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A população de 
Pindamonhangaba 
pode prestigiar 
diversas atividades 
da programação de 
Natal da cidade. Neste 
sábado (6) haverá 
a chegada do Papai 
Noel à sua casa, na 
praça Monsenhor 
Marcondes. 
Acompanhado da 
Mamãe Noel e dos 
duendes, o Bom 
Velhinho vai receber 
as crianças e suas 
cartas. No domingo 
(7), será a vez dos 
moradores do Distrito 
abrigarem o Papai 
Noel, que fi cará na 
praça do Cisas, local 
que sediará vários 
eventos.

Outras opções são 
as cantatas e shows 
de Natal, além do 
tradicional presépio 
na praça.

SEXTA-FEIRA

NUBLADO, MUITAS NUVENS, 
CURTOS PERÍODOS DE SOL
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Natal recheado de atrações

A GV do Brasil de Pindamonhangaba 
foi uma das empresas que recebeu o 
prêmio Investe São Paulo, na quarta-
feira (3). A indústria foi premiada pelos 
investimentos na ordem de R$ 1,23 bilhão 
aplicados na construção de uma unidade 
em Pindamonhangaba e pela capacidade 
de geração de empregos diretos – 
estimados em cerca de 750. O prefeito 
de Pindamonhangaba junto com o diretor 
da indústria receberam o prêmio das 
mãos do governador. O prefeito  elogiou 
a atitude da GV e destacou a criação de 
postos de trabalho, receita tributária e 
desenvolvimento do município.

João Carlos 
Martins 
apresenta 
concerto 
no sábado

O maestro João Carlos 
Martins e a Camerata Ba-
chiana vão apresentar com-
posições eruditas, dentre elas 
grandes obras de Johann Se-
bastian Bach, neste sábado 
(6), às 18 horas, no Largo do 
Quartel. O concerto é gratuito 
e viabilizado através do Proac, 
com patrocínio da Gerdau e 
apoio da Prefeitura de Pinda-
monhangaba.

Corrida de 
Rua e Dia 
do Brincar 
no Distrito

A praça do Cisas, em Mo-
reira César, vai sediar a últi-
ma etapa do Circuito Corrida 
de Rua de Pindamonhanga-
ba neste domingo (7), a par-
tir das 18 horas. Antes, às 17 
horas, as crianças poderão se 
divertir com pintura no ros-
to, estações, pernas de pau, 
touro mecânico e brinquedos 
infl áveis durante o “Dia do 
Brincar”.

GV de Pinda recebe 
prêmio Investe São Paulo
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Divulgação

Saulo Fernandes

Papai Noel e seus duendes farão a alegria das crianças em Pinda e Moreira César
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João Paulo Ouverney

Som da
tErra

“...Quantas vezes eu pensei voltar e dizer que o meu amor nada 
mudou mas o meu silêncio foi maior e na distância morro todo dia 
sem você saber... ” – Roberto Carlos

Destaque Da semana

www.acervodigital.unesp.br

A programação do Shopping 
Pátio Pinda durante os finais de 
semana traz diversas atrações na 
reta final de 2014. Nesta sexta-fei-
ra (5), será a vez do Coral Infantil 
do Colégio Tableau: 75 crianças, 
de 4 a 10 anos, apresentarão mú-
sicas natalinas a partir das 18 ho-
ras.

No domingo (7), será aberta a 

exposição de artes plásticas com 
temas natalinos, como presépios e 
pinturas e óleo. As peças poderão 
ser vistas até o dia 18 de dezem-
bro. 

Além disso, durante os finais 
de semana, as crianças podem se 
divertir  com a Branca de Neve e o 
Hulk, entre outros, sempre das 17 
às 20 horas. 

A Polícia Militar e outros órgãos costumam 
utilizar capacetes, escudos, coletes à pro-
va de balas e outros equipamentos durante 

contenções de atos de confronto e manifestações. É 
assim no mundo inteiro.

Um dos itens mais usados pela PM é a bala de 
borracha e o spray de pimenta. O problema é que às 
vezes não há bom senso na forma, no volume e na 
quantidade destes produtos durante manifestações.

Mais grave ainda é quando pessoas que não repre-
sentam nenhuma ameaça são covardemente ataca-
das, como aconteceu com a jornalista da folha de São 
Paulo, Giuliana Vannone, em junho de 2013.

Giuliana estava a trabalho, apenas registrando as 
manifestações e recebeu um tiro de bala de borracha. 
Na ocasião daquelas manifestações (que é bem verda-
de dizer que não serviram para nada pela incompe-
tência, negligência, desarticulação, vandalismo, falta 
de objetivo e de coerência do povo), outros 14 jorna-
listas também sofreram com a ação da PM. Muitos 
receberam spray de pimenta nos olhos e outros tiros 
de borracha – e isso pela simples questão de buscar a 
notícia e levar a informação às pessoas.

Após toda a repercussão do caso, o Tribunal de 
Justiça proibiu o uso da bala de borracha. No entan-
to, recentemente uma liminar suspendeu a decisão 
do TJ e a bala de borracha voltou a fazer parte dos 
artefatos da Polícia Militar.

Todavia, na noite de quarta-feira (3), no plenário 
da Alesp - Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo, foi proibido o uso de bala de borracha pela 
polícia em manifestações. Agora caberá ao governa-
dor de São Paulo decidir se o uso continuará libera-
do ou será banido.

Mas acreditamos que o que deve ser colocado em 
discussão não é o uso ou não da bala de borracha, 
mas sim como, quando e contra quem ela será uti-
lizada.

Alguns (repetimos, alguns) policiais deveriam ter 
em mente que a bala de borracha é um recurso para 
proteção pessoal, contenção de ameaça, e não para 
atacar inocentes.

Como defesa, boa parte das alegações da PM é 
fundamentada, como usufruir da bala de borracha 
para repreender manifestantes agressivos e descon-
trolados, como tem acontecido muitas vezes em re-
lação aos verdadeiros bandidos que tentam se passar 
por protestantes. Porém precisamos, na realidade, 
repensar a forma correta de agir.

nesta segunda-feira (8), às 
19h30, em sessão ordinária da 
Câmara municipal de Pindamo-
nhangaba, o Presidente de honra 
da aPL – academia Pindamonhan-
gabense de Letras, Francisco Pio-
rino Filho, ocupante da cadeira nº 
6T, receberá a medalha ‘athayde 
marcondes’. a honraria é uma ho-
menagem do Legislativo pela sua 
dedicação à história do município. 
ao longo dos anos, o escritor vem 
publicando obras (todas produ-
ções independentes), relaciona-
das a fatos, filhos ilustres e his-
tória local. 

obras do autor: os pindamo-
nhangabenses da guarda de hon-
ra do Príncipe d. Pedro, Fatos em 
Crônica, Juó bananére – o baolis-
ta de Pindamonhangaba; ii Jogos 
Regionais do Litoral, 100 anos... 
(Centenário do monsenhor João 
José de Azevedo), Biografias, 
dom José marcondes homem de 
mello (arcebispo-bispo de São 
Carlos), o grande amigo das Ár-
vores (João Pedro Cardoso), eloy 
Chaves, e algumas Lembranças. 

A partir desta sex-
ta-feira (5), passa a 
vigorar a linha inte-
grada Moreira César 
via Shopping Pátio 
Pinda do transpor-
te coletivo de ônibus 
administrado pela 
Viva Pinda. A inte-
gração acontece por 
meio do Cartão In-
tegral da Viva Pinda, 
com o qual o usuário 
poderá desembarcar 
de qualquer linha/
bairro e embarcar na 
linha Moreira César 
via Shopping sem 
custo adicional.

Para obter o car-
tão, o usuário deve ir 
até o guichê do ter-
minal, localizado na 
praça Barão Homem 
de Melo, na região 
central da cidade, 
com RG e CPF em 
mãos. O cartão será 
emitido gratuitamen-
te na hora.

Linha integra Moreira César e shopping

Horário espeCiaL de fiM de ano

No período de 13 a 23 de dezembro, o 
shopping estenderá suas atividades até as 
23 horas. Por isso, haverá ônibus disponí-
veis até as 23h50, com saída do local.

Hulk, Branca de neve e 
mais atrações no shopping

Cabe ao governador

após incidente, bala de 
borracha pode ser banida

aRena 101 Pinda: 6/12 (sá-
bado) – banda 8 Segundos e gru-
po nossa amizade. mês de come-
moração de dois anos.  www.
arena101.com.br. Lista vip com 
Luzera – 9171-8990 e 7811-9776.

BaR DO santIsta Pinda: 
Som ao vivo  quarta e domingo, 
com ótimos artistas da cidade. 
Porções, bebidas, a simpatia do 
casal Zé Luiz e Lurdes. Som ao 
vivo com ótimos artistas toda 
quarta-feira e domingo.

CasaRÃO ROseIRa – Toda 
quinta-feira, forró universitário 
com banda ao vivo e djs digão e 
Juninho com diversos ritmos. elas 
free até 23h.

CentRO De COnVIVÊn-
CIa do idoso (CCi) Pinda – baile 
todo sábado às 19h. aberto para 
pessoas a partir de 21 anos. Só-
cios não pagam e não-sócios R$ 
5.

CeRVeJaRIa DO GORDO 
Lorena:  6/12 (sábado) –baile do 
hawaii. obaoba . 13/12 – ira!. 
Via dutra, divisa guará/Lorena

CHÁCaRa GaLVÃO Pinda: 
5/12 (sexta 20h) – César barbo-

sa. a 5 km da ponte do Paraíba.
CLuBe Da VILa São bene-

dito realiza baile no Recinto São 
Vito (moreira César): 7/12 (do-
mingo) -  banda espelho d’Água. 
14/12 (domingo)  – banda Real-
ce. Tel (12) 3642-2087.

CLuBe DO LaZeR Taubaté:  
domingo 21h– 7/12 – banda 
ocean (SP). 14 – american Sound 
(SP). QUaRTa-FeiRa 21h:  10/12 
– mix 80. dias 17, 24 e 31 não 
terá baile. Tel. 3633-5389 e 3011-
0400.

CLuBe DO VaqueIRO Ro-
seira:  6/12 (sábado) – e dj Toni 
balada. elas free até 0h. 6/12 
(sábado) – baile Tropical com 
muita fruta na faixa.

CReIX tÊnIs CLuBe de 
Tremembé “Creix”: 6/12 (sábado 
23h) – baile com banda ao vivo 
todo sábado. Tel (12) 3674-2413.

estÂnCIa natIVa Caçapa-
va: 5/12 (sexta) – geovany Reis 
& Fabrício. 6/12 (sábado 13) – 
Churradas da galera especial Fim 
de ano com 16 horas de festa e 
diversos artistas. ingresso anteci-
pado: R$ 25.

FeRROVIÁRIa Pinda – Som 
ao vivo no deck da piscina SeX-
Ta-FeiRa:  associado em dia não 
paga e  pode retirar dois convi-
tes na secretaria. não sócios: h 
R$ 10 e m vip até 23h30, e R$ 
5 após esse horário. PRogRama-
ÇÃo deZembRo - dia 5 – andré e 
andresa. dia 12 – César e banda. 
dia 19 – marcos henrique.  dia 26 
de dezembro não haverá,  retor-
nando dia 2 de janeiro com bruno 
e hyago. Tel (12) 2126-4444.

FeRROVIÁRIa Pinda: 7/12 
(domingo das 9 às 18h) - 23ª Fei-
ra de artesanatos “a arte do Povo 
em nossas mãos”. apresentação 
de cantores, músicos e grupos de 
dança durante todo o dia. entra-
da franca.

FeRROVÍaRIa Pinda: 20/12 
(sábado) – baile de Confraterni-
zação. Star band Show. Seleções 
variadas e o melhor dos anos 
60/70/80/90.

manGueIRÃO Pinda:  5/12 
(sexta 22h) – bruno & hyago. 
7/12 (domingo 19h30) – também 
baile com bruno & hyago. Telefo-
ne (12) 99708-2011.

mIX POtatO Pinda: 7/12 
(domingo 15h) – Festa do 2º ani-
versário.  oito horas de pagode.  
100 litros de chope free. grupos 
bom Talento e nota Samba. Rua 
dos andradas, 393, em frente ao 
banco itaú.

munDI Taubaté: 6/12 (sába-
do) – Rodrigo Vecchi.

mutLeY Taubaté: 5/12 (sex-
ta) – Ladies enjoys.  6/12  (sá-
bado) – Summer. Festa da ban-
dana. 31/12 (quarta) – munhoz & 
mariano.

ÓBVIO CHOPeRIa Pinda:  
4/12 (quinta 20h) – Telão Rock 
n’roll. entrada free. 5/12 (sexta 
23h) –  hard Core. malvina (RJ), 
Sam Petter (SJC) e Chacal (SJC). 
6/12 (sábado 23h30) – Raul Sei-
xas Tribubo. Zé Ubatuba e ban-
da .  7/12 (domingo 19h30) – a 
Tropa.

ÓPeRa mIX Pinda: 5/12 
(sexta) – Caio César & diego, Flá-
vio di Paula & isaias, e marlon & 
marcelo. 6/12 (sábado) – bellator 
e dj alex Cristiano. 7/12 (sábado 
13h) – Feijoada. grupo Sampra-
zer. 20h – Sambatuque. Rua Luíza 

sHOWs na PRaÇa - 
durante o mês de dezembro, 
serão apresentados diversos 
shows no Largo do Quartel em 
Pinda (às 20h), confira:

4 – banda Chevy. 5 – Con-
trovérsia. 6 – maestro João 
Carlos martins. 7 – bRW*Ro-
ck. 11 – darua e Tarantino’s. 
12 – black n black. 13 – ma-
theus Linder e banda FdP. 14 
– marcela oliveira. 18 – ma-
lévola. 19 – Samba do Fuma. 
20 – banda Rota nacional. 21 
– Show de garagem.

mOReIRa CÉsaR: 7/12 

marcondes de oliveira, 286.
PInDaBaR Pindamonhan-

gaba:  QUaRTa – Quartaneja.  
QUinTa – Videokê. elas vip até 
23h. 05/12 (sexta) – Pagode ao 
vivo SÁbado – 6/12 (13h) – Pa-
gode com feijoada.  20 h – Pa-
gode. domingo – 7/12 (20h) 
– Pagode ao vivo. SegUnda 
– Sertanejo. Cerveja itaipava a 
R$ 1 a noite toda.  Tel (12) 3645-
5805, 99142-0181 e 99163-9001.

RanCHO santa FÉ apare-
cida:  5/12 (sexta) – Rodrigo & 
santa Fé. 12/12 (sexta) – baile 
do hawaii, grupo Rhaas. banda 
8 segundos. Rodrigo & santa Fé.

ReCantO CaIPIRa Pinda, 
no Sindicato Rural:  4/12 (quin-

ta) – nova dimensão. 6/12 (sá-
bado) – alexandre Vilela.  11/12 
(quinta) - Washington dos Tecla-
dos. 13/12 (sábado) – José Luiz 
(SJC). baile com as melhores 
bandas toda quinta e sábado. Tel. 
(12) 3648-4036 e 9775-0389.

RestauRante COLmÉIa 
Pinda: Toda quarta-feira – 
Som ao vivo com Yolanda Vi-
nagre, Zé bé Filho e Silvinho 
Vasques. almoço com música 
ao vivo todo domingo e bai-
les quartas-feiras. Telefone (12) 
3652-2120.

sHOW De GaRaGem Pin-
da: inscrições abertas até o dia 
10/12, enviar e-mail para juven-
tudepinda@gmail.com.br.

20h – Praça do Cisas: César 
barbosa e banda. 13/2 – banda 
Faroeste.

João Paulo Ouverney

marcela se 
apresenta 
no dia 18

Portal R3

medalha 
‘athayde 
marcondes’

auto de natal na matriz
O Santuário Mariano Dio-

cesano Nossa Senhora do 
Bom Sucesso - Igreja Matriz 
- recebe o  Auto de Natal com 
alunos do Colégio Bom Jesus. 
A apresentação acontece nes-
ta sexta-feira (5), após a mis-
sa das 19 horas, na própria 
paróquia.

De acordo com o padre 
Luis Carlos, a apresentação é 
aberta a pessoas de todas as 
crenças.
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cotidiano
Cidade ganha prêmio Investe SP pelo 
empreendimento da GV do Brasil

Cintia Camargo
* * *

Com o objetivo de homena-
gear grandes empreendedores 
que investiram no Estado, a 
agência Paulista de Promoção 
de investimentos e Competitivi-
dade realizou nessa quarta-feira 
(3), na Sala São Paulo, a 3ª edi-
ção do Prêmio investe São Pau-
lo. a última empresa a ser ho-
menageada foi a gV do Brasil, 
que investiu r$ 1,23 bilhão, em 
Pindamonhangaba. Com gera-
ção de 750 empregos diretos, o 
projeto apoiado pela investe SP 
produz vergalhão, fio máquina 
e barras de aço voltados à cons-
trução mecânica. Jaime monca-
da ramos, diretor do grupo Si-
mec no Brasil, recebeu o prêmio 
junto com o prefeito de Pinda-
monhangaba.

Para o prefeito, “a instalação 
de uma empresa em qualquer 
região gera empregos, renda 
para a população, impostos e, 
principalmente, desenvolvi-
mento econômico. tudo isso 
garante melhoria na qualidade 
de vida e um estímulo a todos 
por buscar novos projetos”, sa-
lientou.

na região do Vale do Paraí-
ba, a Chery, instalada em Jaca-
reí, também foi homenageada 
pelo investimento de r$ 900 
milhões. o projeto consistiu na 
construção de uma planta para 
produção de automóveis e a 
sede da empresa no Brasil. até 
o momento, cerca de 500 fun-

Obras do CEU das Artes 
prosseguem em Moreira César

CaPaCItação 
Para GeStoreS e 
ComunIdade

A equipe que será responsável 
pelo equipamento em Pindamo-
nhangaba participou de uma 
capacitação em Brasília nos dias 
2 e 3. Eles marcaram presença no 
Seminário realizado pelo Minis-
tério da Cultura para fomentar 
e orientar a Mobilização Social e 
a Infraestrutura, nos municípios 
contemplados.

Apresentações artísticas 
integraram a programação de 
abertura do evento, na manhã de 
terça-feira (2). Os participantes 
puderam prestigiar grupos de mo-
çambique. A ministra interina da 
Cultura, Ana Cristina Wanzeler, 
espera que esta experiência possa 
contribuir bastante. O foco dos 
CEUs é a promoção da cidadania e 
redução da violência.

maria FErnanda munhoz
 * * *

as obras do CEu – Centro 
de Artes e Esportes Unificados, 
conhecido como CEu das artes, 
estão sendo realizadas na aveni-
da das orquídeas, em moreira 
César.

Localizado num terreno de 3 
mil m², o CEu tem 1.948,27m² 

A Subprefeitura 
Moreira César executa 
diversos serviços nos 
bairros e um deles é a 
limpeza de boca de lobo. 
Na última semana de 
novembro os profissionais 
estiveram no bairro Feital 
para fazer este serviço 
e também a reforma da 
caixa.

A ação é um trabalho 
executado pela Subpre-
feitura para evitar pro- 
blemas que possam 
prejudicar a população. 
A equipe conta com 
a contribuição dos 
moradores e solicita que 
denunciem quem colocar 
lixo nestes lugares.

De acordo com as infor-
mações de profissionais 
da Subprefeitura, foram 
retirados diversos ma-
teriais da boca de lobo. 
Esta atitude pode evitar 
uma série de problemas, 
como: entupimento das 
galerias de água, contri-
buir com a proliferação de 
insetos e roedores, entre 
outros.

Bocas 
de lobo 
recebem 
limpeza e 
reforma

cionários foram contratados, 
mas a empresa espera contar 
com 3 mil colaboradores. Luis 
Curi, vice-presidente da Chery 
Brasil, e hamilton mota, pre-
feito da cidade, receberam o 
prêmio.

ao todo, as empresas investi-
ram cerca de r$ 4 bilhões e cria-

ram mais de 6 mil empregos. 
durante o evento, que reuniu 
os principais empresários do 
Brasil e autoridades do Legis-
lativo, Executivo e Judiciário, 
os homenageados receberam 
das mãos do governador ge-
raldo Alckmin, do secretário de 
desenvolvimento Econômico, 

Ciência, tecnologia e inovação, 
nelson Baeta neves Filho, e do 
presidente da investe SP, Lucia-
no almeida, o troféu que reco-
nheceu o empreendedorismo de 
quem acredita no Estado geran-
do emprego e renda.

“Quem gera emprego e ren-
da para a população não é o go-

verno, são os empreendedores. 
Por isso, São Paulo é parceiro 
de quem investe no Estado. 
Esta homenagem é para reco-
nhecer o esforço e o empreen-
dedorismo de vocês, que fazem 
de São Paulo a locomotiva des-
te País”, disse o governador ge-
raldo alckmin.

Representantes da GV e da Invest SP com o prefeito de Pindamonhangaba e o governador do Estado

de área construída, distribuídos 
em dois blocos de uso misto, 
com dimensões de 404,88 m² 
e 203,28 m², que contemplam 
auditório de 60 lugares, telecen-
tro, biblioteca, salas adminis-
trativas, recepção e sanitários 
acessíveis.

Na área externa, conta ainda 
com pista de caminhada, pista 
de skate, equipamentos de gi-
nástica, playground e quadra 
coberta oficial para voleibol.

o prefeito de Pindamonhan-
gaba esteve no local das obras, 

na última semana, acompa-
nhado pelo subprefeito de mo-
reira César. “É importante que 
a população tenha um local 
para lazer, atividades culturais 
e formação para o mercado de 
trabalho, principalmente para 
a juventude. Estamos acompa-
nhando mais essa obra no dis-
trito de moreira César, que vai 
beneficiar muitas pessoas”, lem-
brou o prefeito.

de acordo com informações 
do ministério da Cultura, o CEu 
das artes – nova denominação 

da PEC, Praça do Esporte e da 
Cultura – compõe o PaC 2 no 
eixo Comunidade Cidadã, as-
sim como outros equipamentos 
sociais de saúde, educação e se-
gurança pública. Seu objetivo é 
integrar em um mesmo espaço 
físico, programas e ações cul-
turais, práticas esportivas e de 
lazer, formação e qualificação 
para o mercado de trabalho, 
serviços socioassistenciais, po-
líticas de prevenção à violência 
e inclusão digital, de modo a 
promover a cidadania.

Prefeito e subprefeito conhecem detalhes da obra do CEU das Artes

divulgação

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

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

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
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Vereador Professor eric e Tonhão da sara no aTo inaugural da PonTe 
que l iga o Pasin ao ManTiqueira

As s e s s o r i A d o V e r e A d o r Pr o f e s s o r er i C/CVP

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia
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Vereador Janio lerario coM o hoMenageado, exPediTo ricardo e a rePresenTanTe 
da direToria regional de ensino, regina célia BerTolino Muniz
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O vereador Janio Ardito Lerario 
(PSDB) presidiu na segunda-feira, 
dia 24 de novembro, no plenário da 
Câmara Municipal, a Sessão Solene 
em comemoração ao “Dia da Cons-
ciência Negra”. Além de conduzir 
o evento, Janio prestou justa home-
nagem ao senhor Expedito Ricardo, 
considerado uma das pessoas mais 
queridas pela comunidade negra 
da cidade. 

Expedito Ricardo nasceu no 
dia 7 de abril de 1946, em Pinda-
monhangaba. Casou-se com dona 
Benedita Leite Diniz Ricardo e 
tiveram três filhos - Elton, Gisilene 
e Deisilene - e dois netos - Breno 
e Isabelle. Iniciou sua vida profis-
sional no aos 7 anos trabalhando 
no campo, na colheita de tomates 
e serviços em geral. Sempre muito 
querido por sua dedicação e força 
de vontade em ajudar seus pais. 
Não era amante de futebol, mas 
seus amigos o consideravam o 
melhor lateral direito no time em 
que jogava. Por suas habilidades no 

Na comemoração do Dia da Consciência 
Negra, Janio Lerario faz homenagem 
ao senhor Expedito Ricardo

futebol foi convidado para trabalhar 
na Empresa EMEC Companhia de 
Terraplanagem na construção das 
alças de acesso no viaduto principal 
de entrada em Pindamonhangaba, 
obtendo pela primeira vez um 
emprego com carteira assinada. 
Depois foi convidado a trabalhar na 
Aísa, também por suas habilidades 
no futebol fazendo parte da equipe 
da empresa. 

Expedito Ricardo é muito bom 
e tornou-se muito querido pela 
comunidade onde mora por seu 
conhecimento e habilidades na pre-
paração de vários tipos de banhos, 
chás e compressas feitos com ervas 
variadas, obtendo bons resultados 
por quem fazia uso. 

O vereador Janio Lerario 
afirmou que “fiquei muito satis-
feito com a presença de todos que 
compareceram à Câmara para esta 
justa homenagem aos membros da 
Comunidade Negra da cidade, em 
especial, aos familiares e amigos do 
senhor Expedito Ricardo”.
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Vereadores Magrão (segundo à direiTa), coM o hoMenageado, Tonhão da sara (quarTo 
da dir. Para a esq.), e faMiliares na inauguração da PonTe Pasin-ManTiqueira

Vereador também presidiu a sessão solene que 
lembrou a data e prestou homenagens aos membros

da comunidade negra de pindamonhangaba

Após cobrança intensa 
do vereador Carlos Eduardo 
de Moura – Magrão (PPS), 
a ponte que liga os bairros 
Pasin e Mantiqueira foi 
entregue aos moradores da 
região. 

Magrão destaca que “co-
brou o Executivo em diver-
sas oportunidades através 
de requerimentos para a 
reconstrução da referida 
ponte, haja visto que desde 
a interdição, ocorrida em de-
zembro de 2013, a população 
e o comércio local sofreram 
as consequências pela falta 
da mesma”. 

O vereador Magrão visi-
tou diversas vezes o local, 
quando a ponte estava em 
construção com o objetivo 
acompanhar e vistoriar a rea-
lização das obras e o término 
dos serviços.

No dia 27 de novembro, 

Depois de muito trabalho, a 
Prefeitura inaugurou no dia 27 de 
novembro a ponte que liga os bair-
ros Mantiqueira e Pasin e que foi 
denominada de “Tonhão da Sara”. O 
vereador Professor Eric (PR) partici-
pou do evento. A queda ocorreu em 
2013, causou muito transtorno para 
a população que, agora, tem de volta 
sua vida normal. “Esta ponte é muito 
utilizada por veículos, ciclistas e 
pedestres, pois nos bairros temos 
igrejas, escolas e creches, além do 
comércio, fatos que justificam a sua 
grande utilidade. Sabemos que a 
queda da ponte foi devida à falta de 
manutenção durante anos”, afirmou 
o vereador. 

A nova ponte foi construída com 
fundação de concreto armado, piso 
de estrutura metálica e asfalto. Tem 
13,60 metros de comprimento por 
9,27 metros de largura, com calçada 
e iluminação. Foram feitas, ainda, 
obras complementares de proteção 
de cabeceira, finalizando com sina-

O vereador Felipe César – FC (PMDB) esta propondo ao 
Executivo a criação de um Distrito para Pequenos e Médios Em-
presários da cidade.  Hoje, muitos empreendedores pagam altos 
aluguéis, inviabilizando seu trabalho. A sugestão do vereador é 
que a administração municipal realize estudos para viabilizar este 
Distrito Empresarial, exclusivamente para beneficiar o empresário 
pindamonhangabense, nas áreas de funilaria, mecânica, serralheria, 
carpintaria, oficinas e outras. “Queremos proporcionar ao peque-
no e médio empresário, 
condições de atender 
nossa população com 
condições favoráveis 
ao seu empreendimen-
to”, destaca o vereador 
Felipe César – FC.

Teatro e Casa
da Cultura de
Moreira César
O vereador Felipe 

César – FC reitera ao 
prefeito a realização de 
estudos e providências 
para a implantação de 
um Teatro Municipal 
com Casa da Cultura, 
para atender os morado-
res da região do Distrito 
de Moreira César.

É importante ressal-
tar que o Distrito conta hoje com uma população superior a 50 mil 
habitantes e que a área cultural é bastante carente nesta importante 
região do município. “Solicitamos também que seja construído 
com um espaço reservado para o Coral da Terceira Idade, que 
vem realizando um trabalho de socialização de grande valia para 
a cidade. Precisamos cultuar e incentivar todas as manifestações 
culturais de nossa cidade e esta solicitação vem de encontro aos 
anseios da nossa população”, enfatiza o vereador Felipe César – FC.

Semáforo na Praça do Cruzeiro
O vereador Felipe César – FC reitera solicitação ao Exe-

cutivo, pedindo estudos junto ao Departamento de Trânsito 
no sentido de instalar um semáforo na Praça do Cruzeiro, 
em frente à loja “It Fashion”. De acordo com o vereador, o 
trânsito no local fica confuso, causando transtornos e falta 
de segurança, tanto para os motoristas como pedestres e em 
várias ocasiões houve acidentes no local.

O vereador Toninho Far-
mácia do (PDT) agradece em 
nome de todos os moradores 
e frequentadores da Praça 
Dona Emília e da quadra de 
esportes localizadas no bair-
ro do Bosque, pela nova ilu-
minação que trouxe ao local 
uma maior segurança a todos 
que utilizam este espaço de 
lazer e praticas esportivas. 
“Faço um agradecimento à 
Administração, em especial 
na pessoa do Sr. Miguel e 
toda a sua equi-
pe, pelo excelente 
trabalho realizado 
na colocação de 
novas luminárias 
na praça”, destaca 
o vereador Toninho 
da Farmácia.

Pavimentação 
Asfáltica
O vereador To-

Após luta de Magrão, ponte 
do Pasin - Mantiqueira foi 
entregue à população

projeto de lei de autoria do Vereador

denominou a ponte de “tonhão da sara”

ocorreu a entrega oficial da 
ponte e o evento contou com a 
presença de autoridades civis 
e militares e de grande núme-
ro de moradores de ambos os 
bairros, os quais aguardavam 
ansiosos pela reconstrução 
da nova interligação entre o 
Pasin e Mantiqueira. Magrão 
destacou aos presentes que 
“desde a interdição da ponte, 
lutou para a reconstrução de 
uma nova, dada a importância 
desta ligação entre os bairros 
por onde passam diariamente 
cerca de 2.000 pessoas”. 
Durante a cerimônia, o ve-
reador Magrão homenageou 
o comerciante e ex-vereador 
Antônio Marcondes dos San-
tos, conhecido como “Tonhão 
da Sara”, o qual teve seu nome 
perpetuado com a denomi-
nação da ponte, por meio do 
Projeto de Lei nº 128/2014, 
de autoria do vereador. 

Toninho da Farmácia 
agradece por nova iluminação 
em Praça no bairro do Bosque

ninho Farmácia está solici-
tando ao Executivo, a reali-
zação de obras de pavimen-
tação asfáltica nas principais 
vias do bairro do Bosque. 
Ruas como a Dr. Eugênio 
Fortes Coelho, Padre Fausti-
no Belote e Antônio Caetano 
Júnior, que necessitam de 
melhorias na pavimentação 
com certa urgência, por isso 
o vereador solicita que estas 
obras sejam realizadas o mais 
rápido possível.

Vereador Toninho da 
farMácia agradece 

insTalação de noVas 
luMinárias na Praça 

dona eMíl ia

Professor Eric participa de 
inauguração da ponte que 
liga Pasin e Mantiqueira

ponte leVa o nome do ex-Vereador

e comerciante “tonhão da sara”
lização viária. “Fiz o requerimento 
nº 3.152/2013 ao Prefeito, ao Se-
cretário de Obras e ao Subprefeito 
de Moreira César, para que a ponte 
fosse reconstruída, em caráter de 
urgência, minimizando, assim, os 
transtornos causados à população. 
Hoje me sinto gratificado por mais 
esta conquista. Agradeço ao Pre-
feito, por atender com qualidade 
nosso pedido”, concluiu o vereador 
Professor Eric. 

Ciclovia
De acordo com o requerimento 

nº 2.397/2014,  do vereador Profes-
sor Eric (PR), a ciclovia ao longo da 
avenida Alcides Ramos Nogueira foi 
devidamente sinalizada, aumentan-
do a segurança dos trabalhadores e 
ciclistas que a utilizam diariamente. 
“Agradeço ao Prefeito e ao Depar-
tamento de Trânsito que acolheram 
prontamente meu pedido, que be-
neficia principalmente os ciclistas 
do Araretama, Cidade Jardim e 
adjacências. 

Felipe César – FC 
pede a construção de 
um Distrito Empresarial

As s e s s o r i A d e Co m u n i C A ç ã o/CVP

Vereador fel iPe césar - fc

Cal solicita calçada para 
ligação dos bairros Vale 
das Acácias e Liberdade

Vereador José Carlos Gomes - 
Cal (PTB) enviou o Requerimen-
to nº 2269/2014, ao Prefeito Vito 
Ardito Lerario e a Subprefeitura 
do Distrito de Moreira César, 
solicitando informar sobre a 
possibilidade de fazer uma cal-
çada ou calçadão, com bloquete 
ou asfalto, ligando o Vale das 
Acácias ao bairro Loteamento 
Liberdade, ao lado da Igreja Santa 
Rita de Cassia, no local onde já é 
utilizado pelos moradores desses 
bairros para que possam acessar a 
escola, comércio, posto de saúde 
e a igreja.

O vereador Cal ficou contente 
com a informação recebida atra-
vés do Oficio nº 2462/2014-GAB, 
reportado pelo departamento 
competente, que a solicitação está 
sendo incluída na programação 
de serviços a serem executados 
em atenção a reivindicação. 
“Essa obra sendo concluída 
evitará que as pessoas pisem no 
barro e buracos, facilitando para 
os moradores a travessia de um 
bairro para outro”.

Terra dos Ipês I
Com intuito de eli-

minar o perigo da travessia da 
SP-62, na entrada do bairro Terra 
dos Ipês I, o vereador Cal também 
recebeu o Oficio nº1899/2014-
GAB, em resposta ao seu Reque-
rimento nº 1727/2014, que soli-
cita providencias na avenida Dr. 
Adhemar César Ribeiro, nos dois 
sentidos, nas proximidades da 
entrada do bairro Terras dos Ipês 
I, no Distrito de Moreira César, 
conforme reportado pelo Setor de 
Engenharia de Trafego, que estu-
dos estão sendo realizados para 
a implantação de equipamentos 
fixos de fiscalização e controle 
de desrespeito a velocidade, 
em todo o Município, dentre os 
locais propostos inicialmente, no 
projeto esta incluída a referida 
avenida. O vereador Cal pede 
urgência para que não aconteça 
mais acidentes nessas entradas de 
bairro, que são muita perigosas.

Vereador cal, no 
desTaque, Pede calçada 
na ligação do Vale das 
acácias ao liBerdade e 

Mais segurança na enTrada 
do Terra dos iPês i
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Júlia Villar
***

O comércio em Pin-
damonhangaba come-
çou a funcionar em ho-
rário especial para as 
compras de Natal na se-
gunda-feira (1º/12). até 
o feriado, lojas no centro 
abrem às 8  e fecham às 
22 horas e o shopping do 
município terá o expe-
diente dos dias 13 a 23 
das 10 até as 23 horas.

Para entender um 
pouco mais sobre os 
horários e das vendas 
nesta época do ano, o 
programa de rádio “O 
Prefeito e Você” rece-
beu membros da acip 
– associação Comercial 
e industrial de Pinda-
monhangaba, lojistas e 
o gerente do shopping.

O prefeito destacou a 
importância dessa épo-
ca para a economia da 
cidade: “É um período 
muito proveitoso para os 
comerciantes, tanto da 
cidade quanto do sho-
pping. agora é a hora de 
mostrar bom serviço e 
conquistar clientes”.

Comércio
“Este mês é bem vi-

sado pelos lojistas da 
cidade. É em dezem-
bro que as coisas ficam 
boas, porém, este ano, 
com a Copa do Mundo 
e as eleições o dinheiro 
da população encurtou. 

Sorte que o 13º está aí 
e as pessoas compram 
presentes para os ami-
gos, parentes e os que-
ridos de uma forma ge-
ral”, contou o presidente 
da acip, Etore Bonini.

Para o representante 
da associação a situa-
ção começa a melhorar 
este mês. “O fundamen-
tal é o atendimento, 
pois hoje em dia as lojas 
físicas competem dire-
tamente com as virtuais 
e isso acaba prejudican-
do um pouco o merca-
do. as pessoas preferem 
comprar no conforto de 
suas casas em vez de se 
estressar com uma pos-
sível cara feia do aten-
dente”, explicou.

Segundo Bonini, 
“muitas vezes o cliente 
entra em uma loja ape-
nas para pesquisar. Se 
o atendimento for óti-
mo, mesmo que sem 
intenção, vai acabar 
comprando ali, porque 
vai se identificar com 
quem está vendendo. O 
comprador gosta de se 
sentir bem, de ser bem 
tratado”, destaca.

Empregos
O comércio mo-

vimenta também os 
empregos de Pinda-
monhangaba. Muitos 
jovens que procuram 
a primeira oportunida-
de, ingressam no mer-

Maria FErNaNda MuNhOz
*** 

as obras da quadra co-
berta do Mantiqueira es-
tão sendo finalizadas. O 
prefeito de Pindamonhan-
gaba vem acompanhando 
os serviços, que estão sen-
do realizados na rua dr. 
Geraldo derrico Moreira.

a obra é resultado 
de convênio federal, por 
meio do FNdE – Fundo 

Nacional de desenvolvi-
mento da Educação. O 
investimento total é de 
r$ 536.998,42 incluindo 
a contrapartida da Prefei-
tura.

Segundo a Secretaria 
de Obras, além da cober-
tura com estrutura metá-
lica, a quadra tem alam-
brado, palco, dois lances 
de arquibancada e mureta 
externa de proteção feita 

de alvenaria, além de sa-
nitários e vestiários.

“A quadra está ficando 
muito bonita e beneficia-
rá a população do Manti-
queira e região. Estamos 
acompanhando de perto 
o andamento da obra e 
já estamos cobrindo ou-
tras quadras pela cida-
de, para beneficiar ainda 
mais pessoas”, adiantou o 
prefeito.

Comércio e shopping funcionam 
em novos horários até fim do ano

O Shopping Pátio Pinda está em seu 
segundo Natal. Com 73 lojas funcio-
nando e quatro em suas obras finais, o 
empreendimento poderá fechar até o 
dia 25 com 77 em funcionamento. Para 
o gerente geral do empreeendimento, 
Adriano Nogueira, o serviço é ‘corri-
do’. “Em comparação ao mês de junho, 
julho e agosto tudo está excelente. 
Tivemos um ótimo faturamento em no-
vembro e com certeza fecharemos o ano 
muito bem”. Os horários do shopping 
neste mês de dezembro serão diferen-
ciados: Do dia 14 ao dia 23 será 10 às 
23 horas; no dia 24, das 9 às 18 horas; 
e dia 25, das 15h30 às 22 horas (somen-
te com cinema e Mc’Donalds).

Obras da quadra do 
Mantiqueira estão 
sendo finalizadas

cado de trabalho e têm a 
chance de integrar o qua-
dro de efetivos. Quando 
o contratado é atencio-
so com os clientes, ele 

aumenta o lucro da loja, 
assim o contratante não 
pensa duas vezes para 
efetivá-lo. a dica para es-
tes novos funcionários é 

deixar o celular de lado. 
“Com estes aplicativos, 
eles acabam se distrain-
do e, consequentemen-
te, não fazendo bem o 

serviço. Existe hora para 
tudo e no horário do ex-
pediente com certeza não 
é o certo”, lamenta o pre-
sidente. 

O prefeito está 
acompanhando o 

andamento da obra

Shopping

Subprefeitura faz 
reparos em guias 
e sarjetas

MarCOS ViNíCiO CuBa
***

as guias e sarjetas dos 
bairros Padre rodolfo e 
do Pasin estão receben-
do reparos para evitar 
o acúmulo de água. Os 
trabalhos tiveram início 
nesta semana e, além 
destes dois locais, ou-
tros bairros também re-
ceberão melhorias.

a Subprefeitura busca 
evitar os possíveis pro-
blemas que a água pa-
rada pode causar, como 
por exemplo, contribuir 
com a proliferação do 
aedes aegypti. O bairro 
Vale das acácias recebeu 
este tipo de obra em se-
tembro.

Estes serviços são de-
senvolvidos constante-
mente e também preven-
tivos. Os funcionários 
delimitam as áreas danifi-
cadas e realizam o conserto 
na sequência. 

a Subprefeitura conta 
com a compreensão dos 
moradores.

divulgação

divulgação

divulgação Marcos Vinício Cuba

A Subprefeitura 
agradece a 
compreensão dos 
moradores

Representantes do comércio de Pindamonhangaba foram convidados do programa desta semana

Prefeito destacou a importância desta época para a economia
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MARIA FERNANDA MUNHOZ
*** 

Cerimônia realizada 
na quarta-feira (3), no 
gabinete do prefeito de 
Pindamonhangaba for-
malizou a posse dos in-
tegrantes da diretoria 
do Conselho Municipal 
da Juventude. Formam 
a diretoria o presidente 
Fabrício Carvalho, vice 
Paulo Ricardo Imparato e 
secretário executivo José 
Elias de Castro Neto.

O prefeito recebeu 21 
membros do conselho em 
seu gabinete, entre titula-
res e suplentes, represen-
tantes da sociedade civil 
e poder público. Ouviu a 
cada um dos integrantes a 
respeito dos projetos e da 
importância na participa-
ção na instituição.

O presidente do conse-
lho agradeceu ao apoio da 
administração municipal 
para as ações que benefi-
ciam a juventude da cida-
de. “Agradeço, em nome 
do conselho, ao prefeito e 
às pessoas da Administra-
ção Municipal pelo apoio. 
Graças a vocês, a juventu-
de de Pinda é tratada de 
maneira especial. Vamos 
realizar um trabalho em 
conjunto com o município 
e espero que a gente possa 
fazer a diferença na cria-
ção de políticas públicas 
voltadas para a juventu-
de”, afirmou.

O prefeito se mostrou 
otimista com o engaja-
mento dos jovens. “Acre-
dito em vocês, princi-
palmente por serem tão 
participativos”, disse para 

os membros do conselho. 
“Gostaria de sentar com 
vocês para ouvir e trocar 
idéias. Essa força nova que 
vocês trazem, com certeza, 
vai gerar mudanças para a 
cidade, porque a mudan-
ça depende de todos nós”, 
destacou.

Desenvolvimento da 
juventude

Criado pela lei 5574, 
de 17 de outubro de 2013, 
o Conselho Municipal da 
Juventude é um órgão de 
caráter consultivo, de-
liberativo e fiscalizador 
da política da juventude, 
com a finalidade de for-
mular e propor diretrizes 
para ações governamen-
tais, voltadas à promoção 
das políticas públicas de 
juventude.

O Conselho Municipal 

MARCOS VINÍCIO CUBA
***

A campanha “Fique 
Sabendo” termina neste 
sábado (6), com ações em 
diversos locais. Os traba-
lhos começaram dia 1º/12 
e pela primeira vez está 
sendo feito o teste rápido, 

no qual, em 30 minutos, o 
paciente recebe o diagnós-
tico e as orientações dos 
profissionais.

O teste, com saliva, é 
rápido e serve para tria-
gem. Ele é disponibili-
zado pelo departamento 
de DST, HIV e Hepatites 

MARIA FERNANDA MUNHOZ
***

 As unidades de ensi-
no municipais estiveram 
reunidas no sábado (29), 
no Largo do Quartel, para 
a “Mostra das Melhores 
Práticas 2014 – O DNA 
das Escolas”. O even-
to foi realizado durante 
toda a manhã, com apre-
sentações culturais e dos 
melhores projetos desen-
volvidos durante o ano, 
inclusive aqueles possibi-
litados por parcerias.

A Secretaria de Educa-
ção e Cultura da Prefeitu-
ra, organizadora da ação, 
orientou as escolas e cre-
ches para que voltassem 
suas apresentações a te-
mas ligados à responsabi-
lidade social e cidadania, 
visando mostrar à comu-
nidade um pouco do que 
é produzido dentro das 
unidades escolares, além 
de ser uma oportunidade 
de troca de conhecimen-
tos e experiências entre 
os professores e gestores 
municipais.

A Mostra das Melhores 
Práticas é realizada todos 
os anos, como forma de 
fechamento das ativida-
des do ano nas unidades 
municipais de ensino. En-
tre as apresentações cul-

MARIA FERNANDA MUNHOZ
*** 

Os alunos da escola 
municipal Elias Bargis, do 
Araretama, realizaram, na 
última semana, exposição 
de plantas não conven-
cionais, conhecidas como 
Pancs. A iniciativa faz par-
te do projeto Agroquintais, 
desenvolvido pela Tenaris 
desde 2012, com ações de 
melhoria da qualidade de 
vida dos alunos e familia-
res, por meio do incentivo 
ao cultivo agroecológico.

Durante o ano, alunos, 
professores e profissionais 
do projeto desenvolveram o 
cultivo das plantas alimen-
tícias não convencionais, 
com o objetivo de dissemi-
nar entre a comunidade o 
plantio e o consumo destas 
espécies, que possuem al-
tos índices de nutrientes e 
minerais, e que fazem parte 
da cultura regional um tan-
to esquecidas.

Além da exposição das 
plantas, os alunos explica-
ram aos convidados como 

foi feito o cultivo e a im-
portância na alimentação. 
Também mostraram o 
guia de plantio e as fichas 
técnicas que elaboraram 
nas aulas com suas profes-
soras e com a mediadora 
de informática nas aulas 
da Informática Educacio-
nal. O evento teve partici-
pação de pais e comunida-
de do bairro.

De acordo com a gesto-
ra da escola, num verda-
deiro trabalho conjunto 
e de equipe, foi possível 

com que as crianças vi-
venciassem desde o cul-
tivo nas caixinhas de lei-
te até o aprimoramento 
dos conhecimentos nas 
pesquisas destas espé-
cies com o uso da tecno-
logia, isso tudo atrelado 
aos conteúdos de sala de 
aula. Ela parabenizou 
sua equipe e agradeceu 
aos alunos, mediadoras, 
coordenadora do projeto 
Agroquintais Ana Salles 
e empresa Tenaris pela 
parceria de três anos.

Diretoria do Conselho Municipal 
da Juventude toma posse

Prefeito e integrantes da diretoria durante assinatura

da Juventude tem por ob-
jetivo fomentar o desen-
volvimento integral dos jo-
vens, a fim de prepará-los 
para assumir plenamente 
suas responsabilidades e 

se incorporarem ao mer-
cado de trabalho e aos 
processos sociais como 
fator de mudanças dentro 
dos princípios de justiça e 
liberdade.

A primeira reunião do 
Conselho ficou marcada 
para o dia 26 de janeiro, às 
17 horas. O evento é aberto 
e todos que quiserem cola-
borar serão bem-vindos.

Campanha sobre DST e 
HIV termina neste sábado

Mostra das Melhores Práticas 
apresenta DNA das escolas

Os alunos em apresentações culturais

Dia     Horário               Local                   Atividades
5/12 - das 8 às 17 horas - Pátio da Prefeitura - Testes rápidos
5/12 - das 7 às 17 horas - Centro de Especialidades Médicas - Infectologia - Exames convencionais 
e orientações
6/12 - das 8 às 14 horas - Praça do Cruzeiro - Testes rápidos

Divulgação

PARTICIPE DA CAMPANHA

turais, as escolas mostra-
ram dança, teatro, coral 
de libras, dança circular, 
entre outras.

A secretária de Edu-
cação e Cultura da Pre-
feitura esteve presente e 
conferiu a exposição dos 
trabalhos realizados pelas 
unidades escolares. Ela 
elogiou a qualidade das 
atividades apresentadas e 
agradeceu a todos os que 
se dedicaram para que o 
evento fosse realizado.

Pasa participa do 
evento

Trabalhos de 29 ins-
tituições de ensino, que 
tiveram professores capa-
citados pelo Pasa - Projeto 
A Sociedade do Amanhã, 
programa de educação 
ambiental desenvolvido 

pela Novelis em parceria 
com a Secretaria da Edu-
cação e Cultura de Pin-
damonhangaba, foram 
expostos no evento. Com 
atividades lúdicas e pe-
dagógicas, conceitos, ati-
tudes e ações em favor da 
preservação da natureza, 
o Pasa busca a melhora do 
aprendizado para alunos 
da Educação Infantil até 
o 5º ano do Ensino Fun-
damental, por meio da 
conscientização em torno 
dos benefícios da preser-
vação do meio ambiente 
nas comunidades onde 
esses jovens vivem, for-
mando cidadãos críticos 
e ambientalmente res-
ponsáveis em escolas que 
possam ser consideradas 
sustentáveis.

Virais do Ministério da 
Saúde. De acordo com as 
informações do órgão, 
pesquisas realizadas indi-
cam que existem hoje no 
Brasil aproximadamente  
630 mil pessoas viven-
do com o HIV, o vírus da 
AIDS, e que, dentre estas, 
cerca de 255 mil nunca 
teriam feito um teste de 
diagnóstico e, por isso, 
não sabem que convivem 
com a doença.

“A nossa equipe está 
cada dia em uma unidade 
e foi uma estratégia para 
atender o maior número 
de pessoas, pegamos pon-
tos de grande circulação e 
a campanha está um su-
cesso. É muito importante 
que a população participe, 
assim podemos dar me-
lhor assistência aos pa-
cientes que apresentarem 
diagnóstico positivo de 
sífilis ou HIV”, comenta a 
coordenadora do Setor de 
Infectologia da Prefeitura.

Escola do Araretama faz exposição de plantas alimentícias não convencionais

Exposição de plantas realizada pelos alunos

O teste rápido fica pronto em 30 minutos

Divulgação
Divulgação



CULTURA & LAZER

MARIA FERNANDA MUNHOZ
*** 

Empresários de turis-
mo rural de Pindamo-
nhangaba participaram, 
no dia 24 de novembro, 
de uma visita técnica em 
Mogi das Cruzes. A visita 
foi coordenada pelo De-
partamento de Turismo da 
Prefeitura de Pinda e foi 
uma das primeiras ações 
do Codivap Turismo que 

teve como objetivo propi-
ciar uma troca de experi-
ências e vivências entre os 
empresários turísticos das 
duas cidades. No dia 1º de 
dezembro, os empresários 
de Mogi vieram a Pinda.

O grupo, formado por 
27 pessoas, foi recepcio-
nado pelo coordenador de 
turismo de Mogi das Cru-
zes, Fábio Barbosa. “Há  
4 anos e meio está sendo 

realizado um trabalho de 
desenvolvimento do turis-
mo em Mogi. Procuramos 
realizar um trabalho para 
que as propriedades de 
turismo rural entendam 
o turismo e aprimorem o 
receptivo”, contou. “A in-
tenção é que outras cida-
des do Codivap Turismo 
também façam essa expe-
riência”.

Os empresários de Pin-

A Biblioteca Pública 
Municipal “Ver. Rômu-
lo Campos D´Arace”, 
no Bosque da Princesa, 
realizou durante o ano 

a Feira de Livros, no 4º 
domingo de cada mês. A 
última do ano foi organi-
zada dia 23 de novembro, 
em virtude do período 

natalino e das férias es-
colares.

Com o sucesso da ini-
ciativa, a Feira de Livros 
retornará no próximo 

ano, a partir do dia 22 de 
fevereiro, das 8 às 17 ho-
ras. A entrada é gratuita 
e todos estão convidados 
a participar.

Na terça-feira 
(9), a Biblioteca 
Pública Munici-
pal “Ver. Rômulo 
Campos D´Arace” 
realizará a apre-
sentação dos tra-
balhos constru-
ídos durante a I 
Oficina de Leitura 
e Criação Literá-
ria “Projeto Sob 
Árvores”, feito nos 
meses de novem-
bro e dezembro. 

A oficina foi uma 
parceria entre a 
Coordenação de 
Bibliotecas e a au-
tora Evalda Costa 
(ShriDamodara).

A apresentação 
será às 14 horas 
e contará com ex-
plicações sobre as 
ações que nortea-
ram a oficina, além 
da leitura dos tex-
tos produzidos. A 
entrada é gratuita.

Empresários da cidade realizam 
visita técnica em Mogi das Cruzes

da conheceram a Fruti-
cultura Hoçoya (especia-
lizado em caqui, atemóia, 
nêspera, lichia, pitaya e 
pera), a Pousada Rural 
Sítio Matsuo (mirante), o 
Paraíso das Microrquíde-
as e o Centro Cinófilo & 
Fazenda 5 Pedras.

Para o representante 
da fazenda Hoçoya, Er-
cílio Massahito Hoçoya, 
essa troca de informações 
entre os proprietários é 
importantíssima para o 

crescimento dos empre-
endimentos.

O empresário de Pin-
damonhangaba, Paulo 
França, do Sítio de capri-
nocultura Algodão Doce, 
achou a visita bastante 
válida. “Em cada lugar 
que conhecemos podemos 
aprender um pouquinho. 
Acredito que o turismo em 
Pinda esteja bem avan-
çado, vai ser muito bom 
recebê-los em nossa cida-
de”, afirmou.

A diretora de Turismo 
de Pinda e presidente do 
Codivap Turismo ficou 
satisfeita com a visita. “É 
muito positivo quando 
você vê a empolgação do 
empresário em entender 
o turismo rural e conhe-
cer o que Mogi está fazen-
do”, avaliou. “Esse traba-
lho faz parte do plano de 
ação do Codivap Turis-
mo, que iremos ampliar 
e incentivar a adesão de 
outras cidades”.

Divulgação

Divulgação

Oficina de criação 
literária apresenta 
resultados

Feira do livro retorna em fevereiro

 A última Feira do Livro do ano foi realizada em novembro

Divulgação

A visita começou pela Hoçoya Fruticultura, especializada em caquis

Antes de subir ao mirante, grupo conhece história da família que viveu ali
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Natal

o tradicional presépio 
na cascata da Praça mon-
senhor marcondes é uma 
das atrações do natal. es-
culpido em gesso, com 19 
peças, o presépio foi cons-

truído pelo artesão zé San-
teiro, especialmente para 
a Prefeitura, em 1964 e, 
desde aquele ano, vem em-
belezando a praça na época 
natalina. 

Programação de Natal tem 
apresentações gratuitas

o projeto natal na Praça é uma oportunidade para as ban-
das de Pindamonhangaba se apresentarem, de quinta-feira 
a domingo, às 20 horas, no Largo do Quartel. as apresen-
tações começaram na quinta-feira (4), com a banda Chevy.

Maria Fernanda Munhoz
*** 

O maestro João Car-
los Martins e a Camerata 
Bachiana se apresentam em 
Pindamonhangaba neste 
sábado (6), às 18 horas, no 
Largo do Quartel. A apre-
sentação será gratuita e 
integra o projeto “Na Roda 
com o Maestro – uma Ho-
menagem a Johann Sebas-
tian Bach”.

O concerto é viabili-
zado através do Proac, 
com patrocínio da Gerdau 
e apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. Na 
ocasião, o maestro conta-
rá sua trajetória e tocará 
algumas peças ao piano, 
acompanhado de músicos 
da Camerata Bachiana.

O projeto passou por 
diversas cidades de São 
Paulo e ressalta a impor-
tância da música como 
instrumento de inclusão 
social. Além da homena-
gem a Bach, o programa 
inclui obras conhecidas de 
Beethoven, Mozart e Villa 

Show com maestro João Carlos 
Martins será neste sábado

A apresentação integra a programação de Natal da cidade

Lobos, que costumam emo-
cionar o público.

Incentivo à leitura
“Na Roda com o Maes-

tro – Uma Homenagem a 
Johann Sebastian Bach” 
contempla também o incen-
tivo à leitura. Além do espe-
táculo, o projeto conta com 
um livro infanto-juvenil, 
que conta de forma simples 

e clara a biografia de um 
dos grandes composito-
res que já existiu, Johann 
Sebastian Bach. Utilizando 
muitas ilustrações, o livro 
traz ainda algumas de suas 
principais composições e 
conta também um pouco 
sobre a trajetória do ma-
estro João Carlos Martins, 
considerado um dos maio-

res intérpretes de Bach.
Serão distribuídos ao 

público no dia do concerto 
1.000 exemplares do livro 
do projeto. Os interessados 
devem imprimir antecipa-
damente o vale-livro pelo 
site www.dcolor.art.br/
ingressos para efetuar a 
troca no dia da apresenta-
ção, totalmente gratuita.

divulgação

Natal Na Praça

A Programação do Natal 
2014 em Pindamonhangaba 
tem diversas apresentações 
gratuitas, para toda a 
população. Chegada do Papai 
Noel na praça Monsenhor 
Marcondes e em Moreira 
César, Cantatas de Natal, 
Natal na Praça e o tradicional 
Presépio na Cascata farão 
a alegria de crianças e 
adultos. Os eventos são uma 
realização da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.

TexTo: Maria Fernanda Munhoz

aPreseNtações NataliNas 
Prometem eNcaNtar
as Cantatas de natal co-

meçaram na quinta-feira (4), 
no Palacete 10 de Julho, com 
apresentações da escola de 
educação infantil balão má-
gico, às 20 horas, seguida do 
grupo madrigal in Cantum.

as apresentações gra-

tuitas serão, nesta primeira 
semana, no Palacete 10 de 
Julho; no domingo, na Paró-
quia São Vicente de Paulo, 
em moreira César; e, até o 
natal, no coreto da Pra-
ça monsenhor marcondes. 
Sempre às 20 horas.

Bom VelhiNho chega 
em moreira dia 7
no domingo (7), será a 

vez de moreira César rece-
ber Papai noel e os duen-
des. a carreata sairá da Vila 
São benedito às 18h30, se-
guindo para a Praça do Ci-
sas, onde o bom Velhinho 
receberá as crianças.

a Praça do Cisas estará 
animada para a chegada de 
Papai noel, com o “dia do 

brincar”, a partir das 17 ho-
ras. Às 18h30 será realiza-
da a largada do Circuito de 
Corrida de rua e, às 20 ho-
ras terá início um show com 
César barbosa e banda.

Papai noel retornará para 
a Praça do Cisas dia 13, a par-
tir das 20 horas. o local rece-
berá, também, show com a 
banda Faroeste.

PaPai Noel chega dia 6 No ceNtro
no sábado (6), Papai noel e os duendes chegarão 

à Praça monsenhor marcondes, às 20 horas. a partir 
desta data, o bom Velhinho, a mamãe noel e seus aju-
dantes estarão na casinha do Papai noel recebendo as 
crianças e suas cartinhas, pessoalmente, durante a noi-
te, até o dia 22 de dezembro.  

PreséPio Na cascata é tradição

PRogRAMAção

5/12- Controvérsia
6/12- maestro João Carlos martins - Projeto na roda com o maestro – 
uma homenagem a Johann Sebastian bach” (parceria gerdau)
7/12- brW rock
11/12- banda daruê e Tarantino’s
12/12- back n black 
13/12- matheus Linder e banda FdP
14/12- marcela oliveira
18/12- malévola
19/12- Samba do Fumaça
20/12- banda rota nacional
21/12- Show de garagem

Papai Noel e duendes estarão na praça Monsenhor Marcondes a partir de sábado (6)

Coral Madrigal in Cantum, no Palacete 10 de Julho

Tradicional presépio na cascata da praça

As meninas do Chevy iniciaram a programação

Maria Fernanda Munhoz

akim/agoraVale

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz



Mostra de Gestão e Negócios 
revela talentos na Etec Ana Camila Campos
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2º CADERNO

Divulgação

ANA CAMILA CAMPOS
***

Na tarde da última 
quinta-feira (3), alunos 
de quatro turmas da Etec 
João Gomes de Araújo – 
1º e 2º ETIM (Ensino Téc-
nico de Informática Inte-
grado ao Médio) Logística 
e 1º e 2º técnicos em ad-
ministração da tarde rea-
lizaram a 1ª Mostra Mul-
tidisciplinar de Gestão e 
Negócios.

Coordenada pelos pro-
fessores Rafael Fernandes 
e Cristiane Freire, a feira 
teve o objetivo de mostrar 
as competências compre-
endidas pelos alunos ao 
longo do desenvolvimento 
do curso, de maneira di-
nâmica e objetiva para a 
escola e comunidade.

A ideia
O professor Rafael Fer-

nandes conta que a ideia 
surgiu de sua experiência 
em sala de aula. Ele ex-

AIANDRA ALVES MARIANO
***

A Anhanguera Educa-
cional resolveu inovar e 
transformará a prova de 
vestibular que acontece no 
sábado (6) em uma grande 
ação solidária que bene-
fi ciará famílias carentes. 
A taxa de inscrição para 
o Vestibular Solidário foi 
substituída pela doação de 
um quilo de alimento não 
perecível.

Além disso, as unida-
des da região, inclusive 
em Pindamonhangaba, 

realizarão o processo sele-
tivo solidário com provas 
que acontecerão em diver-
sos horários entre 9 e 17 
horas. A cada hora, uma 
nova prova será iniciada.

No município, as ar-
recadações do Vestibular 
Solidário serão destina-
das para o Lar de Crianças 
Irmã Júlia e Aliança Mise-
ricórdia. 

Durante todo o dia, 
uma equipe estará à dis-
posição para fornecer in-
formações sobre os cursos 
e as profi ssões, apresen-

tando as salas de aula e os 
laboratórios, e dando deta-
lhes sobre bolsas de estudo 
e o Fies - Fundo de Finan-
ciamento Estudantil.

As inscrições para o 
Vestibular Solidário de-
vem ser feitas no site www.
vestibulares.br. Além da 
fi cha de inscrição, lá os 
candidatos encontram um 
guia completo com edital 
do processo seletivo, in-
formações sobre bolsas 
de estudo, fi nanciamentos 
públicos e privados e a re-
lação dos cursos ofereci-

Outros alunos do 1º B Etim Logística montaram 
uma fi lial de empresa de informática eletrônica, que 
visa atender clientes em domicílio, além da criação de 
produtos que facilitem a vida das pessoas. “O nosso 
produto principal foi ideia do aluno Robson, pois é 
um pen drive-pulseira que evita a perda do objeto”, 
explica Helen Souza. Para Luiza Diniz, foi uma grande 
experiência, pois o aprendizado foi além do conteúdo, 
na forma de se vestir e de atrair os clientes, como uma 
preparação para o futuro que vem pela frente.

O 1ºB Etim Logística fi cou com a sétima estande. O “Fruit 
Mix” é uma empresa criada para quem deseja ter uma alimenta-
ção saudável e tem pouco tempo. As alunas Luísa Costa e Rebeca 
Fortunato disseram que a inspiração veio da experiência que vi-
venciam na escola, o que difi culta conciliar alimentação e saúde.

plica que leciona discipli-
nas muito pesadas e com 
conteúdo extremamente 
teórico e, como os alu-
nos são muito jovens e 
ainda não têm vivência e 
nem experiência no mer-
cado de trabalho, sentia 
que eles estavam com di-
fi culdades. Dessa forma, 
pensou em alguma forma 
dinâmica e inovadora de 
transmitir esse conheci-
mento, que fosse interes-
sante e colocasse na prá-
tica o que estava somente 
nos cadernos. Foi então 
que desenvolveu uma ofi -
cina de jogos. Além disso, 
ele pediu o apoio da pro-
fessora Cristiane para rea-
lizar a feira, cuja proposta 
era que os alunos usassem 
as habilidades empreen-
dedoras, desenvolvendo 
uma empresa com temá-
tica inovadora, com elabo-
ração de apresentação em 
estande, criação de mate-

rial (produto) e elabora-
ção de peças publicitárias 
como fl yers, por exemplo.

Participação
Fernandes conta que 

se surpreendeu com a for-
ma que os estudantes re-
agiram a ideia. “Quando 
comecei com a iniciativa, 
não tinha muita repercus-
são. Entretanto, no meio 
do processo eles ‘compra-
ram’ a ideia de tal forma, 
que se empenharam. Nós 
orientamos mas todo o 
processo de criação é de-
les”, orgulha-se. Ele ainda 
completa, destacando que 
a feira funciona também 
como uma espécie de con-
curso, em que os alunos 
e professores votam para 
premiar os três primeiros 
colocados: a premiação 
simbólica consiste em me-
dalha para os segundos e 
terceiros lugares e meda-
lha e troféu para o primei-
ro lugar.

Movimentoteca
A terceira estande da 

feira recebeu o nome de 
Movimentoteca e foi ela-
borada pelos alunos do 
2º Etim Logística. Com a 
temática: movimentação 
de materiais, eles desen-
volveram jogos, conte-
údo informativo sobre 
o assunto e, na prática, 
transportavam seus con-
vidados em uma plata-
forma usada para trans-
portar caixas. Os alunos 
fizeram um flyer explica-
tivo e o aluno João Victor 
Spinella comentou que 
pediu o apoio do tio, que 
é dono de uma agência 
de comunicação visual 
e foi feita uma parceria. 
A aluna Pâmela Cristina 
dos Santos considerou 
a iniciativa válida, pois 
por meio dos jogos eles 
acabam “decorando” 
as informações natural-
mente.

INOVAÇÃO

Anhanguera inova 
com vestibular 
solidário e contínuo

dos, que variam de acordo 
com cada região e unida-
de. Os alimentos doados 
devem ser entregues no 
dia da prova.

Os vestibulandos de-
vem comparecer à uni-

dade com pelo menos 30 
minutos de antecedên-
cia, munidos de cédula 
de identidade original e 
comprovante de inscrição, 
além de caneta esferográ-
fi ca com tinta azul ou pre-

ta. O tempo de duração da 
prova é de 60 minutos.

A Faculdade Anhan-
guera de Pindamonhan-
gaba fi ca na av. Nossa 
Senhora do Bom Sucesso, 
3.344.

Ana Camila Campos

A proposta do 
evento era que os 
alunos usassem 
suas habilidades 
empreendedoras das 
mais diversas maneiras 

A taxa de inscrição foi substituída pela doação de alimento não perecível
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº: 0502258-66.2011.8.26.0445-1637/11
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Lila Soares

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0502258-66.2011.8.26.0445

O(A) Doutor(a) HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor 
de Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, 
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Lila Soares, RUA PROF DEMETRIO BOUERI nº 23  CHACARA, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução Fiscal por parte de Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
alegando em síntese: Distribuída em 13/12/2011, conforme petição inicial, referente a valores de 
Imposto Predial, na conformidade da certidão de dívida ativa, sob nº 4065457.Deu-se à causa o 
valor de R$ 1.553,28, em 06/12/2011. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 30(trinta) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os 
fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, 
., Centro - CEP 12400-000, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP. 

Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2013.

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº: 0502299-09.2006.8.26.0445-8289/07
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Eduardo Luiz de Mello

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0502299-09.2006.8.26.0445

O(A) Doutor(a) HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor 
de Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, 
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Eduardo Luiz de Mello, RUA VEREADOR TIBURCIO NUNES DO NASCIMENTO, 
109, CRISPIM - CEP 12402-460, Pindamonhangaba-SP, CPF 047.083.648-22, RG 16252588, 
que lhe foi proposta uma ação de Execução Fiscal por parte de Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, alegando em síntese:Distribuída em 09/11/2006, Redistribuída em 18/07/2007, 
conforme petição inicial, referente a valores de  a divida ativa sob nºs 1696617,1696618,1696619, 
1696620,1696621, 1696622, 1696623, 1696624, 1696625, 1696626, 2047930, 2047931,2047932, 
2047933, 2047934, 2047935, 2047936,2047937, 2047938, 2047939, 2431529, 2431530, 2431531, 
2431532, 2431533, 2431534, 2431535, 2431536, 2431537, 2431538,3276409, 3745936.Deu-se à 
causa o valor de R$1.049,16 em 20/10/2006 . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 30 (trinta) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os 
fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, 
., Centro - CEP 12400-000, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP. 

Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº: 0502109-70.2011.8.26.0445-1487/11
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Jose Dias Filho

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0502109-70.2011.8.26.0445

O(A) Doutor(a) HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor 
de Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, 
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Jose Dias Filho, RUA   EUGENIO FORTES COELHO nº 327  BOSQ, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução Fiscal por parte de Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
alegando em síntese: Distribuída em 12/12/11, conforme petição inicial, referente a valores de 
Imposto Predial, NA CONFORMIDADE DA CERTIDÃO DA DIVIDA ATIVA cda nº 3944935.Deu-se à 
causa o valor de R$2.241,94, em 06/12/2011. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de * dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos 
articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei, sendo este Fórum localizado na Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., 
Centro - CEP 12400-000, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP. 

Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº: 0501802-19.2011.8.26.0445-1179/11
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Lmbcronconi Costa

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0501802-19.2011.8.26.0445

O(A) Doutor(a) HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor 
de Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, 
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Lmbcronconi Costa, DR.CAMPOS SALLES R. nº 42  CENTRO  12400, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução Fiscal por parte de Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
alegando em síntese: Distribuída em 09/12/2011,  conforme petição inicial, referente a valores de 
Localização e Funcionamento, na conformidade da certidão de divida ativa sob nº3989864.Deu-se 
o valor da casa o valor de R$743,54, em 06/12/2011. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de * dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os 
fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, 
., Centro - CEP 12400-000, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP. 

Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº: 0011392-63.2000.8.26.0445-8289/07
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Jozair Machado da Silva Me

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0011392-63.2000.8.26.0445

O(A) Doutor(a) HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor 
de Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, 
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Jozair Machado da Silva Me, RYOITI YASSUDA R.,676, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução Fiscal por parte de Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, alegando em 
síntese: Distribuída em 31/10/2000, redistribuída em 18/07/2007, conforme petição inicial, referente 
a ISS,  INSCRIÇÃO Nº 1627.Deu-se o valor da causa em R$ 880,98 em 24/10/2000 . Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de30(trinta dias), que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, 
pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça 
Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12400-000, Fone: (12) 36431481, 
Pindamonhangaba-SP. 

Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº: 0522867-75.2008.8.26.0445-669/08
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Reinaldo Ribeiro Lavarápido Me

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0522867-75.2008.8.26.0445

O(A) Doutor(a) HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor 
de Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, 
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Reinaldo Ribeiro Lavarápido Me, que lhe foi proposta uma ação de Execução 
Fiscal por parte de Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, alegando em síntese: Distribuída 
em 04/11/2008, conforme petição inicial, referente a valores de  AUTO DE INFRAÇÃO, NA 
CONFORMIDADE DA CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA,  CDA 0028741, 0061724..Deu-se à causa 
o valor de R$552,32 em 06/08/2008 . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 30(trinta) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos 
articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei, sendo este Fórum localizado na Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99,  Centro 
- CEP 12400-000, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP. 

Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2013

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado 
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos 
da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão 
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - 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  11/12/2014 às 14:00 horas
SERVENTE DE OBRAS
12º CAROLINE MARCONDES DE MENDONÇA
RUA JORGE SALUM MIGUEL, 38 - ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-310

EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 375/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 375/14, referente à “Aquisição 
de poltronas reclináveis para soroterapia, destinadas as unidades básicas de saúde”, com 
encerramento dia 19/12/14 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h 
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2014. 

PREGÃO Nº 379/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 379/14, referente à “Aquisição de 
insumos e gel para plantio para uso da equipe operacional do Departamento de Meio Ambiente e 
Licenciamento Ambiental e Urbanismo”, com encerramento dia 19/12/14 às 8h e abertura às 8h30. 
O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão 
ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2014. 

PREGÃO Nº 380/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. 
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 380/14, referente à “Aquisição 
de bomba aplicação, Pulverizador agrícola modelo jacto JP75, peças para equipamento agrícola 
aplicação Pulverizador agrícola e pulverizador costal, faca (lâminas) para uso no perfurador de 
solo, brocas para uso do perfurador de solo e equipamentos para uso em obras e manutenções”, 
com encerramento dia 19/12/14 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h 
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2014. 

PREGÃO Nº 393/2014
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. 
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 393/14, referente à “Contratação de 
empresa especializada para fornecimento de equipamento e materiais e no serviço de instalação 
da rede estruturada e Central Telefõnica”, com encerramento dia 19/12/14 às 14h e abertura às 
14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2014. 

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0500691-29.2013.8.26.0445-PROC.1375/13
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: D.g.teixeira Estacionamento-me

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0500691-29.2013.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de 
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) D.g.teixeira Estacionamento-me, Rua Dr Gustavo de Godoy, 200, Centro - CEP 
12400-040, Pindamonhangaba-SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução Fiscal por parte de 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, alegando em síntese:Tramitam os autos de Ação  de 
Execução Fiscal, processo nº1375/13 que lhe move a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
distribuída a esta serventia em 03/12/2013, conforme petição  inicial referente a valores de 
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na conformidade da Certidão de dívida ativa.Inscrição 
Municipal 20178.Deu-se à causa  o valor de R$846,93 em 13/11/2013. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 30(trinta) dias, que fluirá após o decurso do prazo 
do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, 
pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça 
Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12400-000, Fone: (12) 36431481, 
Pindamonhangaba-SP. 

Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0507541-07.2010.8.26.0445-PROC.5238/2010.
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Terezinha Dias de Almeida

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0507541-07.2010.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de 
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Terezinha Dias de Almeida, RUA CAP VITORIO BASSO nº 587  SÃO 
BENEDI, que lhe foi proposta uma ação de Execução Fiscal por parte de Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, alegando em síntese:Tramitam os autos de Ação  de Execução Fiscal, 
processo nº5238/2010 que lhe move a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, distribuída a esta 
serventia em 25/11/2010, conforme petição  inicial referente a valores de PARCELAMENTO IPTU 
na conformidade da Certidão de dívida ativa.Inscrição Municipal 03111017016001.Deu-se à causa  
o valor de R$1.568,99 em08/11/2010. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 30(trinta) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os 
fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, 
., Centro - CEP 12400-000, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP. 

Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0508228-81.2010.8.26.0445-PROC.5927/2010
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Jose Benedito Rossi

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0508228-81.2010.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de 
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Jose Benedito Rossi, EST   PARTICULAR (14 ARARETAMA) nº 270, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução Fiscal por parte de Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
alegando em síntese:Tramitam os autos de Ação  de Execução Fiscal, processo nº5927/2010 que 
lhe move a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, distribuída a esta serventia em 30/11/2010, 
conforme petição  inicial referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da Certidão 
de dívida ativa.Inscrição Municipal 04231106007001..Deu-se à causa  o valor de R$731,93 em 
18/11/2010. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 30(trinta) dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) 
autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este 
Fórum localizado na Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12400-
000, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP. 

Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0504528-97.2010.8.26.0445-PROC.2197/2010
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Enedina de Almeida Campos

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0504528-97.2010.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de 
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Enedina de Almeida Campos, RUA   NORUEGA nº 621  RESIDENCIAL 
PASIN, que lhe foi proposta uma ação de Execução Fiscal por parte de Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, alegando em síntese:Tramitam os autos de Ação  de Execução Fiscal, 
processo nº2197/2010 que lhe move a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, distribuída a 
esta serventia em 10/11/2010, conforme petição  inicial referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, 
na conformidade da Certidão de dívida ativa.Inscrição Municipal 01250319017000.Deu-se à causa  
o valor de R$1.186,04 em 25/10/2010. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 30(trinta) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os 
fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, 
., Centro - CEP 12400-000, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP. 

Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0507472-72.2010.8.26.0445-PROC.5169/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Georgina Rodrigues Alvarenga

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0507472-72.2010.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de 
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Georgina Rodrigues Alvarenga, RUA   OLIMPIO DE GODOY ROMEIRO nº 
175  J, que lhe foi proposta uma ação de Execução Fiscal por parte de Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, alegando em síntese:Tramitam os autos de Ação  de Execução Fiscal, 
processo nº8417/10 que lhe move a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, distribuída a esta 
serventia em25/11/2010, conforme petição  inicial referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na 
conformidade da Certidão de dívida ativa.Inscrição Municipal 03111028009001.Deu-se à causa  
o valor de R$911,32 em 08/11/2010 . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 30(trinta) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os 
fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, 
., Centro - CEP 12400-000, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP. 

Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0501850-75.2011.8.26.0445-PROC.1227/11
 Execução Fiscal - 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Nelson Ribeiro dos Reis & Cialtda

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0501850-75.2011.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de 
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Nelson Ribeiro dos Reis & Cialtda, PRESIDENTE DUTRA RODOVIA nº 257  
MOREIRA, que lhe foi proposta uma ação de Execução Fiscal por parte de Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, alegando em síntese:Tramitam os autos de Ação  de Execução Fiscal, 
processo nº1227/11 que lhe move a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, distribuída a 
esta serventia em 09/12/2011, conforme petição  inicial referente a valores de LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO, na conformidade da Certidão de dívida ativa.Inscrição Municipal 00000821.
Deu-se à causa  o valor de R$842,35 em 06/12/2011 . Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 30(trinta) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), 
como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça Desembargador Eduardo 
de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12400-000, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP. 

Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0508290-24.2010.8.26.0445-PROC.5989/10.
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Mirante Engenharia e Comercio

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0508290-24.2010.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de 
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Mirante Engenharia e Comercio, RUA DR CARLOS MARTINS DE ALMEIDA nº 
0  C, que lhe foi proposta uma ação de Execução Fiscal por parte de Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba, alegando em síntese:Tramitam os autos de Ação  de Execução Fiscal, 
processo nº5989/10 que lhe move a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, distribuída a esta 
serventia em 30/11/2010, conforme petição  inicial referente a valores de IMPOSTO PREDIAL, na 
conformidade da Certidão de dívida ativa.Inscrição Municipal 04230422005001.Deu-se à causa  
o valor de R$801,71 em 18/11/2010. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 30(trinta) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os 
fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, 
., Centro - CEP 12400-000, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP. 

Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0509668-15.2010.8.26.0445-PROC.7378/10.
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Joaona Maria de Jesus

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0509668-15.2010.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de 
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Joaona Maria de Jesus, RUA DR JOÃO ROMEIRO nº 220  CENTRO  1240, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução Fiscal por parte de Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
alegando em síntese:Tramitam os autos de Ação  de Execução Fiscal, processo nº7378/10 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.Inscrição Municipal 04110418022000.Deu-se à causa  o valor de R$3.547,59 em 
18/11/2010. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 30(trinta) dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) 
autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este 
Fórum localizado na Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12400-
000, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP. 
Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0510250-15.2010.8.26.0445-PROC.7967/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Claudio Edemiro da Silva

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0510250-15.2010.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de 
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Claudio Edemiro da Silva, LUIZA MARCONDES DE OLIVEIRA nº 20  ALTO, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução Fiscal por parte de Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
alegando em síntese:Tramitam os autos de Ação  de Execução Fiscal, processo nº7967/10 que 
lhe move a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, distribuída a esta serventia em07/12/2010, 
conforme petição  inicial referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, na 
conformidade da Certidão de dívida ativa.Inscrição Municipal 00014466.Deu-se à causa  o valor 
de R$685,64 em 23/11/2010 . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
30(trinta) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos 
articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei, sendo este Fórum localizado na Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., 
Centro - CEP 12400-000, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP. 
Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0510700-55.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Natus Solos do Brasil Ltda Me

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0510700-55.2010.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de 
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Natus Solos do Brasil Ltda Me, VINTE R. nº 0 /Nº JD REGINA  12430-390 P, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução Fiscal por parte de Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
alegando em síntese:Tramitam os autos de Ação  de Execução Fiscal, processo nº8417/10 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.Inscrição Municipal 00015504.Deu-se à causa  o valor de 
R$2.174,63 em 23/11/2010 . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
30(trinta) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos 
articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei, sendo este Fórum localizado na Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., 
Centro - CEP 12400-000, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP. 
Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0511569-18.2010.8.26.0445-proc.9287/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Itaipu Motores Eletricos Ltda Me

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0511569-18.2010.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de 
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Itaipu Motores Eletricos Ltda Me, SAO BENTO DO SAPUCAI nº 201  ALTO 
DO CAR, que lhe foi proposta uma ação de Execução Fiscal por parte de Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, alegando em síntese:Tramitam os autos de Ação  de Execução Fiscal, 
processo nº9287/10 que lhe move a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, distribuída a 
esta serventia em 10/12/2010, conforme petição  inicial referente a valores de LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO, na conformidade da Certidão de dívida ativa.Inscrição Municipal 00005978.
Deu-se à causa  o valor de R$1.467,85 em 23/11/2010 . Encontrando-se o réu em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta 
e para que, no prazo de 30(trinta) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), 
como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça Desembargador Eduardo 
de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12400-000, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP. 

Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA



Pindamonhangaba 5 de deZembRo de 2014

INCLUSÃO
11Tribuna do Norte

Divulgação

Como forma de co-
memorar o Dia Inter-
nacional das Pessoas 
com Deficiência, ce-
lebrado anualmente 
em 3 de dezembro, 
a Adepi – Associa-
ção dos Deficientes 
de Pindamonhanga-
ba realiza evento  no 
sábado (6), na sede 
do antigo Fundo So-
cial de Solidariedade. 
O início será com um 
café da manhã às 8 
horas e a comemora-

ção vai até as 17 ho-
ras.

Na programação 
estão previstas pales-
tras, almoço e  shows 
com a banda “Minis-
tério Conhecer Jesus” 
e com o cantor Edson 
da Paz. A participa-
ção é gratuita, porém, 
os organizadores so-
licitam que cada pes-
soa que comparecer 
contribua com a do-
ação de um pacote de 
balas.

ANA CAMIlA CAMPOS
***

Em comemoração ao 
Dia Internacional das 
Pessoas com Deficiência, 
como parte da programa-
ção da Secretaria de Esta-
do, o CMPD – Conselho 
Municipal da Pessoa com 
Deficiência realiza, no 
sábado (6), a 5ª Virada 
Inclusiva – Participação 
Plena. O evento conta com 
uma extensa programação 
e acontece em todo o Es-
tado de São Paulo. Além 
das pessoas com deficiên-
cia e órgãos que atendem 
a esse público, a ação é 
aberta a participação de 
toda a população.

A iniciativa começará 
a partir das 9 horas, no 
largo do Quartel, com 
a caminhada inclusiva, 
além de diversas apresen-
tações que serão promo-
vidas até às 14 horas, com 
o Coral de libras “Mãos 
que Encantam”, capoeira 
com a Apae, equoterapia, 
basquete adaptado, ska-
te e bandas locais. Have-
rá também atendimento 
de saúde preventiva com 
apoio da Funvic – Facul-
dade de Pindamonhanga-
ba, artesanato e teatro de 
entretenimento.

As Secretarias – Munici-
pal e Estadual – de Educação 
também vão marcar presen-
ça, disponibilizando o mate-
rial pedagógico de inclusão. 

Em 2013, o evento ob-
teve destaque, com pales-
tras informativas sobre 
diversos aspectos que en-
volvem a vida da pessoa 
com deficiência. 

O SOS – Serviço de 
Obras Sociais – está 
vendendo roupas no-
vas e seminovas, vesti-
dos para festas e outros 
acessórios com preços 
especiais. O Bazar do 

SOS fica localizado na 
avenida Dr. Jorge Ti-
biriçá, 188, ao lado das 
Casas Bahia. Mais in-
formações pelo telefo-
ne 3642-2787 ou 3642-
3023

Dia do 
Deficiente é 
comemorado 
pela Adepi

Cidade participa 
da Virada Inclusiva

SOS promove 
bazar beneficente

CMAS - ConSelho MuniCipAl de ASSiStênCiA SoCiAl

CONVOCAÇÃO PARA A 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2014

Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - Conselho 
Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 12ª reunião Ordinária de 2014, a 
realizar - se:

Dia:   10/12/2014                     
Horário:  8h30 
Local:  Casa dos Conselhos Municipais

PAUTA: 
1. APROVAÇÃO DE ATAS
2. PREENCHIMENTO E PARECER SOBRE O DEMONSTRATIVO MDS-2013
3. DELIERAÇÃO SOBRE INSCRIÇÃO DE NOVAS ENTIDADES
4. OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES AO CONSELHO
 

Benedito Sérgio irineu
presidente do CMAS

Observação: Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer que enviem a justificativa 
com antecedência para o email: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

- CMDCA - Conselho MuniCipAl Dos Direitos DA 
CriAnçA e Do ADolesCente 

CONVOCAÇÃO – 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2014
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 “21ª 
Reunião Ordinária de 2014” , cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
- nformes 
- Aprovação de atas
- Plano Prefeito Amigo da Criança
- Plano de Acolhimento para o Município

- Outros assuntos pertinentes ao Conselho

Dia: 09/12/2014 (terça-feira)
Horário: 17h (dezessete horas) 
Local: Auditório da Prefeitura Municipal

Adriano Augusto Zanotti - 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

CMpd - ConSelho MuniCipAl dA peSSoA CoM defiCiênCiA de pindAMonhAngABA

ConVoCAÇÃo pARA A 11ª ReuniÃo oRdinÁRiA de 2014
Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com 
Deficiência de Pindamonhangaba, convocados a comparecerem à 11ª Reunião Ordinária de 2014, 
a realizar - se:

Dia:   11/12/2014 
Horário:  9h (nove horas)
Local:  OAB – CASA DO ADVOGADO 
 Rua Dr. Gregório Costa, 249 – Centro – 3642.4234 
Pauta:
• Leitura de ata 
• Avaliação da II Virada Inclusiva
• Avaliação das atividades de 2014
• Calendário de reuniões ordinárias 2015
• Esclarecimentos e informes

Andrea Campos Sales Martins 
 presidenta

CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba
Tel.: OAB - 12 3642-5398

Extrato de Convênio nº 90 / 14
Processo Administrativo: 31860/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / Casa Transitória de Pindamonhangaba
Objeto: subvenção – repasse verba FUMCAD – projeto “kit esperança”
Prazo: 31/12/2014
Valor: R$ 14.000,00
Data de Assinatura: 28/11/2014

Extrato de Convênio nº 91/2014 
Processo Administrativo: 32116/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / Lar Irmã Terezinha – Associação de Assistência ao Idoso
Objeto: subvenção – verba municipal
Prazo: 31/12/2014
Valor: R$ 35.075,68
Data de Assinatura: 28/11/2014

Edson da Paz

Em 2012, Edson da 
Paz visitou a Assem-
bleia Legislativa, em 
São Paulo.

Cadeirante, Edson 
impressionou os depu-
tados com sua história 
de vida. Além da ha-
bilidade política, de-
monstrou paixão pela 
música e presenteou 
alguns parlamentares 
com um CD e um DVD 
de sua autoria.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

O músico Edson da Paz confirmou presença

A Virada Inclusiva será realizada neste sábado, também em Pinda

A presidente do CMPD convida a toda a população para participar
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada: José Dagmar Moreira da Silva  
Execução Fiscal nº: 445012010509611
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$ 712,27 (Nov/10)

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada: José Maria Lemes  
Execução Fiscal nº: 445012010508133
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$ 658,85 (Nov/10)

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada: Orestes de Carvalho  
Execução Fiscal nº: 445012010507495
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$ 1.998,44 (Nov/10)

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada:José Teodoro da Silva
Execução Fiscal nº: 44501.2006.503053 
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$ 1.449,34 (out.06)

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada: Virgílio da Costa Amaral
Execução Fiscal nº:502308-92.2011 
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$ 3.072,16 (dez.11)

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada: Lucimar Antunes da Silva  
Execução Fiscal nº: 445012006501841
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$ 1.033,96 (Out/06)

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada: Ângelo Borelli Pindamonhangaba ME  
Execução Fiscal nº: 4450120065015622
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$ 1.409,85 (Out/06)

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada: Rute Maria da Silva Machado
Execução Fiscal nº: 44501.2006.501520-7
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$ 563,16 (out-2006)

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada: Serralheria Cabral & Venâncio Ltda Me 
Execução Fiscal nº: 445012006501265
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$ 467,68 (Out/06)

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO
                             

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada: Miroel José da Silva  
Execução Fiscal nº: 4450120065010842
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$ 1.564,79 (Out/06)

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada: José Ernesto Neto
Execução Fiscal nº: 445012003013580
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$978,05 (set.03) 

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada: Pedro Juliano Borges
Execução Fiscal nº:445012003012724 
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$1.470,14 (nov.03) 

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada: Isaías do Nascimento  
Execução Fiscal nº: 445012003011234
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$ 681,47 (Dez/03)

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada: LUIZ GONZAGA DA SILVA
Execução Fiscal nº: 01039337.2005
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$ 849,99 (NOV-2005)

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada: ITALIA PAES E DOCES DE PINDAMONHANGABA  
Execução Fiscal nº: 0010340-95.2001 – Nº Ordem  10.451/07
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$ 1.266,19 (SET/01)

Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
suficientes para satisfação do débito.

Executada: 445012004009871
Execução Fiscal nº:Claudinei Ivanei de Souza 
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$ 2.276,78  (fev-2004)

Pindamonhangaba, 16 de outubro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº: 0510830-45.2010.8.26.0445-8548/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Robson Anselmo dos Santos

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0510830-45.2010.8.26.0445

O(A) Doutor(a) HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor 
de Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, 
do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Robson Anselmo dos Santos, RUA   BENEDITO PIRES CESAR nº 65  
ARARET, que lhe foi proposta uma ação de Execução Fiscal por parte de Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, alegando em síntese: Distribuída em 10/12/2010, conforme petição 
inicial, referente a valores de LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO na conformidade da certid]
ao de divida ativa sob nº 0032926,0037595 e 0033424.Deu-se à causa o valor de R$810,61 em 
23/11/2010. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 30(trinta) dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos articulados pelo(a)(s) 
autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, sendo este 
Fórum localizado na Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12400-
000, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP. 

Pindamonhangaba, 21 de novembro de 2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº:
0510700-55.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:Execução Fiscal - 
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Natus Solos do Brasil Ltda Me

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0510700-55.2010.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de 
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Natus Solos do Brasil Ltda Me, VINTE R. nº 0 /Nº JD REGINA  12430-390 P, que lhe 
foi proposta uma ação de Execução Fiscal por parte de Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 
alegando em síntese:Tramitam os autos de Ação  de Execução Fiscal, processo nº8417/10 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.Inscrição Municipal 00015504.Deu-se à causa  o valor de 
R$2.174,63 em 23/11/2010 . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 
30(trinta) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos 
articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei, sendo este Fórum localizado na Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., 
Centro - CEP 12400-000, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP. 
Pindamonhangaba, 12 de novembro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
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Proerd forma mais 800 alunos
VARIEDADES

A Companhia de Po-
lícia Militar do 5° BPM-I 
‘General Salgado’ come-
mora nesta sexta-feira 
(5), 15 anos do Proerd - 
Programa Educacional de 
Resistência às Drogas, em 
Pindamonhangaba, com 
a formatura de mais uma 
turma, a partir das 10 ho-
ras, na Associação Atlética 
Ferroviária.  

Receberão certifica-
dos mais 800 alunos de 
25 escolas da cidade. As 
unidades pertencem aos 
bairros Araretama, Ci-

dade Jardim, Bela Vista, 
Ouro Verde, Alto Cardoso, 
Maria Áurea, Lessa, Vila 
Rica, Mombaça, Vila Pra-
do, São Judas, Castolira, 
Morumbi, Crispim, Bos-
que, Boa Vista, Bom Su-
cesso e Ribeirão Grande, 
alcançando 100% da Rede 
Municipal, além de escolas 
particulares.

A cerimônia contará 
com a presença de auto-
ridades municipais e es-
taduais, além de repre-
sentantes de empresas 
parceiras.

O Proerd é desenvolvi-
do pela Polícia Militar nas 
escolas públicas e particu-
lares, com alunos de 10 a 
11 anos do 5º ano do Ensi-
no Fundamental I, para o 
esclarecimento e atuação 
frente aos perigos ofereci-
dos pelas drogas lícitas e 
ilícitas. A cerimônia marca 
os 15 anos de realização do 
projeto em Pindamonhan-
gaba. Aqui, o programa é 
dirigido pelos cabos da PM 
Celso e Gonzaga.

O cabo Gonzaga contou 
um pouco da experiên-

cia do projeto na vida das 
crianças. 

“É muito bom que as 
crianças recebam essa 
orientação para que as dro-
gas e a violência não fiquem 
desconhecidas na sua vida, 
que elas saibam os riscos e 
as consequências que isso 
trará a sua vida. Nós esta-
mos formando uma socie-
dade melhor”.

O que é
O Proerd é a adaptação 

brasileira do programa nor-
te-americano ‘Dare - Drug 
Abuse Resistence Educa-

tion’, criado em 1983. No 
Brasil, o programa foi im-
plantado em 1992, pela Po-
lícia Militar do Rio de Ja-
neiro, e hoje é adotado em 
todo o país; o projeto conta 
com três currículos:

- O programa possui 
como material didático o 
Livro do Estudante, o Li-
vro dos Pais e o Manual 
do Instrutor, auxiliando 
aos respectivos alunos e 
Policiais Proerd no de-
senvolvimento das lições;

- O programa consiste 
em uma ação conjunta en-

tre as policias militares, es-
colas e famílias, no sentido 
de prevenir o abuso de dro-
gas e a violência entre estu-
dantes, bem como ajudá-los 
a reconhecer as pressões e 
as influências diárias que 
contribuem ao uso de dro-
gas e à prática de violência, 
desenvolvendo habilidades 
para resisti-las;

- O Proerd é mais um 
fator de proteção desen-
volvido pela Polícia Militar 
para a valorização da vida, 
para uma sociedade mais 
saudável e feliz.

Akim/AgoraValeAkim/AgoraVale

FOTO

Alunos de escolas municipais e particulares receberão certificados A cerimônia será realizada no ginásio da Ferroviánia

ANA CAMILA CAMPOS
***

A paróquia São Vicen-
te de Paulo promove, tra-
dicionalmente aos finais 
de ano, diversos eventos 
que comemoram as festas. 
Nesta sexta-feira (5), será 
inaugurada a iluminação 
da decoração natalina da 
Igreja Matriz.

De 11 a 21 de dezembro  
será realizada a Novena 
de Natal, que acontecerá 
diariamente às 15 horas, 
no Recinto São Vito – lo-
cal que também sedia uma 
exposição de presépios 
que pode ser visitada por 
toda a população.

Eventos de Natal na`São Vicente de Paulo`

Ao todo, são mais de 
seis presépios e cada um 
possui sua história. En-
tre eles, o primeiro que 
o pároco adquiriu quan-
do chegou na paróquia; a 
nova aquisição; miniatu-

ras e o presépio de dona 
Ana, mãe do Cônego, que 
é muito antigo. No local 
é possível ver decoração 
com diversos papais-
noéis e até mesmo neve 
artificial. O Papai Noel 

permanece sempre após 
as missas.

Entretanto, quem de-
sejar visitar a mostra no 
período da tarde, deve 
ir ao Recinto e procurar 
pelo funcionário Marcos. 

PrOgramaçãO
No domingo (7), após 

a missa das 19h30, a Ca-
merata Jovem do Projeto 
Jataí se apresenta aos es-
pectadores; no dia 14 é a 
vez da “Serenata para Je-
sus”, momento em que os 
principais músicos da pa-
róquia entoarão canções.

No dia 15 de dezembro, 
às 20 horas, também no 
Recinto, haverá o 1º Sarau 
Solidário de Natal, com 
o tema “Cristo é a nossa 
Paz”. Os interessados em 
participar podem fazer as 
inscrições e consultar o 
regulamento na secretaria 
paroquial.

PreséPiOs

Exposição de presépios em miniatura é atraçao no recinto São Vito Nesta sexta-feira será inaugurada a iluminação da decoração natalina

Peça teatral e musical 
“O Natal de são Fran-
cisco”

Seguindo a tradição 
anual, nesta sexta-feira 
(5) haverá a apresenta-
ção do teatro e musical “O 
natal de São Francisco”, 
a partir das 20 horas, na 
Igreja Matriz São Vicente 
de Paulo. A iluminação da 
igreja faz parte do teatro, 
e acontece no momento 
após o nascimento do Me-
nino Jesus, em que ele é 
levantado.

A encenação teve início 
no Recinto São Vito em 
2011 e era denominada “O 
presépio de São Francis-

co” – e a ideia da realiza-
ção foi do pároco Cônego 
Geraldo Carlos da Silva.

“A mensagem sem-
pre foi a mesma, mas a 
maneira de apresentar é 
que foi mudada. Se passa 
com uma teoria de dis-
puta entre classes sociais 
que São Francisco já 
se presenciava naquela 
época e ainda existe nos 
dias de hoje”, explica Re-
nan Matheus, secretário 

paroquial e pastoral.
Ele também comen-

ta que foi São Francisco 
quem criou o presépio, 
portanto, na peça teatral/
musical é demonstrado, 
de acordo com as sagradas 
escrituras, o nascimento 
de Jesus contado por São 
Francisco culminando em 
um“presépio vivo”.

Este ano, a peça ga-
nhou um novo nome a fim 
de mudar o público e para 

trazer ainda mais novi-
dades na peça. De acordo 
com o Cônego Geraldo, to-
dos os artistas são amado-
res, mas tudo está sendo 
preparado com muito ca-
rinho. “É uma preparação 
que acontece há mais de 
dois meses. Vai ser muito 
bonito e provavelmente 
teremos mais sessões. O 
figurino é um dos desta-
ques, pois está muito bem 
elaborado”, conclui. 

Ana Camila Campos

Ana Camila Campos
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UFEFCJ- 2 col por 13cmLICENÇA DA CETESB

CUME MASTER RECICLAGEM LTDA ME. torna público que recebeu da CETESB 
a renovação da licença de operação n° 03004636 válida até 13/11/2018 para a 
atividade de fabricação de artefatos plásticos, sito à Rua Pedro Costa Terclavers n° 
90, Bairro Socorro Pindamonhagaba/SP. 

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0000490-70.2008.8.26.0445

O(A) Doutor(a) HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, 
do Foro de Pindamonhangaba,da Comarca de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na 
forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) VICTOR HENRIQUE PAIXÃO MOSQUE, R: Mauro Araujo Albuquerque, 40, 
Conjunto Habitacional Terra do – CEP:12443-730, Pindamonhangaba-SP, CPF:371.214.418-02, 
RG: 427033809, que lhe foi proposta uma ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA por parte de BANCO FINASA S/A, alegando em síntese: que a requerente fi rmou com 
o requerido, em 17/07/2007, Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em garantia, 
no prazo de 42 (quarenta e dois meses), vencendo a primeira em 17/08/2007 e que a requerente 
deixou de cumprir as obrigações pactuadas desde 17/10/2007. Tal crédito destinou-se à aquisição 
de um veículo da marca Honda, modelo CG Titan KS, cor preta, ano/modelo 2007/2007, placa 
BYS8349, chassi 9C2KC08107R215519. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fl uirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os fatos 
articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma 
da Lei, sendo este Fórum localizado na Alcides Ramos Nogueira, 780, Mombaça – CEP:12421-010, 
FONE:(12) 3643-1602, Pindamonhangaba-SP.

COMUNICADO
O Coordenador da APTA e Diretor do Departamento de Descentralização 
do Desenvolvimento, faz saber que se encontra disponível para venda 
57 (cinquenta e sete) bovinos Machos e fêmeas da Raça Nelore no dia 
09/12/2014 a partir das 9:00 horas, no  Estábulo 11, situado a Estrada do 
Borba, s/nº, pertencente ao Polo Regional de Desenvolvimento Tecnológico 
dos Agronegócios do Vale do Paraíba – APTA,  Endereço  Avenida Prof. 
Manoel César Ribeiro, 1920, Bairro Santa Cecília – Pindamonhangaba-SP,  
telefone (12) 3642-1812 – 3642-1164. Havendo mais de um interessado, 
o critério de desempate será o de melhor oferta. Processo S.A.A. 
16.666/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

EDITAL Nº. 01/2015 – BOLSA DE ESTUDO

Estabelece critérios para inscrição e seleção de estudantes para bolsa de estudo de ensino técnico 
na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João Romeiro”.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, através da  Diretora do Departamento de Assistência 
Social da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Sra. Eliana Maria Galvão Wolff, no uso de 
suas atribuições e nos termos do Inciso IV do Artigo 2º da Lei nº 3.775 de 05 de março de 2001, 
resolve tornar públicos os critérios de inscrição e seleção de alunos para concessão de Bolsas de 
Estudo dos Cursos Técnicos de Administração e Segurança do Trabalho na Sociedade Civil de 
Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João Romeiro”, nas quantidades, a saber:

CURSO 
VAGAS 

DISPONÍVEIS 

Administração 15 

Segurança do Trabalho 21 

 
Poderá ocorrer alteração no nº de vagas disponíveis em razão de desistência ou reprovação as 
quais poderão ser supridas pelo presente Processo Seletivo, obedecida a classifi cação

As bolsas serão de 100% do valor do curso, sendo os alunos bolsistas isentos da taxa de matrícula 
e material pedagógico.
 Haverá reserva de 20% das vagas para pessoas portadoras de defi ciências, as quais não possuam 
características que as impeçam de cumprir as exigências do curso.

1- DAS INSCRIÇÕES

As inscrições serão feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba sito 
à Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400, Alto do Cardoso ou na Subprefeitura de Moreira 
César, no período 08/12 a 18/12/2014

2- DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

Poderão se inscrever os interessados que:

- possuírem Ensino Médio concluído ou estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio;
- residirem no Município de Pindamonhangaba há, no mínimo, 2 (dois) anos (2012,2013 e 2014) - 
possuírem renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo vigente.

3- DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO

:
3.1. –
 -  RG
- Comprovante de residência no Município há, no mínimo, 2 (dois) anos;
- Certifi cado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Escolar, caso esteja cursando a 3ª série 
do Ensino Médio, ambos em escola pública;
- Comprovante de renda de todos os moradores do domicílio (holerite atual, CPTS);
- Declaração de renda individual no caso de desempregado ou autônomo;
- Ficha de inscrição retirada no Protocolo, devidamente preenchida.

3.2. Os requerentes que não preencherem a fi cha de inscrição de forma correta, completa 
e fi dedigna, ou que não apresentarem toda a documentação necessária, terá seus pedidos 
indeferidos, automaticamente.

3.3. As pessoas portadoras de defi ciência deverão declarar sua condição no ato da inscrição, para 
fazer jus à vaga reservada, bem como, indicar a necessidade de prova ampliada e/ou acessibilidade.

4- DA SELEÇÃO

      4.1. Os inscritos serão submetidos a uma avaliação com questões objetivas de Português, 
Matemática e Conhecimentos Gerais/Atualidades.

     4.2. A avaliação será realizada no dia 21/12/2014, nas dependências do Colégio Comercial Dr. 
João Romeiro, localizado na Rua Senador Dino Bueno, 119 – Centro, com início às 9h e término 
às 12h.

    4.3. Os inscritos deverão indicar opção pelo curso a ser realizado de acordo com a disponibilidade 
de turma do colégio, devendo indicar ainda, no ato da inscrição, primeira e segunda opções.

5- DA TRIAGEM SOCIAL

Após avaliação prevista no item 4. “da Seleção” os classifi cados  serão submetidos a uma triagem 
social realizada pelo Departamento de Assistência Social da Prefeitura de Pindamonhangaba, 
devendo atender os seguintes requisitos:

- Renda familiar, per capita, de até 1 (hum) salário mínimo;

- Não ser, no momento, benefi ciário de outra bolsa de estudo;

- Não possuir outro curso técnico;

- Não ter outro membro da família bolsista na supracitada Escola.

6. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADOS

6.1. O resultado classifi catório será o de maior para a menor pontuação obtida na avaliação, 
observando ainda, a análise dos critérios da triagem social.

6.2. O resultado será publicado no Jornal Tribuna do Norte e divulgado na Secretaria do Colégio 
Comercial Dr. João Romeiro no dia 24/06/2014.
6.3. Do resultado caberá recurso no prazo máximo de 10 (dez) dias contado da publicação.

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. O candidato ao preencher seu formulário de inscrição, declara estar ciente e de acordo com 
as normas deste Processo, bem como serem corretas e verdadeiras todas as informações por ele 
prestadas.

7.2. A bolsa de estudo somente será válida para os cursos cujas turmas iniciantes completem 
número mínimo de 20 (vinte) matriculas previstas para a viabilidade da sua efetiva abertura e 
autorização para início das atividades.

7.3. Caso o aluno benefi ciário desista do curso após iniciadas as aula, a bolsa de estudo 
correspondente poderá se transferida para o classifi cado suplente até 30 (trinta) dias do início das 
aulas ou, decorrido este prazo, para classifi cado suplente que esteja 
regularmente matriculado no Colégio na mesma turma e curso do 
desistente ou, classifi cado suplente regularmente matriculado em curso distinto, obedecida à opção 
indicada na avaliação.

Para maiores informações, procurar o Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.

CRONOGRAMA:

Colégio Comercial   

Publicação 02/12/2014 e 
5/12/2014 

Período de inscrição 8/12/14 a 
18/12/14  

Prova 21/12/2014 

Resultado final / 
publicação 

09/01/2015 

Início das aulas 19/01/2015 

Vagas 
15 ADM 
21 SEG. 

TRABALHO 
 

 Pindamonhangaba, 02 de Dezembro de 2014

 ELIANA MARIA GALVÃO WOLFF

Diretora do Departamento de Assistência Social

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) Doutor(a) Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor 
de Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da 
Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre 
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) 
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) 
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especifi cados, juros de mora, correção monetária 
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto 
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens sufi cientes para satisfação do 
débito.

Executada: C S Bueno Equip. e Serv. Industriais Ltda Me
Documentos da Executada:  Nenhuma informação disponível
Execução Fiscal nº: 0510857-28.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00002417
Valor da Dívida: R$2.056,90

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2014.

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº:
0501548-22.2006.8.26.0445

Classe: Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo 
<< Nenhuma informação disponível >>

Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Requerido:
Escola Tecnprofi ssionalsanta Marcelina Sc Ltda

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0501548-22.2006.8.26.0445

O(A) Doutor(a) Hélio Aparecido Ferreira de Sena, MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de 
Execuções Fiscais, do Foro Foro de Pindamonhangaba, da Comarca de de Pindamonhangaba, do 
Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a(o) Escola Tecnprofi ssionalsanta Marcelina Sc Ltda, que lhe foi proposta uma ação 
de Execução Fiscal por parte de Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, alegando em síntese: 
Tramitam os autos de Ação de Execução, processo nº 3428/2007 que lhe move a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 07/11/2006, redistribuída 
em 18/07/2007, conforme petição inicial, referente a valores de ALVARÁ/TAXAS E LOCALIZAÇÃO 
E FUNCIONAMENTO, NA CONFORMIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 00012808. Deu-se 
à causa o valor de R$ 574,56 em 19/10/2006. . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 30(trinta) dias, que fl uirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos, pelo(a)(s) ré(u)(s), como verdadeiros, os 
fatos articulados pelo(a)(s) autor(a)(es). Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na 
forma da lei, sendo este Fórum localizado na Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, 
., Centro - CEP 12400-000, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP. 

Pindamonhangaba, 27 de março de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO 

                             EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especifi cados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
sufi cientes para satisfação do débito.

Executada: Manoel Jordão dos Santos & Irmão Ltda  
Execução Fiscal nº: 445012010511913
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$ 863,92 (Nov/10)

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especifi cados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
sufi cientes para satisfação do débito.

Executada: Barros Pereira & Cia Ltda  
Execução Fiscal nº: 445012010511882
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$ 1.042,96 (Nov/10)

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especifi cados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
sufi cientes para satisfação do débito.

Executada: Marcia de Carvalho Vieira  
Execução Fiscal nº: 4450120105117243
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$ 959,99 (Nov/10)

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especifi cados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
sufi cientes para satisfação do débito.

Executada: Cooperativa Transp. De Cargas em Geral Vale Paraíba Ltda  
Execução Fiscal nº: 445012010511383
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$ 2.039,81 (Nov/10)

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especifi cados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
sufi cientes para satisfação do débito.

Executada: JOSE DOS SANTOS PINDABA - ME  
Execução Fiscal nº: 0511143-06.2010 – Nº Ordem  8861/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$ 939,67 (Dez/10)

Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especifi cados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
sufi cientes para satisfação do débito.

Executada: Benedito Aparecido de Souza  
Execução Fiscal nº: 445012010510894
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$ 1.512,39 (Nov/10)

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO 

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Doutora Cláudia Aparecida de Araújo, MMª. JuÍza de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, 
do Foro Foro de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO 
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e 
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Fazenda do 
Estado de Sao Paulo, para cobrança de dívidas. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio 
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) 
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especifi cados, juros 
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens 
sufi cientes para satisfação do débito.

Executada: M Correa Tintas ME   
Execução Fiscal nº: 445012010510485
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

Valor da Dívida: R$ 1.126,48 (Nov/10)

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2014.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 12401-
900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min



Pindamonhangaba 5 de dezembro de 2014Tribuna do Norte 15

esportes
Subprefeitura 
constrói vestiários 
no Mantiqueira

Festival da Melhor idade 
terMina nesta sexta

Marcos Vinício cuba
* * *

a equipe da Subprefeitura está construin-
do, na quadra do mantiqueira, dois vestiários 
de 74m² com acessibilidade para as pessoas 
com deficiência no bairro. As obras tiveram 
início nesta semana e está na fase de demar-
cações.

o local servirá para a prática esportiva e 

diversos eventos e ações a serem realizadas 
pela comunidade. A quadra é resultado de uma 
parceria entre a Prefeitura e o Governo Federal.

A quadra do Mantiqueira também está re-
cebendo melhorias: conserto no alambrado, 
pintura e reforma em geral.

os serviços são essenciais para que os mo-
radores possam praticar esportes e ter mo-
mentos de lazer com os amigos e familiares. Funcionários trabalham na área externa da obra 

Marcos Vinício cuba

Marcos Vinício cuba
* * *

Nesta sexta-feira (5), às  
19 horas,  acontece o encer-
ramento do 2º Festival da 
Melhor Idade no ginásio da 
Associação Atlética Ferro-
viária. Evento organizado 
pela Secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer, por 
meio do Departamento de 
Lazer, que conta com a par-
ticipação dos moradores do 
município.  

Pessoas com 50 anos 
poderão participar  de um 

workshop  ministrado por 
um profissional renoma-
do em dança de salão. Os 
casais serão observados por 
muitas pessoas e poderão 
representar a cidade nas 
competições futuras.

O Festival da Melhor 
Idade é um evento que 
promove a integração e 
também divulga  as ativida-
des que são oferecidas pela 
Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer. O público 
pôde escolher uma das 14 
modalidades e se exercitar.

O evento teve início dia 
21 de novembro, quando a 
abertura foi abrilhantada 
pela Camerata Jovem de 
Pindamonhangaba, grupo 
de coreografia da Melhor 
Idade, dança cigana do Ins-
tituto Mística Gitana e pelos 
alunos do projeto Saindo 
das Ruas. 

os familiares dos 
participantes poderão 

conferir o evento

arquivo PMP

Basquete 
busca pódio 
na liga 
Paulista

o time masculino de 
basquete categoria sub 17 
disputa o 3º lugar da Liga 
Paulista, neste sábado (6), 
às 16 horas, no ginásio 
‘João do Pulo’, contra Dia-
dema.

Esta competição con-
tou com a participação de 
11 equipes de são Paulo. 
nas duas primeiras fases 
os representantes de Pin-
da fizeram boas partidas, 
mas, na semifinal, perde-
ram para Praia Grande 
por apenas dois pontos de 
diferença.

a equipe sub 17 de Pin-
damonhangaba está reve-
lando talentos e a maioria 
dos jogadores representou 
a cidade nos Jogos regio-
nais e nos Jogos da Juven-
tude. 

O time de malha Ferroviá-
ria/Sejelp venceu o primeiro 
desafio da final do Campeona-
to Paulista no último dia 30. O 
confronto foi contra Taubaté 
na raia da Ferroviária e leva-
rá o título quem for o melhor 
de três partidas.

No primeiro jogo os atle-
tas Rodrigo Soares, Adriano, 
Keny e Fusca derrotaram 
Taubaté pelo placar de 218 
x 112. Na segunda partida a 
cidade foi representada por 
Sérgio, Du, Emerson e Lucas 
Ouverney.

Nos primeiros lances Pinda 
abriu pequena vantagem de 
20 pontos no placar, diferença 
que nos últimos lances chegou 
a apenas oito pontos, porém os 
atletas mantiveram a tran-

quilidade e conquistaram a 
vitória por 228 x 206.

“Tenho 23 anos de malha 
e esse jogo vai ficar gravado 
na memória como uma das 
minhas melhores partidas. 
Pelas dificuldades, por termos 
mudado de campo no meio do 
ano. Independentemente do 
título, esse time é um dos me-
lhores entre os que já joguei, 
pela dedicação, garra, união e 
compromisso de todos”, disse 
Lucas Ouverney.

O segundo jogo da final 
acontece no domingo (7), às 9 
horas, em Taubaté. Em caso 
de empate Pinda  sagra-se 
campeã Paulista 2014. Se per-
der, a decisão irá para campo 
neutro, cabendo à Federação 
Paulista decidir o local.

da esquerda para direita: Fábio (taubaté), emerson (Pinda), 
Corvinho (taubaté) e lucas ouverney (Pinda)

Malha só precisa de empate 
para ser Campeã Paulista

Divulgação

Prefeitura oferece últimas vagas para Corrida de rua
Marcos Vinício cuba

* * *
o encerramento do 

circuito corrida de rua 
da secretaria de Juven-
tude, Esportes e Lazer 
da Prefeitura de Pinda-
monhangaba será neste 
domingo (7). as largadas 

as largadas acontecem 
a partir das 18 horas, 
na praça do Cisas

Divulgação

acontecem a partir das 
18 horas, na praça do ci-
sas, em Moreira césar. 
ainda há algumas vagas, 
interessados devem pro-
curar o centro de Treina-
mentos Luiz Caloi, das 15 
às 20 horas, e apresentar 
o rG. 

Podem participar atle-
tas das categorias pré-
mirim a veteraníssimo. a 
entrega dos números será 
feita entre às 17 horas e 
17h45. Além da premiação 

da 5ª Etapa, atletas que 
tiveram maior pontuação 
em todas as etapas serão 
agraciados.

Dia do Brincar
O dia 7 de dezembro, 

a partir das 17 horas, em 
Moreira césar, as crianças 
poderão se divertir com 
o “Dia do brincar” ofere-
cido pelo Departamento 
de Lazer. Haverá pintura 
no rosto, estações, pernas 
de pau, touro mecânico e 
brinquedos infláveis.
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PINDAMONHANGABA

Festival de natação 
reúne dezenas de atletas

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

Pindamonhangaba promove 
o Festival de Natação no sába-
do (6) e domingo (7) nos quatro 
polos esportivos. O evento tem 
o objetivo de promover a inte-
gração de alunos para uma de-
monstração do que aprenderam  
durante o ano.

Os participantes têm entre 7 
e 17 anos e fazem as aulas com 
um dos 21 professores em uma 
das  piscinas: Araretama, “João 
do Pulo”, Cidade Nova e “Zito”.

Neste sábado o festival será 
realizado no Araretama, às 9 
horas, e no “João do Pulo”, às 14 
horas; no domingo,  no Cidade 
Nova, às 9 horas, e no “Zito” às 
14 horas.

O evento será realizado com 
as provas de 14, 25 e 100 metros 
nos nados crawl, costas, peito e 
borboleta. Os alunos são orientados por professores especialistas na modalidade

Divulgação

DANÇARINOS E BAILARINOS SÃO 
CONVIDADOS PARA SELETIVA DE COREOGRAFIA

MARCOS VINÍCIO CUBA
* * *

Dançarinos e bailarinos, ou 
as pessoas que gostam de dan-
çar, que tenham no mínimo 
59 anos, estão convidados a 
participar da seletiva de core-
ografia que será realizada na 
terça-feira (9), às 15 horas, no 
salão de ginástica do Centro 
Esportivo ‘João do Pulo’. Os 
concorrentes serão observa-
dos por uma equipe técnica e 
artística.  

Interessados devem compa-
recer com traje esporte, RG e 

ter disponibilidade de horários 
para frequentar os ensaios du-
rante a semana, no período da 
manhã.

De acordo com a professora 
responsável pela modalidade, 
serão selecionados 16 compo-
nentes para representar a equi-
pe de coreografi a nos Jogos 
Regionais do Idoso de 2015. 
Mais informações pelo telefone 
3648-2248.

Equipe de coreografi a 
abrilhanta inaugurações e 

solenidades

Divulgação 

A Liga Pindamonhangaben-
se está com inscrições aber-
tas para o Concurso Rainha 
e Princesas do Futebol. As 
inscrições são gratuitas e 
devem ser feitas na sede da 
instituição (rua Álvaro Leme 
Celidônio, 112, Quadra Cober-
ta), de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 12 horas ou das 14 
às 19 horas, com Tatiana. As 
candidatas devem ter mais de 
16 anos, levar uma foto de 
corpo inteiro ou 3x4 e repre-
sentar uma das equipes da 
cidade. As que não tiverem 
clubes podem participar do 
mesmo modo, basta solicitar 
que a Liga escolha um time 
para elas.

CERIMÔNIA COM SHOW E 
DESFILE DAS MUSAS
A cerimônia de escolha da 

rainha e das duas princesas 
do futebol acontece dia 13 de 
dezembro, a partir das 19 horas, 
no ginásio da Ferroviária. De 
acordo com o presidente da 
instituição, Vlamir Lucas, o Ma-
carrão, o evento contará com o 
desfi le das beldades, música ao 
vivo e muita diversão. “Vamos 
fazer uma grande festa para 
escolhermos as nossas repre-
sentantes no ano de 2015. Os 
clubes, os atletas e os amantes 
do futebol merecem acompa-
nhar a escolha das gatas do fu-
tebol”. Macarrão disse que, além 
da coroa e da faixa, a rainha vai 
receber R$ 1.000 e uma viagem 
com tudo pago para o parque 
temático Beto Carreiro World, 
na Praia da Armação de Penha
-SC. Segundo ele, cada princesa 
vai ganhar R$ 500.

As candidatas 
devem ter mais 
de 16 anos

Musas do futebol devem 
se inscrever na Liga

Divulgação

SUB 9

SÁBADO (6)

Santos x São Paulo
LOCAL: Morumbi
HORÁRIO: 9h
 
PS Gerezim x Ferroviária
LOCAL: Azeredo
HORÁRIO: 8h15
 
Jardim Regina x T. dos Ipês
LOCAL: Azeredo
HORÁRIO: 9h15

 
SÊNIOR 35

DOMINGO (7), 
jogos a partir das 8h45

Cidade Nova x Bela Vista
LOCAL: Cidade Nova
 
Jardim Rezende x Ferroviária
LOCAL: Jardim Resende
 
Independente x Pindense
LOCAL: Estrela (Bosque)
 
Afi zp x Jardim Cristina
LOCAL: Afi zp
 
FOLGA: Terra dos Ipês
 

COPA GUGA 
(Quartas de fi nais 
- Jogo de Ida)

DOMINGO

Sapopemba x União R8
LOCAL: Azeredo
HORÁRIO: 9h45
 
100 Nome x Santa Cruz
LOCAL: Zito
Horário: 9h45
 
Taipas x Vila São José
LOCAL: Azeredo
HORÁRIO: 15h45
 
Ipê II x Mantipê
LOCAL: Macedão
HORÁRIO: 15h45
 
 
COPA GIBA SÊNIOR 50

DOMINGO

C. Alegre x Independente
LOCAL: Quirinão
HORÁRIO: 10h
 
Flamengo RBS x Maricá
LOCAL: Vera Assoni
HORÁRIO: 8h30
 
Borracharia Chafariz x 
Esplanada Santa Terezinha
LOCAL: Afi zp
HORÁRIO: 9h40

RODADAS 
DESTE FINAL DE 
SEMANA (6 E 7 DE 
DEZEMBRO)

FUTEBOL




