a fi nal, por-

que são jogos de ida e volta.
Na categoria Quarentão, 

o Vila São José vai encarar, 
em casa, o Independente, às 9 
horas. No estádio Vito Ardi-
to Lerario, Bosque, o Estrela 
confronta o Comercial Mom-
baça, às 8h30. As partidas de 
volta serão no dia 2 de junho 
nos campos do Maricá e do 
Vila Verde, às 9 horas.

O Sub 17 está dividido 
em dois grupos. A primeira 

rodada acontece neste sábado 
(25), a partir das 10 horas nos 
campos do Cidade Nova, Jar-
dim Eloyna, Morumbi Pin-
dense e Vila São Benedito.

Cidade Nova encara 
o Ramos, Jardim Eloyna 
joga contra a Ferroviária, 
São Paulo com o Etna, e 
o Colorado enfrenta o Co-
rinthians. A segunda roda-
da está prevista para o dia 
1º de junho.

MARCOS CUBA
O atleta João Carlos de 

Oliveira “João do Pulo” será 
homenageado neste fi nal de 
semana na 5ª Corrida Pe-
destre, no bairro Vila São 
Benedito. Os atletas pode-
rão fazer as inscrições, ante-
cipadamente, pelos e-mails 
gradubsky20mil@gmail.com 
e stesejelp10@gmail.com.

A largada será na praça Cí-
cero Prado, a partir das 8h30, 
e o objetivo é homenagear o 
atleta que com garra e luta 

conquistou grandes feitos em 
sua carreira. Os classifi cados 
entre 1º e 3º lugares receberão 
troféus e os demais serão pre-
miados com medalhas. Tam-
bém haverá sorteio de brin-
des, doados por comerciantes 
e apoiadores do evento.

De acordo com os orga-
nizadores da corrida, a pro-
va costuma atrair dezenas 
de atletas da cidade e região. 
Mais informações poderão 
ser obtidas pelos telefones 
(12) 3642-1998 e 9223-7758.

A Liga Pindamonhanga-
bense de Futebol de Salão 
convida os representantes dos 
times das categorias Sub 13 e 
Sub 20 para participarem de 
uma reunião   nesta sexta-fei-
ra (24), na sede da instituição 
( rua Capitão José Martiniano 
Vieira Ferraz, 167, ao lado do 
Mercado Municipal).

O Campeonato Sub 13 
é destinado aos jogadores 
nascidos nos anos de 2000 
e 2001. O Sub 20 para 
os nascidos entre 1993 
e 1995. O presidente da 

Liga, Benedito José Coe-
lho “Pintado”, afi rma que a 
reunião é para defi nir deta-
lhes da competição.

Final de semana tem 
quartas de fi nal e 
semifi nal no futebol

Liga realiza reunião 
sobre campeonato

Corrida pedestre “João do Pulo”

Aiandra Alves Mariano

Divulgação

Arquivo TN

Divulgação

Benedito Coelho ‘Pintado”

MARCOS CUBA
Judocas de Pindamo-

nhangaba poderão partici-
par de uma seletiva para 
representar a cidade nos 
Jogos Regionais, que se-
rão realizados em Cara-
guatatuba de 3 a 14 de 
julho. A atividade será 
neste sábado (25), a partir 
das 9 horas. A pesagem 
ocorre das 7h30 às 8h30. 
Este trabalho é para for-
mar as equipes masculina 
e feminina da modalidade.

A seletiva acontecerá 

no espaço da Ginástica Rít-
mica “Raquelzão”, ao lado 
do Centro de Treinamento 
Luiz Caloi. Os interessados 
deverão levar o RG origi-
nal, CPF, comprovante de 
endereço e uma foto 3x4, 
recente.

Poderão participar os 
atletas que tiverem 16 anos 
completos ou acima dis-
to e também aqueles que 
forem completar 16 anos 
até dezembro de 2013. É 
necessário ter, no mínimo, 
graduação em faixa verde.

Seletiva de judô 
acontece sábado

Confi ra as categorias da seletiva:

Masculino: -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, 
-81kg, -90kg, -100kg, e + 100kg:
Feminino: -44kg, - 48kg, -52kg, -57kg, 
-63kg, -70kg, -78kg, e +78kg.

Locais e horários de jogos da fi nal do Quarentão serão defi nidos em reunião

Outra competição que vai atrair um grande público será o Cinquentão, o conselho arbitral já está marcado

A corrida será em homenagem ao atleta pindense

Os atletas também poderão fazer a inscrição no local da prova, que terá a largada prevista para as 8h30

Os selecionados representarão Pinda nos “Regionais”

Célia Lima
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