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Cerca de 30 estudantes da 
Escola Estadual Dr. Alfredo 
Pujol participaram de um en-
contro com o prefeito de Pin-
damonhangaba para conhecer 
projetos e esclarecer dúvidas 
sobre a Administração Pú-

blica. Durante a reunião, os 
alunos deram sugestões para 
melhorar a cidade e soube-
ram detalhes de serviços rea-
lizados em várias áreas, como 
saúde, esportes e educação. 
Ao fi m, os estudantes visita-

ram o novo Laboratório de 
Análises Clínicas e o Abrigo 
de Animais, locais escolhidos 
por eles para acompanhar 
parte dos trabalho realizados.

Estado e Prefeitura anunciam 
novos investimentos para Pinda 
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Estudantes conhecem projetos 
desenvolvidos na cidade

‘Nosso Bairro’ 
chega ao 
Morumbi e 
ao Azeredo

As atividades do Programa 
Nosso Bairro chegam nesta 
sexta-feira (26) e sábado (27) 
ao Morumbi e ao Jardim Aze-
redo. Os dois locais vão receber 
cursos e ofi cinas de artesanato, 
lazer e beleza, para pessoas de 
todas as idades. 
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Edutran 
forma mais 
335 alunos

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai formar mais 335 
alunos no Projeto Edutran nes-
ta sexta-feira (26), no ginásio 
de esportes Juca Moreira. O 
Edutran atende crianças dos 
5º anos das escolas municipais, 
que recebem aulas teóricas e 
lúdicas sobre comportamento 
seguro no trânsito.

Divulgação

Governador e prefeito se encontraram no Palácio dos Bandeirantes

Estudantes no 
Gabinete do prefeito

O governador de São Pau-
lo e o prefeito de Pindamo-
nhangaba se encontraram 
esta semana para defi nir in-
vestimentos para o municí-
pio. Dentre as melhorias está 
a construção do 2º DP de 
Moreira César, que vai dar 
mais segurança aos morado-
res do Distrito.

A obra será lançada ofi -
cialmente no dia 10 de julho 
(aniversário de Pindamo-
nhangaba), mesma data em 
que será ofi cializada a cons-
trução de 1.536 apartamen-
tos no bairro do Araretama. 
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ARENA 101 Pinda:  27/6 
(sábado) – Noite do Car-
ro Cheio. Bandas Esporas e 
Dallas, e Grupo Nossa Ami-
zade. Aniversariante do mês, 
ele mais 10 amigos são vip 
Elas vip até 1h.

BAR DO SANTISTA Pin-
da: Som ao vivo  quarta e 
domingo, com ótimos artistas 
da cidade. Porções, bebidas, 
a simpatia do casal Zé Luiz e 
Lurdes.

CASARÃO ROSEIRA – 
Balada toda quinta-feira. Elas 
vip até 1h. Estrada Roseira
-Aparecida.

CENTRO DE CONVI-
VÊNCIA do Idoso (CCI) 
Pinda – 27/6 (sábado 19h) 
– Banda Chamego. Com (An-
jinho do Vale). Baile dos Ani-
versariantes. Sócios não pa-
gam e não-sócios R$ 10 por 
baile. Informações com Luiz 
Gongaza (012) 3645-2361.

CERVEJARIA DO GOR-
DO Lorena: 27/6 (sábado) 
– Fernando & Sorocaba. In-
gresso 1º lote R$ 35. Via Du-
tra, divisa Guará/Lorena.

CLUBE DA VILA São Be-
nedito realiza mais um baile 
no Recinto São Vito (Moreira 
César) junho: 28/6 - Forróti-
ma. Tel (12) 3642-2087.

CLUBE DO LAZER 
Taubaté: 28/6, domingo, 20h 
- Baila Comigo. O atual pre-
sidente do clube é Adir José 
de Abreu. Tel. 3633-5389 e 
3011-0400.

CREIX TÊNIS CLUBE de 
Tremembé “Creix:  27/6 (sex-
ta 22h) – Jorginho e Trio. Tel 
(12) 3674-2413.

ESTÂNCIA NATIVA Ca-
çapava: 26/6 (sexta) – Ta-
lis e Welinton. Mcs Pikeno e 

A  GAROTA PORTAL LAGOINHA 2015 será eleita nesta sexta-fei-
ra,  dia 26, no Auditório Rafael Coelho. São 14 candidatas e a vencedora, 
durante um ano representará a cidade e o Portal. Elas desfi larão em tra-
jes de inverno e de gala, apresentadas por Diogo Carvalho e Larissa Cor-
rêa. A arrecadação será destinada ao Lar Vicentino, entidade que abriga 
idosos no município. O valor da entrada é de R$ 5 ou 1 kg de alimento 
não perecível. As candidatas são: Cláudia, Elisa, Evelyn, Geisiane, Julia, 
Karen, Kelly, Letícia, Lídia, Michelly, Millena, Rayani, Sandra e Yasmin.

Muitas vezes, as pessoas agem por impul-
so, por emoção, e não dão conta do que 
estão assinando ou não sabem ao certo 

que signifi cam as taxas, juros, claúsulas, regras de 
um fi nanciamento, ou outras vezes tomam atitudes 
motivadas por uma necessidade extrema.

Para isso, basta analisar quantos pais (mães) de 
família recorrem a fi nanciamentos, que com o pas-
sar do tempo se tornam armadilhas. Obviamente, 
a pressão e a urgência em resolver as pendências 
da vida cotidiana e dos fi lhos causam esse ímpeto 
de buscar um empréstimo ou embarcar em uma 
dívida extensa. É comum ver isso em empréstimos 
bancários e fi nanciamento de carros e de imóveis.

O pior é quando nas parcelas são imbutidas ta-
xas e juros ilegais – por isso a importância de um 
especialista no tema estar ao lado de quem busca o 
fi nanciamento.

Apesar de ser considerada uma prática ilegal, a 
cobrança de juros sobre juros, conhecida também 
como anatocismo e capitalização de juros, continua 
ocorrendo nos contratos de crédito imobiliário. 
Conforme o artigo 4° da Lei n. 22.626/33, a Súmu-
la 121/63 do STF - Superior Tribunal Federal e a 
decisão de 2009, do STJ a sua aplicação é proibida. 
“Mesmo aqueles que já quitaram as suas prestações 
têm o direito de pleitear na Justiça a devolução dos 
juros cobrados a mais no fi nanciamento”, orienta 
presidente da AMSPA - Associação dos Mutuários 
de São Paulo e Adjacências, Marco Aurélio Luz.

Segundo a AMSPA, das 3.852 reclamações de 
mutuários, referentes às construtoras e bancos, em 
2014, 4% delas eram relacionadas à cobrança de ju-
ros abusivos. Já nos primeiros cinco meses de 2015, 
o número de queixas foi de 1.845. Os dado são pró-
ximos aos encontrados em outros regiões e estados 
e, portanto, as proporções também devem ser as 
mesmas em Pindamonhangaba. “O que acontece, 
muitas vezes, é o consumidor pagar o fi nanciamen-
to e o saldo devedor, ao invés de diminuir, aumen-
ta ainda mais. Isso acontece porque é utilizado o 
sistema de amortização pela Tabela Price, ou seja, 
a sua forma de cálculo faz com que a dívida cresça 
em escala geométrica, com isso a dívida fi ca impa-
gável”, explica Luz.

Para os mutuários lesados quanto à cobrança de 
juros sobre juros, o prazo para reclamar em juízo 
é de cinco anos, a partir do término do contrato. 
“Aconselhamos que o adquirente recorra à Justiça 
assim que descobrir a prática abusiva no fi nancia-
mento, pois, em muitos casos, após a revisão do 
contrato, pode ocorrer dele já ter quitado o saldo 
devedor. Além disso, é a oportunidade do compra-
dor ser restituído, o mais rápido possível, do valor 
ilegal inserido nas prestações da aquisição da casa 
própria, em dobro e acrescido de correção mone-
tária e juros de mora de 1% ao mês”, aconselha o 
presidente.

Outro direito que o mutuário pode pleitear na 
Justiça, por meio de uma liminar, é o congelamen-
to da dívida, até que ocorra a decisão fi nal do Po-
der Judiciário. Além disso, enquanto não resolva 
a discussão judicial do débito, evita que seu nome 
seja incluso nos órgãos de proteção ao crédito. “Na 
hipótese de a construtora deixar de cumprir o de-
terminado terá que arcar com multa, conforme de-
termina os artigos 644 e 645 do Código de Processo 
Civil”, explica Luz.

Uma decisão do STJ abre um novo precedente 
para pessoas que estão na mesma situação de recor-
rerem à Justiça, com base na jurisprudência, para 
garantir seus direitos. Na ação ganha pela AMSPA, 
a Justiça reconheceu a ilegalidade da cobrança de 
juros sobre juros.

O que desejamos é que ninguém precise acionar 
a Justiça, mas para isso precisa haver coesão, ho-
nestidade e bom senso das fi nanciadoras e constru-
toras.

João Paulo Ouverney
S om da

TERRA
“... EU SÓ QUERIA LHE DIZER QUE EU tentei deixar de amar não 

consegui, se alguma vez você pensar em mim, não se esqueça de 
lembrar que eu nunca te esqueci....” – Roberto Carlos

Menor. Elas e Eles traiados 
vip ate 1h.  27/6 (sábado) – 
Festa Junina. Maria Cecília & 
Rodolfo, e Circuladô di Fulô.

FERROVIÁRIA Pinda: 
Som ao vivo no deck da pis-
cina sexta-feira. Julho: 3 – 
Banda Gold. 10 – Luizinho 
& Priscila. 17 – Dias Aguiar 
e Viajante. 24 – Bruno & 
Hyago. 31 – César Barbosa. 
Associado em dia não paga. 
Não sócios: H R$ 10 e M vip 
até 23h30, e R$ 5 após esse 
horário.  Tel (12) 2126-4444.

FERROVIÁRIA Pinda: 
26/6 (sexta) – Festa junina. 
Banda Rodeio, quadrilhas 
(Academia, professora Vera 
e Prof. Alexandre Botelho), 
touro mecânico, brinquedos 
infl áveis, piscina de bolinhas 
etc. Sócio não paga. Não 
sócio R$ 10, crianças até 12 
anos R$ 5. Mesas R$ 15.

FESTIVAL DE MÚSICA 
SERTANEJA Luiz Carlos Car-
doso será nos dias 31 de ju-
lho e 7 de agosto, às 18h, no 
Recinto São Vito de Moreira 
César.

FURDUNÇO FEST FUNK 
Taubaté: 28/6 (domingo 14h) 
- Dj Teo e Leo, Mcs Juninho 
Boladão, Digão FK e Mcs con-
vidados. Aniversário do Erick 
do Taubaté Funk. Mulheres 
vip. R. Mj Waldemar Furquim,  
Santa Tereza.

HÍPICA PARAÍSO Tauba-
té: 27/06 (sábado) – Banda 
Os Galegos, e Hill Billy.  Infor-
mações e lista vip com Danni:  
99232-5488 (Whatsapp). Es-
trada do Barreiro.

MANGUERÃO Pinda:  
Bailão sertanejo/forró toda 
sexta-feira: 26/6 – Bruno & 
Hyago. Ingresso R$ 10, preço 

único. Telefone: (012) 9708-
2011.

MUNDI Taubaté: 26/6 
(sexta) – Lá Máfi a. Mc Rodol-
fi nho. 27/6 (sábado) – Arraiá 
do Mundi. Fernando & Fabia-
no.

MUTLEY Taubaté: 26/6 
(sexta) –  Luana Camarah. 
Double de Tequila até 1h. 
27/6 (sábado) – Banda Serial 
Funker.

ÓBVIO CHOPERIA Pin-
da: 26/6 (sexta) – Encontro 
dos Zés: Zé Ubatuba canta 
Zé Ramalho e Zé Geraldo. 
27/6 (sábado) – Banda Sys-
tematica. System Off a Dawn.

ÓPERA MIX Pinda: 27/6 
(sábado) – Túnel do Tempo. 
Dj Marcelo Ratto e convida-
dos. Na compra de 1 combo 
ganhe uma Smirnof. Antiga 
Vinil.

PINDABAR Pindamo-
nhangaba: Quarta - Serta-
nejo.  Quinta – Videokê. Elas 

vip até 23h. Sexta – Grupos 
Bom Talento e Nota Samba. 
Elas vip. Eles R$ 10. Segun-
da – 29/6 - Sertanejo. Banda 
Rodeio. Cerveja (lata)  a R$ 
1,50 cada a noite toda.

PORCA MISÉRIA Tauba-
té: 26/6 (sexta) – Banda A 
Tropa. Dj Nuty. 27/6 (sábado) 
– Especial Jorge Bem Jor e 
Tim Maia. Band a16 Tonela-
das.

RANCHO SANTA FÉ 
Aparecida: 26/6 (sexta) – 
Banda 8 Segundos. Telefo-
nes (12) 3105-1663 e (12) 9 
8290-1723 Whatsapp.

RECANTO CAIPIRA Pin-
da 27/6 (sábado) – Robson 
Luiz. Tel. (12) 99775-0389.

RESTAURANTE COL-
MEIA Pinda: Almoço com 
música ao vivo todo domingo 
e som ao vivo quartas-feiras 
com Yolanda Vinagre, Zé Bé 
Filho e Silvinho Vasques. Te-
lefone (12) 3652-2120. 

Por impulso

Povo paga juros e taxas abusivas 
e ilegais em fi nanciamentos

Casa da Amizade forma nova turma
A Casa da Amizade re-

aliza a cerimônia de con-
fraternização dos alunos 
dos cursos do projeto 
Deca, que têm a supervi-
são das professoras vo-
luntárias Ana Rosa Valise 
e Adriana Gasparin.

Na segunda-feira (29), 
a partir das 18h30, acon-
tece a formatura e a últi-
ma aula do módulo, onde 
os formandos vão prepa-
rar pratos para serem ser-
vidos no encerramento do 
1º semestre de 2015.  

Nos dias 1º e 8 de ju-
lho, das 14 às 17 horas, se-
rão abertas as inscrições 
para os módulos que se-
rão administrados no 2º 
semestre deste ano.

As vagas são para cur-
sos de manhã (das 8 às 12 
horas), tarde (das 14 às 
18 horas) e noite (18h30 

às 22h30), nas segun-
das-feiras com aproxi-
madamente 12 alunos 
por turma.

O Deca – Delicias da 
Casa da Amizade – é gra-
tuito e conta com o apoio 
da Gerdau.

Arquiteto lança livro infantil
Nesta segunda-feira (29), às 

17  horas, no Colégio Emílio Ri-
bas (Anglo Pindamonhangaba), 
acontece o lançamento e tarde 
de autógrafos do livro, João Sol-
dado – O menino do tambor’, 
livro de estória infantil, dirigido 
às crianças em fase de alfabeti-
zação, de autoria do arquiteto 
urbanista Rogério Campos Ma-
galhães (vereador em Pinda na 
gestão 1976-1982).  

Jornalista assume 
cadeira na APL

Em reunião plenária solene marcada para esta 
sexta-feira (26), às 20 horas, no Museu Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina, a APL – Academia Pindamo-
nhangabense de Letras recebe em seu quadro,  o 
jornalista Adalberto Wodianer Marcondes da Silva. 
Filho da primeira presdiente da APL, Dal Marcon-
des, ocupará a cadeira nº1 C, que tem como pa-
trono  o Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin. O jor-
nalista fará palestra sobre o tema: “Da Economia à 
Ecologia: a Trajetória de um Repórter”.

A programação elaborada para sexta-feira terá 
homenagem ao provedor da Santa Casa, Dr. Alberto 
Monteclaro Cesar e homenagem aos fi nalistas do 
Mapa Cultural Paulista – modalidade Literatura. A 
animação musical fi cará por conta dos alunos da 
Fasc – Faculdade Santa Cecília.  
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Cidade

O governador Geraldo 
Alckmin participará ati-
vamente da programação 
do dia 10 de julho, data 
da comemoração dos 310 
anos de Emancipação Po-
lítico-Administrativa de 
Pindamonhangaba.

O primeiro compro-
misso será no lançamento 
de 1.536 apartamentos no 
Araretama; em seguida 
participará do inicio oficial 
das obras do 2º Distrito 
Policial de Moreira César, 
que de acordo com o pro-
jeto, é considerado um dos 
mais modernos de todo 
o Estado; e a agenda será 
encerrada com o ato que 
marcará o recapeamento 
da estrada que liga o distri-
to a cidade de Aparecida.

A programação foi 
definida através de uma 
reunião com o prefeito 
de Pindamonhangaba, na 
terça-feira (23), no Palá-
cio dos Bandeirantes.

Na oportunidade, o 
prefeito destacou várias 
obras que estão sendo 
entregues para a popula-
ção, já dentro da progra-
mação de aniversário da 
cidade, como coberturas 
de quadras, ampliação 
de escolas, asfalto, entre 
outros benefícios. A saú-
de também foi lembrada 
e o prefeito enumerou os 
projetos que estão em an-

damento e abordou ainda 
sobre o Pronto Socorro 
Infantil, que em breve 
será inaugurado no antigo 
prédio da Unimed, inves-
timento que recebeu total 
aprovação do governador.

Apesar da importância 
de todos os investimentos, 
a Delegacia de Moreira Cé-
sar foi uma das pautas da 
conversa, pois sua constru-
ção se deve a uma parceria 
direta entre Prefeitura e 
Governo do Estado. A área 
foi doada pelo município 
e está localizada próximo 
ao Pronto Atendimento do 
distrito. O projeto e a obra 
foram licitados e contrata-
dos pela Secretaria de Se-
gurança Pública do Estado 
de São Paulo, por meio 
da Delegacia Seccional de 
Taubaté. 

O investimento de  apro-
ximadamente R$ 5 mi-
lhões - a ser realizado é 
de responsabilidade do 
Governo de São Paulo e 
o prazo de conclusão é 
de 360 dias. A área a ser 
construída é de 2.244,03 
m².

O prefeito lembrou 
que o “Governador tem 
sido um grande parcei-
ro da nossa cidade, que 
vem recebendo vários 
investimentos que bene-
ficiaram diretamente a 
população”.

Distrito recebe 
limpeza e obra 
de galeria

Estado e Prefeitura anunciam novos 
investimentos para Pindamonhangaba

Delegacia de Moreira César e 
1.536 apartamentos no Araretama 

estão entre melhorias

Teve início na semana 
passada os trabalhos de re-
tirada de entulho e limpe-
za no córrego que passa na 
avenida das Rosas, no Vale 
das Acácias, em Moreira 
César. 

A equipe da Subprefeitu-
ra também está trabalhan-
do nas obras de galeria na 
travessa das Palmeiras, na 
Vila São Benedito. A galeria 
contará com tubos de 60 
cm e os ramais com tubos 
de 40 cm. De acordo com 

as informações de profissio-
nais da Subprefeitura, o lo-
cal receberá pavimentação 
asfáltica.

A Subprefeitura realiza a 
limpeza em diversos locais 
do distrito e pede aos mora-
dores que não joguem ma-
teriais em locais inadequa-
dos. Os bairros contam com 
os serviços do Pega tudo, 
basta acessar o site www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br e acompanhar o crono-
grama.

Os serviços de limpeza 
são realizados em 
diversos locais

Divulgação
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Encontro com estudantes mostra 
ações da Prefeitura na cidade

Com o objetivo de abor-
dar temas do cotidiano da 
cidade, cerca de 30 alunos 
da Escola Estadual Dr. Al-
fredo Pujol receberam o 
prefeito de Pindamonhan-
gaba para um encontro. 

Preocupados com as-
suntos do dia a dia, os 
estudantes puderam es-
clarecer dúvidas e ainda 

Divulgação

conhecer alguns detalhes 
da história de vida do pre-
feito, bem como sua expe-
riência política.

Além disso, os alunos 
deram sugestões para 
o prefeito e fizeram al-
guns questionamentos 
sobre várias áreas de 
atuação da Prefeitura, 
como saúde, esportes, 

lazer e novos investi-
mentos.

Para a diretora da esco-
la, Beatriz Schmidt Ávila, 
esses encontros são opor-
tunidades para aproximar 
os jovens da realidade de 
atuação do administrador 
público. “Dessa forma, 
eles podem dimensionar o 
cotidiano da cidade, seus 

pontos positivos e negati-
vos”, salientou.

Após o encontro, os 
alunos conheceram dois 
locais onde são realizados 
serviços pela administra-
ção pública e que foram 
escolhidos por eles o novo 
local de coleta do Labora-
tório de Análises Clínicas 
e o Abrigo de Animais em 
nossa cidade. 

Segundo o prefeito, 
esse contato é muito vá-
lido, pois aproxima os 
adolescentes das ques-
tões que envolvem a 
Prefeitura. “E mais do 
que isso, os faz entender 
que todas as ações levam 
sempre em consideração 
a constante melhoria da 
qualidade de vida de toda 
a população, sempre de 
acordo com o orçamento 
da Prefeitura”, salientou.

Os alunos ainda par-
ticiparam do programa 
de rádio “O Prefeito e 
Você” e conheceram as 
ações que a Secretaria 
de Saúde e Assistência 
Social realizará nos pró-
ximos meses.

Os secretários 
municipais de Relações 

Institucionais e de 
Juventude, Esportes 

e Lazer também 
participaram da reunião, 

onde foram debatidos 
outros projetos em 

parceria entre a 
Prefeitura e o Estado

Divulgação

Prefeito destacou os desafios 

da administração pública

Alunos durante 
visita ao laboratório
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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 Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

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

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

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

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

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

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

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

O 1º Secretário da Câ-
mara de Pindamonhanga-
ba, vereador Janio Ardito 
Lerario demonstrou toda 
sua  sa t i s fação  com os 
projetos que são propostos 
pelo Poder Executivo que 
visam a realização dos 
grandes eventos que vem 
acontecendo na cidade, 
através do Departamento 
de Turismo e Cultura e, 
também, do Fundo Social 
de Solidariedade de Pin-
damonhangaba.

Janio relatou que “que 
o prefeito e sua equipe de 
trabalho estão de parabéns 
por todas estas ações, pois 
o público tem a oportuni-
dade de lazer e entreteni-
mento, enquanto aproveita 
para degustar as iguarias 

Janio Lerario enaltece 
trabalhos e ações dos eventos 
promovidos pela Prefeitura

culinárias existentes em 
nossa cidade e região.

Para o vereador Janio 
Lerario, “Pindamonhanga-
ba já é referência na Região 
Metropolitana do Vale do 
Paraíba (RMVale) e temos a 
oportunidade de atrair mais 
pessoas a estes eventos”. 
O parlamentar  afirmou 
que “alguns eventos já são  
considerados os maiores já 
realizados na região, uma 
vez que recebemos pessoas 
de várias localidades de São 
Paulo e de outros estados 
que procuram a cidade para 
para participar das ativida-
des e acabam divulgando 
os trabalhos, pois sabem 
e acabam conhecendo a 
receptividade da população 
da cidade ao público”. 
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Vereador Janio Lerario

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

Nesta segunda-feira, dia 22, 
foram iniciados os trabalhos de 
atendimentos médicos no ESF 
(Estratégia da Saúde da Família) no 
bairro Vale das Acácias, no Distrito 
de Moreira César.

O ESF fica localizado na es-
quina da avenida das Hortências 
nº 168 com a rua das Papoulas, e 
atenderá aos moradores dos bairros 
Vale das Acácias e Jardim Carlota. 
Antes, eles eram atendidos no 
CISAS, em Moreira César, que 
acumulava três equipes médicas. 
Com a abertura deste novo aten-
dimento, uma dessas equipes foi 
deslocada para atender no ESF do 
Vale das Acácias, que será coor-
denada pelo Dr. Nílton de Abreu 
e contará com uma Enfermeira, 
três Auxiliares de Enfermagem, 
sete Agentes Comunitários, um 
Dentista, uma Auxiliar em Saúde 
Bucal, uma Recepcionista e uma 
Auxiliar de Limpeza. A unidade 
conta com sanitários para pessoas 
com deficiência, consultório mé-
dico, consultório odontológico, 
sala para Agentes Comunitários, 
recepção e outros necessários para o 
bom desempenho dos profissionais 
e ótimo atendimento da população. 

O vereador Professor Eric agra-

O Vereador Toninho 
da Farmácia (PDT) sem-
pre atento as  questões 
relativas à área da Saúde 
de nosso município e em 
permanente contato com a 
Secretária de Saúde, San-
dra Tutihashi, agradece 
o empenho da secretaria 
na instalação de uma sala 
para entrega de medica-
mentos nas dependências 
do Pronto Socorro Mu-
nicipal.

Este é um pedido an-
tigo do Vereador e tem 
como obje t ivo  a tender 
os pacientes aos sábados, 
domingos e feriados pro-
longados.

De acordo com a Se-
c r e t á r i a ,  o  p e d i d o  d o 
vereador já está em fase 
f i na l  de  e s tudos  e  a s 
medidas legais para que 
possa realizar a entrega 
de medicamentos essen-

Professor Eric comemora 
início de atendimentos de 
Saúde no Vale das Acácias
“Vereador agradece por mais esta conquista para 

a população do distrito de moreira césar”
dece ao Prefeito, ao Subprefeito, às 
Secretarias de Saúde e de Obras e 
Serviços e aos demais envolvidos 
nesse projeto por mais esse avanço 
na Saúde no Distrito de Moreira 
César. “Era visível a necessidade 
da população destes bairros em ter 
mais comodidade nos atendimentos 
especializados, atendimento de 
qualidade e humanizado. Com isso, 
vamos desafogar o CISAS. Com as 
três equipes atuando juntas, a aglo-
meração de pessoas é muito grande, 
o que colabora para a proliferação 
de doenças infecto-contagiosas”, 
observou o vereador Professor Eric. 

O vereador também solicitou 
através de requerimentos, adequa-
ções nos prédios do ESF dos bairros 
Araretama, Campinas, Cidade Jar-
dim, Cidade Nova, Feital e Goiabal. 
“Esses bairros também precisam 
de melhorias no atendimento de 
especialidades médicas. Estamos 
ansiosos pelo término das obras da 
UPA 24 horas de Moreira César e 
início das obras do prédio de ESF 
do bairro Azeredo. Agradeço ao 
empenho dedicado pelo Prefeito 
e pela Secretária de Saúde em 
atender os pedidos em favor da 
população”, enfatizou o vereador 
Professor Eric.

Toninho da Farmácia recebe 
informação que medicamentos vão 
ser entregues no Pronto Socorro

ciais ao 1º atendimento 
da população, no Pronto 
Socorro,  nos f inais  de 
semana, assim como já 
vem ocor rendo  com o 
PA de Moreira César, e 
possivelmente a partir do 
mês de julho a população 
vai poder contar com mais 
este serviço.

Este primeiro atendi-
mento é de fundamental 
importância para o trata-
mento dos pacientes pois 
quanto antes o inicio da 
p resc r i ção  méd ica  fo r 
adotada, maior é o suces-
so na cura das enfermida-
des. “Agradeço a Secre-
tária Sandra Tutihashi, 
pela sensibil idade com 
que tratou do assunto e 
parabenizo o trabalho que 
vem realizando à frente 
desta importante Secreta-
ria”, enfatiza o vereador 
Toninho da Farmácia.

Que o vereador Toninho da 
Farmácia luta desde 2006 pela 

abertura de uma farmácia 
nas dependências do Pronto 

Socorro? E agora vai se tornar 
realidade!

Na sessão desta segunda-feira, dia 22, o plenário da Câmara de Pindamo-
nhangaba aprovou o Projeto de Lei nº 20/2015, de autoria do vereador Magrão 
(PPS) que denominou o PSF – Programa Saúde da Família do Vale das Acácias, 
de “Maria Conceição de Carvalho”. O parlamentar destacou que “quando bus-
cava um nome para denominar este posto de saúde, procurou informações com 
o amigo, Benedito das Graças Almeida, conhecido por todos por Ditinho,  e este 
apresentou a história de vida da senhora Conceição, a qual o vereador aprovou 
de imediato, protocolando em seguida o Projeto de Lei para denominação desta 
Unidade de Saúde”. 

Na manhã desta terça-feira, dia 23, aconteceu no Vale das Acácias, a inaugu-
ração do Posto de Saúde, onde a senhora Maria Conceição recebeu as homenagens 
das autoridades e do público presente.

Maria Conceição de Carvalho nasceu em 21 de maio de 1936, em São Luiz 
do Paraitinga. Casou-se aos 16 anos com Oscar de Carvalho (já falecido) e hoje 
constitui uma família de 10 filhos, 24 netos e 14 bisnetos. Iniciou seu trabalho 
assistencial em Aparecida, aos 18 anos de idade. Em 1961 foi para Guaratinguetá, 
onde realizou vários 
trabalhos voluntários 
na “Gota de leite” e 
Creche Amor e Luz. 
Coordenou a cam-
panha do quilo no 
grupo da fraternidade 
irmão Altino. Durante 
muitos anos deu as-
sistência e cuidou de 
deficientes mentais.

Dona Maria Con-
ceição acolhia em seu 
lar qualquer pessoa 
que encontra peram-
bulando pelas ruas, 
seja criança, adoles-
cente, adulto ou idoso. 
Ela os levava para 
dentro de casa para dar um banho, alimento e muitos ainda chegaram a morar 
na casa. Em 1991 mudou-se para Pindamonhangaba, continuando com esse seu 
trabalho assistencial, atendendo várias pessoas em casa. 

Sra. Maria Conceição é muito procurada para aconselhamento espiritual, por 
muitas pessoas de Pindamonhangaba e de outras cidades. Até hoje, mesmo com 
sua saúde abalada e idade avançada, nunca deixa de atender ninguém.  E seu 
lema é: Fazer aos outros o que gostaria que lhe fizesse, amar o próximo como 
a si mesmo. E quando lhe perguntam, como vai? Ela responde com um sorriso 
largo: “Firme na Fé, pra aguentar o que vier”. ”Parabenizo a amiga Dona Maria 
Conceição, pela brilhante trajetória de vida, e por ser uma cidadã muito querida 
por todos no Distrito de Moreira César. Mulher guerreira, cujas atitudes deveriam 
ser seguidas de exemplo por todos nós. Acolheu e deu Amor às pessoas sem pedir 
nada em troca e, até hoje, continua contribuindo com relevantes serviços à nossa 
comunidade. Fico feliz em poder perpetuar o nome de tão importante cidadã”, 
comemorou o vereador Magrão.

na esquina da aVenida das Hortências nº 168 com a rua das PaPouLas, 
o esF atenderá aos moradores do VaLe das acácias e do Jardim carLota
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O vereador José 
Carlos Gomes – Cal 
(PTB) presta homena-
gem a Dona Carminha, 
através da Câmara de 
Vereadores de Pin-
damonhangaba, con-
cedendo a Comenda 
Medalha de Honra 
Capitão Bicudo Leme, 
aprovada por unanimi-
dade pelos vereadores, 
através do requeri-
mento nº 984/2015, de 
sua autoria.

O vereador Cal, em 
nome das Comunida-
des Salesiana e Coru-
putubense, convida os 
amigos e parentes para 
participar da Missa 
terá inicio as 19:30 horas, no 
próximo dia 02 de julho, na 
quadra dos Salesianos. Após a 
missa, haverá uma solenidade 
para a entrega da Medalha 
Comenda Capitão Bicudo 
Leme, para a Dona Carminha 
e uma confraternização em 
comemoração dos 80 anos 
de vida dessa personalidade 
querida e importante para as 
Comunidades.

Dona Carminha
Maria do Carmo dos 

Santos Gomes, conhecida 
carinhosamente como a 
Dona Carminha, de Coru-
putuba, ao longo dos anos, 
a assistente social e pro-
fessora Carminha, continua 
atuante, dinâmica e traba-
lhadora para as comunida-
des. Sua vida é marcada por 
atividades que a destacam 

O Presidente da Câmara 
de Pindamonhangaba, Ve-
reador Felipe César – FC 
(PMDB) solicita ao Gover-
nador Geraldo Alckmin o 
aumento do efetivo policial 
na cidade, tanto na esfera 
da Polícia Civil, como por 
parte da Polícia Militar. O 
Vereador faz questão de 
enfatizar que a cidade cres-
ce em proporções rápidas, 
com a construção de con-
juntos residenciais, além 
do surgimento de novos 
empreendimentos. Com a 
assinatura do convênio da 
chamada “Atividade Dele-
gada”, o Presidente Felipe 
César – FC sugere que este 
efetivo seja aumentado 
em proporções que possa 
suprir e proporcionar mais 
segurança para a população. 
“Hoje apenas 10 homens na 
Atividade Delegada, não 
representa quase nada, é 
necessário aumentar mais 
este número para que a 
violência seja minimizada 
em nossa cidade”, destaca 
o Vereador.

TEATRO E CASA
DA CULTURA EM
MOREIRA CÉSAR
O Presidente da Câmara, 

Vereador Felipe César – FC 
também pede ao prefeito 
a realização de estudos e 
providências para a implan-
tação de um Teatro Munici-
pal e uma Casa da Cultura, 

Vereador Magrão 
homenageia Dona Maria 
Conceição de Carvalho

projeto do Vereador, aproVado por unanimidade na 
câmara, denomina de “maria conceição de carValho” o 
psF – programa saúde da Família, do Vale das acácias

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

Vereador magrão (o segundo da direita Para a esquerda), 
com a sra. maria conceição e os FamiLiares da Homenageada

FELIPE CÉSAR – FC PEDE MAIS 
SEGURANÇA COM AUMENTO
DO EFETIVO NA CIDADE

para atender os moradores 
da região do Distrito de 
Moreira César.

É importante ressaltar 
que o Distrito conta hoje 
com uma população supe-
rior a 50 mil habitantes e 
que a área cultural é bastan-
te carente nesta importante 
região do município. “So-
licitamos 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 solici-
tação vem de encontro aos 
anseios da nossa popula-
ção”, enfatiza o Presidente 
Felipe César – FC.

SEMÁFORO
NA PRAÇA
DO CRUZEIRO
Outro pedido do Presi-

dente Felipe César – FC ao 
Executivo, é para que junto 
ao Departamento de Trânsi-
to realize estudos no sentido 
de instalar um semáforo 
na Praça do Cruzeiro. De 
acordo com o Vereador, o 
trânsito no local fica con-
fuso, causando transtornos 
e falta de segurança, tanto 
para os motoristas como 
pedestres e em várias oca-
siões já ocorreu acidentes 
no local.

Por indicação do Vereador 
Cal Dona Carminha recebe 
Comenda Bicudo Leme

como digna representante 
da mulher na sociedade 
pindamonhangabense. Em 
1969,  assumindo como 
suplente do vereador José 
Raul Ribas, foi a primeira 
mulher a ocupar uma cadeira 
no Legislativo de Pindamo-
nhangaba, tem seu nome 
eternizado na denominação 
da biblioteca municipal da 
Vila São Benedito. Católica 
fervorosa, continua a frente 
dos eventos religiosos e em 
Coruputuba, é responsável 
pela zeladoria da capela de 
Nossa Senhora Aparecida.

O vereador Cal conta 
com a presença de todos os 
amigos e a população para 
prestigiar esta solenidade.

d o n a  c a r m i n H a  é  H o m e n a g e a d a 
PeLo Vereador caL com a comenda 
caPitão Bicudo Leme
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Morumbi e Azeredo recebem ‘Nosso Bairro’

Produtor deve iniciar 
colocação de calcário em solo

Os alunos da Rede Mu-
nicipal de Ensino de Pin-
damonhangaba receberão, 
a partir do segundo semes-
tre, novos materiais esco-
lares. A medida está sendo 
tomada para a reposição 
dos materiais escolares 
entregues no início do ano 
letivo, como cadernos e ca-
netas.

A entrega de materiais 
em duas etapas já havia 
sido prevista no início do 
ano pela Secretaria de 
Educação da Prefeitura, 
para que os itens tenham 
maior durabilidade e não 
haja desperdício. Com o 
novo material, os alunos 
deverão ficar ainda mais 
motivados para dar con-
tinuidade aos estudos no 
segundo semestre.

Os itens estão sendo 
entregues nas unidades es-
colares e serão repassados 
aos alunos assim que eles 
retornarem do recesso do 
meio do ano, que será de 9 
a 19 de julho.

No total, 11.589 alunos 
receberão os kits, divididos 
em 1 (Pré I, II e 1º ano) e 2 
(2º ao 5º ano e EJA), com 
materiais adequados para 
cada faixa etária atendida. 
O kit 1 tem 14 itens, como 
massa de modelar, estojo 
de pintura a dedo, estojo 
de cola colorida, lápis gra-
fite preto jumbo, caixa de 
giz de cera grosso, entre 
outros. O kit 2 conta com 
16 itens, como canetas es-
ferográficas azul e verme-
lha, lápis grafite preto sex-
tavado, entre outros.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba está re-
vitalizando a entrada do 
Bosque da Princesa. Na 
terça-feira (23), a equipe 
da Secretaria de Obras fi-
nalizou a pintura do por-
tal, como parte das ações 
de revitalização do local.

De acordo com infor-
mações do Departamento 
de Patrimônio Histórico, 
a revitalização do Bosque 
da Princesa teve início no 
dia 17 de maio, com ações 
conjuntas realizadas pela 
Prefeitura, por meio dos 

departamentos de Ser-
viços Municipais, Obras, 
Meio Ambiente e Patrimô-
nio Histórico, com o grupo 
de voluntários Adotando o 
Bosque da Princesa.

O Bosque da Princesa 
também será palco de al-
guns eventos da progra-
mação de aniversário da 
cidade. Estão previstos 
para o local a realização 
de Sarau de Histórias, no 
dia 4; Pinda em Cena, nos 
dias 5 e 12; e intervenção 
de artes plásticas, no dia 
22 de julho.

Nesta sexta-feira (26) e 
sábado (27), das 14 às 17 
horas, Jardim Morumbi e 
Jardim Azeredo recebem 
o Programa Nosso Bair-
ro, com diversos cursos 
e oficinas de artesanato, 
lazer e beleza, para pes-
soas de todas as idades. O 
programa é realizado pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e visa oferecer 

aos participantes, novas 
oportunidades de geração 
de renda.

Como todas as ativida-
des realizadas pela Prefei-
tura, a inscrição e a parti-
cipação nas atividades do 
‘Nosso Bairro’ também 
são gratuitas. No ato das 
inscrições, pede-se a en-
trega de duas garrafas 
descartáveis, que serão 

utilizadas nas oficinas.
Durante as inscrições, 

a comunidade poderá par-
ticipar de tardes de bele-
za, com corte de cabelo e 
unha decorada, oferecidos 
pelo Programa Escola da 
Beleza, além de massagem 
relaxante.

As oficinas serão reali-
zadas de segunda a quin-
ta-feira, de manhã, tarde 

e noite. No encerramen-
to das atividades, haverá 
exposição de artesanato, 
apresentações de dança e 
capoeira, e entrega de cer-
tificados para os forman-
dos. O artesanato produ-
zido participará da Vitrine 
Social e das feiras de turis-
mo que o Departamento 
de Turismo participa den-
tro e fora da cidade.

Azeredo
O Azeredo e região 

recebem a 14ª edição do 
Programa Nosso Bairro, 

de 29 de junho a 25 de 
julho. Inscrições e progra-
ma estão instalados na rua 
Tereza Teberga, em frente 
à praça Nelson de Oliveira 

Júnior.
As opções em ofici-

nas são: artesanato com 
biscuit, bonecas de pano, 
balé infantil, patchwork 

embutido, artesanato com 
caixas de papelão, dança 
de ritmos / zumba, dança 
do ventre, corte de cabelo, 
unhas decoradas, chinelos 
decorados, decoração com 
garrafas PET, decoração 
para festas com E.V.A., 

capoeira, artesanato em 
madeira MDF, pintura em 
tecido, trançado em fitas 
com macramê, dança de 

rua e massagem relaxante.   

MoruMBi
A comunidade receberá 

a 13ª edição do Progra-
ma Nosso Bairro, de 29 
de junho a 24 de julho. 
Inscrições e programa 
estão instalados na Praça 
ShiducaYassuda, em frente 
à quadra poliesportiva.

As opções em ofici-
nas são: pintura em tela, 
pintura em vidro (espelhos 
e mandalas), bordado 
com vagonite, capoeira, 
tricô com fuxico, chinelos 
decorados, balé infantil, 
dança de salão, dança de 
ritmos/zumba, corte de 
cabelo, unhas decoradas, 
bonecas de pano, bijuteria, 
patch aplique, dança de 
rua, trançados com fitas 
em almofadas e toalhas, 
patchwork embutido, dan-
ça do ventre, massagem 
relaxante.

De acordo com infor-
mações do Departamento 
de Agricultura da Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba, inicia-se agora no final 
de junho, a época ideal 
para os produtores colo-
carem calcário no solo, 
pensando no plantio de 
verão, que se dá entre se-
tembro e outubro.

A lei 5220, de 5 de julho 
de 2011, determina que a 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realize o trans-
porte de até 16 toneladas 
de calcário por produtor, 
por ano. O diretor de Agri-
cultura da Prefeitura ex-
plicou que a administra-
ção municipal realiza esse 
serviço porque o calcário 
é considerado um insumo 
relativamente barato, tan-
to que, para o produtor, 
muitas vezes o frete acaba 

ficando mais caro que o 
próprio produto.

Para ter direito ao 
transporte, o produtor 
precisa entrar com pro-
cesso na Prefeitura, sendo 
necessário apresentar a 
análise do solo e o com-
provante de pagamento 
do calcário.

O diretor de Agricultu-
ra informou, ainda, que a 
Prefeitura também pode 
auxiliar na análise do 
solo: ou o produtor rea-
liza a coleta e encaminha 
para o Departamento de 
Agricultura que, por sua 
vez, encaminha para o La-
boratório da Unitau; ou o 

técnico da Prefeitura vai 
até o local e realiza a cole-
ta. A análise do laborató-
rio demora de 7 a 10 dias 
para ficar pronta e tem um 
custo relativamente baixo 
(R$ 19 a básica e R$ 30 a 
completa), com validade 
de até um ano.

“A análise de solo vai 
comprovar a necessidade 
da quantia do calcário por 
produtor”, explicou o dire-
tor. “O calcário gera diver-
sos benefícios no solo, já 
que corrige seu PH, levan-
do a uma melhor resposta 
na adubação e no resulta-
do de qualquer plantação. 
Quanto antes o produtor 
calcariar o solo, melhor, 
porque o calcário demo-
ra alguns dias para reagir 
quimicamente, dependen-
do do PH e da umidade do 
solo”, completou.

O calcário é um dos insumos mais baratos e 
eficientes, utilizado para correção de PH do solo

Prefeitura revitaliza portal 
do Bosque da Princesa

Pintura do portal de entrada do Bosque
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Divulgação

administração faz 
reposição de material 
escolar para alunos

Kit i
Pré I, II e 1º ano
1 apontador com depósito jumbo
1 borracha branca
2 Cadernos brochurão
1 Cx de giz de cera grosso
1 Cx de massa de modelar
1 Cola branca 90g
1 Estojo de tinta guache
1 Estojo de pintura a dedo
1 Estojo de caneta hidrográfica ponta grossa
1 Estojo de cola colorida
2 Lápis grafite preto jumbo
1 Lápis de Cor jumbo
 
Kit ii
2º ao 5º ano e EJA
1 apontador com depósito jumbo
1 borracha branca
2 Cadernos brochurão
2 Canetas esferográficas azul
1 Caneta esferográfica vermelha
1 Cx de giz de cera
1 Cx de lápis de cor sextavado
1 Cola branca 90g
1 Estojo de tinta guache
1 Estojo de caneta hidrográfica ponta grossa
4 Lápis grafite preto sextavado

Equipe do Setor de Suprimentos Escolares faz a entrega 
dos materiais diretamente nas unidades escolares, 
para que as gestoras e professoras possam organizar a 
distribuição para os pais de alunos

Divulgação

Pintura de 
unhas é uma das 
atividades mais 
procuradas
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EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0511008-91.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Guimaraes & Filho Ltdame

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Guimaraes & Filho Ltdame
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0511008-91.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 
Data da Inscrição: 08/01/2008
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:0033977, 0029313, 0026980
Valor da Dívida: R$2.039,59

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 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: 0510928-30.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Marcia Denise de Oliveira Prado Alonso

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Marcia Denise de Oliveira Prado Alonso
Documentos da Executada: Nada Consta
Execução Fiscal nº: 0510928-30.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 08/01/2008, 05/01/2009, 08/01/2010, 08/01/2008, 05/01/2009, 08/01/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:0029566, 00276678, 0026055, 0033763, 0034941, 0033064
Valor da Dívida: R$2.412,80

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 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: 0510991-55.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Protec Projetos Sc 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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Protec Projetos Sc Ltda
Documentos da Executada:nada consta
Execução Fiscal nº: 0510991-55.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 19/19/2008 e/ous
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0062907 e/ous
Valor da Dívida: R$1.538,79

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de junho de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0511302-46.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
 Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 
                               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). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DO(a) EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), 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 
Municipais. 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: Ferreira Prestacao de Servicos Sc Ltda
Execução Fiscal nº: 0511302-46.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de maio de 2015.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

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

01 - Comprovante de votação da última 
eleição
Observação: os candidatos que justificaram 
a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social 
– CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou 
Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);

08 - Comprovante de escolaridade conforme 
exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme 
exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Registro no Conselho 
de Classe
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e 
dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 
a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 
6 a 14 anos).

Dia  03/07/2015 às 14:00 horas

ARQUITETO
2º ADILSON JOSÉ ALVES DA SILVA
RUA PADRE ESTEVÃO MARIA, 212 – 
SANTANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-280

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO

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

01 - Comprovante de votação da última 
eleição
Observação: os candidatos que justificaram 
a ausência nas eleições deverão apresentar 
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social 
– CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou 
Certidão de Casamento;

07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme 
exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de curso básico de 
informática conforme exigido no edital do 
concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e 
dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 
a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 
6 a 14 anos).

Dia 03/07/2015 às 15:00 horas

ESCRITURÁRIO
37º LUCAS CARDOSO
RUA GUILHERME JOSÉ GAMA PESTANA, 
148 – CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-650

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0511094-62.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
 Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba
 
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). Claudia Aparecida de Araujo, na forma 
da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DO(a) EXECUTADO (a) ABAIXO 
RELACIONADO(a), 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: Sidnei Nogueira
Execução Fiscal nº: 0511094-
62.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 27 de abril de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0511114-53.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
 Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 
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). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a) 
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), 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 Municipais. 
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: Nilton Marcondes
Execução Fiscal nº: 0511114-53.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de maio de 2015.

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

11 CM POR 4 COL

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0511312-90.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 
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). Claudia Aparecida de Araujo, na forma 
da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem 
conhecimento do presente edital de 
CITAÇÃO DO(a) EXECUTADO (a) 
ABAIXO RELACIONADO(a), 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 
Municipais. 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: Anderson Jucelino da Silva
Execução Fiscal nº: 0511312-90.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Pindamonhangaba, aos 27 de abril 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: 0511167-34.2010.8.26.0445 - Ordem 8885/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: I M do Nascimento Confecções 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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: I M do Nascimento Confecções Me
Documentos da Executada: Nada Consta
Execução Fiscal nº: 0511167-34.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 08/01/2010, 08/01/2008, 05/01/2009
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:0033481, 0034497, 0028091
Valor da Dívida: R$959,91

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de junho de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Pindamonhangaba reali-
za até domingo (28) a Sema-
na de Prevenção ao Álcool e 
outras Drogas. Para debater 
e entender um pouco mais 
do assunto e da situação da 
cidade, membros do Pró-
Coalizão, militares e auto-
ridades foram convidados a 
participar do programa “O 
prefeito e Você”.

A Associação Pró-Coa-
lizões Comunitárias An-
tidrogas do Brasil está 
instalada há sete anos no 
munícipio e ajudou diver-
sas pessoas, se tornando 
um exemplo para a po-
pulação. “É com grande 
satisfação que fi zemos 
esta primeira semana de 
prevenção. Idealizamos 
um projeto com ações an-
tidrogas e conscientização 
dos jovens. Está será uma 
iniciativa que ocorrerá 
sempre,” agradeceu Mi-
rian, representante da As-
sociação.

Assim, como a associa-
ção, é muito importante 
o trabalho da polícia jun-
to à escola com o projeto 
Proerd - Programa Edu-
cacional de Resistência 
às Drogas. O programa 
acontece na maioria das 
escolas da cidade e já 
atendeu cerca de 26 mil 
crianças. Ele é desenvolvi-
do pela Polícia Militar nas 
escolas públicas e particu-
lares, com alunos de 10 a 
11 anos do 5º ano do Ensi-

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba apoiou a 
organização do 5º Treino 
da Fé, evento que reuniu 
atletas de Pinda, do Vale 
do Paraíba, Litoral Nor-
te, Serra da Mantiqueira, 
Grande São Paulo, e outros 
estados, no domingo (21). 
O evento reuniu aproxi-
madamente 500 corredo-
res, que percorreram 41 
km, quase uma maratona. 
Os participantes saíram 
de Tremembé e seguiram 
para Aparecida, passando 
por Pinda. 

Os profi ssionais da Se-
cretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer da Pre-
feitura garantiram aos 
participantes a hidratação. 
Foi montada uma ten-
da para ponto de encontro, 
descanso e atendimento. 
A equipe do Departamen-
to de Trânsito deu apoio 
aos atletas para que eles 
pudessem passar com se-
gurança pelos principais 
cruzamentos da cidade.

O secretário de Espor-
tes enfatiza que as provas 
de rua estão fazendo um 
grande sucesso e o apoio 
da Prefeitura é muito im-
portante, pois, o investi-
mento em atividade física 
colabora com a qualidade 
de vida da população, pois 
ao praticar exercícios as 
pessoas adoecem menos, 
tendo em vista os bene-
fícios proporcionados à 
saúde.

Fábio Namiuti, organi-
zador do evento, conta que 
não foi nada simples a ta-
refa de reunir dezenas de 
pessoas para um treino de 
corrida com percurso de 

Programa de rádio debate sobre álcool e drogas
CIDADE

no Fundamental I, para o 
esclarecimento e atuação 
diante dos perigos ofere-
cidos pelas drogas lícitas e 
ilícitas. 

“Buscamos ensinar que 
a droga é tudo aquilo que 
faz mal ao nosso corpo e 
mente, e assim encaixa-
mos o álcool e o cigarro 
nesta categoria. É um tra-
balho muito bem desen-
volvido e sentimos, a cada 
turma, que nossos futuros 
jovens sabem o caminho 
que não devem tomar”, 
disse o cabo Gonzaga.

Segundo pesquisas fei-
tas por membros do Pró-
Coalização, a maioria dos 

estabelecimentos comer-
ciais da cidade vendem be-
bidas alcóolicas a menores 
de idade e metade deles 
não pedem documento. 
Vender ou oferecer bebi-
das alcóolicas a menores 
de idade é crime e a Pre-
feitura, juntamente com as 
instituições e a polícia bus-
cam combater este mal.

Treino da Fé recebe apoio da Prefeitura
41 km pela estrada velha 
Rio-SP. “Esta foi a quinta 
edição do evento e o per-
curso foi modifi cado, antes 
saíamos de Taubaté, mas, 
como fomos para Tre-
membé, porque aumentou 
o número de participantes 
em 2014, surgiu a ideia de 
fazer do caminho uma ‘pe-
regrinação’ entre as duas 
basílicas. Começando na 
do Senhor Bom Jesus e 
terminando na de Apareci-
da, mesmo local de chega-
da de todos os Treinos da 
Fé anteriores”.

Namiuti afi rma que a 
organização contou com 
apoio da Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Es-
portes. “Quem também 
nos ajudou foi o pessoal 
da basílica de Tremem-
bé, disponibilizando o 
salão paroquial, espaço 
para café da manhã e sa-
nitários. E até nos dando 
a bênção e promovendo 
uma oração coletiva antes 
da largada”.

O Treino da Fé sur-
giu como uma espécie de 
brincadeira entre amigos. 
Namiuti cita que todos 
eram corredores de lon-
gas distâncias e estavam 
se preparando para a Ma-
ratona de São Paulo de 
2011. “A distância entre 
a rodoviária de Taubaté 
e a basílica de Apareci-
da, primeiro dos percur-
sos que faríamos, era de 
37 km, perfeita para um 
treino preparatório para 
a prova ofi cial que pre-
tendíamos disputar. Su-
geri a eles, achando que 
ninguém toparia. Para 
minha surpresa, alguns 

levaram a sério o desafio. 
Em maio daquele ano, 
um pequeno grupo, de 
pouco mais de quin-
ze corredores e alguns 
veículos de apoio, en-
frentou e venceu o ca-
minho. A repercussão 

foi grande. Muitos não 
acreditaram no nos-
so feito e na nossa co-
ragem. Mas vários se 
interessaram também 
em participar nas edi-
ções seguintes. A cada 
ano, a cada novo trei-

no, o grupo foi ficando 
maior. Até chegar aos 
quase quinhentos des-
sa quinta edição”.

O organizador enfati-
za que não é um evento 
religioso, não há vínculos 
com igreja, é um encontro 

de amigos, de qualquer re-
ligião, que gostam de pra-
ticar esporte e de desafi os. 
E está aberto à participa-
ção de todos. A próxima 
edição deverá ocorrer em 
junho de 2016 e o convite 
está aberto a todos.

Integrantes da Turma da Corrida representam 
Pinda em diversas corridas

Claudemir Aleixo, 
morador de Taubaté, 
corre há aproxima-
damente 25 anos. 
Ele conta que nasceu 
sem as duas pernas 
e sempre gostou 
de fazer atividade 
física. Aos 42 anos o 
funcionário público 
revela que saiu de 
casa com a intenção 
de fazer os 41 km, 
mas, infelizmente não 
conseguiu porque a 
prótese estava com 
problema, mesmo 
assim concluiu 37 km. 
“O apoio de Pinda foi 
gratifi cante, jamais 
esperava ter este 
incentivo para que 
pudéssemos repor 
as energias. Esta foi 
a segunda vez que 
participei do Treino 
da Fé e é uma emoção 
muito grande. As pes-
soas chegam e falam 
que querem desistir e 
não desistem porque 
me vêem correr e di-
zem que sou exemplo 
de vida”.

Vanderlei Caeta-
no Carvalho, admi-
nistrador da Turma 
da Corrida, conta 
que o grupo partici-
pou do Treino da Fé 
pela primeira vez e 
o que lhes motiva é 
a busca pela saúde 
e qualidade de vida. 
Aproximadamente 

30 pessoas da equipe 
marcaram presença, 
alguns correram 10 
km, outros 15 km, 
alguns 41 km, porque 
ninguém é obrigado 
a correr o percurso 
todo. 

“Esse Treino da 
Fé foi muito gratifi -
cante para o grupo, 
a maioria das pes-
soas sobressaíram, 
apesar do cansaço 
vimos a felicidade 
das pessoas. A hora 
que vê a basílica é 
uma emoção indes-
critível, a emoção de 
uma corrida é uma 
sensação diferente, 
a pessoa se supera 
e essa sensação é 
muito prazerosa. 
Quem não foi se 
arrependeu e quem 
foi está contando 
os dias para chegar 
a outra. Levamos 
água, descascamos 
a mexerica para os 
atletas, teve vários 
apoios, a Secretaria 
de Esportes de Pinda 
ajudou bastante 
também”, afi rma 
Carvalho.

Carvalho conta 
que a Turma da 
Corrida começou 
com quatro ou cinco 
integrantes. Na 
primeira prova ele 
fez 20 camisas e deu 
para as pessoas e a 

partir disto o grupo 
foi crescendo. Con-
seguimos alguns pa-
trocinadores, depois 
fi zemos 50 camisas e 
participamos do ani-
versário da cidade e 
o grupo explodiu. 

“Conto com a 
Patrícia Teodoro 
e Érika Leme, que 
também são admi-
nistradoras. Aca-
bei criando o logo 
‘Turma da Corrida’. 
Orlando Antunes 
criou a primeira 
página numa rede 
social quando o 
grupo começou e 
hoje são dezenas de 
participantes. Já 
fomos para meia 
maratona, São Sil-
vestre, participamos 
de todas as corridas 
em Pinda. Conse-
guimos comprar 
uma tenda e além de 
levar a nossa marca 
também divulgamos 
o nome da cidade. 
Vamos fazer o VII 
Correndo na Madru-
gada, organizado 
pela equipe 100 
Juízo com o apoio da 
Turma da Corrida e 
a Prefeitura tam-
bém vai nos ajudar. 
Esta corrida é feita 
Meia Noite. Estamos 
fechando a data e 
vamos divulgar em 
breve”. 

TURMA DA CORRIDA E ATLETA EXEMPLO MARCAM PRESENÇA

Claudemir Aleixo é um grande exemplo de vida 
e parabenizou o apoio da Prefeitura de Pinda

FÓRUM SOBRE PREVENÇÃO ACONTECE NESTA SEXTA-FEIRA
O III Fórum sobre prevenção 

e combate às drogas acontece 
nesta sexta-feira (26) . O 
tema deste ano é ‘Drogas: da 
prevenção ao tratamento’. As 
discussões serão no auditório 
da Faculdade Anhanguera, a 
partir das 9 horas.

O evento é idealizado pelo 
Coalizão Antidrogas e conta 
com o apoio da Prefeitura de 
Pinda. As ações tiveram início 
no dia 22 e serão encerradas 
no domingo (28). No dia 24 o 
assunto foi tema do programa 
de rádio ‘O Prefeito e Você’, 
veiculado pela rádio 107.1.

Este evento tem 
como público-alvo os 
representantes da saúde, 
assistência social, educação, 
associações e entidades 
afi ns, igrejas, conselhos, 
entre outros. A recepção 
e credenciamento serão 
feitos das 8h30 às 9 horas. 
A primeira palestra está 
prevista para as 9h30 e será 
ministrada pela doutora 
Andressa Costa Maradei 
(Uniad/Unifesp).

De acordo com a 
organização do evento, a 
segunda palestra do fórum vai 

tratar a família do dependente 
químico, quem destacará 
a temática é a terapeuta 
familiar doutora Ângela 
Hoffmann; às 12h10 haverá 
parada para o almoço, ao 
retornar, às 13h15, o público 
poderá prestigiar a terceira 
palestra sobre tratamento 
do dependente químico, com 
doutor Tito Gomes, da Uerj. 

VII Mobilização
Os voluntários da Associação 

Pró-Coalizões Comunitárias 
irão realizar a VII Mobilização 
de Prevenção e Combate 
às Drogas em Pinda. Esta 

atividade acontece neste sábado 
(27), das 9 às 13 horas, na praça 
Monsenhor Marcondes.

A organização destaca 
que a atividade será 
desenvolvida em atenção ao 
Dia Internacional de Combate 
ao Uso e Tráfi co de Drogas. 
Haverá participação do 
projeto ‘Saindo das Ruas’ 
com apresentação de dança, 
capoeira, Hip Hop, entre 
outros, e entidades afi ns 
como Alcoólicos Anônimos, 
Narcóticos Anônimos, Amor 
Exigente e comunidades 
terapêuticas. 

Objetivo é afastar o 
perigo das pessoas, 

especialmente os 
jovens
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Bonsucesso recebe ‘Tarde na Rua’ 
e ‘Pinda em Cena’ neste sábado

As entidades que irão 
participar das comemorações 
dos 310 anos de Pindamonhan-
gaba, no Parque da Cidade, 
entre os dias 8 e 12 de julho, 
participaram de uma reunião 
na última quarta-feira (24). O 
encontro ocorreu no auditório 
da Prefeitura.

Foram discutidos a distri-
buição e espaço dos estandes, 
cardápio, permissões para 
patrocínios, disposição de va-
gas no estacionamento, entre 
outros assuntos para o bom 
funcionamento da praça de 
alimentação.

A representante do Proje-
to Crescer, Bethi dos Santos, 
afirma que com a renda obtida 
na festa é possível pagar algu-
mas despesas, como os eventos 
oferecidos às crianças. Ela 
também reforçou a importân-
cia do trabalho voluntário na 
barraca, que é aberto a quem 
tiver interesse, além do patro-
cínio por parte de comercian-
tes e doações de ingredientes.

Para Mirian Andrade, re-
presentante do Coalizão Comu-
nitária Anti-Drogas, a partici-

pação da entidade na festa vem 
para colaborar com a fiscaliza-
ção do cumprimento da lei que 
proíbe a venda ou distribuição 
de álcool a menores de 18 anos. 
“Eu acho que a gente já tem um 
ganho muito grande passando 
conhecimento, fazendo essa 
conscientização”, afirma. Agen-
tes do Coalizão  estarão circu-
lando junto ao público para 
verificar se há algum caso de 
consumo de bebidas alcoólicas 
por adolescentes.

A festa em comemoração 
ao aniversário da cidade 
terá shows da banda de pop 
rock Malta, o cantor Fábio 
Jr., a dupla sertaneja Edson 
e Hudson, o grupo Sambô, e 
o encerramento será com as 
bandas Muzak, Paradoxo e 
Banda Panela.

O espaço contará com 15 
entidades beneficentes na pra-
ça de alimentação. O cardápio 
oferecido ao público inclui sal-
gados assados e fritos, pizzas, 
lasanhas, panquecas, pão com 
linguiça, churrasco, cachor-
ro-quente, panzerotti, doces e 
bebidas variadas.

Edutran certifica 335 
alunos nesta sexta-feira

Os moradores do Bonsuces-
so terão momentos de lazer e 
cultura neste sábado (27). Será 
realizada mais uma edição do 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza nesta sexta-
feira (26) a formatura da 15ª 
turma do Projeto Edutran, edu-
cação no trânsito. A solenidade 
acontece às 9h30 no ginásio de 
esportes Juca Moreira, loca-
lizado na rua Dr. Gustavo de 
Godoy, sem número, centro. 
Ao todo, 335 alunos de oito sa-
las municipais irão receber os 
certificados.

Realizado há anos em Pinda-
monhangaba, o Projeto Edutran 
abrange as crianças dos 5º anos 
das escolas da Rede Municipal 
de Ensino, que participam de 
aulas teóricas e lúdicas sobre o 

comportamento seguro no trân-
sito, tornando-se agentes multi-
plicadores de boas maneiras.

Irão participar os alunos das 
escolas municipais:  Dr. Ângelo 
Paz da Silva (Cidade Jardim), 
Professora Odete Correa Ma-
dureira (Morumbi), Professora 
Dulce Pedrosa Romeiro Guima-
rães (Boa Vista), Professora Ma-
dalena Caltabiano Salum Ben-
jamim (Araretama), Vito Ardito 
(Araretama), Professor Augusto 
César Ribeiro (Vila Rica), Pro-
fessora Maria Madureira Salga-
do (Cruz Pequena) e Professora 
Maria Apparecida Camargo de 
Souza (Ribeirão Grande).

AgoraVale

Alunos participam de aulas teóricas e lúdicas

EnTIdAdES pARTIcIpAm 
dE REunIão SobRE A 
fEsta dos 310 anos

‘Tarde na Rua’ e do ‘Pinda em 
Cena’. As atividades serão de-
senvolvidas na Escola Estadual 
Monsenhor João José de Azeve-

do, a partir das 13 horas.
O ‘Tarde na Rua’ é uma ati-

vidade que serve para concluir 
as ações do ‘Pinda Consciente’, 
onde os jovens produzem letras 
de rap e trabalham várias temá-
ticas e problemáticas sociais. A 
organização do evento recebe 
o apoio da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, Fundo Social 
de Solidariedade, Centro de In-
clusão Produtiva - Telecentros, 
Fapi-Funvic, Coalizão Anti-Dro-
gas e demais colaboradores.

Com o ‘Tarde na Rua’ haverá 

campeonato de futebol de rua, 
rugby, gincanas para as crian-
ças com premiações, exposição 
de peças de informática, brin-
cadeiras culturais, Paradoxo, 
Blackout, Otrolado Resistente 
e Origem do Rap. Quem passar 
pelo local também poderá ado-
tar um livro, oferecido pelas bi-
bliotecas municipais.

‘Pinda em Cena’ é uma ati-
vidade desenvolvida pela Se-
cretaria de Educação e Cultu-
ra, por meio dos profissionais 
do Departamento de Cultura. 

Os artistas do município têm a 
oportunidade de mostrar os tra-
balhos à comunidade.

Nesta edição, haverá apresen-
tação da Banda de Aprendizes da 
Corporação Musical Euterpe, Ca-
poeira Vida com roda de samba e 
maculelê, capoeira Dendê Maruô, 
Cia Cênica de Dança Mônica Al-
varenga, Conatus Studio de Dan-
ça, escola de dança Gorete von 
Gal, apresentação teatral com o 
trabalho Rabanete e Rapunzel. 
Também haverá modelagem em 
argila e oficina de pintura em tela.

paradoxo vai apresentar-se nesta edição do ‘Tarde na Rua’

Divulgação
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Membros da Ajop se 
reúnem com prefeito

ATIvIdAdES dE lAzER pARA ESTE FInAl dE SEmAnA

Equipe de hidráulica 
realiza manutenção em 
unidade educacional

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

vários membros da Ajop - 
Associação de Jornalistas de 
Pindamonhangaba reuniram-
se, na terça-feira (23), com o 
prefeito da cidade.

A reunião aconteceu na sede 
da oAB – ordem dos Advogados 
do Brasil – e teve o objetivo de 
apresentar ao prefeito os princi-
pais projetos da Associação, que 
após alguns anos inativa, está 
voltando a atuar na cidade.

de acordo com o presidente 
da Ajop, Aercio Muassab, o en-
contro não teve um caráter de 
reinvindicações. “estamos co-
meçando a atuar novamente e 
queremos mostrar ao prefeito 
nossos projetos e ideias. Acredi-
tamos que é importante mostrar 
que temos um objetivo comum, 
que é nos organizar e conquistar 
mais espaço no mercado de tra-
balho da cidade”, afirmou.

o prefeito destacou a atuação 
dos jornalistas em Pindamo-
nhangaba. “vocês têm um papel 
fundamental que é informar a 
sociedade do que está aconte-
cendo em nossa cidade. sabe-
mos que não é uma tarefa fácil e 
é um trabalho que nem sempre 
é valorizado, mas nós apoiamos 

a iniciativa de uma associação 
que dê maior visibilidade a esses 
profissionais”.

Homenagem
durante a reunião, foi fei-

ta uma homenagem aos 133 
anos de fundação do Jornal 
Tribuna do norte. na ocasião, 
o presidente da Fundação dr. 

João romeiro, que mantém a 
Tribuna, contou um pouco da 
história do jornal e destacou a 
modernização que aconteceu 
ao longo dos anos. “nossa mais 
recente conquista foi a mudan-
ça no nosso endereço eletrôni-
co, que agora é www.jornaltri-
bunadonorte.com.br”.

O prefeito 
destacou a 
atuação dos 
jornalistas 
em pindamonhangaba

Reunião dos jornalistas de pindamonhangaba com o prefeito aconteceu na sede da OAB

João Paulo ouverney

A Apta – Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agronegó-
cios – vai leiloar na terça-fei-
ra (30), 29 bezerros machos 
da raça girolando e mestiços 
mantiqueira.

o leilão acontece das 9 às 
11 horas e tem entrada franca. 
Caso não ocorra o leilão no pe-
ríodo matutino, uma nova ro-
dada será realizada das 13 às 
16 horas.

o evento será no Polo regio-
nal do vale do Paraíba (av. Prof. 
Manoel César ribeiro, 1920, 
santa Cecília). Mais informa-
ções pelos telefones 3642-1812/ 
3642-1098.

pindamonhangaba ofe-
rece várias opções de lazer 
para este final de semana.  
Começou ontem e vai até 
domingo (28), das 19h30 
às 23 horas, a quermesse 
de São pedro e São paulo 
Apóstolos, na igreja Santa 
Rita de Cássia no vale das 
Acácias, em Moreira César.

no sábado (27), com 
início às 13h30,  haverá 
o I Encontro da melhor 
Idade no Centro Espor-
tivo José Ely miranda, 
‘Zito’, em Moreira César. O 
evento  é aberto às pesso-
as que tenham no mínimo 
50 anos. O encerramento 
será com baile.

Também neste sábado, 
a partir da 8 horas, tem 
ginástica rítmica no gi-
násio do Alto Tabaú com 
o Campeonato Estadual 
das categorias pré-Infan-
til e Infantil. No domingo 
(28), no mesmo local e 
horário, acontece a Sele-
tiva dos Jogos Escolares 

do Estado de São paulo, 
reunindo mais de 60 gi-
nastas.

Ainda neste final de 
semana, acontece o 
‘Arraiá da Comunida-
de Alicerce’, no centro 
comunitário do bairro 
Crispim, na rua Eloy pi-
nheiro, 105, a partir das 

19 horas. Haverá shows 
musicais com artistas da 
cidade.

no sábado, também 
terá festa junina na co-
munidade São José às 17 
horas. O arraiá será na 
avenida Antônio pinhei-
ro Júnior, 1.246, Jardim 
Bela Vista.

Apta vai leiloar 29 bezerros 
girolandos e mestiços

O leilão dos bezerros será no polo Regional do vale do paraíba

A equipe da Subpre-
feitura de Moreira César 
realiza a manutenção 
em diversos espaços da 
administração munici-
pal. Na última quinta-fei-
ra (25), os profissionais 
da equipe de hidráulica 
foram à creche Maria 
das Dores, no Vale das 
Acácias, para trocar o re-
gistro de um dos chuvei-
ros e fazer manutenção 
nos demais.

A creche Maria das 
Dores atende mais de 
100 alunos entre 1 e 4 
anos e meio, funciona 
nos períodos da manhã 
e tarde. Também atende 
alunos em período inte-
gral, eles recebem cinco 
refeições e tomam banho 
na unidade.

João Paulo ouverney

divulgação

divulgação



Pindamonhangaba 26 dE junho dE 2015Tribuna do Norte10

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0511293-84.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
 Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 
                          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). Claudia Aparecida de Araujo, na forma 
da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 
DO(a) EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), 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: Ricardo Hipolito Gomes, Renata Hipolito Gomes
Execução Fiscal nº: 0511293-84.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 26 de maio de 2015.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DA
APAE DE PINDAMONHANGABA

A Diretoria Executiva da APAE DE PINDAMONHANGABA, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 35, inciso II, do seu Estatuto, neste ato representada por 
sua Presidente, Sra. Maria Giovana do Amaral, RG 5.796.564-X para fins do artigo 25 - 
inciso I, CONVOCA todos os associados, através do presente Edital, para ASSEMBLÉIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no dia 29 de Junho de 2015, às 
19h00min em primeira convocação e às 19h30, em segunda convocação na sede da 
APAE de Pindamonhangaba, localizada na Rua José de Oliveira nº 55, Bairro Crispim, 
Pindamonhangaba - SP, com a seguinte ordem do dia: 

1. Homologar alteração no Estatuto. 

A Assembléia Geral será constituída pelos associados especiais e contribuintes que a ela 
comparecerem quites com suas obrigações sociais e financeiras (art. 23). 
No caso de procuração, esta deverá ter firma reconhecida em cartório, sendo que o 
outorgante e o outorgado deverão ser associados da Apae (art. 23 $2º).
A Assembléia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença da maioria 
absoluta dos associados, aptos a votar, e, em segunda convocação, com qualquer 
número, meia hora depois, devendo ambas constar do edital de convocação não exigindo 
a lei quórum especial (art. 24, §2º), exigindo-se o voto concorde da maioria simples dos 
associados para as suas deliberações. 
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015. 

Maria Giovana do Amaral 
Presidente da APAE DE PINDAMONHANGABA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES E AS CONTAS DA
APAE DE PINDAMONHANGABA

A Diretoria Executiva da APAE DE PINDAMONHANGABA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 35, inciso II, do seu Estatuto, neste ato representada por sua 
Presidente, Sra. Maria Giovana do Amaral, RG 5.796.564-X, para fins do artigo 25 - inciso 
V, CONVOCA todos os associados, através do presente Edital, para ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA, que será realizada no dia 29 de Junho de 2015, às 20h00min em primeira 
convocação e às 20h30, em segunda convocação na sede da APAE de Pindamonhangaba, 
localizada na Rua José de Oliveira nº 55, Bairro Crispim, Pindamonhangaba - SP, com a 
seguinte ordem do dia: 

1. Aprovar o relatório de atividades e as contas da Diretoria Executiva – ano 2014.

A Assembléia Geral será constituída pelos associados especiais e contribuintes que a ela 
comparecerem quites com suas obrigações sociais e financeiras (art. 23). 
No caso de procuração, esta deverá ter firma reconhecida em cartório, sendo que o 
outorgante e o outorgado deverão ser associados da Apae (art. 23 $2º).
A Assembléia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença da maioria 
absoluta dos associados, aptos a votar, e, em segunda convocação, com qualquer 
número, meia hora depois, devendo ambas constar do edital de convocação não exigindo 
a lei quórum especial (art. 24, §2º), exigindo-se o voto concorde da maioria simples dos 
associados para as suas deliberações. 
Pindamonhangaba, 25 de maio de 2015. 

Maria Giovana do Amaral 
Presidente da APAE DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI  5.787, DE 23 DE JUNHO DE 2015
Autoriza o Município a receber o Show do cantor FÁBIO JR no evento de comemorações do 
Aniversário da Cidade em 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica o Município autorizado a receber em doação, no evento de comemoração do Aniversário 
da Cidade de Pindamonhangaba 2015, o Show do cantor FÁBIO JR.
§1º   O show integrará as comemorações do Aniversário da Cidade.
§2º.  A doação não gera qualquer em ônus ao Município e será realizada através da empresa Live 
Talentos Agenciamento, Produção e Publicidade LTDA, a qual detém direitos para realização do 
show no Município.
Art.2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de junho de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena 
Secretaria de Educação e Cultura.

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de junho de 2015.
Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães

Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Projeto de Lei nº 79/15

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0510947-36.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Silvana Martins Fijos

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Silvana Martins Fijos
Documentos da Executada: Nenhuma informação disponível
Execução Fiscal nº: 0510947-36.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição:23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0033974; 0033820; 0028068; 3905754
Valor da Dívida: R$870,14

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de abril de 2015.

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

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA BENEFICIÁRIOS COM PARCELAS ATRASADAS A SACAR JUNHO DE 2015

NIS TITULAR MAR/2015 ABR/2015 MAI/2015

16030138813 ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA Disponivel Disponivel Pago / Sem Parcela

16104159762 ANGELA MARIA MENEZES Disponivel Disponivel Disponivel

20785048752 ANGELA MARIA SENA RIBEIRO Disponivel Disponivel Disponivel

16160725565 ANGELICA DO PRADO SANTOS Disponivel Disponivel Disponivel

13527663850 BENEDITA APARECIDA ALVES DA SILVA AMARAL Disponivel Disponivel Disponivel

16143410365 BRUNA KARINA DA SILVA Disponivel Disponivel Disponivel

21218447798 BRUNA MARIA CESAR Disponivel Disponivel Disponivel

16408099956 CARMECI DE SOUSA MORAIS Disponivel Pago / Sem Parcela Pago / Sem Parcela

12329700549 CELESTE DE FATIMA DE LIMA Disponivel Disponivel Disponivel

22824628382 CLAUDENIR ROSANE ALVES Disponivel Disponivel Disponivel

16413936712 CLERISTA HELENA LIMA DA SILVA Disponivel Pago / Sem Parcela Pago / Sem Parcela

21212438304 EDILEUSA ESMERALDA Disponivel Pago / Sem Parcela Pago / Sem Parcela

16106488216 EDLEIA SILVERIO Disponivel Disponivel Disponivel

23654712955 EDNA LUZIA DA SILVA Disponivel Disponivel Disponivel

21273278862 ELAINE CRISTINA DUARTE Disponivel Disponivel Disponivel

12431874275 ELAINE PROLUNGATTI CESAR Disponivel Disponivel Disponivel

13548897818 ELIANA ALVES MACHADO Disponivel Disponivel Disponivel

16127395608 ELIZABETE PORFIRIO DA SILVA Disponivel Disponivel Disponivel

16194805510 ESTER MONTEIRO ROQUE Disponivel Pago / Sem Parcela Pago / Sem Parcela

16020057241 EUNICE MARIA LEITE Disponivel Disponivel Pago / Sem Parcela

20169002157 FERNANDA CRISTINA SERRA Disponivel Pago / Sem Parcela Pago / Sem Parcela

10840368639 FRANCISCO CARLOS BASTOS Disponivel Pago / Sem Parcela Pago / Sem Parcela

12823370260 GISELDA MAURA ANDRADE SEBASTIANA Disponivel Disponivel Disponivel

20696206271 GISLAINE MONTEIRO VASCONCELOS Disponivel Disponivel Disponivel

22023553112 GRABRIELA DOS SANTOS VASCONCELLOS Disponivel Disponivel Disponivel

16316452846 JOSE LOPES DE OLIVEIRA Disponivel Disponivel Pago / Sem Parcela

16233843929 JULIANA DE FATIMA DA CONCEICAO OLIVEIRA Disponivel Pago / Sem Parcela Pago / Sem Parcela

21016417367 KARINA SAMPAIO DE SOUZA Disponivel Pago / Sem Parcela Pago / Sem Parcela

22814188878 KELLY CRISTINA QUINTANILHA DE FREITAS Disponivel Disponivel Disponivel

13199325776 LUANA DA SILVA FERNANDES DO PRADO Disponivel Disponivel Disponivel

12627512341 LUCIANA APARECIDA DE SOUZA SANTOS Disponivel Disponivel Disponivel

12933331251 MAIRA SIQUEIRA ROSA Disponivel Disponivel Disponivel

10405392912 MANOEL BELO DO NASCIMENTO Disponivel Disponivel Disponivel

16403411986 MARCELO DOS SANTOS Disponivel Disponivel Disponivel

22815411449 MARIA APARECIDA CLARO SCANDOLA Disponivel Disponivel Disponivel

16369574776 MARIA APARECIDA DA SILVA Disponivel Disponivel Disponivel

21022645090 MARIA DE OLIVEIRA SANTOS Disponivel Disponivel Disponivel

16495007753 MARIA HELENA ALVES DE AQUINO Disponivel Disponivel Disponivel

20733935219 MARIA IVONETE DOMINGOS Disponivel Disponivel Disponivel

12313690581 MARIA NAZARE DE FATIMA Disponivel Pago / Sem Parcela Pago / Sem Parcela

12075286150 MARIA SONIA BATISTA SANTOS Disponivel Disponivel Disponivel

20070274767 MARIPAULA NASCIMENTO DA SILVA Disponivel Disponivel Disponivel

16445954155 MARTA DA SILVA FEITOSA Disponivel Disponivel Disponivel

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA BENEFICIÁRIOS COM PARCELAS ATRASADAS A SACAR JUNHO DE 2015

NIS TITULAR MAR/2015 ABR/2015 MAI/2015

23625104829 MARY ANNE SILVEIRA PINHO Disponivel Disponivel Disponivel

16369443957 MAYARA MARINE DE CARVALHO GOMES BARBOSA Disponivel Disponivel Pago / Sem Parcela

10831515268 NELSI RODRIGUES Disponivel Disponivel Pago / Sem Parcela

12663815251 PATRICIA SANTOS BARBOSA FERRAZ SILVESTRE Disponivel Disponivel Disponivel

16621026103 RENATA APARECIDA DE SOUZA Disponivel Disponivel Disponivel

16554734350 ROSEMARA GENEROSO Disponivel Disponivel Disponivel

12339860832 SALETE DONIZETTI PEREIRA Disponivel Disponivel Disponivel

20776929989 TABATA GABRIELE DE PAULA SANTOS Disponivel Disponivel Disponivel

13781601853 TELMA MARQUES DA SILVA SAVIANO Disponivel Disponivel Disponivel

13518246851 TIANE DENISE DE OLIVEIRA Disponivel Disponivel Disponivel

12878785268 VALDINEIA APARECIDA RAMOS Disponivel Disponivel Bloqueado

13311173774 VALKIRIA SILVA Disponivel Disponivel Disponivel

20782398280 VANDERLUCIA VILAS BOAS GUIMARAES Disponivel Pago / Sem Parcela Pago / Sem Parcela

23631475183 VANESSA DE OLIVEIRA SERRA Disponivel Disponivel Disponivel

20785124564 YASMIN SAITTA ASSAF Disponivel Disponivel Disponivel
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Salonão 
tem duas 
partidas 
hoje

HANDEBOL MASCULINO SE 
PREPARA PARA OS REGIONAIS

Futebol feminino realiza
treinos focados nos Jogos

Os inscritos na ‘Corrida Por 
Uma Vida Saudável e Sem Dro-
gas’ devem chegar ao estaciona-
mento do Shopping Pátio Pinda 
a partir das 8 horas para retirar 
os números de identifi cação. A 
competição acontece neste do-
mingo (28), com largada previs-
ta para as 9 horas. Foram ofere-
cidas 350 vagas que acabaram 
em poucas horas.

A organização da prova é da 
Prefeitura de Pindamonhanga-
ba, por meio da Secretaria de 
Juventude, Esportes e Lazer, 
em apoio às ações da Semana 
de Combate e Prevenção ao Ál-
cool e Drogas, idealizada pelo 
Coalizão Pinda. Os membros do 
Coalizão solicitaram que a pro-
va fosse destinada ao público 
adulto. A ideia é fazer com que 

estas pessoas contribuam com 
a fi scalização sobre a proibição 
de venda de bebida alcoólica aos 
menores.

A corrida tem o percurso 
de 5 km e os participantes po-
derão contar com o apoio dos 
profissionais da Prefeitura de 
Pindamonhangaba. A largada 
e chegada serão realizadas no 
mesmo local. 

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA 
PELOS CAMPEONATOS DA CIDADE:PELOS CAMPEONATOS DA CIDADE:

CAMPEONATO SUB 13 (INÍCIO DE CAMPEONATO)
 
1ª RODADA - SÁBADO (27) - 8h30

ETNA X FLUMINENSE                                                                                                        
MACHADÃO 
RODADA DUPLA

MARICÁ X CANTAREIRA                                                                                                           
MARICÁ 
RODADA DUPLA

SÃO PAULO X FERROVIÁRIA                                                                            
MORUMBI PINDENSE 
RODADA DUPLA

MOMBAÇA X GEREZIM                                                                                           
JARDIM RESENDE 
RODADA DUPLA

CAMPEONATO SUB 17 (INÍCIO DE CAMPEONATO)
1ª RODADA - SÁBADO (27) - 9h45

ETNA X FLUMINENSE                                                                                                        
MACHADÃO 
RODADA DUPLA

MARICÁ X CIDADE NOVA                                                                                                        
MARICÁ 
RODADA DUPLA

SÃO PAULO X RAMOS                                                                                      
MORUMBI PINDENSE 
RODADA DUPLA

JARDIM RESENDE X MOMBAÇA                                                      
JARDIM RESENDE 
RODADA DUPLA

SANTOS X INDEPENDENTE                                                                                                           
AFIZP

JARDIM REGINA X BELA VISTA                                                                                 
JARDIM REGINA

FOLGA: UNIDOS DO ARARETAMA

SÊNIOR 40 - 2015 FINAL (JOGO ÚNICO)
14ª RODADA - DOMINGO (28) - 8h30

ESTRELA X FLUMINENSE                                                                         
BOA VISTA – FERROVIÁRIA

2ª DIVISÃO - 2015 FINAL (JOGO ÚNICO)
16ª RODADA - DOMINGO (28) -  10h30

REAL CASTOLIRA X TERRA DOS IPÊS                                                  
BOA VISTA – FERROVIÁRIA

A categoria Sub 
14 faz hoje o décimo 
jogo da 5ª rodada do 
Salonão, às 19h30, 
no ginásio Alto do 
Tabaú em Pindamo-
nhangaba. 

A Escola por Ex-
celência disputa 
contra a ONG Alfa e 
Omega. No mesmo 
local, pela Sub 20, 
o Santa Cecília joga 
contra o Bosque às 
20h15.

A equipe de handebol mas-
culino de Pindamonhangaba 
que vai aos Jogos Regionais é 
formada por representantes da 
categoria adulto com o apoio 
de atletas da categoria cadete. 
Os treinos são realizados no 
Alto Tabaú, das 18 às 20 ho-
ras, e alguns atletas experien-
tes participam das atividades. 
Além dos treinos, os atletas 
fazem musculação, pois se tra-
ta de um esporte de contato, e 
é preciso estar bem preparado 
fi sicamente.  

Antes de estrearem nos Jo-
gos Regionais os times vão para 
Franco da Rocha neste domingo 
(28). Os veteranos irão enfren-
tar Caieiras e os mais jovens 
pegam os donos da casa. Estas 
partidas são válidas pela Liga 
Paulistana e também servirão 
para dar ritmo para a competi-
ção que será em Taubaté.

Felipe Ferreira dos Santos 
Ferraz, 14 anos, começou no 
esporte aos 10 anos de idade 
na escolinha do ‘João do Pulo’. 
Ele conta que começou no fut-
sal, porém, como o irmão fazia 
handebol decidiu trocar de mo-
dalidade. “Os treinos estão mui-
to legais, a técnica está fazendo 
um trabalho específi co para os 
Regionais. Estou me dedicando 
bastante aqui nos treinos e vou 

O time conta com o apoio de atletas experientes em alguns treinos

FUTEBOL

dar o meu melhor para ajudar a 
equipe”, disse.

O time conta com Aldemir 
Marcelino de Oliveira, Alex 
Ramos de Campos, André Luis 
Fernandes, Everton Tiago de 
Carvalho, Jean Carlos Guedes 
Pires, Luis Felipe Fernandes de 
Morais, Mike Willians Ramiro 
Mandu de Castro, Paulo Sérgio 
Emboava Silva, Daniel Ferreira 
dos Santos Ferraz, Luiz Gusta-
vo de Oliveira Santos, Richard 

Moreira da Silva, Toniel Felix 
Bertini, Alexandre Luciano de 
Souza Junior e Felipe Ferreira 
dos Santos Ferraz.

“Tem gente que vai pelo pri-
meiro ano aos Jogos Regionais, 
alguns experientes, é interessan-
te ser o espelho deles. A equipe 
está bem forte e vamos com tudo 
para ganhar e conquistar vaga 
nos Abertos. Os nossos treinos 
são momentos bem legais, ser-
vem para o nosso entrosamento 

e passamos um pouco da nossa 
experiência aos jovens, eles têm 
muita vitalidade. Todos estão 
de parabéns pela dedicação e 
estamos com boas expectativas 
para a competição deste ano”, 
comenta o atleta Luis Felipe.

FUTSAL

A equipe de futebol feminino 
de Pindamonhangaba está trei-
nando para os Jogos Regionais 
de Taubaté, que irão acontecer 
entre os dias  1º a 11 de julho. O 
time é formado por 22 atletas, 
com idade entre 16 e 36 anos. 
Essas atletas já participaram 
de outras edições dos Jogos e 
fi caram em 6° lugar na última 
edição.

Neste ano, esperam estar 
entre os quatro melhores da 
competição. Na fase inicial da 
disputa  as atletas irão en-
frentar as equipes de Ilhabela, 
Cachoeira Paulista e Itaqua-
quecetuba. Os jogos dessa mo-
dalidade começam no dia 5 de 
julho, quando Pindamonhanga-
ba enfrenta Ilhabela.

Entre as  atletas, a comissão 
técnica destaca a experiente 
zagueira Erika, a volante Cris, 
as atacantes Tati e Aline, além 
de Fabíola e Jane, que dividem a 
braçadeira de capitã.

Jane Alves é a lateral esquer-
da. Ela tem 28 anos e conta que 
joga futebol há 14 anos. “Decidi 

A equipe confi a no trabalho realizado durante os treinos

começar a jogar depois de ver 
grandes jogadoras representan-
do o país e já gostava bastante 
de futebol. Essa é a terceira vez 
que vou aos Jogos Regionais e 
depois de todo o esforço e trei-
nos estou confi ante na atuação 
do time”.

A zagueira Fabíola Gomes, 
23 anos, representará Pinda 
pela terceira vez nesta com-

petição. Ela jogava futebol 
na rua com seus amigos e 
primos, mas ao ver a Sele-
ção Brasileira Feminina nos 
Jogos Pan-Americanos no 
Brasil, decidiu praticar o 
esporte. “É uma satisfação 
muito grande representar 
Pinda, principalmente sendo 
aqui que eu comecei a jogar “, 
afi rma Fabíola.

‘CORRIDA POR UMA VIDA SAUDÁVEL E SEM 
DROGAS’ ACONTECE NESTE DOMINGO

Divulgação

Divulgação



conjunto com cinco bolas. 
Os jurados estarão atentos 
ao desenvolvimento coreo-
gráfico e quesitos técnicos, já 
nos conjuntos são avaliados 
lançamentos, recuperação de 
aparelhos, e outros quesitos.

No domingo será repre-

sentada por Beatriz J. Gicca 
e Lavínia Karen da Silva. A ci-
dade receberá ginastas de di-
versos municípios. Para fazer 
as apresentações ao público e 
jurados as atletas são supervi-
sionadas pela técnica no giná-
sio ‘Raquelzão’.
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Pinda sedia competições estaduais de 
ginástica rítmica no final de semana

Futebol masculino é vice-líder na Copa São Paulo

Prefeitura 
promove 1º 
Encontro da 
Melhor Idade

Pindamonhangaba será 
representada nas catego-
rias individual e conjunto 
de ginástica rítmica nos Jo-
gos Regionais. São oito me-
ninas, que têm mais de 15 
anos, que apresentarão sé-
ries em conjunto com cinco 
bolas e uma das atletas foi 
classificada para a catego-
ria individual nos apare-
lhos maças, corda, arco e 
mãos livres. A competição 
será em Taubaté e essa mo-
dalidade ocorre entre os 
dias 8 e 10 de julho.

A equipe de ginástica rít-
mica de Pinda é tricampeã, 
além de outras medalhas 
que foram conquistadas em 
Jogos Abertos e em outras 
competições.

As ginastas Isabela Ri-
beiro, Paola Arlochi e Bian-
ca Silva participarão pela 
primeira vez e sentem a 
‘pressão’. “É a primeira vez 
na categoria adulta e isso 
traz nova responsabili-
dade”, afirma Paola. Elas 

A equipe de futebol 
masculino de Pinda-
monhangaba assumiu a 
vice-liderança da Copa 

São Paulo, competição 
realizada pela Associa-
ção Paulista, no último 
domingo (21). Os repre-

sentantes do município 
enfrentaram o Indepen-
dente de Indaiatuba, 
na casa do adversário, e 

venceram por 4 a 0, gols  
dos volantes Everton 
e Jow, e dos atacantes 
Dado e Nandinho. De 

acordo com o técnico, 
Pinda conseguiu se im-
por e foi feliz nas fina-
lizações. Ele destaca a 

atuação de Dado, pois, 
além de fazer um dos 
gols deu o passe para 
outros dois.

As pessoas a partir 
de 50 anos podem par-
ticipar do 1º Encontro 
da Melhor Idade. O 
evento acontece neste 
sábado (27), a partir das 
13h30, promovido pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da 
Secretaria de Juventu-
de, Esportes e Lazer.

O público poderá 
ir ao Centro Esportivo 
José Ely Miranda, ‘Zito’, 
para participar das 
competições de buraco, 
dominó, damas, truco, 
peteca, voleibol adap-
tado, tênis de mesa, xa-
drez e jogos recreativos 
com a brinquedoteca. O 
encerramento do even-
to vai ser com baile.

o encontro tem o 

objetivo de despertar a  
potencialidade  dos ido-
sos para aspectos físicos 
e sociais, estimulando 
a prática de atividade 
física. Este público vai 
compartilhar as ex-
periências e aprender 
atividades novas, que 
lhes garantirão uma 
vida com mais satisfa-
ção e qualidade, além 
de serem valorizados e 
respeitados pela socie-
dade.

O secretário da pasta 
enfatiza que a Melhor 
Idade de Pinda tem a 
oportunidade de pra-
ticar diversas ativida-
des e que a ação pro-
move o intercâmbio 
esportivo e troca de 
experiências. 

Lavínia e Beatriz treinam 
no ginásio ‘Raquelzão’ 
para representar Pinda
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competem na catego-
ria infantil desde 2010, 
mas estão ansiosas 
para se apresentarem 
com as outras atletas 
na adulta.

Além da Seleção de 
Pinda, outras equipes 
de ginástica rítmica 
da Prefeitura de Pinda 
estão treinando bas-
tante para representar 
a cidade em duas com-
petições. A cidade vai 
sediar o Campeonato 
Estadual das categorias 
Pré-Infantil e Infantil 
no sábado (27), e no do-
mingo (28) acontecerá 
a Seletiva dos Jogos 
Escolares. Ambas serão 
no ginásio do Tabaú, a 
partir das 8 horas.

No sábado, Pinda 
vai ser representada 
por dois conjuntos, 
sendo que na catego-
ria Pré-Infantil a apre-
sentação será de mãos 
livres e na Infantil é o 
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