
FUNDAÇÃO  DR .  JOÃO  ROMEIRO Nº 8.551Ano 134

PINDAMONHANGABA 17 DE JUNHO DE 2015QUARTA-FEIRA

Tribuna do Norte

QUINTA-FEIRA

PREDOMÍNIO DE SOL A 
MAIOR PARTE DO PERÍODO

14º 26º
UV 5

PREVISÃO DO TEMPO

Pinda participa da maior 
aula de natação do mundo

Pindamonhangaba partici-
pa da maior aula de natação do 
mundo nesta quinta-feira (18), 
com objetivo de conscientizar 
as pessoas sobre a importância 
do esporte como forma de evi-
tar mortes por afogamentos em 
crianças. O evento é gratuito, 
destinado a crianças de um a 11 
anos, e acontece na academia 
Acquademia. A ação faz parte da 
The World’s Largest Swimming 
Lesson – programa que acon-
tecerá simultaneamente em 52 
cidades do Brasil e em 23 países.

PÁGINA 3

Evento visa ensinar técnicas de natação para que as crianças não se afoguem

Cidade 
incentiva 
produção 
de peixes

O curso de Tratamen-
to de Resíduos Sólidos 
na Psicultura promovido 
na última semana pelo 
Polo Regional do Vale do 
Paraíba e pela Agência 
Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios estimula 
produtores a aumentar a 
produção de pescado em 
Pindamonhangaba.

PÁGINA 2

Os jovens Rafael de Carvalho e 
Helen Gabriele Duarte foram eleitos 
Mister e Miss Etec 2015 na semana 
passada.

Eles venceram um concurso com 
outros 23 concorrentes, e que teve uma 

seletiva com grande parte dos alunos 
da Etec - Escola Técnica Estadual João 
Gomes de Araújo.

Após a conquista, ambos pensam em 
seguir carreira como modelos. Para Ra-
fael Carvalho, a passarela era um sonho 

distante, porém o resultado anima o es-
tudante de mecânica a seguir em frente. 
Para a Helen Gabriele, que estuda nutri-
ção, se surgirem novas oportunidades, 
vai desfi lar novamente.

PÁGINA 3

RAFAEL E HELEN GABRIELE SÃO 
ELEITOS MISTER E MISS ETEC

A Casa Transitória Fa-
biano de Cristo, por meio 
do projeto Espaço da 
Criança ‘Anália Franco’, 
realiza aos sábados várias 
atividades voltadas para 
as crianças assistidas e 
também para as mães. 

Para os matriculados 
entre quatro e 15 anos há 
ofi cinas, artesanato, jo-
goteca, esporte e outras 
atrações; para as mães, há 
palestras sobre saúde da 
mulher, prevenção às dro-
gas, e ofi cinas profi ssiona-
lizantes.

PÁGINA 3

‘ANÁLIA 
FRANCO’ 
PROMOVE 
OFICINAS 
PARA MÃES

Divulgação

Luis Cláudio Antunes/PortalR3

Com beleza 
e simpatia, 
os jovens 
encantaram o 
júri e a plateia
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Benedito Irineu

o filósofo e materia-
lista francês AN-

dRÉ ComTE-SPonViLLE, 
nascido em 1952, membro 
do Comitê Consultivo Na-
cional de Ética da França, 
autor de “O Capitalismo e 
a Moral” escreveu que a 
Filosofia carrega consigo 
uma prática revelada por 
meio de discursos e racio-
cínio, cujo objeto é a vida, 
o meio é a razão e o fim é 
a plenitude da felicidade. 
Isto posto, não podemos 
esquecer que o proces-
so filosófico representa a 
busca da sabedoria, o que 
difere do conhecimento.
Quando tentamos des-

velar o significado do co-
nhecimento, num sentido 
amplo (sensu  lato) temos  
a noção que ele é um ato 
perceptivo ou consciên-
cia que se tem de algo, 
por exemplo: como obter 
prata a partir da bauxita, 
como se chegar ao pan-
tanal. Essa consciência, 
como se vê, é advinda de 
uma experiência que pode 
ou não estar carregada de 
erros ou equívocos.

Entretanto, num sen-
tido mais restrito (“sensu 
strictu”) o conhecimen-
to significa consciência 
de algo que realmente é, 
melhor dizendo: a verda-

de, isto para se opor ao 
conhecimento ilusório ou 
que está carregado de 
enganos e falácias. As di-
ferentes áreas da Ciência 
procuram esse entendi-
mento, qual seja: buscar 
saber com solidez, com 
argumentos bem funda-
mentados, o que os gre-
gos chamavam de EPIS-
TEME, que, nos dia atuais 
tomou o significado de 
saber científico, daí exis-
tir esse campo fascinante 
de estudos denominado 
EPISTEMOLOGIA  ou Teo-
ria do Conhecimento. Ca-
minhando pelos meandros 
da História, observamos 

que a filosofia corre inces-
santemente atrás desse 
“sensu strictu” há mais 
de dois mil anos, numa 
época em que filosofia e 
ciência eram tudo “junto 
e misturado” como dizem 
os jovens de hoje. É im-
portante salientar que os 
Filósofos, apoiando-se no 
processo racional, sempre 
tentaram explicar os fenô-
menos naturais e huma-
nos sem recorrer a deu-
ses e mitos e, mais ainda, 
procuraram um “conheci-
mento além do conheci-
mento”, um conhecimento 
integrador que tem como 
grande finalidade esta-

belecer lucidez em meio 
à tempestade existencial 
dos seres humanos. Esse 
conhecimento é a SABE-
DORIA.

O processo inerente   à 
SABEDORIA é lento, pro-
gressivo, envia-nos para 
aquelas chamadas “ Ques-
tões Filosóficas”,  para as 
quais não existem respos-
tas racionais definitivas, 
a saber: “Qual o sentido 
da existência?”, Qual o 
lugar do ser humano no 
Universo?”. Aqui, vamos 
observar o filósofo que, 
por definição, “tem amor 
ao saber “que é o próprio 
significado da filosofia, 

se observamos a origem 
grega do termo. Assim, 
apreciamos o filósofo “es-
pantar-se” “ intrigar-se” 
com os fatos mais simples 
do cotidiano, e, com men-
te aberta, questiona as 
respostas que a Ciência 
ou o senso comum ofere-
cem aos fatos que obser-
va. Exerce, pois,  sobre-
tudo uma função crítica 
ou analítica, necessitando 
para tal , como já men-
cionado, ter uma mente 
aberta, sem preconceitos, 
para caminhar em busca 
da visão de um mundo 
verdadeiro ou próximo da 
verdade.

        FILOSOFIA E SABEDORIA

Pesquisadores da cidade participam 
de curso sobre Piscicultura

Os trabalhadores 
da Hton decidiram 
manter, na segunda-fei-
ra (15), a greve iniciada 
na tarde de sexta-feira 
(12), por falta de paga-
mento de salários, além 
de outros problemas.

De acordo com o 
Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Pindamo-
nhangaba-CUT, os 25 
funcionários estão 
com dois meses de sa-
lários atrasados. 

Há uma semana, no 

dia 8, uma paralisação 
já havia sido feita para 
pressionar a Hton a pa-
gar ao menos os salários.

Segundo a direção 
da empresa, a ausên-
cia de pagamentos 
não atinge os 25 fun-
cionários, mas sim 
uma parte deles ligada 
a uma divisão de tec-
nologia da empresa. A 
Hton informou ainda 
que pretende quitar 
os débitos até o fim da 
semana.

Diversos pesquisado-
res de Pindamonhangaba 
participaram do curso de 
Tratamento de Resíduos 
Sólidos na Piscicultura 
Tecnologias Viáveis na 
última quinta-feira (11), 
produzido e realizado pelo 
Polo Regional do Vale do 
Paraíba e a Apta – Agência 
Paulista de Tecnologia dos 
Agronegócios.

O curso foi ministrado 
na cidade de Tremem-
bé com o objetivo de de-
monstrar o aumento da 
produção de pescado para 
alimentação, e ao mesmo 
tempo, o prejuízo com a 
grande quantidade de re-

síduos que se formam. 
Foram apresentadas 

técnicas viáveis para o 

tratamento de resíduos 
sólidos do processamen-
to do pescado e dicas 

para que estes processos 
não interfiram no meio 
ambiente.

Trabalhadores da Hton fazem 
greve por falta de salário

Um motociclista de 
41 anos morreu após um 
acidente na madruga-
da da última terça-fei-
ra (16) na via Dutra em 
Pinda. A ocorrência foi 
registrada por volta das 
3 horas na altura do km 

99, sentido São Paulo. 
De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal, o 
condutor perdeu o con-
trole do veículo e caiu na 
pista, sendo atropelado 
por carros que seguiam 
pela rodovia. 

Polícia Civil prende 
envolvido em homicídio

A Polícia Civil concluiu a 
investigação que envolve a 
morte de um rapaz ocorrido 
dia 8 de maio, em Moreira 
César. O setor de investiga-
ções do 2º Distrito de Policia 
identificou e prendeu na tar-
de da última sexta-feira (12) 
uma segunda pessoa envol-
vida no homicídio.

O crime ocorreu por volta 
das 20h30, na avenida Joa-
quim Garcia de Paula, no Li-
berdade II. De acordo com o 
o delegado do 2º DP, Dr. Mi-
guel Jacob Felipe Neto, com 
os criminosos identificados 
e presos, nos próximos dias 
será efetuada a reconstitui-
ção do crime.

Motociclista morre 
após acidente na Dutra

Depois de muita polêmica, o Governo resol-
veu suspender novamente por mais 90 dias 
a obrigatoriedade de adoção de um novo tipo 

de extintor de incêndio para veículos, com a chamada 
carga ABC.

O equipamento é usado para apagar incêndios propa-
gados em materiais sólidos, como bancos e o painel do 
automóvel e agrega poder ao modelo anterior, chamado 
BC, que era apropriado ao combate de chamas causadas 
por líquidos inflamáveis como gasolina e querosene.

A decisão, do início desta semana, foi tomada mais 
uma vez pelo Ministério das Cidades em acordo com o 
Denatran – Departamento Nacional de Trânsito.

A mudança estava prevista em uma resolução de 
2009, e passou a valer a partir de 1º de janeiro de 2015.

Mas faltou planejamento e bom senso para o Gover-
no. Por mais que a resolução existisse desde 2009, o 
Governo não fez campanhas para informar a população 
sobre a exigência. Além disso, também não existiu orga-
nização nos procedimentos de produção, distribuição e 
venda do produto – atos que deveriam ter a proximida-
de do Governo com as empresas do setor.

Aliás, esse é um dos principais fatores que motiva 
a nova decisão do Ministério das Cidades: como exigir 
um produto do consumidor (condutor) se ele não exis-
te para comprar? Realmente foi uma imposição para 
‘prender’ o motorista dentro de casa.

Os carros modelos novos, produzidos após 2009, já 
vêm ou deveriam vir com os extintores ABC, porém e os 
antigos? O que fazer, como fazer?

Entre os benefícios do novo extintor, segundo o Go-
verno, estão o maior prazo de validade do equipamento, 
que passará de três para cinco anos, e maior abrangên-
cia de uso.

Mas aí fica a pergunta: haverá o produto no merca-
do?

Ao que parece, esta medida tem cheiro de ‘conver-
sa para boi dormir’. Lembram da exigência (ainda em 
vigor) de placa, retrovisor e buzina para bicicletas, que 
virou lei em 2007? Pois é… não pegou. Assim como não 
pegou o uso do Kit de primeiros socorros no carro... que 
muitos recém habilitados talvez nem imaginam que um 
dia já foi exigida.

Só esperamos que não pegue fogo no carro de nin-
guém. Porque é bem da verdade que o motorista vai es-
perar os minutos finais para ir atrás do extintor e, ao 
que tudo indica, não o trocará após os cinco anos de va-
lidade…

Além disso, aproveitando o tema, o Detran está 
lançando uma campanha de orientação aos motoris-
tas porque há empresas que estão vendendo extinto-
res velhos como se fossem novos. Só faltava essa. O 
condutor paga lá seus R$ 150 no produto e recebe o 
item fora da validade. É, muita coisa deve ser corri-
gida antes de obrigar o ‘pobre’ do motorista a usar o 
novo modelo.

Vai ficar pra história

Com nova prorrogação, uso do extintor 
ABC pode ficar no esquecimento

Benedito Irineu

Divulgação
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COTIDIANO

Após eleitos, Miss e Mister 
Etec pensam em nova carreira

AIANDRA ALVES MARIANO
***

Após serem escolhidos Miss e 
Mister Etec 2015, os estudantes 
Helen Gabriele Duarte e Rafael 
de Carvalho já pensam em pros-
seguir numa nova carreira. 

Desde que desfi lou pela pri-
meira vez, na semana passada, e 
venceu o concurso, Rafael pensa 
em novos projetos: “Subir na pas-
sarela foi algo que eu nunca tinha 
imaginado, mas foi ótimo. Nunca 
soube muito bem o que quero do 
futuro, mas se tiver mais oportu-
nidades de desfi lar, eu vou gostar 
muito”, afi rma ele, que tem 17 
anos e cursa mecânica na Etec – 
Escola Técnica Estadual João Go-
mes de Araújo.

Rafael conta que só aceitou 
participar do concurso por pres-
são dos colegas: “As meninas fa-
laram que eu devia participar e 

alguns colegas duvidaram que eu 
teria coragem. Eu decidi ir pra 
provar que sou capaz de apren-
der e fazer algo novo. Pra mim, 
foi uma superação aprender a 
desfi lar, a olhar para os jurados. 
Fiz meu melhor e fi quei muito fe-
liz com o resultado”.

Helen, que estuda nutrição, 
apesar de demonstrar muita se-
gurança e desenvoltura na pas-
sarela, também teve sua pri-
meira experiência no concurso. 
“Foi minha primeira vez, mas se 
surgir novas oportunidades, vou 
aceitar, porque foi inesquecível”, 
ressaltou logo após ser coroada a 
nova Miss Etec. 

O concurso, que aconteceu 
na quinta-feira (11) é parte 
de um projeto pedagógico 
interdisciplinar capitaneado 
pelas professoras Lucia Viei-
ra Cypriano, Isolina de Oli-

veira Souza e Denise Macruz.
A ação visa criar um vinculo 

de afetividade entre os alunos e 
promover a integração entre es-
cola, família e comunidade. 

Na grande fi nal, 16 meninas e 
nove rapazes disputaram o título 
e desfi laram para um corpo de 
jurados em três trajes: o primei-
ro fazia alusão ao curso que estu-
dam; o segundo foi o traje espor-
te e o último, um traje de gala.

Além de Helen e Rafael, os es-
tudantes Artur Stanchi e Layana 
de Souza receberam o título de 
Príncipe e Princesa da Escola. Ar-
tur e Ana Júlia Xavier foram eleitos 
os mais simpáticos. Rafael e Laya-
na foram os vencedores numa vo-
tação pelas redes sociais.

Os ganhadores ganharam di-
versos brindes, como bicicletas, 
books fotográfi cos, roupas, calça-
dos, academia grátis, e etc.

Projeto Espaço da Criança 
“Anália Franco” promove 
ofi cinas para mães

O projeto Espaço da 
Criança “Anália Fran-
co” da Casa Transitória 
Fabiano de Cristo de 
Pindamonhangaba pro-
move, aos sábados, ati-
vidades voltadas para 
as crianças assistidas e 
também para as mães. 
A iniciativa tem, entre 
seus objetivos, fortale-
cer o vínculo da criança 
com a escola e a família. 
Diante desse propósito 
diversas ações são de-
senvolvidas. Os alunos 
matriculados na faixa 
etária de 4 a 15 anos 
participam de ofi cinas, 
como as de vida e ci-
dadania, artesanato, 
jogoteca, futebol, entre 
outros.

Para as mães, são 
realizadas palestras 
referentes à saúde da 
mulher, prevenção às 
drogas, educação dos fi -
lhos entre outras e, nes-
te ano, participam da 
ofi cina ministrada pela 

educadora Maria Luíza. 
Em cada ofi cina com 

duração de três encon-
tros, as participantes 
aprendem a fazer sabo-
nete líquido e em barra, 
aromatizadores, sachês, 
porta níquel, carteira 
mágica e porta recados 
para geladeira. A partir 
da confecção desses ma-
teriais é possível apren-
derem a calcular os gas-

tos e valor de venda, 
gerando renda às famí-
lias, além de promover a 
rede de apoio entre elas 
e desenvolver a autoes-
tima, já que começam a 
reconhecer suas capaci-
dades.

A casa transitória fi ca 
na rua Guaratinguetá, 
555, Crispim. Mais in-
formações pelos telefo-
nes 3642-6277.

Pinda terá maior aula 
de natação do mundo

P i n d a m o n h a n g a b a 
participará da maior aula 
de natação do mundo (The 
World’s Largest Swim-
ming Lesson – WLSL) 
nesta quinta-feira (18), às 
10 horas. Simultaneamen-
te 52 cidades do Brasil e 
23 países estarão na mes-
ma atividade em parques 
e academias aquáticas.

O objetivo é conscien-
tizar e gerar a atenção  
das pessoas sobre a im-
portância vital de ensinar 
as crianças a nadar para 
ajudar a prevenir afoga-
mento, principal causa de 
morte entre os que têm 
entre um e cinco anos de 
idade.

Em 2014, o WLSL le-
vou pela quarta vez conse-
cutiva a ação ao Guinness 
Book como a maior aula 
simultânea de natação 
registrada, com mais de 
36.564 participantes em 
22 países. Com esta edi-
ção, a meta é conseguir o 
6º Recorde Mundial.

O programa WLSL é 
regido pela World Wa-
terpark Assossiation dos 
Estados Unidos, com 
apoio de organizações 
líderes em segurança 
aquática, e que no Brasil 
é o Instituto de Natação 
Infantil.

Pesquisas revelam que 
a prática da natação nes-
sa faixa etária auxilia nas 
habilidades motoras, im-
pacto na respiração devido 
à asma, melhoramento de 
mobilidade e força às crian-
ças com defi ciência física. 

Podem participar do 
evento em Pindamo-
nhangaba, crianças de 
um a 11 anos de idade. 
A aula será fotografa-
da, gravada e televisio-
nada. As imagens serão 
postadas no Youtube, 
Facebook e no site da 
academia Acquademia 
(http://acquademiapin-
da.com.br).

A academia fi ca na av. 
Antonio Cozzi, 787 – Les-
sa. Mais informações pe-
los telefones (12) 3642-
6854 e (12) 3642-4771.

Helen 
Gabriele 
Duarte, 
estudante 
de Nutrição 

Rafael de 
Carvalho, 

aluno de 
Mecânica

Aiandra Alves Mariano

Portal R3

Portal R3

Evento é gratuito e destinado às crianças

As ofi cinas são gratuitas e duram três horas

As 16 meninas e os oito rapazes durante apresentação ao corpo de júri, que avaliou os estudantes na passarela

Divulgação

Divulgação
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

AssessoriA de ComuniCAção
Assistentes de imprensA pArlAmentAr: Luiz CArLos Pinto (mtb 32.783)

e robson Luís monteiro (mtb 18.021)

teLefones:
(12) 3644-2275 e 3644-2279
www.CAmArAPindA.sP.gov.br

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

Fale com o vereador:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262

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

Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto

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

e-mail: professorosvaldo@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 osValdo

Vereador ricardo Piorino (segundo da dire ita Para a esquerda), a 
secretária de saúde, sandra tutihashi ,  a diretora de assistência à 
saúde,  Maristela luzia e o Pastor fel iPe feitosa
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Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça 
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

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

Vereador MartiM cesar 

O verea-
dor Dr. Mar-
c o s  A u r é -
lio Villardi 
(PR) ,  sem-
pre atuante 
e participati-
vo, continua 
a luta para 
melhorar  a 
s a ú d e  d o s 
cidadãos de 
P i n d a m o -
n h a n g a b a . 
E l e  e s t e v e 
reunido na última quarta-
feira, dia 27 de maio, com 
os membros do Conselho 
Municipal de Saúde e, tam-
bém, com representantes 
da Secretaria da Saúde da 
cidade. Além do vereador 
Dr. Marcos Aurélio Villar-
di, participaram da reunião 
os integrantes da Comis-
são da Saúde da Câmara, 
vereadores José Carlos 
Gomes - Cal e Roderley 
Miotto.

Na ocasião, foram dis-
cutidos termos sobre a 
implantação de várias me-
lhorias e também a organi-
zação na área da saúde do 
município, em especial, a 
entrega e o funcionamento 
do Pronto Socorro Infantil.

A reunião foi realizada 
com o intuito de atender 
aos pedidos dos cidadãos 

Na última sexta-feira, 
dia 12/06, o vereador 
Ricardo Piorino (PDT) 
recebeu em seu gabinete 
a Secretária de Saúde do 
Município, Sra. Sandra 
Tutihashi, e a Diretora 
de Assistência à Saúde, 
Sra. Maristela Luzia, 
bem como o Pastor Feli-
pe Feitosa e a secretária 
Sra. Netinha, ambos da 
Igreja Adventista do Sé-
timo Dia, ocasião em que 
foi firmado um compro-
misso referente a diver-
sas ações conjuntas, em 
benefício da população 
de Pindamonhangaba.

Segundo o vereador, 
ficou acertado que, entre 
os dias 18 e 24 de julho do 
corrente ano, um grupo 
de jovens voluntários da 
Igreja Adventista, mer-
gulhados num espírito 
de solidariedade, estarão 

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

Dr. Marcos Aurélio se reúne 
com Conselho Municipal e 
com a Secretaria de Saúde
A intenção dA reunião foi resolver os problemAs 

de sAúde dA nossA cidAde, principAlmente, 
o funcionAmento do pronto socorro infAntil 

que é umA lutA incAnsável do vereAdor

de Pindamonhangaba, que 
relataram ao vereador Dr. 
Marcos Aurélio as dificul-
dades que enfrentam para 
conseguir alguns exames e 
atendimentos, já que hoje 
se encontram longe atingir 
a demanda em nossa cida-
de. Após o encontro, ficou 
decidido que, no dia 09 de 
junho, terça-feira, aconte-
cerá outra reunião para que 
seja discutir e solucionar 
os assuntos abordados na 
reunião passada.  “A saúde 
dos pindamonhangabenses 
sempre foi e será a mi-
nha prioridade. Fizemos 
esta reunião no intuito de 
melhorar a vida de todos 
p indamonhangabenses , 
pois a saúde tem que estar 
em primeiro lugar”, enfati-
zou o vereador Dr. Marcos 
Aurélio.

Ricardo Piorino recebe 
Secretária de Saúde e Pastor da 
Igreja Adventista em seu gabinete

“A reunião entre o vereAdor piorino, 
A secretáriA sAndrA e o pAstor felipe 

feitosA foi AltAmente produtivA”

envolvidos diretamente 
na “Semana Jovem”, 
numa campanha voltada 
à doação de sangue, com 
apoio da Secretaria de 
Saúde do Município.

“Trata-se de um com-
promisso  sé r io ,  com 
total demonstração de 
amor ao próximo, cuja 
finalidade principal é 
salvar vidas”, comentou 
o vereador.

Ricardo Piorino apro-
veitou a ocasião para 
ag radece r  a  a t enção 
que foi dispensada pela 
Secretár ia  de  Saúde, 
bem como pela dire-
tora, e ainda à Igreja 
Adventista, na pessoa 
do Pastor Felipe Feitosa 
e secretária Netinha, os 
quais não têm medido 
esforços para trabalhar 
em benefício do povo de 
Pindamonhangaba.
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O vereador Martim Cesar 
(DEM) solicita ao prefeito 
Vito Ardito, providências 
junto ao departamento com-
petente, para que sejam 
feitas as trocas de lâmpadas 
queimadas da quadra polies-
portiva localizada na rua 
Elpídio Sales Duarte, no Lo-
teamento Residencial Jardim 
Imperial. O vereador alega 
que a falta de iluminação 
adequada, coloca em risco 
a segurança dos esportistas 
que fazem uso do local.

Ouro Verde
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao Executivo 
é de providências junto ao 
departamento competente, 
para que também seja rea-
lizada a troca de lâmpadas 
queimadas na rua Marcolino 
Silva, na altura do nº 36, e 
na rua Francisco de Assis 

Martim Cesar pede troca 
de lâmpadas queimadas na 
quadra do Jardim Imperial

César, altura do nº330, no 
Loteamento Residencial 
Ouro Verde. A falta de ilu-
minação coloca em risco a 
segurança dos moradores 
da região.

Campo Alegre
O vereador Martim Cesar 

também solicita ao prefeito 
Vito Ardito, providências 
para que sejam feitos estudos 
visando a possibilidade da 
rua Soldado Roberto Mar-
condes, no bairro Campo 
Alegre, se tornar mão única 
especialmente no trecho 
estreito localizado em frente 
a Diretoria de Ensino e nos 
fundos da Escola Ryoiti 
Yassuda. O vereador alega 
que o estacionamento de ve-
ículos nos dois lados da via, 
coloca em risco a segurança 
dos alunos, professores e 
moradores.

A Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba 
através do Requerimento 
nº 576/2015, de autoria do 
Vereador Professor Osvaldo 
Macedo Negrão (PMDB) 
homenageou o atleta Pin-
damonhangabense Christian 
Rodrigues Sotero na sessão 
do último dia 25 de maio.

O atleta representou 
Pindamonhangaba na cidade 
de Florianópolis, no dia 24 
de maio de 2014, na prova 
de IROMAM BRASIL que 
contou com a participação 
de 2.000 atletas de todo o 
Brasil e do mundo, termi-
nando a prova em 56º lugar 
na categoria de 25 à 29 anos 
e 679º na classificação geral.

Christian Rodrigues So-
tero nascido e criado em 
Pindamonhangaba, iniciou 
sua formação esportiva na 
escolinha de natação da 
Secretaria de Esportes e 
representou a cidade em 
diversos campeonatos e 
categorias. No ano de 2012 

Câmara homenageia 
o atleta Christian 
Rodrigues Sotero

iniciou um trabalho com 
triatletas, onde surgiu o 
interesse em participar das 
provas de Triátlon e no ano 
de 2014 fez sua inscrição 
para o IROMAM.

Às seis horas da manhã 
foi dado o início à prova 
onde o atleta Pindamonhan-
gabense participou, levando 
11 horas e 14 minutos para 
completar o percurso que 
consiste em 3.800 metros de 
natação, 180 km de ciclismo 
e 42 km de corrida.

“É com grande honra que 
hoje a Câmara de Vereado-
res concedeu o Diploma de 
Honra ao Mérito ao espor-
tista Christian Sotero, por 
ter sido o primeiro atleta 
de Pindamonhangaba a 
concluir com êxito uma 
prova de superação tão 
grande como esta que é a 
do IROMAM BRASIL e 
tendo assim dignificado o 
nome do esporte de nossa 
cidade”, finalizou o Verea-
dor Professor Osvaldo.

O vereador Roderley Miot-
to (PSDB) encaminhou o 
Requerimento nº 533/2013 
ao Governador Geraldo Al-
ckmin, solicitando estudos 
para obras de duplicação e 
melhorias da estrada SP-62, 
antiga estrada Rio-São Pau-
lo, no trecho compreendido 
entre Pindamonhangaba e 
Aparecida, ligando ainda a 
cidade de Roseira. A obra saiu 
do papel, e já começaram a 
recuperação da estrada, com 
a recomposição do leito viário 
e o recapeamento no trecho 
entre o bairro Mantiqueira, em 
Pindamonhangaba, até a en-
trada da cidade de Aparecida.

Desde que assumiu seu 
mandato, o vereador Roder-
ley Miotto vem cobrando do 
Governo do Estado melhorias 
nas estradas que cortam o nos-
so município, pois muitas se 
encontram em péssimo estado 
de conservação. 

A Estrada Velha, como é 
conhecida a SP 62, é muito 
utilizada por romeiros de toda 
a parte do País e até correm 

Roderley Miotto 
comemora início das 
obras na SP 62

risco de vida ao andarem na 
estrada dividindo a mesma 
com ciclistas e motoristas e 
com esta obra esperamos que 
tenha mais segurança para os 
munícipes e romeiros que a 
utilizam. “Estou satisfeito e 
feliz com o início das obras 
e aguardo também as obras 
na rodovia Amador Bueno da 
Veiga, que liga Pinda à Tauba-
té pela estrada velha, pedido 
este que fiz através do reque-
rimento nº 535/2013. Estas 
obras são importantes porque 
trazem melhorias e segurança 
aos moradores e turistas que 
trafegam por estas rodovias”, 
diz Roderley Miotto.

Estrada do Pinga
O vereador Roderley 

Miotto pede ao Executivo 
melhorias para a Estrada Mu-
nicipal Avelino Alves Pereira, 
conhecida Estrada do Pinga. 
Na sessão do dia 08 de junho, 
o vereador encaminhou o 
requerimento nº876/2015, ao 
Prefeito, com cópia ao Secre-
tário competente, solicitando 
providências, bem como o 
envio da máquina patrol e a 
colocação de cascalho em toda 
extensão da Estrada do Pinga. 
O vereador verificou pessoal-
mente na semana passada as 
dificuldades dos moradores 
que utilizam a estrada após 
as chuvas. “É muito barro, 
os carros atolam facilmente 
e os transtornos são grandes, 
é preciso melhorias com ur-
gência, enquanto não volta a 
chover. Espero que o Prefeito 
atenda nossa reivindicação o 
quanto antes”.

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

Vereador roderley Miotto

 Os vereadores de Pindamonhangaba realizaram nesta segunda-
feira, dia 15 de junho, a 21ª sessão ordinária, no Palácio Legislativo 
“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin” e analisaram e discutiram 
diversos requerimentos, debateram assuntos de interesse da comuni-
dade e aprovaram o único Projeto de Lei que estava relacionado na 
Ordem do Dia: PL n° 74/2015, de autoria do vereador Martim Cesar 
(DEM) que “Denomina a rua localizada entre as Ruas Tiradentes 
e Anibal de Jesus Pinto Monteiro, no bairro Alto do Cardoso, de 
JORGE DA SILVA”. A aprovação foi pela totalidade do plenário, 
ou seja, por 10 votos.

A via pública que recebeu a nova denominação está localizada 
entre as ruas Tiradentes e Anibal de Jesus Pinto Monteiro, no Alto 
do Cardoso. Segundo a justificativa do autor do projeto, vereador 
Martim Cesar, “Jorge da Silva é uma pessoa exemplar, muito calmo, 
compreensivo, bom marido, excelente pai que sabe ouvir qualquer 
pessoa que se dirige a ele, dá bons conselhos, é firme quando se 
faz necessário e toma decisões na hora certa”.

Tribuna Livre
Durante a sessão ordinária desta segunda-feira, a Presidente 

do Conselho Municipal do Idoso, Patrícia Campos, ocupou a 
“Tribuna Livre” da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba. 
Ela falou sobre os direitos dos idosos e relatou números e dados 
sobre a população idosa do Brasil, ou seja, as pessoas que já estão 
com 60 anos ou mais. Para ela, é preciso que ações concretas sejam 
feitas para cuidar e acolher os idosos do País. Ela pediu apoio aos 
vereadores para as ações em Pindamonhangaba.

Secretário de Obras
Ainda na sessão ordinária, o plenário deliberou pelo convite ao 

Secretário de Obras e Serviços de Pindamonhangaba, José Antô-
nio Rodrigues Alves, o “Peixão”, para que compareça à próxima 
sessão ordinária, prevista para o dia 22 de junho, para explicar a 
situação que envolve a iluminação pública de Pindamonhangaba. 
De acordo com as determinações da Mesa Diretora, o representante 
do Poder Executivo terá 15 minutos para explicar todo o contexto 
aos vereadores e aos presentes.

Próxima Sessão Ordinária
E na próxima segunda-feira, dia 22 de junho, a partir das 18 

horas, a Câmara de Pindamonhangaba realiza a 22ª sessão ordi-
nária de 2015. O plenário “Francisco Romano de Oliveira” está 
localizado na rua Alcides Ramos Nogueira, 860 – Loteamento Real 
Ville, Mombaça. A sessão é aberta à população e poderá, ainda, 
ser acompanhada através da transmissão “ao vivo” pela internet no 
portal www.camarapinda.sp.gov.br e nos canais 96 (analógico) e 04 
(digital) da operadora de TV a cabo NET, de Pindamonhangaba.

Por unanimidade, Projeto de 
Lei é aprovado e rua do Alto 

do Cardoso receberá nome de 
“Jorge da Silva”

Além do projeto mencionAdo, vereAdores 
tAmbém AprovArAm convite Ao secretário de 
obrAs pArA explicAções sobre A iluminAção

 públicA de pindAmonhAngAbA

21ª sessão ordináriA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3° VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12)
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1002731-87.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Procedimento Ordinário - Inadimplemento
Requerente: MARIA HELENA SALES DE PAULA e outro
Requerido: EDITORA REDE NACIONAL DE COMUNICAÇÃO DO INTERIOR LTDA

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 1002731-87.2014.8.26.0445

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) EDITORA REDE NACIONAL DE COMUNICAÇÃO DO INTERIOR LTDA,
Doutor Jorge Tibirica, 556, CENTRO - CEP 12422-050, Pindamonhangaba-SP, CNPJ
57.253.338/0001-72, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Ordinário por parte de
MARIA HELENA SALES DE PAULA e WELLESON ARANTES DE PAULA, alegando em
síntese: que o contrato de locação firmado entre as partes referente ao imóvel localizado na Rua
João Ayrton Balarin, 170, Bairro Parque das Palmeiras, Pindamonhangaba-SP, não vem sendo
cumprido , uma vez que a requerida/ locatária não paga os alugueres desde março de 2015, nem
as despesas de manutenção do imóvel (água e energia elétrica). Ao final, requer a autora, a
procedência da demanda, com a rescisão do contrato de locação e pagamento dos alugueres
atrasados e as contas de água e energia elétrica, solicitando o depósito dos valores dos alugueres
que vencerem ao longo do processo em juízo. 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 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 29 de abril de
2015.

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

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

CONVOCAÇÃO

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

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

Dia  24/06/2015 às 14:30 horas

ENGENHEIRO

9º ILDEFONSO BENEDITO LUIZ
RUA IRMÃ SÃO LUIZ, 7 - AVENIDA

ITAJUBÁ – MG
CEP 37504-032

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
Edital de Notificação

Controle 202/15

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) P.R.I. TECNOLOGIA EM LOGISTICA LTDA, 
responsável pelo imóvel situado a AV. AMÉLIA PRATA BALARIN S/Nº, bairro PARQUE DAS PALMEIRAS, 
inscrito sob a sigla NE 12.14.10.037.000,  para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 
dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, a contar da data desta publicação.  Em 
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 
06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I.

rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

convênio54/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba”
Objeto: subvenção – verba FUMCAD - desenvolvimento projeto “Limpeza de Carros”
Valor: R$ 26.450,00
Prazo:31/12/2015
Data de Assinatura: 09/06/2015

convênio55/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / Liceu Coração de Jesus
Objeto: subvenção – verba FUMCAD - desenvolvimento projeto “Fazendo Arte”
Valor: R$ 46.450,00
Prazo:31/12/2015
Data de Assinatura: 09/06/2015

convênio 56/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência 
Social / Casa Transitória Fabiano de Cristo
Objeto: subvenção – verba FUMCAD - desenvolvimento espaço Criança Anália Franco
Valor: R$ 26.450,00
Prazo:31/12/2015
Data de Assinatura: 09/06/2015

edital de conVocaÇÃo

    A Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer, cadastrada no CNPJ 
nº 07.076.249.0001-20, representada pelo Presidente Sr. Ricardo Fabrício de Toledo, CONVOCA 
os Associados Voluntários, Contribuintes, Conselho fiscal e membros da Diretória para Assembléia 
Geral Extraordinária. A realizar-se no dia dois de julho de 2015 às 19h: 30, na Av. das Primaveras nº 
329, bairro Goiabal, à tratar de mudança na diretória e no Estatuto. Pindamonhangaba, dezesseis 
de junho de 2015.

edital de citaÇÃo

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
PROCESSO Nº 0011281-64.2009.8.26.0445

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) VANESSA DE OLIVEIRA DE BARON E OU VANESSA SANCHES DE OLIVEIRA, Rua 
dos Alecrins, 86, Nossa Senhora do Perpetuo Socorro - CEP 12421-470, Pindamonhangaba-SP, que lhe 
foi proposta uma ação de Ação Civil Pública por parte de Ministério Público do Estado de São Paulo, 
alegando em síntese: Que no dia 30 de março de 1987, José Antonio de Oliveira e Solange Sanches de 
Oliveira, constituíram a pessoa juridica denominada Editora Rede Nacional de Comunicação do Interior 
Ltda, cujo quadro  societário hoje é composto por José Adilson Duram e de Kuciano Gomes Souto.  E 
posteriormente constituíram  a pessoa jurídica denominada REDE DE JORNAIS ASSOCIADOS LTDA, cujo 
quadro societário hoje é composto pelas pessoas de José Antonio de Oliveira e José Carlos Valério. A 
empresa Rede de Jornais Associados ltda er proprietária do jornal intitulado Jornal da Cidade, periódico este 
que em 07/02/2003, ela recebeu em doação, sem encargos, da empresa Jornalística Jornal da Cidade Ltda. 
Em 04/08/2006 a empresa Rede de Jornais Associados Ltda, celebrou um  contrato de doação particular 
, sem encargos, pelo qual o Jornal da Cidade passou a pertencer à empresa Editora Rede nacional de 
Comunicação do Interior Ltda;  Esta mesma Editora Rede Nacional de Comunicação do Interior Ltda, já era 
proprietária do Jornal da Cidade de Taubaté; periódico este que, desde 04/08/2006, é impresso na oficina 
da REDE DE JORNAIS ASSOCIADOS LTDA, (de propriedade de José Antonio de Oliveira), que também 
imprime o Jornal da Cidade. O jornalista responsável pelas matérias veículadas pelo Jornal da Cidade é 
José Antonio de Oliveira, que é o elo de ligação entre todas as empresas. Em verdade existe de fato, uma 
única empresa e um único jornal, embora, de direito, diversas sejam as pessoas jurídicas e os títulos dos 
periódicos.  Em 26/12/2006, instaurou-se pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, um processo de 
licitação, na modalidade de pregão, registrado sob o nº 257/2006, pelo critério do menor preço, tendo por 
objeto a contratação de empresa jornalística para a publicação de atos da Prefeitura. Dentre as empresas 
convidadas encontrava-se a EDITORA REDE NACIONAL DE COMUNICAÇÃO DO INTERIOR LTDA, a qual 
ao final do certame foi declarada vencedora, celebrando com a Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
um contrato no valor de R$ 113.880,00. No entanto o pregão nº 257/2006 e o contrato dela derivado estão 
eivados de vício insanável, que impede a validação de ambos e, para burlar tala vedação legal, José Antonio 
de Olvieira transferiu sua cotas na empresa Editora Rede Nacional de Comunicação do Interior Ltda, para 
Luciano Gomes Souto, como também doou à mesma empresa, na condição de sócio diretor da Rede de 
Jornais Associados Ltda, o Jornal da Cidade. Já Solange Sanches de Oliveira transferiu sua participação 
societária à José Adilson Duram, indo em fraude à lei a pessoa que, para burlar princípio cogente, usa de 
procedimento aparentemente lícito. Ela altera deliberadamente a situação de fato em que se encontra, para 
fugir à incidência da norma. Evidenciados a má-fé, o dolo e a atitude temerária, conclui-se que, no caso em 
tela, as empresas Editora Rede Nacional de Comunicação do Interior Ltda, Rede de Jornais Associados Ltda 
e a Empresa Jornalística Jornal da Cidade Ltda. São empregadas não só para a prática regular do comércio, 
mas também para desvios de conduta daqueles que compõem o seu quadro societário.Pelo exposto, requer 
seja concedida a liminar a) no sentido de determinar a imediata suspensão dos efeitos do contrato derivado 
do Pregão nº 257/2006 e b)- para determinar a indisponibilidade dos bens das empresas Editora Rede 
Nacional de Comunicação do Interior Ltda, Rede de Jornais Associados Ltda e Empresa Jornalística Jornal 
da cidade Ltda, e todas as pessoas físicas demandadas; estabelecendo sanção pecuniária para o caso de 
descumprimento de ambas as medidas.   Encontrando-se a ré 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 20 (vinte)  
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta, nos termos do art. 17, §9º da 
Lei 8.249/92. 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 30 de março de 2015.

edital de citaÇÃo daS eMPreSaS

Processo Físico nº: 0511119-75.2010.8.26.0445-PROC.8837/10.
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Ethos Idiomas e Informatica Ltda

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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 Taxa de Licenciamento 
de Estabelecimento. 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: Ethos Idiomas e Informatica Ltda
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0511119-75.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 08/01/2010-05/01/2009-05/01/2009-08/01/32008.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00018267.
Valor da Dívida: R$1.437,86 E, 23/11/2010.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de junho de 2015.

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

edital de citaÇÃo daS eMPreSaS

Processo Físico nº: 0510270-06.2010.8.26.0445-PROC.7987/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Francisco Fernandes Filho

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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 Taxa de Licenciamento 
de Estabelecimento. 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: Francisco Fernandes Filho
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0510270-06.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 08/01/2008-05/01/2009-08/01/2010.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00016029.
Valor da Dívida: R$761,94  EM 23/11/2010.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de junho de 2015.

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

edital de citaÇÃo daS eMPreSaS

Processo Físico nº: 0510120-25.2010.8.26.0445-PROC.7837/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Maria Conceicao Campos dos Santos

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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 Taxa de Licenciamento 
de Estabelecimento. 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: Maria Conceicao Campos dos Santos
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0510120-25.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição:08/01/2010-05/01/2009-08/01/2008.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00001154.
Valor da Dívida: R$ 2.123,33 23/11/2010.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de junho de 2015.

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

edital de citaÇÃo daS eMPreSaS

Processo Físico nº: 0510060-52.2010.8.26.0445-PROC.777/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Raimundo Miguel Castillo Me

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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 Taxa de Licenciamento 
de Estabelecimento. 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: Raimundo Miguel Castillo Me
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0510060-52.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 08/01/2010-05/01/2009-01/01/2007-08/01/2008-05/01/2009.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00012575.
Valor da Dívida: R$ 1.455,23.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de junho de 2015.

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

edital de citaÇÃo daS eMPreSaS

Processo Físico nº: 0509870-89.2010.8.26.0445-PROC.7587/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Terezinha Ivanda Miranda

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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 Taxa de Licenciamento 
de Estabelecimento. 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: Terezinha Ivanda Miranda
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0509870-89.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 01/01/2007-08/01/2010-02/01/2006-01/01/2007-05/01/2009-02/01/2006-
05/01/2009-08/01/2008-08/01/2008-08/01/2008.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00011929
Valor da Dívida: R$ 2.164,51.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de junho de 2015.

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

edital de citaÇÃo daS eMPreSaS

Processo Físico nº: 0505512-81.2010.8.26.0445-PROC.3187/10.
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Benedito Camargo

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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 IPTU/ Imposto Predial 
e Territorial Urbano. 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: Benedito Camargo
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0505512-81.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 08/01/2008-05/01/2009-02/01/2006-07/01/2010.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 01111505032002.
Valor da Dívida: R$ 865,92. Em 25/10/2010..

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de junho de 2015.

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

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eXtrato de contrato

PREGÃO Nº. 035/2015
Contrato nº: 112/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Renato Marana.
Objeto: Aquisição de bebedouro industrial para as unidades de saúde do município.
Valor: R$ 29.599,95.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 26/05/15.
Assina pela contratante: Maristela Luzia (secretária em exercício).
Assina pela contratada: Renato Marana.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2015.

PREGÃO Nº. 047/2015
Contrato nº: 122/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Entek Cursos Livres Ltda.
Objeto: Contratação de Empresa para prestar serviço, na área de cursos livres, responsáveis por 
ministrar CURSOS PROFISSIONALIZANTES, específico de informática. As empresas deverão 
fornecer mão de obra (Instrutores, coordenadores e técnicos de manutenção) para os telecentros.
Valor: R$ 354.074,40.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 03/06/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Ismael Fernandes Vieira.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2015.

PREGÃO Nº. 053/2015
Contrato nº: 113/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: A. P. de Oliveira Comércio de Móveis para Escritório ME.
Objeto: Aquisição de móveis corporativos para nova unidade da saúde da mulher.
Valor: R$ 9.745,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 26/05/15.
Assina pela contratante: Maristela Luzia (secretária em exercício).
Assina pela contratada: Ariovaldo Pinto de Oliveira.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Contrato nº: 114/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Lunion Flex Comércio de Móveis e Equipamentos EIRELI.
Objeto: Aquisição de móveis corporativos para nova unidade da saúde da mulher.
Valor: R$ 65.413,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 26/05/15.
Assina pela contratante: Maristela Luzia (secretária em exercício).
Assina pela contratada: Leandro Viguine Ferlin Dario.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Contrato nº: 115/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Marfvale Comércio e Representações de Móveis para Escritório Ltda.
Objeto: Aquisição de móveis corporativos para nova unidade da saúde da mulher.
Valor: R$ 19.485,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 26/05/15.
Assina pela contratante: Maristela Luzia (secretária em exercício).
Assina pela contratada: Frederico Cavalcanti Guratti.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2015.

PREGÃO Nº. 058/2015
Contrato nº: 095/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Isabelle de Castro Lemos EPP.
Objeto: Aquisição de roupeiro em aço para as unidades de saúde do munícipio.
Valor: R$ 14.680,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 20/05/15.
Assina pela contratante: Maristela Luzia (secretária em exercício).
Assina pela contratada: Isabelle de Castro Lemos.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2015.
Contrato nº: 094/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Marfvale Comércio e Representações de Móveis para Escritório Ltda.
Objeto: Aquisição de arquivo de aço para as unidades de saúde do munícipio.
Valor: R$ 11.970,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 20/05/15.
Assina pela contratante: Maristela Luzia (secretária em exercício).
Assina pela contratada: Frederico Cavalcanti Guratti.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
Pindamonhangaba, 16 de junho de 2015.

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital reSuMido

PREGÃO Nº 131/2015
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. 131/15, referente à “Aquisição de 
propulsoras pneumáticas de graxa a serem utilizadas pelo setor de oficina mecânica nos serviços 
de manutenção realizados nos veículos da frota municipal”, com encerramento dia 01/07/15 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, 16 de junho de 2015.
PREGÃO Nº 137/2015
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. 137/15, referente à “Aquisição de 
móveis”, com encerramento dia 01/07/15 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, 16 de junho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº. 100/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 100/15, que cuida de “Aquisição de cesto de lixo e jarras 
com tampa em inox para novas Unidades da Saúde”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a 
ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro em favor da empresa (item/lote): Simples Comércio de Máquinas 
e Equipamentos Ltda. ME (02). Item fracassado:01.
Pindamonhangaba, 03 de junho de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 107/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 107/15, que cuida de “Aquisição de placa de muro de 
concreto que será utilizado nas casas provisórias desta Prefeitura”, a Autoridade Superior, 
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro em favor da empresa (itens/preços): Raul Rabello 
Neto EPP (01 – 132,50).
Pindamonhangaba, 11 de junho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREGÃO Nº. 099/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 99/15, que cuida de “Aquisição de “Torno Elétrico para 
Cerâmica” e “Máquina de confeccionar placas de argila, manual” para o projeto “Escola de 
Cerâmica”, conforme termo de referência”, a Autoridade Superior, face à manifestação da Sra. 
Pregoeira, considera a presente licitação DESERTA, com base nas Leis Federais nº. 8666/93 e 
suas alterações e nº. 10.520/02.
Pindamonhangaba, 09 de junho de 2015.

edital de citaÇÃo daS eMPreSaS

Processo Físico nº: 0504735-96.2010.8.26.0445-PROC.2407/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Washington Augusto Machado

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano. 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: Washington Augusto Machado
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação disponível 
>>
Execução Fiscal nº: 0504735-96.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 08/01/2008-07/01/2010-05/01/2009.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 01161401002000.
Valor da Dívida: R$ 1.245,35  EM 25/10/2010.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de junho de 2015.

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

edital de citaÇÃo daS eMPreSaS

Processo Físico nº: 0504638-96.2010.8.26.0445- PROC.2307/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação 
disponível >>
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Alcides Galvao de Oliveira

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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 Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação disponível 
>>. 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: Alcides Galvao de Oliveira
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação disponível 
>>
Execução Fiscal nº: 0504638-96.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação disponível >>
Data da Inscrição: *10/01/2008-10/01/2008-10/01/2008-05/01/2009-10/01/2008-10/01/2008-10/01/2008-
10/01/2008-10/01/2008-07/01/2010.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 01250301020002
Valor da Dívida: R$ 811,37  EM 25/10/2010.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de junho de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0504638-96.2010.8.26.0445- PROC.2307/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação 
disponível >>
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Alcides Galvao de Oliveira

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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 Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação disponível 
>>. 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: Alcides Galvao de Oliveira
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação disponível 
>>
Execução Fiscal nº: 0504638-96.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação disponível >>
Data da Inscrição: *10/01/2008-10/01/2008-10/01/2008-05/01/2009-10/01/2008-10/01/2008-10/01/2008-
10/01/2008-10/01/2008-07/01/2010.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 01250301020002
Valor da Dívida: R$ 811,37  EM 25/10/2010.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de junho de 2015.

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

edital de citaÇÃo daS eMPreSaS

Processo Físico nº: 0501840-31.2011.8.26.0445-PROC.1217/11
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Maria Lucia Bertolino Tavares Me

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento. 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: Maria Lucia Bertolino Tavares Me
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação disponível 
>>
Execução Fiscal nº: 0501840-31.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 01/01/2007.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00005543
Valor da Dívida: R$ 684,16. EM 06/12/2011.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de junho de 2015.

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

PINDAMONHANGABA

Tribuna do Norte

Folha do Norte, 1928Anúncio do passado

A sessão plenária 
solene da APL – 

Academia Pindamonhan-
gabense de Letras do dia 
25 de março de 2011, no 
Museu Histórico e Pe-
dagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina, teve 
como destaque o ingres-
so  do professor Nelson 
Pesciotta, presidente do 
IEV - Instituto de Estudos 
Valeparaibanos e membro 
fundador da ALL - Acade-
mia Lorenense de Letras, 
aos quadros de membros 
da APL - Academia Pin-
damonhangabense de Le-
tras, assumindo a cadeira 
de nº 5H, cujo patrono é 
o historiador Waldomiro 
Benedito de Abreu. 

O octagenário profes-
sor, ainda produtivo ci-
dadão não só de Lorena, 
mas do Vale do Paraíba, 
há muito  merecia, pelo 
menos a título de gratidão, 
aquela lembrança dos pin-
damonhangabenses pelos 
bons serviços prestados ao 
município, principalmente 
pela sua atuação na área 
da educação e cultura. 

Naquela noite no mu-
seu, em seu discurso de 
ingresso à APL, o respei-
tado professor relembrou 
os tempos em que viveu 
aqui nas ‘terras da Prince-
sa’ e  discorreu sobre o Dr. 
Waldomiro Benedito de 
Abreu, patrono da cadeira 
nº 5H  da entidade literá-
ria  a qual ele passava a 
integrar, segundo ele, com  
satisfação e orgulho. 

Em seu discurso de 
posse  revelou doces e sau-
dáveis reminiscências...

“Sou um homem mui-
to feliz e realizado com a 
verdadeira homenagem 
que me prestam amigos e 
colegas de Pindamonhan-
gaba, introduzindo-me no 
corpo dos membros ho-
norários desta Academia, 
verdadeira glorifi cação a 

REMINISCÊNCIAS ESPORTIVAS (Seção dedicada a fatos, às vezes com fotos, 
relacionados à memória esportiva da Pinda antiga)

Ilustres cidadãos: Professor Nelson Pesciotta
que certamente não faço 
jus senão pela boa vonta-
de e amizade da direção 
desta casa de alta cultura. 
Aqui, agora, sinto que o 
menino criado numa ca-
sinha da Praça da Cascata 
tem muito que agradecer 
ao seu destino”

Depois de agradável 
pronunciamento sobre 
vida e obra de Waldomiro 
de Abreu, com o qual 
teve oportunidade 
de conviver por al-
gum tempo,  Pes-
ciotta retomou o 
foco a Pinda an-
tiga...

“Disse-lhes, 
senhores e 
senhoras, no 
início desta 
oração, da mi-
nha felicidade 
em aqui estar nesta 
data e nesta assem-
bleia tão selecio-
nada. Passam pela 
minha memória, 
uma infância solitária de 
fi lho único de pais traba-
lhadores; o menino que 
com pouco mais de 5 anos 
foi matriculado no Exter-
nato São José, tentativa 
inicial de ascensão social; 

o menino que, com pou-
co mais de 10 anos, veio, 
neste mesmo prédio onde 
estamos hoje, a ingressar 
no Ginásio Municipal, 
frequentado pelos fi lhos 
das famílias importantes 
a cidade, e que, graças ao 

extremo esforço dos pais, 
ostentava galhardamente, 
nas matinês domingueiras 
do Éden Cinema, o caro e 
quentíssimo uniforme do 
ginásio, escola onde lecio-
navam: o escritor ex-frade 
José Benedito Cursino, 
o farmacêutico João San 
Martin, os médicos dr. 
Lessa Jr. e Otávio Cam-
pelo de Souza, o advogado 
Demétrio Ivahy Badaró, a 
professora Alzira Franco, 
o professor Crisanto Si-
queira, o professor Mário 
de Assis César, o profes-
sor Melquizedeque Ge-
nofre (com suas aulas de 
educação física no Bosque 
dos Jequitibás) e o maes-
tro João Antônio Romão. 
Recordo o jovem futebo-
lista que jogou no time 
da Cruzada Eucarística e 
no juvenil da Associação 
Atlética Ferroviária (di-
rigidos, o primeiro, pelo 
sacristão Augusto Leme, 
com reuniões do time na 

Equipe de futebol  de Pindamonhangaba  da década de 40 que tinha em seu quadro 
o Nelson Pesciotta, o terceiro, entre os agachados, da esquerda para a direita 

Arquivo Particular

Obs.: Pesquisa está sendo realizada pelo jornalista Aércio Muassab para indentifi car os demais integrantes da foto. 

sacristia da Igreja Matriz e 
a segunda pelo carcereiro, 
Sr. Galo, com reuniões na 
Cadeia Pública.

Repassa-me à memó-
ria, o jovem estudante da 
escola normal de Tauba-
té, viajando diariamente, 
enquanto formava, três 
dias da semana de manhã 
e três dias à noite, no gru-
po de recrutas da Compa-
nhia de Quadros do 6º RI. 
Já homem feito, formado 
em Filosofi a, nomeado 
orientador educacional do 
Ginásio Estadual, depois, 
seu diretor temporário, 
depois professor de socio-

Em 2011 passou a ocupar a 
cadeira nº 5H da Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras, recebendo o respectivo 
diploma das mãos do 
‘Presidente de Honra’ da APL, 

Francisco Piorino Filho 

Num evento realizado em 1948, quando a escola 
João Gomes de Araújo era  Ginásio Estadual, os 
professores  (esq. para dir.); Nelson Pesciotta, 
Demétrio Ivay Badaró, João Antonio Romão, 
Francisco  Coutinho, Fred Boueri, José Wadie 
Milad e Mário de Assis Cesar
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logia no curso normal. O 
aprendiz de administra-
ção escolar, sob o olhar 
vigilante de Lauro Silva, 
o supersecretário do gi-
násio. O partícipe das 
lutas políticas locais, o 
ainda moço criador, com 
o saudoso companheiro 

Rômulo Campos D’Arace, 
do jornal “7 Dias”, com 
João Martins de Almeida 
e outros companheiros, 
e fundador, ainda com o 
Rômulo, do Rotary Club.

O destino me deu mui-
to, a sorte me foi favorá-
vel nesta cidade. Aqui tive 
momentos importantes a 
minha vida. Aqui conhe-
ci Ariza, com quem me 
casei. Aqui nasceu  meu 
primeiro fi lho, em 1950, 
na maternidade do Dr. 
Stambolos. Aqui comecei 
e terminei minha carreira 
no magistério estadual.

Estejam certos: Pin-
damonhangaba sempre 
esteve na minha mente e 
no meu coração. E agora, 
com esse título tão impor-
tante, prometo até melho-
rar a minha literatura...”, 
concluiu.

HOMENAGEM AO MESTRE  
Quatro anos depois, na plenária solene 

da APL do dia 29 de março, Nelson Pesciotta 
foi homenageado pelo ‘Presidente de Honra’ 
da entidade, Dr. Francisco Piorino Filho com 
um eloquente pronunciamento.  Quando 
esteve com a palavra,   aparentando incrível 
lucidez, saúde invejável levando em conta 
os seus 91 anos de vida, Pesciotta voltou a 
relembrar seu carinho por esta cidade. Ele 
explicou que  só não é pindamonhangabense 
devido as circunstâncias. Quando sua mãe 
aguardava seu nascimento, ela teve que ir 
até Campinas, para fi car aos cuidados de 
uma irmã. Assim foi que Pesciotta nasceu 
em Campinas. Atualmente reside em Lorena, 
mas seu coração e suas raízes se encontram 
em Pindamonhangaba.

Obs.: Anúncio da tinturaria do pai de 
Nelson Pesciotta.
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