Pinda busca bicampeonato no
Miss Plus Size Vale do Paraíba
Quatro mulheres de Pindamonhangaba estão entre as favoritas ao concurso Miss Plus Size Vale do
Paraíba 2015, que acontece neste sábado (15), em Aparecida.
Em 2014, a pindamonhangabense Juliana Polônio conquistou o título. Para este ano, as concorrentes
da cidade são: Daniele Tavares Barbosa, Danielle Murillo, Sandra Aguiar e Cátia Fernandes.
O concurso é voltado para mulheres com manequim entre 46 e 50 para categoria Plus Size e, acima de
52 no Miss Maxi Plus Size.

Danielle Murillo
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Feira faz alunos desenvolverem
novos experimentos científicos
Divulgação

Dezenas de alunos do
colégio Tableau participam, na sexta-feira (14),
de uma Feira de Ciências
para apresentar ao público os experimentos desenvolvidos em sala de aula.
Segundo a coordenação
pedagógica da escola, o
objetivo é inserir os estudantes no campo de pesquisas cientíﬁcas para que
eles aliem o conhecimento
teórico ao prático.
Os trabalhos que serão
expostos foram criados
pelos alunos do Ensino
Fundamental 1 e 2, e Ensino Médio.
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Durante aula, professora orienta estudantes sobre pesquisas cientíﬁcas básicas

Deborah de Souza é coroada
Mini Miss Model Brasil
A pequena Deborah de Souza,
de sete anos, foi coroada Mini Miss
Model Brasil Internacional 2015,
neste ﬁnal de semana, em Angra
dos Reis-RJ.
A moradora de Moreira César
foi escolhida entre centenas de

meninas de todo o país e passou
por várias etapas classificatórias.
Agora, ela irá representar o Brasil na fase mundial do concurso, que acontecerá em março de
2016, no Peru.
PÁGINA 6

PROJETO GURI ABRE
MAIS VAGAS NA CIDADE
Divulgação

Divulgação

Coroação
ocorreu
na cidade
de Angra
dos ReisRJ

PREVISÃO DO TEMPO
QUINTA-FEIRA

13º
PREDOMÍNIO DE SOL
NA MAIOR PARTE DO PERÍODOP

29º
UV 7
Fonte CPTEC/INPE

POLÍCIA IDENTIFICA
SUSPEITO DE
ASSASSINATO NO IPÊ
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O Guri abriu novas vagas para aulas de instrumentos musicais, canto coral e iniciação
musical para os três polos do projeto em Pindamonhangaba: Moreira César, Alto Tabaú e
Araretama. Os interessados, com idade entre seis e 18 anos incompletos, têm até o dia 28
de agosto para fazer a inscrição.
PÁGINA 6
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Hora de entender os conceitos

Falta maturidade do empresário
em relação à sustentabilidade

A

eficiência energética é a melhor medida para
a redução de custos nas empresas de acordo
com especialistas no segmento. Para eles, o
varejo é um dos setores “menos maduros” em relação à
sustentabilidade.
Entre as iniciativas que visam aproximar o empresário e o tema sustentabilidade, é fundamental dividir
o conceito de geração de valor compartilhado em três
itens: gestão de riscos, redução de custos e a diferenciação do mercado. Todavia, infelizmente, o comércio
varejista só começa a aprender e adotar essas medidas
quando o problema aparece.
Para o Conselho de Sustentabilidade da Fecomércio/
SP, o fato de a água não ter acabado em São Paulo é um
“milagre”. Ainda segundo o conselho, ações dos consumidores, como banhos mais curtos, não lavar calçadas e
instalação de restritores de pressão e vazão impediram
que a crise se agravasse.
Nesse sentido, é importante também que os empresários obtenham estímulos. Hoje poucas empresas
compreendem o termo sustentabilidade de forma global, pois ainda há uma barreira entre as ideologias e
conceitos. Deve-se considerar que a palavra sustentabilidade não está ligada somente com o meio ambiente
– ela é muito mais ampla.
Para psicólogos e pedagogos, é difícil ao empresário
assimilar todas as considerações sobre o tema porque ele
não foi criado com a cultura sustentável – o que ocorre
com a geração que está chegando agora ao mercado.
Em todo o Brasil, são diversas ações que visam sustentabilidade, dentre elas se destacam as realizadas no
Estado de São Paulo – a Unidade da Federação mais evoluída em políticas públicas e empresariais do segmento.
Até o fim do mês, por exemplo, estão abertas as inscrições para a quinta edição do Prêmio Fecomércio de
Sustentabilidade. O desafio é estimular a prática da sustentabilidade por meio de projetos que agreguem valor
a novos modelos de negócios, serviços e produtos.
Os projetos devem ser inscritos nas categorias Empresa (microempresa, pequena/média, grande empresa
de comércio, serviços e turismo; entidades empresariais
e indústrias); Órgão Público; Academia (professores
universitários em atividade e estudantes regularmente
matriculados em cursos de graduação e de pós-graduação) e Reportagem Jornalística (rádio/TV, jornalismo
impresso e jornalismo online).
Fica a dica para as empresas de Pindamonhangaba,
todas elas. Inscrevam seus projetos e ajudem a difundir
a mensagem. Ser sustentável também é fazer acontecer.
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Matriz promove jantar dançante
Divulgação

A Pastoral Familiar da Paróquia Nossa Senhora do Bom
Sucesso realiza, neste sábado (15), mais uma edição do
‘Jantar Dançante’. O evento
será marcado pelo encerramento da ‘Semana da Família’
e acontecerá no restaurante
Minuano.
Os convites estão sendo
vendidos a R$ 30 por pessoa e
podem ser adquiridos com os
casais da pastoral. Para mais
informações entrar em contato com o telefone 3642-2605.
O restaurante está situado na avenida Cel. Fernando
Prestes, 212, centro.

Presidente do TJSP receberá título de cidadania
A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
aprovou, por unanimidade, no início do mês,
a concessão de título de
cidadania ao presidente
do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo – desembargador José Renato
Nalini.
O plenário apreciou e
votou o PDL – Projeto de
Decreto Legislativo – n°
04/2015, de autoria do
Presidente da Câmara,
vereador Felipe César,
também subscrito pelo
vereador Ricardo Piorino,
que “Concede o Título de
Cidadão Pindamonhangabense” ao presidente
do TJSP – Tribunal de
Justiça de São Paulo – desembargador José Renato
Nalini.
O presidente do TJSP
é natural de Jundiaí. Nasceu em 24 de dezembro
de 1945 e se formou em
1971 pela Pontíficia Universidade Católica de
Campinas. Tomou posse
na magistratura em 1976

e foi nomeado para a 13ª
Circunscrição Judiciária,
com sede em Barretos. Ao
longo da carreira também
atuou nas comarcas de
Monte Azul, Itu, Jundiaí e
na Capital. É desembargador do Tribunal de Justiça
de São Paulo desde 2004,
ocupou o cargo de corregedor-geral no biênio
2012/2013 e é o presidente no biênio 2014/2015.
Ao defender o projeto,
o Ricardo Piorino enfatizou que “o desembargador
José Renato Nalini sem-

eu pudesse contê-las, elas foram rolando no chão da minha solidão.
Ele, com os olhos marejados, me consolava: - Chora não! Chora não! Por que
a moça está chorando? E,
quanto mais ele me dizia
aquelas palavras tão ternas,
mais transbordava o poço de
onde minhas lágrimas rompiam! Foi quando eu encontrei umas palavras para responder-lhe:
- Eu vi a sua luz! Ela é tão
azul que me emocionei!
- Não tenho luz nenhuma,
moça! Vivo nas ruas, ninguém me vê!
E, quanto mais suas palavras justificavam seu não
pertencimento ao mundo
dos homens, mais eu me
emocionava Não tinha consolo a minha dor pela sua
dor. Não tinha consolo a minha culpa de nunca ter reparado a luz de outros homens
e de outras mulheres como
ele!
Convidei-o para sentarse à mesa e, comigo, tomar
um café. Ele aceitou sentar-

Fundação Dr. João Romeiro

pre olhou por Pindamonhangaba e tem sido um
parceiro muito importante nas questões da Justiça
em nossa cidade”. O vereador disse que o presidente do TJSP foi um dos
maiores incentivadores e
o responsável pela criação
da 4ª Vara e também do
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, ambos na Comarca de
Pindamonhangaba.
No fim de julho, antes
da aprovação do projeto,
o presidente da Câmara,

Felipe César e Ricardo
Piorino participaram de
reunião no gabinete do
presidente do TJSP, para
acertarem os detalhes da
cerimônia de entrega do
título, que acontecerá
dia 21 de setembro, às
19 horas, na Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba.
O título de cidadão
pindamonhangabense é
a mais alta honraria concedido pela Casa de Leis,
nos moldes previstos em
seu Regimento Interno.
Divulgação

O presidente da Câmara de Pindamonhangaba, vereador Felipe César, presidente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, desembargador José Renato Nalini e o vereador Ricardo Piorino

O IMPERADOR
A manhã era de sol, numa
terra distante, num lugar de
montanhas e vales em que
eu havia sido conduzida enquanto lia um livro e tomava café. Eis que alguém se
aproxima da mesa em que eu
estava.
- Licença. E ficou em silêncio, à espera da concessão.
Quando meus olhos encontraram os dele, ele sabia que
a licença estava concedida.
- Moça, a luz que te envolve é tão linda que não resisti
e vim te dizer uma palavra.
“A seara é grande e, os operários, poucos”. A moça tem
uma grande missão. Sabe
qual é?
Por instantes, fiquei
muda. Assim de súbito, não
sabia o que responder-lhe.
Vendo aquele homem tão
simples à minha frente, fui
tomada por uma inexplicável
emoção: aquele corpo pedia-me um abraço, aquelas
mãos pediam-me um beijo
clamando benção, aqueles
olhos pediam-me amor.
E os meus olhos se encheram de lágrimas e, sem que
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Juraci Faria
- Poetisa, escritora, vice-presidente da Academia
Pindamonhangabense de Letras

se, mas recusou o café. Disse-me: - Hoje é a primeira
sexta-feira do mês. Dia que
consagro ao Sagrado Coração
de Jesus. Estou de jejum. Só
posso comer depois das seis
da tarde.
E, diante dessas últimas
palavras, aquele poço de amor
que ele me presenteou, transbordava mais e mais. Eu falava com Deus: - Como pode um
mendigo se mortificar mais do
que já é mortificado?
Estava perplexa. Não tinha palavras. Foi quando
pedi para que ele me contasse de sua infância, de seus
irmãos.
Seus olhos se encheram
de lágrimas. Falou da mãe.
Do quanto ela era brava e
do quanto havia apanhado
quando menino. Falou do
pai e do dia em que ele o levou para o internato de um
colégio de gente rica. E de
uma mulher que toda noite
dava remédio para os alunos
dormirem.
– Eu não tomava, disseme. Colocava o comprimido
debaixo da língua e, assim

que ela virava as costas, jogava fora. Não queria dormir.
Eu queria sonhar de olhos
abertos. Lá eu não aprendi
quase nada. Sei ler, mas não
sei escrever!
Quanto aos seus irmãos,
ele me confessou:
- Irmão eu tive cinco.
Hoje não tenho mais! Cada
um foi para um canto cuidar
da vida. Eu fiquei só. Quando eu me desgostei de mim,
fui morar na rua. E estou até
hoje...
Fiquei em silêncio, olhando o seu desgosto. As unhas
das mãos sujas. A barba por
fazer. O cabelo crescido, de
fios brancos escondidos aqui
e acolá. A roupa puída de
tanto uso. Os pés no chão.
Os dentes em desalinho...
- E do que o senhor gosta?
- Gosto de Deus. Eu sei
a Bíblia de cor, mas não sei
como eu sei. A palavra vem
na minha cabeça e eu ouço.
Recito aquela palavra o dia
inteiro. Guardo a palavra de
Deus no coração. Quer ouvir
a palavra de hoje?
- “Lâmpada para os meus

pés são suas palavras. Luz
para o meu caminho”.
Outras
lágrimas
caíram. Não tinha voz. Só
amor...
- Chora não, moça! A sua
luz é tão linda! Chora não!
- “Os que confiam no
Senhor são como os montes
de Sião que não se abalam,
mas permanecem firmes
para sempre”.
Depois de longo silêncio,
perguntei o seu nome. Ele
simplesmente respondeu:
- Adivinha!
Fechei meus olhos. Meu
coração viajou em sua história. Como os seus pais teriam
chamado este menino? Para
mim, ele era João, o primo
de Jesus, aquele que batizava
os homens de seu tempo no
Rio Jordão. Pois, era exatamente assim que eu me sentia: batizada por aquele João
Batista num mar de amor.
Seu nome é João Batista!
Quase acertou! Tenho
nome de imperador. Sou Júlio César!
E o senhor, como acha
que é meu nome?

EXPEDIENTE

Ficou em silêncio.
Olhou bem fundo nos meus
olhos e foi caminhando devagar pelas estradas da minha alma.
- Moça, anjo não tem
nome! Deus pede que a gente
os chame de Mãe!
- O senhor acertou. Meu
nome é Juraci. Na linguagem
dos índios, Juraci significa
“mãe das conchas”, aquela
que guarda segredos!
Júlio César e eu estávamos cercados pelo mistério.
Diante do mistério, não existem palavras. Só gratidão!
Por isso, eu pedi a sua bênção. Beijei-lhe as mãos.
Ele me disse: - Deus te
abençoe!
Ele beijou as minhas
mãos e, seus olhos pediamme um abraço de mãe.
Abraçamo-nos e, pelas
estradas da minha vida, Julio César se enveredou.
O seu coração ainda bate
no meu peito quando recordo aquela manhã de sol e a
grandeza do amor. Este ilustre imperador me concedeu
esta honra!
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Alunos expõem trabalhos em Feira de Ciências
O colégio Tableau realizará uma Feira de Ciências nesta sexta-feira
(14), das 9 às 12h20 e das
15h30 às 17h20.
De acordo com a coordenadora pedagógica,
Juliana Ribeiro, será a primeira Feira neste formato.
“É uma maneira dos alunos sistematizarem o conteúdo e visualizar a teoria
na prática”.
Os trabalhos a serem
apresentados foram feitos pelos alunos do Ensino Fundamental 1 e 2, e
Ensino Médio. Neste dia,

Divulgação

serão expostos trabalhos,
experiências de física e
química, e apresentação
de jogos de matemática,
sempre com a supervisão
de um professor.
O evento é aberto a todas as pessoas que quiserem conhecer os trabalhos
desenvolvidos pelos estudantes.
Mais informações pelo
telefone (12) 3645-7277.
O Colégio Tableau está
localizado na rua Doutor
Fontes Junior, 403, bairro
Maria Áurea, em Pindamonhangaba.

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA, ESTADO DE SÃO PAULO.
EDITAL DE CITAÇÃO DE JOSÉ MARIA CÔRREA DA SILVA E SUA MULHER DELMINDA DE MELO,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE USUCAPIÃO PROC. Nº 0004471-73.2009.8.26.0445, MOVIDO POR
ALEXANDRE BOTELHO E S/M MARIA LUIZA DE ALMEIDA BOTELHO, COM O PRAZO 30 DIAS.
A DOUTORA CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª
VARA CÍVEL DE PINDAMONHANGABA, ESTADO DE SÃO PAULO. NA FORMA DA LEI, ETC...
F A Z S A B E R a todos quantos o presente virem ou conhecimento tiverem que perante este
Juízo se processam os termos da ação de Usucapião n. 0004471-73.2009.8.26.0445, requerido por
ALEXANDRE BOTELHO E S/M MARIA LUIZA DE ALMEIDA BOTELHO, onde objetivam usucapir:
“ UMA ÁREA localizada no Bairro do Una, Estrada Municipal do Una, neste Município, medindo
83.602,58m² ou 8,3603 hectares, denominada SÍTIO SÃO CRISTOVÃO, com origem na Transcrição
nº 8.994 do Livro 3-P do CRI Local, devidamente descrita no mapa e memorial descritivo que
acompanharam a inicial. Alegam serem possuidores da área descrita na inicial há mais de 20 anos
ininterruptos, de forma mansa e pacífica sem oposição de terceiros, em decorrência da Escritura
Pública de Cessão de Direitos hereditários lavrada no 1º Cartório de Notas dessa Comarca à fl.
59 do Livro 231. Juntaram documentos que comprovam a posse e que seguem encartados nos
autos. E por terem preenchidos todos os requisitos legais, requerem o Usucapião da área objeto
da presente Ação. Assim, pelo presente edital CITA os ausentes incertos e desconhecidos de
ALEXANDRE BOTELHO e s/m MARIA LUIZA DE ALMEIDA BOTELHO, para os termos da ação
supra mencionada, ficando cientes de que não sendo contestada a ação em quinze (15) dias, a fluir
da publicação deste edital, tornar-se-á por aceitos como verdadeiros os fatos narrados na inicial
(art. 319 do CPC). E para que chegue ao conhecimento de todos, expedido o presente edital que
será afixado e publicado na forma da lei.
CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - JUÍZA DE DIREITO
USUCAPIÃO PROC. Nº 0004471-73.2009.8.26.0445 2 col x 5 cm

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL PASIN - AMORPAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação de Moradores do Residencial Pasin CONVOCA para Assembleia Geral Ordinária,
os moradores do nosso Residencial Pasin (maiores de 16 anos), para INSCRIÇÕES, ELEIÇÃO,
APURAÇÃO e POSSE da nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, para o triênio 2015 à 2018,
as INSCRIÇÕES das Chapas para concorrerem ao Pleito, serão feitas de segunda-feira à sextafeira, na Rua Suécia, nº 697, Residencial Pasin, de 17/08/2015 à 28/08/2015, no horário das 14:00
horas às 15:30 horas, a ELEIÇÃO será realizada no dia 15 de setembro de 2015, das 14:00 horas
às 18:00 horas, nas dependências da Associação (Centro Comunitário), a APURAÇÃO e POSSE
serão realizadas logo após a VOTAÇÃO para a nova Diretoria Executiva e Conselho Fiscal.
OBS ; - Esta eleição é somente para os moradores do Residencial Pasin.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2015
JORGE LUIZ SANTOS GONCALVES - PRESIDENTE

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

Estudantes desenvolvem vários experimentos científicos

POLÍCIA
Adolescentes são
presos com arma falsa

Mulher ameaça pular
de viaduto em Pinda
Portal R3

Dois menores foram
apreendidos pela Polícia
Militar em Moreira César,
na noite de terça-feira (11),
em atitudes suspeitas. Ao
serem abordados, com eles
foi encontrado um simula-

cro de arma de fogo.
Os menores, que também são suspeitos de
efetuarem roubos no distrito, estão à disposição
da Vara da Infância e da
Juventude.

Dia 20/08/2015 às 14:30 horas
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Polícia apreende maconha no
pedágio de Moreira César

43º MOISES BARBOZA CALISTO
RUA JOSÉ HIGINO SIQUEIRA, 405 – JARDIM SANTANA
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
EDSON MACEDO DE GOUVÊA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Polícia Militar abordou a mulher
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº. 08/15, referente à “Contratação
de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para Lote 01: Reforma
da UBS Jd. Imperial e Lote 02: Reforma da UBS Residencial Maricá”, com encerramento dia
01/09/2015 às 9h e abertura às 9h30. A garantia de proposta no valor de R$ 1.260,00 para Lote
01 e R$ 1.087,00 para Lote 02, deverá ser depositada na Tesouraria da prefeitura até as 15hs
do dia 31/08/2015. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 36445600.
Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 119/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 119/15, referente à “Contratação
de empresa especializada no serviço de colocação e reposição de vidros nos prédios da Secretaria
de Saúde e Cultura”, com encerramento dia 28/08/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº 145/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 145/15, referente à “Contratação
de empresa especializada para realização de evento, como simpósio, treinamentos e reuniões,
incluindo espaço físico e alimentação aplicação Setor de Infectologia, verba PAM (Programação
Ações e Metas)”, com encerramento dia 28/08/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº 201/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 201/15, referente à “Aquisição
fls. 1
de móveis e equipamentos para sala de vacina do (cem) centro de especialidades médicas”,
com
encerramento dia 01/09/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.
TRIBUNALMaiores
DE JUSTIÇA
DO ESTADO
DE ser
SÃOobtidas
PAULOno endereço supra das 8h
pindamonhangaba.sp.gov.br.
informações
poderão
às 17h ou através do
tel.: (12) DE
3644-5600.
COMARCA
PINDAMONHANGABA
Pindamonhangaba,FORO
12 deDE
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de 2015.
PINDAMONHANGABA

2° VARA
CÍVEL
PREGÃO (REGISTRO
DE PREÇOS)
Nº 203/2015
A Prefeitura torna público
que se
achaNogueira
aberto no
Depto.
de Licitações
e Compras,
sito na Av. N. Sra.
Rua Alcides
Ramos
n. 780,
., Mombaça
- CEP 12421-705,
Fone:
do Bom Sucesso, n°
1400,
Bairro
Alto
do Cardoso, o- E-mail:
PPRP pinda2@tjsp.jus.br
nº. 203/15, referente à “Contratação
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de empresa especializada
prestação ao
dePúblico:
serviços
material
e mão de obra atinentes a
Horário denaAtendimento
dascom
12h30min
às19h00min
execução de sinalização viária horizontal no Município de Pindamonhangaba”, com encerramento
dia 02/09/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.
CITAÇÃO
sp.gov.br. Maiores informaçõesEDITAL
poderãoDE
ser
obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através
do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba,
12 de agosto de 2015.
Processo
Físico nº:
0012273-20.2012.8.26.0445
Classe: Assunto:
Requerente:

Usucapião - Usucapião Ordinária
Alberto Denis Aires de Medeiros e outro

COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São
2° VARA CÍVEL
Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

Rua Alcides Ramos Nogueira n. 780, ., Mombaça - CEP 12421-705, Fone:
(12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este
Juízo se processa uma ação de USUCAPIÃO ORDINÁRIA, proc. n° 0012273-20.2012.8.26.0445,
EDITAL DE CITAÇÃO
requerida por ALBERTO DENIS AIRES DE MEDEIROS e sua mulher BENEDITA MARCELA
DEProcesso
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Requerente:
Alberto
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e outro
Rodrigues Engenharia e Construções Ltda., cuja descrição encontra-se nos autos, à disposição de
qualquer interessado. O imóvel encontra-se em posse dos autores, adquirido de PAULO
ROBERTO PESTANA e sua mulher MARIA ZILDA FERREIRA PESTANA, sucessores de
EDITAL DEJOSÉ
CITAÇÃO
DEe30sua
DIAS.
GUILHERME
GAMA- PRAZO
PESTANA
mulher CARMELA PUPIO PESTANA, desde
PROCESSO
Nºesta
0012273-20.2012.8.26.0445
28/05/1986,
posse
de forma mansa, pacífica e ininterrupta, há mais de 20 anos. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos réus ausentes, incertos e desconhecidos,
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da açãoBallestero,
supramencionada,
no prazo
fluir do prazo de 30 (trinta) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo(s) autor(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e
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tiverem que, por
publicado
na forma
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requerida por ALBERTO DENIS AIRES DE MEDEIROS e sua mulher BENEDITA MARCELA
DE SOUZA MEDEIROS, tendo por objeto um imóvel urbano, constituído das casas n°s 167 e
175 e seu respectivo terreno, situado na Rua Godofredo Pestana, bairro Campo Alegre, nesta
cidade, com a área de 144,33 m² que confronta com propriedade de Jair Claro dos Santos e de
Rodrigues Engenharia
e Construções
Ltda., cuja descrição
encontra-se
nos 11.419/2006,
autos, à disposição de
DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE
NOS TERMOS
DA LEI
qualquer interessado.
O imóvel
encontra-se Àem
posse dos
autores, adquirido de PAULO
CONFORME
IMPRESSÃO
MARGEM
DIREITA
ROBERTO PESTANA e sua mulher MARIA ZILDA FERREIRA PESTANA, sucessores de
GUILHERME JOSÉ GAMA PESTANA e sua mulher CARMELA PUPIO PESTANA, desde
28/05/1986, posse esta de forma mansa, pacífica e ininterrupta, há mais de 20 anos. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos réus ausentes, incertos e desconhecidos,
bem como, dos sucessores de Guilherme José Gama Pestana e Carmela Pupio Pestana,
titulares do imóvel, para os termos da ação supramencionada, para no prazo de 15 (quinze) dias, a
fluir do prazo de 30 (trinta) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo(s) autor(es). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos
19 de junho de 2015.

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

Este documento foi assinado digitalmente por CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO.
Se
impresso,
para conferência
o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0012273-20.2012.8.26.0445 e o código CD0000000QEZ4.
CLAUDIA
CALLES
NOVELLINOacesse
BALLESTERO.
ttps://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0012273-20.2012.8.26.0445 e o código CD0000000QEZ4.
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO Nº 0012273-20.2012.8.26.0445

A Polícia rodoviária Federal prendeu um homem
que carregava 34 quilos de
maconha na madrugada
de segunda-feira (10), no
posto de pedágio de Moreira César.
Segundo as informações, os policiais abordaram um ônibus que faz a
linha Curitiba/Aracajú,e
suspeitaram de um rapaz
que teria ficado nervoso

com a presença policial.
Ao revistar o bagageiro, os
policiais descobriram uma
mala onde estava a droga.
O passageiro suspeito
confessou o crime e disse
que pegou a droga no terminal Tietê, em São Paulo,
e a levaria para a cidade de
Caratinga-MG.
O criminoso foi preso e
está à disposição da Justiça.

Polícia Civil identifica suspeito
de assassinato no Ipê
Após investigação, a
Polícia Cívil chegou a um
suspeito do assassinato
de um empresário na segunda-feira (10), no Ipê,
em Moreira César. Na
ocasião, a vítima, de 50
anos, estava chegando em

sua casa quando foi abordada e alvejada por dois
tiros.
De acordo com o delegado do 2º Distrito Policial, Miguel Jacob Neto, o
crime pode envolver mais
de uma pessoa

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de classificação, munidos
da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ÁREA 1
Dia 20/08/2015 às 14:00 horas
12º EUFRASIA OLIVEIRA DOS SANTOS PONTES
RUA OSVALDO DE OLIVEIRA CORNETTI, 157 – JD. PADRE RODOLFO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-160
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Uma moça tentou se
jogar de cima do viaduto
no centro de Pindamonhangaba, por volta das
13h50 de terça-feira (11).
Um motorista que passava pelo local parou o
veículo e começou a conversar com a mulher, a
acalmando. Em seguida,

outro carro parou para
ajudar.
A Polícia Militar, que estava na praça Monsenhor
Marcondes, foi avisada da
ocorrência e dois PMs foram até o viaduto. O resgate foi acionado e a mulher
aguardou mais calma, no
entanto, ainda chorando.

Homem é encontrado
enforcado no Cidade Nova
Na tarde de segunda-feira (10), um rapaz de 29 anos
foi encontrado morto por
enforcamento, que ele mesmo teria causado, dentro de
casa, no bairro Cidade Nova.
De acordo com informações, a Polícia Militar foi chamada, por volta das 16 horas, com informações de que
havia um corpo pendurado
em uma corda amarrada em
uma viga dentro do quarto da

casa onde morava.
Há informações de que
o homem passava por momentos difíceis e não era
visto já há alguns dias.
Devido ao mau cheiro, os
vizinhos chamaram a polícia.
A equipe da Perícia Técnica foi ao local e liberou o
corpo para o IML. O caso
será investigado pela Polícia
Civil.

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 experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 20/08/2015 às 15:00 horas
AUXILIAR DE CLASSE
24º MARIA DE LOURDES DA SILVA FRANCO
RUA YARA MARIA VIEIRA, 218 – LAERTE ASSUNÇÃO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-680
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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Vereador Cal reivindica Toninho da Farmácia pede escola Em nome da população, Vereador
para atender Residencial Vila São Magrão faz diversas reivindicações
a volta da Unidade
Paulo e Parque das Palmeiras
de Saúde Ocupacional
durante a 26ª Sessão Ordinária
O vereador Toninho da Far- mácia recebeu resposta de um
Após o recesso parlamenJá no requerimento nº
ao lado do DSM
mácia (PDT) recebeu na última ofício da Secretária de Educação tar, a Câmara de Pindamonhan- 1.224/2015, Magrão está
e Cultura, onde a Professora
Rosângela Gonçalves e Silva,
Secretária da pasta em exercício,
informa sobre a construção de
uma creche no bairro Parque
das Palmeiras com o objetivo de
atender a demanda de crianças
deste bairro e do Residencial Vila
São Paulo.
Esta é uma solicitação antiga do vereador Toninho da
Farmácia, que sempre atento as
revindicações da comunidade
oficiou a prefeitura através do
Requerimento nº 1.059, informando a necessidade desta obra,
pois hoje, com a inclusão cada
vez maior das mulheres no mercado de trabalho, a construção
de uma creche na região era de
fundamental importância para
as mães.
Agora é só aguardar a liberação para licitação pelo FNDE
- Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação,
autarquia vinculada ao MEC
- Ministério da Educação.

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Sessão Ordinária da Câmara de
Vereadores, resposta de um ofício
da Secretária de Educação e Cultura, onde a Professora Rosângela
Gonçalves e Silva, Secretária da
pasta em exercício, informa sobre
estudos para a construção de uma
escola para atender a demanda
de crianças do Residencial Vila
São Paulo, Parque das Palmeiras
e bairros circunvizinhos.
O parlamentar fez esta solicitação atendendo o pedido dos
moradores dessa comunidade
que reclamam que muitos alunos
estão sendo obrigados a se deslocarem uma grande distância,
para frequentar uma sala de aula.
“Agora, com satisfação que recebo uma resposta da Secretaria
da Educação informando que
a construção de uma escola na
região, já está em fase de estudos e elaboração de licitação”,
comemora o vereador.
Creche no
Parque das Palmeiras
O vereador Toninho da Far-

Vereador Toninho da Farmácia,
n o d e s ta q u e , m o s t r a
fa c - s í m i l e d o m e m o r a n d o e

Fale com o Vereador Cal

do ofício enviado pelo

Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268
e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Gabinete

do

gaba realizou a 26 ª Sessão pedindo a reforma urgente
Ordinária na segunda-feira, do telhado do pátio da escola
dia 03 de agosto. Na oportu- do Sesi, antes que um acinidade, o vereador Magrão dente ocorra naquele local e,
(PPS) protocolou 15 (quinze) através do requerimento nº
requerimentos reivindicando 1.227/2015, está requerendo
melhorias à população da ci- ao Poder Executivo, a imdade, com destaque para o nº plantação de iluminação em
1.211/2015, no qual reivindica todo local que houver faixa de
à Secretaria de Saúde, que pedestre, na Rodovia Vereador
tome providências urgentes Abel Fabrício Dias – SP 62,
para inauguração do Posto de com a finalidade de dar maior
Saúde do bairro Terra dos Ipês. segurança aos pedestres e
Segundo o parlamentar, ciclistas, evitando acidentes
a inauguração deste Posto e atropelamentos, já que em
de Saúde visa desafogar a
A
C
/C VP
superlotação nos demais
Postos de Moreira César,
principalmente o da Vila
São Benedito. Nos requerimentos 1.213 e 1.215/2015,
Magrão está requerendo a
reforma das quadras poliesportivas dos bairros Pasin e
Terra dos Ipês II. Para ele,
essas quadras estão em estado precário, com piso danificado, iluminação ruim,
falta das demarcações, etc.
O vereador também está
solicitando, através do requerimento nº 1.218/2015,
o roçamento do mato e
limpeza das margens do rio V e r e a d o r M a g r ã o
Barranco Alto, no bairro
Mantiqueira. Magrão reque- alguns locais a iluminação está
reu, ainda, através do requeri- bastante precária e, em outros,
mento nº 1.220/2015, o plantio não há iluminação. “Espero
de árvores (coqueiros) no anel que nossas reivindicações
viário, no trecho que fica entre sejam atendidas, pois todos
as rotatórias do Castolira e do os requerimentos protocolaTenda Atacado. A prefeitura dos visam o bem comum da
plantou árvores neste trecho, população. E o Poder Público
mas, infelizmente, algumas tem a obrigação de zelar pelo
foram retiradas ou danificadas bem-estar desses munícipes”,
enfatizou o vereador Magrão.
por vandalismo.
ssessoria de

de

que fazia atendimento aos
funcionários.
No prédio que antes
funcionava a Unidade de
Saúde Ocupacional, passou
a funcionar a Farmácia
Popular do Brasil, que hoje
devido as farmácias do centro da cidade terem aderido
e serem credenciados ao
Programa do Remédio Popular, a Farmácia Popular
do Brasil se esvaziou e está
funcionando somente meio
período.
O vereador Cal solicita a volta da Unidade de
Saúde Ocupacional para o
antigo prédio e, com os devidos atendimentos, principalmente o Clínico Geral
como era antes e mais
ainda, solicita à Secretaria
de Esportes, que faça a
inclusão dos funcionários
públicos em diversas atividades físicas e esportivas,
evitando, com isso, o alto
índice de afastamento por
licença médica, causando
problemas no rendimento
do trabalho e, acima de
tudo, melhorando a qualidade de vida de todo o
funcionalismo municipal
de Pindamonhangaba.

Prefeito,

informando sobre a construção
da creche e da escola

o m u n i ca ç ã o

Fale com o vereador Magrão:

Fotos: Assessoria

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB)
enviou um requerimento
ao Prefeito e às Secretarias de Administração,
Saúde, Assuntos Jurídicos
e Finanças, solicitando
com urgência, estudos e
providências para a melhora do atendimento dos
funcionários públicos na
Unidade de Saúde Ocupacional, considerando
que a prefeitura tem mais
de 3.800 funcionários na
ativa.
O vereador Cal frisa
que, na administração
passada do prefeito Vito
Ardito, foi instalada uma
Unidade de Saúde Ocupacional, ao lado do DSM,
com sala de recepção, salas
para atendimento médico,
sala para aplicação de
medicamentos, ou seja,
praticamente completa
para atender os funcionários e que na gestão
posterior, do prefeito João
Ribeiro, foi mudado pelo
RH, para o atendimento
na mesma rua e, não pode
mais fazer procedimentos
de curativos, e também foi
retirado o clínico geral

Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264
e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Professor Eric comemora o início FELIPE CÉSAR – FC
Vereador Janio Lerario
das obras de revitalização da quadra SOLICITA MAIS SEGURANÇA enaltece a construção do
poliesportiva do Jardim Marieta Azeredo E AUMENTO DO EFETIVO CAPS em Pindamonhangaba
O vereador Professor Prefeito, ao Departamento POLICIAL NA CIDADE
N ovo espaço irá oferecer
Eric (PR) comemora o de Obras e Serviços e ao
início das obras de revitalização da quadra poliesportiva do Jardim Marieta
Azeredo, no Distrito de
Moreira César. O vereador
fez vários pedidos para
que fossem feitos reparos
na iluminação da quadra,
pois no período noturno
ficava difícil a prática de
esportes; foi solicitado a
pintura e a reforma em
geral, pois a quadra estava
com muitos buracos e o
piso rachado.
A obra teve início no dia
03 de junho, com previsão
de entrega de dois meses
e vai custar R$ 57.207,22.
“Sabemos que a cada
real investido em esporte,
economizamos muito em
saúde, segurança e bem
estar social. Agradeço ao

Departamento de Esportes
e Lazer por mais esta melhoria para nosso bairro”,
afirmou o vereador.
O vereador Professor
Eric também solicitou
através do requerimento
497/2013, a cobertura desta quadra e vai continuar
lutando para que essa benfeitoria possa acontecer o
mais breve possível. “Essa
reforma trará mais conforto e segurança às crianças
e, principalmente, à juventude que agora terá um lugar adequado para praticar
esportes. Agora, os jovens
serão estimulados à prática
esportiva, podendo assim
ter uma qualidade de vida
melhor e mais saudável”,
finalizou o vereador Professor Eric.
Fotos: Assessoria

de
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Vereador Professor
Eric (o primeiro
da esquerda
p a r a a d i r e i ta ) e
funcionários da
prefeitura que
e x e c u ta m o b r a s n a
quadra poliesportiva
do

J a r d i m M a r i e ta

Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

O Presidente da Câmara de Pindamonhangaba, Vereador
Felipe César – FC (PMDB) solicita ao Governador Geraldo
Alckmin o aumento do efetivo policial na cidade, tanto na
esfera da Polícia Civil, como da Polícia Militar. O Vereador
faz questão de enfatizar que a cidade cresce em proporções
rápidas, com a construção de conjuntos residenciais, além do
surgimento de novos empreendimentos. Com a assinatura do
convênio da chamada “Atividade Delegada”, 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.
RODOVIÁRIA NA VIA DUTRA
O Vereador Felipe César – FC reivindica ao Prefeito a realização de estudos para viabilizar a construção de uma rodoviária
interestadual às margens da Rodovia Presidente Dutra, em nosso
município. Em sua justificativa, Felipe César entende que a
atual rodoviária, construída há mais de 30 anos, é pequena e
não comporta a entrada de mais empresas com novas linhas de
ônibus. A construção de uma outra, mais moderna, com mais
guichês e plataformas, à beira da Via Dutra, vai proporcionar
que novas empresas e linhas possam ser criadas e atendidas,
permitindo que Pindamonhangaba possa ter ligações com
outras cidades e capitais do país. “Nosso município cresce
a cada dia e a Via Dutra está cada vez mais próxima. Desta
forma, uma rodoviária às margens desta rodovia vai facilitar
a implantação de novas linhas e de novas empresas”.
DISTRITO EMPRESARIAL
O Vereador Felipe César – FC está propondo ao Executivo
a criação de um Distrito para pequenos e médios empresários
da cidade. Hoje, muitos empreendedores pagam altos aluguéis,
inviabilizando seu trabalho. A sugestão do Vereador é que a
administração municipal realize estudos para viabilizar este
Distrito Empresarial, exclusivamente para beneficiar o empresariado pindamonhangabense nas áreas de funilaria, mecânica,
serralheria, carpintaria, oficinas entre outras. “Queremos
proporcionar ao pequeno e médio empresário, oportunidades
de atender nossa população com condições favoráveis ao seu
empreendimento”, destaca o Presidente da Câmara, Vereador
Felipe César – FC.

segurança para os funcionários e bom
atendimento aos pacientes da cidade

O 1º secretário da Câmara de Pindamonhangaba,
vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) afirmou hoje
que “está muito satisfeito
com o crescimento de nossa
cidade, especialmente nas
diversas áreas sociais, como
educação e saúde”.
Janio Lerario explica
que “além de muitas outras
obras que o Executivo está
realizando, uma que vale ser
destacada é a construção do
CAPS - Centro de Atenção
Psicossocial. Segundo o
vereador, infelizmente a
demanda da população com
problemas nesta área vem
crescendo
muito e, atualmente, há uma
grande dificuldade
do Poder
Público

da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

Assessoria

da

Assistente

de

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Fale com o Vereador Janio Lerario

Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252
e-mail: janiolerario@camarapinda.sp.gov.br

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

Assessoria

Vereador
Janio
Lerario

Fale com o Vereador Felipe César – FC

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade

para o atendimento. “Por
esta razão, essa obra ganha
uma importância enorme, já
que foi feita com todas as
adaptações necessárias para
um bom atendimento dos
pacientes e familiares e com
segurança para funcionários
que lá atuam”, enfatizou o
vereador Janio Lerario.
Finalizando, o parlamentar do PSDB disse que
uma obra como essa é muito
positiva. “Vale sempre a
pena investir em obras que
servem para resgatar a cidadania e dignidade de nossa
população”, concluiu Janio
Lerario.

de

C o m u n i ca ç ã o
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EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº:
0507140-08.2010.8.26.0445-PROC.4837/10
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Candido Leite

Processo Físico nº:
0011815-81.2004.8.26.0445-PROC.3397/07
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Maria Sandra Antunes Freire

Processo Físico nº:
0508857-55.2010.8.26.0445-PROC.6557/10
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Paulo Afonso Vieira da Silva

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO
EXECUTADO), 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.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EXECUTADA, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,
para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre Serviços. Encontrando-se a(s)
executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s)
mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo
de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos
legais nela(s) 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: Candido Leite
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0507140-08.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 08/01/2008/07/01/2010/05/01/2009
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 03131606023006
Valor da Dívida: R$ 658,68
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de julho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Executada: Maria Sandra Antunes Freire
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0011815-81.2004.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 19/11/2004
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 7500.
Valor da Dívida: R$1.692,88
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de julho de 2015.
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EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO
EXECUTADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para
cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se
a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s)
mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo
de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos
legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas
e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob
pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Paulo Afonso Vieira da Silva
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0508857-55.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 07/01/2010.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 04121602032000.
Valor da Dívida: R$ 1.870,30
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de julho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0511329-29.2010.8.26.0445-PROC.9047/10
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Brasil Filho Promocoes de Eventos Sc Ltda Me

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº:
0501710-41.2011.8.26.0445-PROC.1087/11
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Transportadora Transvalp Ltda

Processo Físico nº:
0505782-08.2010.8.26.0445-PROC.3457/10
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Benedito Alvarenga

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA
EXECUTADA, 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.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO
EXECUTADO, 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.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO
EXECUTADO, 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: Transportadora Transvalp Ltda
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0501710-41.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 01/01/2007
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00002511.
Valor da Dívida: R$ 901,54.

Executada: Benedito Alvarenga
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0505782-08.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 07/01/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 01111203004000.
Valor da Dívida: R$670,09

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de julho de 2015.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de julho de 2015.

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

Executada: Brasil Filho Promocoes de Eventos Sc Ltda Me
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0511329-29.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 08/01/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:00016276
Valor da Dívida: R$ 1.041,16.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de julho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

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

EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº:
0011858-42.2009.8.26.0445-PROC.1227/09
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Municipio de Pindamonhangaba
Requerido: Aldenora Joana Filha de Lima

Processo Físico nº:
0506560-75.2010.8.26.0445-PROC.4237/10
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Sergio da Silva

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Xavier Brito, na forma da Lei, etc.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA
EXECUTADA, 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 Municipio de Pindamonhangaba,
para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrandose 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.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO
EXECUTADO, 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.

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

Processo nº 0500008-55.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

Executada: Aldenora Joana Filha de Lima
Documentos da Executada: OUT: IM11972
Execução Fiscal nº: 0011858-42.2009.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 01/01/2007
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 000011972.
Valor da Dívida: R$306,12.

Executada: Sergio da Silva
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0506560-75.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 07/01/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 03230301012002
Valor da Dívida: R$ 705,35.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de julho de 2015.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de julho de 2015.

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

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº:
0501619-43.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Marietta Apparecida Azeredo

Processo Físico nº:
0502270-56.2006.8.26.0445-PROC.4377/07
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Benedito Izaias de Freitas

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

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

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO
EXECUTADO, 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: Marietta Apparecida Azeredo
Documentos da Executada: CPF: 03594697878, RG: 11562464
Execução Fiscal nº: 0501619-43.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: NE16.09.05.021.007
Valor da Dívida: R$ 1.005,63
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de junho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Executada: Benedito Izaias de Freitas
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0502270-56.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 10/08/2006 E OU
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0112081102100
Valor da Dívida: R$690,43.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de julho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0502238-75.2011.8.26.0445-PROC.1617/11
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma
informação disponível >>
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Roberto Renno Azevedo
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO
EXECUTADO, 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: Roberto Renno Azevedo
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0502238-75.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação
disponível >>
Data da Inscrição:01/01/2007
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 04111208065000.
Valor da Dívida: R$ 1.078,10.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de julho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Processo Físico nº:
0508857-55.2010.8.26.0445-PROC.6557/10
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Paulo Afonso Vieira da Silva

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 ISS/ Imposto sobre
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 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: de Morais de Almeida Produtos para Panificacao Ltda
Execução Fiscal nº: 0500008-55.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 02 de junho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0500015-47.2014.8.26.0445
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 Alexandre Levy Perrucci, 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 ISS/ Imposto sobre
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 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: Padaria Rocha Papandrea Batista Ltda Me
Execução Fiscal nº: 0500015-47.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de junho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0500038-27.2013.8.26.0445
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 Alexandre Levy Perrucci, 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 IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.
Executada: Benedito Luiz da Silva
Execução Fiscal nº: 0500038-27.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de junho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO
EXECUTADO, 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: Paulo Afonso Vieira da Silva
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0508857-55.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 07/01/2010.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 04121602032000.
Valor da Dívida: R$ 1.870,30
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de julho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0500095-11.2014.8.26.0445
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). Carlos Eduardo Xavier Brito, 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 ISS/ Imposto sobre
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Maria de Fatima Emboava Santos Me.
Execução Fiscal nº: 0500095-11.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 02 de junho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0013067-46.2009.8.26.0445-PROC.1657/09
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma
informação disponível >>
Requerente:Município de Pindamonhangaba
Requerido: Ivete Reis da Silva
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA
EXECUTADA, 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 Município 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.

Processo Físico nº:
0011807-07.2004.8.26.0445-PPROC.7367/07
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Nicolau Andre Mauri
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 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.

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0500181-79.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Casa de Carnes Santa Clara Pindamonhangaba Ltda 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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) 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: Ivete Reis da Silva
Documentos da Executada: OUT: IM01250203008000
Execução Fiscal nº: 0013067-46.2009.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação
disponível >>
Data da Inscrição:01/01/2007
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 01250203008000.
Valor da Dívida: R$ 1.534,35.

Executada: Nicolau Andre Mauri
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0011807-07.2004.8.26.0445-PROC.7367/07
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 19/11/2004
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 5798
Valor da Dívida: R$ 1.692,88.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de julho de 2015.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 06 de julho de 2015.

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

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

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

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

Executada: Casa de Carnes Santa Clara Pindamonhangaba Ltda Me
Documentos da Executada: CNPJ: 00530814000138
Execução Fiscal nº: 0500181-79.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 17/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 9815
Valor da Dívida: R$ 984,12

QUINTA-FEIRA

pindamonhangaba

13 de agosto de 2015

variedades
Tribuna do Norte

Quatro moradoras de Pinda vão
disputar Plus Size Vale do Paraíba

Catia Fernandes
Aiandra Alves Mariano
***
Quatro moradoras de
Pindamonhangaba estão se preparando para
representar Pindamonhangaba no concurso
Miss Plus Size Vale do
Paraíba 2015, que acontece no neste sábado
(15), na cidade de Aparecida.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Danielle Murillo

Daniele Tavares
Voltado para modelos
com manequim a partir
do número 46, o evento
tem o objetivo de valorizar a beleza da mulher
GG e destacar o crescimento do mercado voltado para este segmento da
moda.
Ele é organizado por
Renata Silva, vencedora
do concurso “A mais bela

gordinha do Brasil”, em
1994. Com o título, ela ganhou notoriedade e vitrine e idealizou o concurso
regional.
As moradoras de Pinda disputarão o título
com outras 26 modelos
de várias cidades da região. O concurso será disputado em duas categorias: Miss Plus Size, para

mulheres com manequim
de 46 a 50; e Miss Maxi
Plus Size, para mulheres
com manequim acima de
52.
Em 2014, Juliana Polônio, de Pinda, foi eleita Princesa Plus Size do
Vale do Paraíba.
Neste ano, Pinda será
representada por Daniele
Tavares Barbosa, Daniel-

Divulgação

Sandra Aguiar
le Murillo, Sandra Aguiar
e Cátia Fernandes.
Para Daniele Tavares,
a participação no concurso é uma forma de
protesto contra o preconceito. “As pessoas que
estão fora dos padrões de
beleza são muito rotuladas. Esse evento é importantíssimo para divulgar
que a beleza não é só um

corpo malhado. Existem
mulheres muito mais lindas do que se imagina”,
destaca ela.
O concurso acontece às 20 horas, no Clube
Umuarana, em Aparecida.
A vencedora receberá
diversos prêmios, entre
eles um ensaio fotográfico profissional.

Projeto Guri abre
inscrições para cursos Menina de Pinda
é coroada Mini
gratuitos de música
Divulgação

Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir
instrumento ou realizar testes seletivos
Aiandra Alves Mariano
***
O Projeto Guri – programa de educação musical da Secretaria de Estado da Cultura de São
Paulo, voltado para crianças e adolescentes – está
oferecendo vagas para
aulas de instrumentos
musicais, canto coral e
iniciação musical em Pindamonhangaba.
O município conta com
três pólos do projeto: um
em Moreira César, outro
no Alto Tabaú e o terceiro
no Araretama.
Para Moreira César, as
vagas disponíveis são para
aulas de violino, viola, clarinete, flauta transversal,
saxofone e percussão.

No Alto Tabaú, há vagas para violoncelo, contrabaixo, percussão e violão.
No Araretama, as ofertas são para coral, percussão e violão.
Os interessados, com
idade entre seis e 18 anos
incompletos, têm até o dia
28 de agosto para realizar
a inscrição. Para efetuar
a matrícula é necessário
comparecer diretamente
ao polo em que desejam
estudar, acompanhados
pelos pais ou responsável,
com RG ou certidão de
nascimento e comprovante de matrícula escolar ou
declaração de frequência
escolar referente ao semestre. Não é preciso ter
conhecimento prévio de

música, nem possuir instrumento ou realizar testes seletivos.
Endereços
Em Moreira César, o
pólo fica na rua Guilherme Nicolletti, 753, Vila
São Benedito e funciona
às segundas e quartas-feiras, das 14h30 às 18 horas.
No Araretama, o Projeto Guri funciona às terças e quintas-feiras, das
13h30 às 18 horas, na rua
Cássio Pires Salgado, S/N,
Nova Esperança.
No Alto Tabaú, o pólo
está localizado na rua Cônego Tobias, 168, e funciona às quartas e sextasfeiras, das 8 às 11 e das
13h30 às 18 horas.

Miss Model Brasil

Aiandra Alves Mariano
***
A garota Deborah
de Souza, de sete anos,
que mora no Distrito de
Moreira César, em Pindamonhangaba, foi coroada como a Mini Miss
Model Brasil Internacional 2015. A coroação
aconteceu no último sábado (8), em Angra dos
Reis, no Rio de Janeiro.
Deborah foi escolhida dentre centenas de

meninas de todo o país e
passou por várias etapas
classificatórias. A última
delas foi uma entrevista e
avaliação feita pela equipe
que organiza o concurso
no Brasil, em junho.
Agora Deborah irá representar o Brasil na fase
mundial do concurso,
que acontecerá em março de 2016, no Peru.
Natural do Paraná,
Deborah é modelo desde os três anos de idade

e já participou de diversos concursos de beleza.
Foi selecionada, em fevereiro, para participar
do Miss Beleza Brasileira 2015, na categoria
Infantil. A final nacional deste concurso será
realizada em novembro
na capital paulista.
Ela também já fez vários desfiles de moda, capas de revistas e participações em programas de
televisão.
Divulgação

Deborah irá representar o Brasil na fase mundial do concurso no Peru

