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Pinda ganha nova sede para Práticas
Integrativas e Complementares
Divulgação

A nova sede do Cpic – Centro
de Práticas Integrativas e Complementares – foi inaugurada
esta semana. Com a mudança
de local, os proﬁssionais têm
melhores condições de trabalho
e de atendimento aos pacientes.
A nova sede também contará
com uma horta ampla e o plantio de plantas medicinais, além
de oferecer outros serviços à
população, como liangong, meditação, arteterapia, tai chi pai
lin, oﬁcinas de cozinha saudável, atendimento homeopático,
atividades educacionais de lazer, terapêuticas, rodas de estudo de plantas, terapia comunitária, grupo de reeducação
alimentar, entre outras.
PÁGINA 5

VILA VERDE RECEBE
PINDA EM CENA NO
SÁBADO
PÁGINA 9
CIDADE SEDIA
CAMPEONATO
REGIONAL DE
MUSCULAÇÃO

Prefeito e autoridades no descerramento da placa do Cpic - que ﬁca na avenida Albuquerque Lins, 245

ABERTAS
INSCRIÇÕES
PARA JOGOS
INTERBAIRROS

PÁGINA 2

Parque do Trabiju é reinaugurado
pela Prefeitura e Novelis

Os interessados em participar
do II Jogos Interbairros de
Pindamonhangaba devem
procurar o Centro Esportivo
“João do Pulo” para obter todos
os detalhes da competição e
das inscrições. Este ano, os
jogos serão compostos pelas
modalidades futsal, vôlei de
areia, natação, atletismo, truco e
dominó.

Portal R3

Pindamonhangaba vai debater
diversos temas ligados aos
jovens e à sociedade durante
uma conferência municipal que
acontece neste sábado (15). O
evento está dividido em quatro
eixos para discussão, onde
os inscritos poderão opinar e
discutir assuntos do interesse da
juventude.

ESPORTES 12

PÁGINA 7

SHOW DE
GARAGEM
APRESENTA
NOVAS BANDAS
PÁGINA 9
PREVISÃO DO TEMPO
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15º
VARIAÇÃO DE NEBULOSIDADE,
PERÍODOS CURTOS DE SOL

29º
UV 6
Fonte CPTEC/INPE

PINDA PROMOVE
CONFERÊNCIA
DA JUVENTUDE
NESTE SÁBADO

O Parque Natural Municipal do Trabiju recebeu diversas melhorias estruturais e um
novo projeto didático e pedagógico de visitação, realizados pela Prefeitura, Novelis e empresa Evoluir. A cerimônia de inauguração foi na quarta-feira (12), e as visitas de grupos
começam dia 21 de setembro.
PÁGINA 3

POPULAÇÃO
ENCONTRA
SERVIÇO DE
PRÓTESES,
ÓRTESES E MEIOS
AUXILIARES DE
LOCOMOÇÃO
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O Leão não tem preferência

Idosos, deﬁcientes e doentes
fora do 3º lotes estão
na malha ﬁna

A

Receita Federal enviou nota à imprensa praticamente garantindo que
idosos, pessoas com deﬁciência física
ou com doenças graves que não estão nos três
primeiros lotes de restituição do Imposto de
Renda caíram na malha ﬁna.
O terceiro lote está disponível para consulta
desde segunda-feira (10) na página da instituição www.receita.fazenda.gov.br ou pelo telefone Receitafone 146 e será pago no dia 17 deste
mês, beneﬁciando quase 2 milhões de contribuintes e totalizando mais de R$ 2 bilhões na
economia nacional, que vive um momento turbulento especialmente nos últimos meses.
Assim como nesta fase, as duas anteriores liberadas nos últimos meses priorizaram o grupo
em questão, no entanto, isso não exclui pessoas
fora deste perﬁl.
Voltando ao ponto em questão, a informação
sobre a malha ﬁna partiu da supervisão nacional do órgão no setor de IR. Segundo o setor,
idosos, deﬁcientes e doentes fora do 3º lote
precisam consultar as pendências do extrato no
site da Receita.
No Brasil, estes e outros grupos são, naturalmente, devidamente protegidos por diversas
leis que lhes asseguram direitos. Mas, quando
o assunto é a Receita Federal, o único privilégio é receber antes dos demais contribuintes.
Ademais, ser idoso, deﬁciente ou ter doença
terminal, para o principal órgão de arrecadação
e mais bem estruturado do Brasil não signiﬁca
nada.
É, com o leão da Receita não há direitos garantidos para ninguém. Mesmo na hora de liberar a restituição, o felino faz questão de colocar
suas garras e diﬁcultar o processo. Deixando o
sentido ﬁgurado de lado, cabe a este grupo de
pessoas e aos demais que têm problemas com
a Receita acelerar o processo e resolver as pendências antes da situação se agravar.
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ARENA 101 Pinda: 15/8
(sábado) – Gian & Diego Faria.
Traiados não pagam. Elas vip
até 1h 20/8 (quinta) – Big Fest.
Biquini Cavadão lançando DVD
30 anos. Mais 4 super atrações
em 8 horas de festa.
CASARÃO ROSEIRA –
Toda quinta tem banda ao vivo.
Estrada Roseira-Aparecida.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA do Idoso (CCI) Pinda – Baile todo sábado às 19h com banda ao vivo. Sócios não pagam
e não-sócios R$ 10 por baile.
Informações (012) 3645-2361.
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 15/8 (sábado) – O Teatro Mágico. Elas free até 1h30
com 1 kg de alimento (menos
sal, açúcar, fubá e trigo). Via
Dutra, divisa Guará/Lorena.
CHICK NA ROÇA Taubaté:
16/8 (domingo 19h) – Noite da
Sirene Maluca. Grupo Pralana.
Estrada do Barrero.
CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais dois bailes no
Recinto São Vito (Moreira César)
em agosto: 16 – Banda Gold.
30 – Spaço Musical. Tel (12)
3642-2087.
CLUBE DO VAQUEIRO de
Roseira: 15/08 (sábado)– Banda

Chapéu Brasil. Dj Toni Balada.
Elas free até meia-noite.
CLUBE DO LAZER Taubaté:
Quarta-feira: 19 – Flávio Sideral.
26 – Trio Voz de Ouro. Domingo
(20h): 16/8 – Baila Comigo. 23
– Ocean. 30 – Raio X.
CREIX TÊNIS CLUBE de
Tremembé “Creix: 15/8 (sábado) – Não terá baile, será bingo
beneﬁcente. 22/8 (sábado) –
Noite do Chapéu. Bruno & Hyago. Tel (12) 3674-2413.
ESTÂNCIA
SERTANEJA
Caçapava: 15/8 (sábado) – Zé
Ricardo & Thiago, e Zé Felipe.
EXPOLAG Lagoinha: 13/8
(quinta)– Heder & Saconi.
Entrada franca. 14/8 (sexta)
– Talis e Welinton. Ingresso 1
kg de alimento não perecível,
para entidades assistênciais.
15/8 (sábado) – Fred & Gustavo. Ingresso à venda. 16/8
(domingo) – Banda Arena. Entrada franca.
MARCELA OLIVEIRA - A
cantora de Pindamonhangaba,
Marcela Oliveira, se apresentará
nos dias 15 e 16, às 15h, na barraca do Dunga, Totonho e Roque Lanches, durante a Expolag
na cidade de Lagoinha.
FERROVIÁRIA Pinda: Som
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Pinda sedia competição de
musculação e ﬁsiculturismo

Arquivo TN

O 1º Campeonato de Musculação do
Vale do Paraíba será realizado pela Liga
Paulista de Musculação neste sábado
(15), na Ferroviária. O evento começa
com preliminares às 13 horas e as ﬁnais
serão às 17h30. Haverá guest pose com o
Mister Universe 2014, José Luis Camilo
Filho, o Grilo.
Serão 11 categorias, divididas por peso
e idade, sendo elas: sub junior, até 18
anos; junior, até 21 anos; miss biquíni;
wellness; tonded; ﬁgure; mens ﬁtness;
mens ﬁtness bermuda; classes; master
40, acima de 40 anos e master 50 e acima
de 50 anos.
As inscrições podem ser feitas pelo
Facebook Aurélio de Carvalho, até esta
sexta-feira (14), no valor de R$ 100. O ingresso para o evento é de R$ 25.
Mais informações com Aurélio de Carvalho pelo telefone (12) 9 9727-6319.

Equipe do Paineiras se
prepara para Bravus Race
Divulgação

Alunos do Paineiras
Country Club se preparam
para a corrida mais desaﬁadora de obstáculos do
Brasil, neste sábado (15), a
partir das 8h30, na cidade
de São José dos Campos.
O clube reuniu 20 participantes, dos 15 que irão
à competição, entre eles
alunos e seus professores,
para melhor prepará-los.
Bravus Race
A prova terá 10km
para percorrer, com 25
obstáculos e poderá ser
realizada de três formas
diferentes: speed, arena e
monster. Para se inscrever é necessário efetuar
o cadastro no site www.
bravusrace.ativo.com. Os
valores dos kits variam de
R$ 129, o valor mínimo
individual, à R$ 995, o
valor máximo por equipe.

“...Quando se tem um amor escondido querendo
aﬂorar, é se guardar um rio perdido que não encontra o
João Paulo Ouverney
mar....” – Fagner
ao vivo no deck da piscina Sexta-feira: 14 - César Barbosa. 21
- Banda Gold. 28 - Bruno & Hyago. Tel (12) 2126-4444.
FERROVIÁRIA Pinda: E
vem aí, dia 29/8 (sábado) – Retrô na Ferrô. Luana Camarah e
Banda Turne. Djs Adriano K e
Serginho. Ingressos já à venda.
HÍPICA PARAÍSO Taubaté: Toda quinta e sábado –
Banda ao vivo. Informações
e lista vip com Danni: 992325488 (Whatsapp).
MANGUERÃO Pinda: Bailão sertanejo/forró toda sextafeira: 14/8 (sexta) – Marrom
Sertanejo. O ingresso custa R$
10. Telefone (012) 99708-2011.
MUNDI Taubaté: 14/8 (sexta) – André Martins e banda,
Jorge Dimas, Diego Rocha e
Grupo Amigos da Dança. 15/8
(sábado) – Rico & Ruan. 16/8
(domingo 18h) – Grupos Sou
Muleke, e Nossa Amizade.
MUTLEY Taubaté: 14/8 (sexta) – Mi Casa Su Casa. Banda
Like a Box. 15/8 (sábado) – Single Parti. Banda Áries.
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:
14/8 (sexta) – Rocking Chair.
15/8 (sábado) – Deep Illusions
(Guns N’ Roses). 16/8 (domin-

go) – Não informado.
ÓPERA MIX Pinda: 14/8
(sexta) – Reinauguração. Banda Rodeio e Renan Mareso. Tequileiras e tequileiros para elas
e eles. 15/8 (sábado) – Banda
Like a Box. Dino Boyer e Cabeção. Antiga Vinil.
PINDABAR Pindamonhangaba: Quarta - Sertanejo ao
vivo. Quinta – Videokê. Elas vip
até 23h. Sexta (14/8) – Fabiano

Magalhões. Grupo Dileto. Elas
vip até 1h. Eles R$ 100 a noite
toda. Segunda Sertanejo. Banda ao vivo.
RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 14/8 (sexta) – Fernando & Fabiano. 21/8 (sexta) –
Thaeme & Thiago. 28/8 (sexta)
– Banda 8 Segundos.
RECANTO CAIPIRA Pinda,
no Sindicato Rural: 15/8 (sábado) – Trio Astro Rei. 20/8 (quin-

ta) – Robson Luiz. 22/8 (sábado) - Wilson & Washington.
27/8 (quinta) – Marrom. 29/8
(sábado) – Trio Voz de Ouro.
Tel. (12) 99775-0389.
RESTAURANTE COLMEIA
Pinda: Almoço com música ao
vivo todo domingo e som ao
vivo quartas-feiras com Yolanda
Vinagre, Zé Bé Filho e Silvinho
Vasques. Telefone (12) 36522120.

DESTAQUE DA SEMANA

portalR3

CHICO DE PAULA: Grande
jornalista e radialista esportivo
(sabe tudo sobre futebol), está
de volta à Rádio Difusora AM de
Pindamonhangaba com o programa Jornal dos Esportes, de
segunda a sexta-feira, das 18 às
19 horas. Parabéns, Chiquinho, e
vá em frente, o valor do trabalho
de alto nível proﬁssional sempre
é reconhecido. O programa pode
ser ouvido também pela internet
no endereço: http://www.rededifusora.com.br/#!difusora-pinda/
c1vkv.
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Parque do Trabiju é reinaugurado
com abertura de exposição
A Prefeitura de Pindamonhangaba, em parceria com a
Novelis, por meio da Evoluir,
realizou, na quarta-feira (12), a
reinauguração do Parque Natural Municipal do Trabiju. A
cerimônia também empossou
oficialmente o Conselho Gestor
do Trabiju e abriu o Fórum Municipal de Patrimônio Histórico
e Cultura, que segue até o dia 17
de agosto.
Com um investimento estimado de R$ 100 mil pela Secretaria de Obras – somando-se
tanto valores licitados como mão
de obra própria – a Prefeitura realizou melhorias na parte estrutural do Parque, como reforma
das ocas e das pontes, colocação
de piso intertravado na portaria
e nos arredores das ocas, melhorias nos banheiros, pintura e jardinagem, entre outras.
A parte didática e pedagógica
de visitação ao Parque foi desenvolvida pela Evoluir, com patrocínio da Novelis, e realizada em
duas etapas de R$ 400 mil cada,
totalizando um investimento de

R$ 800 mil. Além de todo o projeto executivo do Parque, foi realizada a troca e impermeabilização das coberturas de piaçava.
Este investimento possibilitou a
concepção do conteúdo, desenvolvimento, produção e montagem da Exposição “5 Elementos”, e do programa de visitas
educativas e treinamento dos
guarda-parques. O projeto está
sendo desenvolvido por meio da
Lei Federal de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura.
O parque estará aberto ao público a partir do dia 21 de setembro. O agendamento dos grupos
deve ser feito na Secretaria de
Governo da Prefeitura, telefone 3644-5819. Até a ocasião, os
guarda-parques receberão capacitação para o monitoramento
das visitas.
Cerimônia
O evento de inauguração contou com a presença de autoridades municipais e dos alunos da
Etec João Gomes de Araújo. Foram descerradas duas placas e
feito o desenlace da fita inaugural.
PortalR3

Desenlace da fita marcou inauguração
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Representantes da Evoluir, Prefeitura e Novelis descerram placas inaugurais
O sócio fundador da Evoluir, Fernando Monteiro, destacou a importância da conexão com o meio ambiente.
“Com o silêncio, podemos
sentir o barulho dos pássaros,
o clima mais fresco. Com essa
intervenção, no fundo, o que
a gente busca é o momento de
se reconhecer nesse espaço.
Essa estrutura foi feita para
nos lembrar que nossa conexão é com tudo o que está em
volta”, observou.
A diretora de relações governamentais da Novelis, Eunice
Lima, acredita que esse projeto
em parceria com a Prefeitura
beneficia o desenvolvimento
social, cultural de valorização
do meio ambiente. “Esse é um
projeto que nos enche de orgulho. Espero que seja muito bem
aproveitado pela comunidade”,
afirmou.

Reunião inicia preparativos
para desfiles da Independência
A Prefeitura de Pindamonhangaba está organizando
os desfiles em comemoração
à independência do país, em
Moreira César e no centro da
cidade. Na quarta-feira (12),
foi realizada a primeira reunião
entre representantes da Prefeitura e instituições militares.
Os desfiles serão no dia 4 de
setembro, em Moreira César, na
avenida das Margaridas (Vale
das Acácias), com hasteamento
das bandeiras às 8 horas e iní-

cio do desfile na sequência. No
centro da cidade, será no dia 7
de setembro, com hasteamento
às 8 horas, no obelisco da praça
Monsenhor Marcondes, e desfile
a partir das 9 horas, na avenida
Nossa Senhora do Bom Sucesso,
altura do hotel Vitória sentido
centro da cidade, até proximidades do supermercado Dia.
Os desfiles fazem parte do
calendário anual da Rede Municipal de Ensino. Já estão confirmadas as presenças das escolas

municipais, Secretaria de Esportes, Exército e Polícia Militar. As
instituições da cidade que quiserem participar dos desfiles, tanto em Moreira quanto em Pinda,
devem entrar em contato com o
Departamento de Cultura para a
retirada do questionário de participação e outras informações.
O departamento fica na
praça Barão do Rio Branco, no
Palacete Tiradentes (antiga Câmara), centro. Telefones: 36421080 e 3643-2690.
Divulgação

Reunião definiu datas dos desfiles e iniciou a organização dos eventos

O prefeito de Pindamonhangaba agradeceu a todos os envolvidos no projeto e lembrou
a importância do parque para a
história da cidade. “O Parque do
Trabiju conta com mais de 98%
de cobertura florestal. Temos informações que o Trabiju é o maior
parque municipal do Estado,

por isso é preciso muito cuidado
para sua preservação”, ressaltou.
“Agradecemos à Novelis, empresa que faz um belo trabalho de
reciclagem, que beneficia o meio
ambiente e está com a gente nessa iniciativa. Hoje é um dia muito
especial para o meio ambiente em
Pindamonhangaba”, destacou.

Uma história do Parque
Natural Municipal do Trabiju
O Parque Natural Municipal do Trabiju recebe o nome
do riacho que, nascido na Serra
da Mantiqueira, possibilitou a
instalação do primeiro serviço de
abastecimento de água encanada
em Pindamonhangaba. De origem
tupi-guarani, o termo “trabiju”
significa “água que brota do monte”, ou “monte que verte água”.
O parque tem sua área situada
na região de uma antiga fazenda
adquirida pela administração do
município, em 1899. Com o nome
de Fazenda da Represa, esse terreno é percorrido pelo riacho Trabiju. Foi de sua captação que, em

1900, teve início o fornecimento de
água da Serra para a cidade.
Em 1979, foi criada, na área
da Fazenda da Represa, a Reserva
Florestal do Trabiju, proibindo o
desmatamento e retirada de espécimes de sua fauna e flora. Em
1985, ela se tornou uma Reserva
Ecológica.
Em 2001, a área foi declarada
Parque Municipal, sendo intocável
seu patrimônio ambiental: fauna,
flora e demais elementos naturais.
Em 2009, o parque foi adaptado à
condição de Unidade de Conservação, ganhando seu nome atual, Parque Natural Municipal do Trabiju.

PROGRAMAÇÃO
FóRuM MuNIcIPAl
DE PAtRIMôNIO HIStóRIcO
E cultuRA
Sexta-feira, 14 de agosto
Palacete 10 de Julho
18h30 - “Pinda em Cena em debate” com o
departamento de Cultura
Domingo - 16 de agosto
bosque da Princesa
9h às 13h - Pescaria no bosque
museu histórico e Pedagógico dom Pedro i
e dona Leopoldina
14h - Contação de histórias sobre o
Palacete da Palmeira

Segunda-feira - 17 de Agosto - “Dia
Nacional do Patrimônio Histórico”
escola estadual dr.alfredo Pujol
10h - bate Papo “Patrimônio histórico e
Cultural de Pindamonhangaba” com o
Conselho municipal de Patrimônio histórico,
Cultural, ambiental e arquitetônico
15h30 - bate Papo “Patrimônio histórico
e Cultural de Pindamonhangaba” com o
Conselho municipal de Patrimônio histórico,
Cultural, ambiental e arquitetônico

Palacete 10 de Julho
18h30 - Reunião extraordinária do Conselho
municipal de Patrimônio histórico, Cultural,
ambiental e arquitetônico

Pinda sedia seminário
de CiênCias BíBliCas
Pindamonhangaba será palco
de mais uma edição do seminário de Ciências bíblicas na sextafeira (14), das 19h30 às 22h30,
e no sábado (15), das 8h30 às
17 horas, na Fundação Universitária Vida Cristã (Campus 1).
Realizada há mais de uma
década, a iniciativa, da sbb –
sociedade bíblica do brasil – visa
contribuir para a ampliação do
conhecimento sobre o Livro sagrado. Para isso, reúne palestras
que abordam aspectos sobre a
tradução da bíblia e sua história,
bem como a aplicação dos ensi-

namentos do Livro sagrado em
diferentes setores sociais.
organizados desde o ano
2000, esses encontros alcançaram milhares de pastores, líderes
cristãos, obreiros, professores de
escola bíblica e seminaristas. a
edição de Pinda terá cinco painéis, além de espaço para uma
sessão de perguntas e respostas.
o investimento é de R$ 25 e R$
15 para seminaristas. as inscrições podem ser feitas online
(www.sbb.org.br/seminarios).
mais informações pelo telefone
0800-727-8888, da sbb.
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Dr. Marcos Aurélio
Câmara recebe representantes
Martim Cesar reitera
apresenta revindicações alça de acesso ao ponto
da CUT e funcionários das
de ônibus na Via Expressa metalúrgicas de Pinda
para o bairro Morumbi
ASSESSORIA

apresentou uma solicitação ao DNIT para que seja
construída uma passarela nas
proximidades do bairro, ligando o Morumbi ao Parque
das Palmeiras. “A população
solicita e temos a obrigação
de estar sempre atentos a
estes pedidos, tendo em vista
que estas obras darão maior
segurança e qualidade de
vida aos moradores daquela
região”, concluiu o vereador
Dr. Marcos Aurélio Villardi.
Feital
O vereador Dr. Marcos
Aurélio está reivindicando
ao prefeito para que analise
a real possibilidade de colocar um dentista para atendimento no Posto de Saúde
do Feital. Ele alega que “é
essencial termos um dentista
atendendo em conjunto com
os proﬁssionais do Programa
Saúde da Família - PSF, aﬁnal quando o assunto é saúde,
sempre temos que agir com
prioridade”.

VEREADOR MARTIM CESAR
PONTO DE ÔNIBUS NA

DE

ASSESSORIA

VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO VILLARDI

TOMA CO N TA D E TO D O S ”

No último dia 05 de
agosto, o vereador Ricardo
Piorino (PDT) participou de
reunião com os feirantes,
ocasião em que informou
aos mesmos que as obras
de finalização do espaço da
feira livre serão retomadas.
Durante o encontro ficou
evidenciada a preocupação
da classe frente a um compromisso assumido pela
Administração Municipal
anterior (governo João Ribeiro) junto ao Ministério
Público local, a qual se
comprometeu a realizar
procedimento licitatório,
a partir de 01 de janeiro
de 2016, visando adequar
as atividades comerciais
a serem desenvolvidas no
mercado municipal e na
feira coberta, nos termos
da Lei n° 8.666/93 (Lei de
Licitações).
Segundo o vereador, o
compromisso assumido pela
Administração anterior com
ASSESSORIA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

o Ministério Público coloca
em risco o desenvolvimento
das atividades pelos atuais
ocupantes do local, pois a
presente Administração fica
obrigada a dar continuidade
aos ajustes firmados.
“A situação é realmente
preocupante, pois temos
pleno conhecimento de que
centenas de famílias serão
prejudicadas e, até mesmo
a população, que tem a
disposição serviços e mercadorias de alta qualidade.
São pessoas que nasceram
com a nossa feira, passando
as atividades de pais para
filhos, dedicando-se única
e exclusivamente a essas
atividades. A feira, o mercado municipal e todos os que
ali exercem suas atividades
fazem hoje parte de nossa
história e passaram a ser
considerados verdadeiros
‘patrimônios’ de nossa cidade”, pontuou o vereador.
“Nós vereadores, o Prefeito e, até
mesmo a população, temos que buscar uma forma
de auxiliá-los
nesta dramática e aflitiva situação em que
se encontram”,
finalizou Piorino.

VIA EXPRESSA

avenida Monsenhor João José
de Azevedo à rua Guaratinguetá. O vereador alega, em
sua reivindicação, que esta rua
além de ser muito estreita, é
mão única e o passeio público
estreito, tem um grande ﬂuxo
de veículos necessitando de
um redutor de velocidade para
dar mais segurança para os
moradores e para a população
que utiliza esta via.
Melhorias em asfalto
no Jardim Resende
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao Prefeito é
de melhorias no asfalto do
trecho da rua Professor Fued
Boueri, no Jardim Resende,
que liga a avenida Abel Corrêa
Guimarães e a rua João Batista
Ortiz Monteiro. O vereador
explica que o piso asfáltico
vem apresentando uma grande
depressão, colocando em risco
a segurança dos condutores
de veículos e pedestres que
transitam pelo local.

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

Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

“P R EOCU PAÇÃO

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

PEDE A

O vereador Martim Cesar
(DEM) reitera ao Executivo,
providências junto ao departamento competente, para que
sejam feitos estudos visando
fazer uma alça para melhorar
o acesso ao ponto de ônibus
existente na avenida Doutor
Francisco Lessa Júnior - Via
Expressa, com o objetivo de
melhorar o ﬂuxo de veículos
na referida avenida e a segurança dos usuários de coletivos urbanos e interurbanos. O
vereador destaca que o local
necessita de uma revitalização, pois o mesmo encontra-se
em total abandono, servindo
de depósito de lixo.
Lombada na rua
13 de maio, no Crispim
O vereador Martim Cesar
solicita providências por
parte da Administração para
colocação de um redutor de
velocidade, tipo “lombada”
na rua 13 (treze) de maio, no
Crispim, no trecho que liga a

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

Vereador Ricardo
Piorino se reúne com
feirantes do município

DE

CONSTRUÇÃO DE UMA ALÇA DE ACESSO AO

C O M U N I C A Ç Ã O /CV P

Atento aos pedidos da
comunidade, o vereador Dr.
Marcos Aurélio Villardi (PR)
está solicitando à Prefeitura
e a todos os departamentos
competentes para que realizem estudos e adotem as
providências para que sejam
feitas melhorias no bairro
Morumbi. Entre as solicitações do vereador estão: a cobertura da quadra de esporte
da comunidade, para que os
moradores possam realizar
a gincana das crianças; a
manutenção preventiva da
Academia da Melhor Idade
– AMI; a troca das lâmpadas
queimadas e quebradas, pois
a região está muito escura
causando insegurança entre
os moradores e a construção
de uma lombada na rua Gino
Amadei, em função do grande número de veículos que
ali transitam em velocidade
incompatível com a região.
O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi também

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
usou a Tribuna na Sessão
Ordinária do dia 03 de agosto
para solicitar, através do Requerimento n° 1.241/2015, a
convocação de uma Audiência
Pública que terá como pauta
o Meio Ambiente no trabalho
dentro das empresas metalúrgicas do nosso município. A
Audiência será realizada no dia
23 de setembro, às 19 horas, na
Câmara de Vereadores, sito à rua
Alcides Ramos Nogueira, 860 –
Real Ville, Mombaça.
Após serem feitas algumas
reuniões junto a um grupo de
funcionários e representantes da
CUT - SINDMEPT - Sindicato
dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba, o vereador Professor
Osvaldo convidou-os para
comparecer na sessão para que,
juntos aos outros vereadores,
possa tentar resolver os problemas e achar soluções junto aos

ASSESSORIA

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

VEREADOR PROFESSOR OSVALDO

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

Roderley Miotto encaminha
Indicação de Projeto de Lei que
cria o Programa IPTU Verde

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

O vereador Roderley Miotto a possibilidade de instalação de
(PSDB) encaminhou ao Execu- um Centro de Distribuição de
tivo na última Sessão Ordinária, correspondências no Distrito de
do dia 10 de agosto, a Indicação Moreira César.
de Projeto de Lei “Instituindo
De acordo com o vereador, o
no Município de PindamoA
C
/CVP
nhangaba o Programa IPTU
Verde”.
De acordo com o projeto,
a ﬁnalidade é incentivar a população a adotar medidas que
visem proteger e recuperar o
meio ambiente, desta forma,
recebendo em contrapartida,
descontos ou isenção no pagamento do IPTU - Imposto
Predial e Territorial Urbano.
O objetivo principal
é a prática de proteção e
recuperação, tendo como
exemplo o plantio de árvores
e gramados, a ﬁm de evitar
a impermeabilização do solo
e etc., recebendo assim, o
proprietário, descontos no
valor do IPTU do imóvel.
V E R E A D O R R O D E R L E Y M I O TT O
“Existem várias cidades
do Brasil que já instituíram
e aprovaram uma Lei Municipal Distrito de Moreira César chega
idêntica. Trata-se de uma impor- a ser maior que muitas cidades do
tante medida para ajudar o planeta Estado de São Paulo e é grande a
e nosso meio ambiente. Como a quantidade de bairros com probleProcuradoria Jurídica da Câmara mas de entregas, principalmente ,
me orientou que há vicio de ini- na região do distrito.
O vereador salienta que,
ciativa e que esta lei não poderia
ser feita através de um vereador, “muitos munícipes precisam se
estou encaminhando ao Executivo, deslocar até o centro da cidade
para que o Prefeito possa estudar para retirar suas correspondências
junto com o Jurídico da Prefeitura e, muitas vezes, não possuem
e encaminhar uma Lei para ser condições ﬁnanceiras de ir e vir
votada”, explica o vereador Ro- do distrito e pagar a condução. A
minha solicitação é a instalação
derley Miotto.
Centro de Distribuição
de um centro de distribuição dos
dos Correios em Moreira César
correios, o que ajudaria demais
O vereador Roderley Miotto os moradores daquela região.
encaminhou o requerimento n° Espero contar com o apoio do
1.268/2015 ao Prefeito Vito Ardi- Prefeito e dos Correios, de modo
to, com cópia à Diretoria Regional a levar sempre o bem-estar e a
dos Correios e ao Gerente dos comodidade aos moradores de
Correios em Pindamonhangaba, Moreira César”, conclui o veresolicitando informações quanto ador Roderley Miotto.
SSESSORIA DE

trabalhadores de nossa região.
O vereador Professor Osvaldo pediu, em seu requerimento,
que fossem convocados o Secretário de Desenvolvimento
Econômico, Rubens Fernandes,
a Secretária de Saúde Sandra
Tutihashi, a Diretora do Departamento de Assistência Social,
Eliane Wolf, o responsável pelo
CEREST, Rafael Lamana, e
convidar o Ministério Público
do Trabalho, o Instituto Nacional de Previdência Social, a
CUT - SINDMEPT, as empresas e os trabalhadores de nosso
município.
O Professor Osvaldo ressalta
a importância da realização desta
Audiência Pública. “O respeito
à vida e à saúde é princípio
consagrado na Constituição
Federal, visto que hoje, muitos
funcionários estão passando por
uma situação difícil dentro das
empresas”, finaliza o vereador
Professor Osvaldo.

ORDEM DO DIA

OMUNICAÇÃO

28ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a
realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo
José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 17 de
agosto de 2015, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 87/2015, do Vereador Ricardo
Piorino, que “Denomina de Professor ELENIL JOSÉ
DE SOUZA a Rua 04, do Loteamento Residencial Vila
Romana”.
Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2015.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Fale com o vereador:

VEREADOR
RICARDO
PIORINO

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

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Site: www.roderleymiotto.com.br
Facebook: Roderley.RMR
Twitter: @roderleymiotto
CHEFE

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
ASSESSORIA

DA

ASSISTENTE
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COMUNICAÇÃO
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COTIDIANO
População recebe nova sede do Cpic
A Prefeitura de Pindamonhangaba continua
investindo em várias melhorias na área da saúde
e além de reformar várias unidades também fez
mudanças de locais para
prestação de serviços. Os
proﬁssionais que atuam
no Cpic - Centro de Práticas Integrativas e Complementares - estão em um
novo endereço. A solenidade de inauguração da nova
sede aconteceu na noite de
terça-feira (11).
O Cpic está instalado
na avenida Albuquerque
Lins, 245, São Benedito.
O prédio que abriga este
serviço ﬁca em frente à
Receita Federal e o atendimento é de segunda a
sexta, das 7h30 às 17 horas, sem interrupção para
almoço.
A secretária de Saúde e
Assistência Social de Pindamonhangaba comenta que, com a mudança
de local, os proﬁssionais
poderão oferecer melhor
atendimento, pois o espaço é mais amplo e mais
moradores podem ser beneﬁciados

Neide Durand participou da inauguração da
nova sede e contou um
pouco de suas atividades.
Ela frequenta o grupo
de reeducação alimentar, Garra, desde 2006
e é voluntária no Cpic,
contribuindo com as informações sobre plantas
medicinais. “Desde quando comecei a frequentar o
Cpic aprendi muitas coisas que só fazem bem ao
ser humano, com isso, a
minha qualidade de vida é
excelente”.
“Dr. Profeta, o nome já
fala, profetizava, enxergava à frente do seu tempo,
sabendo mais que os outros. O nome veio na hora
certa, e ﬁcamos muito felizes com essa homenagem.
Vocês que são ﬁlhos se
orgulhem de seu pai, pois
ele era um homem sério e
se dedicou muito às pessoas mais humildes. Agradeço a todos que seguem o
exemplo do Dr. Profeta”,
aﬁrmou o prefeito de Pindamonhangaba.
Liana Pereira Ribeiro,
ﬁlha do Dr. Profeta, contou que o pai começou a

MAIS DE 9 MIL
CRIANÇAS DEVEM
SER VACINADAS

Divulgação

Praça Monsenhor Marcondes será um dos
locais para vacinação
Começa neste sábado
(15) a Campanha Nacional
de Vacinação contra paralisia infantil. Esta data é
considerada o Dia D e em
Pindamonhangaba, 9.437
crianças, entre seis meses e
menores de cinco anos, deverão ser imunizadas. A cidade contará com 28 postos de vacinação no Dia D.
Entre os dias 17 e 31
de agosto a vacinação
será nas unidades de saúde. Basta ir até a unidade

mais próxima de casa com
a caderneta de vacinação.
Além da vacinação
contra a paralisia infantil
haverá a multivacinação,
onde será feita a atualização da caderneta das crianças. A vacina é uma das estratégias de prevenção da
saúde e protege as crianças
de várias doenças.
A aplicação da vacina
é via oral, rápida, indolor
e sem efeitos colaterais ou
contraindicações.

CONFIRA OS LOCAIS DE VACINAÇÃO DESTE SÁBADO
Local

Horário

Centro de Especialidades Médicas - CEM (Centro)
CISAS - Moreira César
ESF Bela Vista
ESF Castolira
ESF Jardim Imperial
ESF Araretama II - Arco Íris
ESF Araretama III
ESF Bonsucesso
ESF Campinas
ESF Cidade Jardim
ESF Cidade Nova
ESF Cruz Grande
ESF Feital
ESF Goiabal
ESF Jardim Regina
ESF Maricá
ESF Triângulo
ESF Vale das Acácias
UBS Crispim
UBS Vila São Benedito
Centro Comunitário (Próximo à escola
Lauro Vicente - CDHU) Moreira César
Centro Comunitário Padre Rodolfo
Escola Professora Eloyna Salgado Ribeiro Jardim Morumbi
Mantiqueira/Sapucaia/Taipas
Praça Monsenhor Marcondes
Shopping Pátio Pinda
Supermercado Pão de Açúcar
Supermercado Semar - Santana

Das
Das
Das
Das
Das
Das
Das
Das
Das
Das
Das
Das
Das
Das
Das
Das
Das
Das
Das
Das

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
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às
às
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às
às
às
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às
às
às
às
às
às
às
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17h
17h
17h
17h
17h
17h
17h
17h
17h
17h
17h
17h
17h
17h
17h
17h
17h
17h
17h
17h

Das 8 às 11h30
Das 8 às 11h30
Das
Das
Das
Das
Das
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13 às 17h
13 às 17h
8 às 12h
13 às 17h
8 às 12h
13 às 17h

Divulgação

ATIVIDADES
OFERECIDAS

Prefeito destacou facilidades para trabalhadores e pacientes na nova e
ampla sede do Centro de Práticas Integrativas e Complementares
carreira como pediatra e
depois, em função de conhecimento e diﬁculdades
de doença familiar, acabou se especializando
em homeopatia e sempre lutou para mostrar à
população a importância
de se trabalhar com a
saúde. “Ele foi o primeiro médico a atender com

homeopatia pelo SUS,
no país. Enquanto as outras consultas demoravam cerca de 20 minutos
a dele era de uma hora.
Ele era o único médico
que tinha autorização
para atender de cinco
a seis pacientes por dia
no SUS, isso foi uma
conquista dele. É uma

honra para mim ele ser
homenageado. Acredito
que ele está feliz e que a
população ganhou muito
com esta nova sede e vai
ganhar ainda mais. Ficamos orgulhosos porque
ele foi reconhecido por
aquilo que acreditava”,
disse a ﬁlha do homenageado.

O Centro de Práticas
Integrativas e
Complementares é um
setor da Secretaria de
Saúde e Assistência
Social da Prefeitura
de Pindamonhangaba.
Qualquer munícipe
pode ir ao local para
conhecer os trabalhos
desenvolvidos.
No novo local haverá
uma horta ampla e
também plantio de
plantas medicinais.
A unidade oferece
várias atividades à
população, tais como:
liangong, meditação,
arteterapia, tai chi pai
lin, oﬁcinas de cozinha
saudável, atendimento
homeopático,
atividades educacionais
de lazer, terapêuticas,
rodas de estudo de
plantas, terapia
comunitária, grupo de
reeducação alimentar,
entre outras.

Fisioterapia faz atendimento
de órteses, próteses e meios
auxiliares de locomoção
A equipe da Unidade de
Fisioterapia “Celina Leite
de Abreu Cotait” realiza
atendimentos em diversas
áreas ﬁsioterapêuticas, de
acordo com a necessidade
do paciente encaminhado
pelo SUS. Entre os atendimentos, estão a avaliação e
prescrição de órteses, próteses e meios auxiliares de
locomoção, assim como
a orientação e o acompanhamento para adaptação
do paciente que necessita
desses equipamentos.
As órteses são dispositivos externos que auxiliam a função de um membro ou articulação, como
é o caso das palmilhas,
calçados ortopédicos, entre outros; já as próteses
substituem aquela função,
como no caso de pessoas
amputadas. Os meios auxiliares de locomoção são
as muletas ou cadeiras de
rodas, entre outros.
Importante destacar
que os equipamentos são
prescritos pelos proﬁssionais da unidade e os pedidos seguem para o Centro de Reabilitação Lucy
Montoro, ligado ao Governo do Estado, localizado
em São José dos Campos.
Os pacientes cadastrados
recebem, por meio desse
centro e com a prescrição
de Pinda, os equipamentos
novos ou a troca de outros
já existentes e que precisem
ser substituídos, de acordo
com avaliação do ﬁsioterapeuta. Antes de passar
pela avaliação, o paciente

Divulgação

Pacientes durante treinamento para receber próteses
é atendido pela assistente
social da unidade.
Nesta semana, o paciente Valdir Faustino dos
Santos, de 39 anos, foi
atendido pelos ﬁsioterapeutas, solicitando a manutenção ou substituição
de sua cadeira, fornecida
pelo município há 5 anos.
“No caso do Valdir, avaliamos que seria melhor
a substituição da cadeira
e já encaminhamos o pedido para nossa assistente social, que cuidará dos
trâmites”, explicou o coordenador da unidade.
Emergências
Alguns casos são considerados emergência e não
passam pela ﬁla de espera
normal, principalmente

quando se trata de pacientes amputados. Na unidade, toda a parte de reabilitação física do paciente
amputado passa pela avaliação social e ﬁsioterapêutica, prescrição e processo de protetização, que
é a preparação da musculatura do paciente para
receber a prótese. Nessa
fase, são realizados exercícios de fortalecimento
e equilíbrio para que o
paciente tenha condições
clínicas de receber a prótese. Os pacientes José
Domingos Ramos, de 75
anos, e Antonio Eugênio
da Silva Filho, de 73 anos,
estão nessa fase de tratamento na unidade. “O Sr.
Antonio teve um AVC que

atrasou o processo de reabilitação, então estamos
reiniciando o treino para
que ele possa ﬁcar em pé,
pois passou muito tempo acamado e usando a
cadeira”, explicou o coordenador da unidade. “Já
o Sr. Domingos está fazendo exercícios de equilíbrio e fortalecimento do
coto para receber a prótese”, disse, lembrando
que após receber a prótese, os pacientes retornam
para treino de colocação
e retirada, manutenção
e limpeza. Em seguida,
recebem alta assistida e,
de acordo com cada caso,
retornam em quinze dias,
mensal ou trimestralmente para acompanhamento.
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EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO
DO ARRESTO EM PENHORA
Processo nº:
0501666-17.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Parte Ativa: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva:
João Dias Camargo

Tribuna do Norte
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EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo nº 0506395-28.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

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). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(A)
(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(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 o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)
(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital,
por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(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 ser
convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) o valor de R$ 1.163,58, junto ao Banco Santander
em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO EM PENHORA, bem como
INTIMADO(A)(S) do prazo para interposição de embargos, que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a
contagem após o decurso do prazo deste Edital.

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 Contribuições de
Melhoria. 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: Joao Ferreira da Silva
Execução Fiscal nº: 0506395-28.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 08 de junho de 2015.

Executado: Joao Dias Camargo
Documentos da Executada: CPF: 60494174820, RG: 82468678
Execução Fiscal nº: 0501666-17.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/10/2014
Valor da Dívida: R$ 1.163,58

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

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

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de junho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
EDITAL DE CITAÇÃO
EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO
DO ARRESTO EM PENHORA
Processo nº:
0501753-70.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Parte Ativa: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva:
Maria Stella Ayres Yassuda
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 DO(A)
(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(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 o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)
(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital,
por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(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 ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) o valor de R$ 985,79, junto ao Banco do
Brasil em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO EM PENHORA, bem como
INTIMADO(A)(S) do prazo para interposição de embargos, que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a
contagem após o decurso do prazo deste Edital.
Executado: Maria Stella Ayres Yassuda
Documentos da Executada: CPF: 07591418866
Execução Fiscal nº: 0501753-70.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Valor da Dívida: R$ 985,79

Processo nº 0508982-23.2010.8.26.0445
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). 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 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: Tereza Biasi de Bevone
Execução Fiscal nº: 0508982-23.2010.8.26.0445
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

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
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 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

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 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
Processo nº 0511023-60.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO
DO ARRESTO EM PENHORA
Processo nº:
0501760-62.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Parte Ativa: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva:
Heitor Correa Gonçalves
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 DO(A)
(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(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 o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)
(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital,
por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(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 ser
convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) o valor de R$ 1.353,79, junto ao Banco Santander
em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO EM PENHORA, bem como
INTIMADO(A)(S) do prazo para interposição de embargos, que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a
contagem após o decurso do prazo deste Edital.

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 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: Ana Lucia da Conceição de Oliveira Me
Execução Fiscal nº: 0511023-60.2010.8.26.0445
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 0503355-38.2010.8.26.0445
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). 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 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: Rogerio Eugenio Pereira
Execução Fiscal nº: 0503355-38.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal

Executado: Heitor Correa Goncalves
Documentos da Executada: CPF: 17304202815
Execução Fiscal nº: 0501760-62.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Valor da Dívida: R$ 1.353,79

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 08 de junho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
EDITAL DE CITAÇÃO

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de junho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Processo nº 0511294-69.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S)
QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BACEN JUD
Processo nº:
0501501-67.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Parte Ativa : Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva :
BRUNA EVANIELLE BASTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO, 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 INTIMAÇÃO da(s)
EXECUTADA(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 lhes move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas
pelo Sistema BACEN JUD, por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para, se
o caso, oferecer(em) EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o
decurso do prazo de 30 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para
que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos
12 de junho de 2015.

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 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: Geraldo Alves da Silva
Execução Fiscal nº: 0511294-69.2010.8.26.0445
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

Executada: Bruna Evanielle Bastos
CPF: 412.213.958-90
Execução Fiscal nº: 0501501-67.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Nº da CDA: 273562013, 96502011
Valor da Dívida: R$ 1.423,50
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S)
QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BACEN JUD
Processo nº:
0501733-79.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Parte Ativa : Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva :
JOÃO CARLOS RODRIGUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO, 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 INTIMAÇÃO da(s)
EXECUTADA(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 lhes move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas
pelo Sistema BACEN JUD, por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para, se
o caso, oferecer(em) EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o
decurso do prazo de 30 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para
que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos
12 de junho de 2015.
Executada: Joao Carlos Rodrigues
CPF: 019.512,718-82
Execução Fiscal nº: 0501733-79.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Nº da CDA: 1542010, 16562012, 300812013, 93932011
Valor da Dívida: R$ 1.200,16
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0504382-56.2010.8.26.0445
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). 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 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: Jose Moises dos Santos
Execução Fiscal nº: 0504382-56.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 08 de junho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO
DO ARRESTO EM PENHORA
Processo nº:
0501576-09.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Parte Ativa: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva:
Afonso Antunes da Costa
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 DO(A)(S)
EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(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 o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)(s)
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital,
por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(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 ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) o valor de R$ 783,45, junto
ao Banco Itaú Unibanco em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO EM
PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S) do prazo para interposição de embargos, que é de 30
(trinta) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste Edital.
Executado: Afonso Antunes da Costa
Documentos da Executada: CPF: 31472931815, RG: 5796588
Execução Fiscal nº: 0501576-09.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Valor da Dívida: R$ 783,45
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de junho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0505726-72.2010.8.26.0445
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). 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 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: Julia Soares da Guia
Execução Fiscal nº: 0505726-72.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 08 de junho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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cidade
Divulgação

Limpeza de
terrenos
evita multa
e dengue
A limpeza em terrenos é
obrigação do proprietário. Manter esses locais limpos evita problemas e também é uma questão
de saúde pública, tendo em vista
que nos terrenos com mato alto
podem ficar objetos que acumulam água e servem de criadouros para o mosquito transmissor
da dengue.
A Secretaria de Administração
da Prefeitura de Pindamonhangaba fixou faixas informativas
sobre a necessidade de limpeza
destes locais em diversos pontos do município. Terreno limpo
não tem multa e nem dengue. A
multa para quem não cuida do
próprio terreno é de meio salário mínimo, R$ 394. Em caso de
reincidência, o valor dobra.

A população pode fazer reclamações de limpeza de terrenos
por meio da Ouvidoria ou do Protocolo da Prefeitura. O município
é dividido por regiões e cada uma
possui um fiscal responsável, que
vai ao local da denúncia para fazer o levantamento e identificar o
proprietário. As informações são
encaminhadas ao Cadastro Físico
e elaborada a notificação, que é
enviada pelos Correios com AR Aviso de Recebimento.
De acordo com a Lei Municipal nº 2.490, de 06 de novembro de 1990, alterada pela Lei
5.379, de 26 de abril de 2012, os
proprietários dos terrenos devem fazer limpeza num prazo de
sete dias após o recebimento da
notificação.

Os fiscais de posturas realizam visitas nos locais para que as notificações sejam feitas

Prefeitura realiza ações de combate à doença
a Prefeitura de Pindamonhangaba realiza várias ações
para combater a proliferação do
mosquito aedes aegypti. nesta semana, os profissionais da
secretaria de saúde realizaram
a visita casa a casa no goiabal,

shangri-lá e bairro das Campinas. a equipe de Vigilância
epidemiológica registrou 3.769
casos, descartou 2.850, 908 foram autóctones e 11 importados.
durante a visita casa a casa
a equipe orienta os moradores

e faz a remoção de possíveis
objetos que possam se tornar
criadouros. além da dengue, o
mosquito aedes aegypti pode
transmitir outras doenças,
como a chikungunya e o zica
vírus.

COnferênCia da JuVentude aCOnteCe neSte SábadO
Divulgação

O evento no ‘João do Pulo’ está dividido em quatro eixos para discussão

A Prefeitura de Pindamonhangaba convida a
população para participar da 1ª Conferência Municipal da Juventude, que
acontece neste sábado
(15) no Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira,
‘João do Pulo’, a partir
das 8 horas. As inscrições
podem ser feitas antecipadamente ou no dia do
evento.
O evento está dividido em quatro eixos para
discussão e no ato das
inscrições antecipadas,
que podem ser feitas no
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, basta
colocar o nome completo, RG, data de nascimento, sexo, endereço,
e-mail, telefone e escolher o eixo.

A Conferência é organizada pelo Espaço
Juventude, com apoio de
diversos colaboradores e
secretarias municipais. O
público poderá prestigiar
e participar das atividades culturais e esportivas,
além de contribuir com
sugestões que irão para a
Conferência Estadual.
Os debates de cada eixo
terão início a partir das
14h30. Às 15h30 haverá
plenária para aprovação
das propostas e eleição
dos delegados. Na sequência, acontecem apresentações culturais. O encerramento será com palestra
de Henrique Sucasas
- finalista do programa
Aprendiz 5, da Rede Record, e show da banda
Kyrios Reggae.
Divulgação

Pinda sedia workshop
sobre porto de
São Sebastião
Empresários da cidade e
região podem participar de
um workshop na próxima terça-feira (18), no auditório da
Prefeitura, a partir das 9h30.
O tema será o porto de São Sebastião, considerado o ‘quintal’ logístico do Vale do Paraíba. Os participantes discutirão
sobre as vantagens desse porto, principalmente sobre as

oportunidades de negócios e
sua estrutura atual e projeto de
ampliação.
O workshop contará com a
presença de representantes do
Ciesp - Centro das Indústrias do
Estado de São Paulo -, Consórcio Logístico de São Sebastião,
presidente da Estiva de São Sebastião, presidente da Cia. Docas, e demais convidados.

O porto de São Sebastião é considerado o ‘quintal’ logístico do Vale do Paraíba
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EDUCAÇÃO
Tribuna do Norte
Cerca de mil professores participam
de seminário de educação em Pinda
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza nesta
sexta-feira (14), a partir
das 8 horas, o Seminário
de Educação 2015, com o
tema “Excelência em Educação: Um Compromisso
Compartilhado”. O evento
é voltado para os professores e gestores da Rede Municipal de Ensino, e será
realizado no Marinelli.
Os participantes já realizaram suas inscrições e
serão 500 educadores por
período. Com a iniciativa,
a Secretaria de Educação
da Prefeitura visa investir
na formação dos profissionais da Rede, voltando
suas ações para a melhoria da qualidade de vida
dos educadores. O objetivo final é beneficiar os
alunos atendidos nas unidades educacionais.

Evento terá palestra com Léo Fraiman
O evento terá apresentação cultural e palestra
com Leo Fraiman, com o
tema “Caminhos para a

Construção do Projeto de
Vida a Partir da Escola:
Vencendo a Indisciplina e
a Desmotivação”.

Fazendo arte com os pais
Na segunda-feira (10),
pais e alunos da Creche Escola Municipal “Dona Yolanda Immediato Fryling”, no
Alto Cardoso, participaram
da noite em homenagem aos
pais com o tema: “Fazendo
Arte com o Papai”.
Juntos, pais e filhos
fizeram sua obra de arte
numa camiseta para o papai. O tema escolhido pela
equipe de professores foi
devido ao Projeto Escolar
“Fazendo arte com arte
na educação infantil”, que
tem como objetivo despertar nas crianças o interesse pela arte em suas
diversas modalidades.

Divulgação

Pai e filho desenharam em camiseta
De acordo com a gestora da unidade, foram
momentos de descontração, cumplicidade, criatividade e muito amor. “A

equipe da creche Yolanda
agradece e parabeniza a
todos os pais que participaram deste evento”,
disse.

Feira de livros na
biblioteca será dia 23
Será realizada no dia
23 de agosto, das 8 às 17
horas, na Biblioteca Pública Municipal Ver. Rômulo Campos D´Arace,
com entrada e participação gratuitas, a feira de
troca de livros “Seu Livro,
Meu Livro”.
O evento acontece no
quarto domingo de cada
mês. “Normalmente o
quarto é o último domingo, mas neste mês de
agosto, teremos cinco domingos, por isso é bom esclarecermos, para que as
pessoas não confundam”,
destacou a coordenadora
das bibliotecas.

Divulgação

Feiras são sempre no quarto domingo do mês
Para participar as pessoas devem ir à biblioteca, localizada no Bosque, e levar
os livros (em bom estado de

conservação) que pretendem trocar. A troca favorece
a circulação dos livros e incentiva a leitura.

bibliotecas recebem novos livros
As bibliotecas públicas
municipais estão recebendo novos livros neste
mês de agosto. Mais de
2.000 títulos foram adquiridos e poderão ser
emprestados pelos associados gratuitamente.
Entre as novas obras
disponíveis na Biblioteca “Ver. Rômulo Campos
D´Arace” (bairro do Bos-

que), estão: Manuscrito encontrado em Accra,
Trilogia da Meia Noite,
Diários do Vampiro: o retorno, Mistério da Caveira
de Cristal, Vencedor leva
tudo, 1Q84, Crônicas do
Fim do Mundo, Governança inteligente para o século
XXI, Revolução Americana, 1940: do abismo à esperança, Quem disse que

é bom ser normal?, Era de
Napoleão, Estudos sobre
veneno, entre outros.
Para se associar, basta
se dirigir a uma biblioteca pública municipal mais
próxima. Existem unidades no Araretama, no Castolira, no Bosque, na Vila
São Benedito, em Moreira
César e na praça Emílio Ribas (bairro São Benedito).

alunos da Rede municipal participam de
teatro educativo sobre meio ambiente

Divulgação

homenagem aos pais
A Creche Municipal
Sá Maria, no bairro Pasin, realizou no dia 7 de
agosto uma comemoração ao Dia dos Pais.
O intuito foi resgatar a
participação da família

na escola, buscando a
valorização da vida escolar da criança. De acordo
com a gestora da unidade, durante o evento foram passados dois
vídeos de sensibiliza-

ção, mostrando o amor
paterno. Além disso, as
crianças fizeram uma
apresentação da música
“Papai te amo”, em um
momento bastante emotivo entre pais e filhos.

Pais se emocionaram com as homenagens das crianças

Divulgação

Cena do espetáculo, que será apresentado para as crianças da cidade
Os alunos das escolas
municipais Maria Zara
(Ouro Verde), Mário Bonotti (Maria Áurea) e
Moacyr de Almeida (Bela
Vista) participam, na segunda-feira (17), de mais
uma ação do programa
“Estrada para a Cidadania”, realizado pela CCR
Nova Dutra em parceria
com a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Educação
e Cultura. As sessões serão realizadas no Teatro
Galpão, às 10 e às 15 horas, e o espetáculo infantil
“De Canto em Canto” tem
temática voltada ao meio
ambiente.
O espetáculo é patrocinado pela CCR Nova Dutra,

projeto aprovado na Lei
Rouanet, Pronac 1410351,
com produção da Ciavip
Produções Culturais.
O programa “Estrada
para a Cidadania” contribui para a formação
de professores da Rede
Municipal com os cursos Educação no Trânsito
(professores de 4º ano) e
Educação Ambiental (professores de 5º ano).
Sinopse
Lucas e Luísa participam de uma apresentação
do Boi Bumbá. Eufórica, a
Yara resolve cantarolar e
dá um show. Logo é convidada a fazer uma apresentação numa feira cultural,
cujo tema será a preservação da água no planeta.

Questionada sobre a qualidade dos rios e mares,
convida as duas crianças
a visitar uma região seca,
uma praia poluída e dão
uma passadinha no futuro
para conhecer as possibilidades de salvação e os
perigos que correm. Após
conhecer a triste realidade gerada pelo aglomerado de seres humanos nas
grandes cidades, e, em
contraponto, a força daqueles que se propõem a
lutar por melhoras, Yara
decide voltar para o seu
canto natural depois de
convocar os presentes
para serem multiplicadores de boa vontade e coragem em defesa do “líquido
da vida”.

Pindamonhangaba
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Variedades
Tribuna do Norte
Vale das Acácias recebe Show de Garagem
A equipe do Espaço
Juventude convida a
população para participar de mais uma edição
do Show de Garagem,
que será realizado neste
domingo (16), no Vale
das Acácias, com apresentações a partir das
15 horas.
O ‘Show de Garagem’
foi criado com o objetivo
de dar oportunidade aos
jovens para apresentar a
produção musical. Participantes deste evento
também já marcaram
presença no Festival de
Música da Juventude
e conquistaram título,
agradando aos jurados.

Os shows serão na
praça em frente ao centro comunitário. A primeira banda a subir no
palco é a Otrolado Resistente, na sequência
tem Paradoxo, Guerrilha Verbal, Tripa de
Rato, Verdaderos Rap
Interior e Contro Vérsia. O Show de Garagem é um evento itinerante.
Os interessados em
conhecer os trabalhos
do Espaço Juventude
devem ir à avenida Fortunato Moreira, 355,
centro, ou agendar um
horário pelo telefone
3642-9442.

A última edição de Show do Garagem foi realizada no Largo do Quartel

Vila Verde terá ‘Pinda
em Cena’ no sábado

teatro apresenta histórias
da cultura caipira
Arquivo TN

O Espaço Cultural Teatro
Galpão recebe, no sábado
(15), às 20 horas, o espetáculo “História do Dito Historiadô” e, às 16 horas, o Encontro
Cultural Caipira, no mesmo
local. O evento é realizado por
meio do Proac, Ministério da

Cultura, com projeto da Cooperativa Paulista de Teatro e
do Barracão da Vó.
Com entrada gratuita,
o convite é para as pessoas cantarem, se divertirem
e se emocionarem com as
histórias e causos contados

pelos caipiras de Sorocaba.
Para participar do encontro durante a tarde, é
necessário fazer inscrições
no Departamento de Cultura da Prefeitura. São 30 vagas. Telefones 3642-1080 e
3643-2690.
Divulgação

O Pinda em Cena é um espaço para os artistas da cidade apresentarem seu talento
O bairro Vila Verde, ao
lado do Bela Vista, recebe
no sábado (15), o ‘Pinda
em Cena – Arte na Rua’.
Música, dança, artes plásticas e visuais fazem parte
da programação, que será
realizada a partir das 14
horas no centro comunitário do bairro.
O evento é organizado pela Prefeitura e tem
a participação de artistas

e grupos de Pindamonhangaba. Nesta edição,
participam: Aprendizes
da Corporação Musical
Euterpe, Ballet Lago do
Cisne, Projeto Saindo das
Ruas, ConAtus Studio de
Dança, Escola de Dança Gorette Von Gal, Cia
de Ballet Julia Pyles, Cia
Cênica de Dança Mônica
Alvarenga, grupo de Maculelê e Samba de Roda,

Grupo de Congada, escultores Felipe Callipo
e Attila Santos, artistas
plásticas Odila Silva e
Erancleide Basiglio, grafite com Alligton Batata,
além da estreia do espetáculo teatral ‘Pastelão e a
Torta’, com a Cia Peralta.
A entrada é gratuita e
todos estão convidados a
prestigiar os artistas da
cidade.

domingo tem pescaria, yoga
e oficina de argila no Bosque
A manhã de domingo
(16) está recheada de atrações no Bosque da Princesa. A partir das 9 horas
será retomada a ‘Pescaria
no Bosque’, onde os pescadores da cidade poderão se divertir nos lagos
do local e ajudar a diminuir a superpopulação de
peixes. Para participar,
basta pegar seu material
de pescaria e suas iscas e
ir até ao bosque. Essa ação
faz parte do Fórum Municipal de Patrimônio Histórico e Cultura.
Além da pescaria, o
Bosque receberá mais
duas outras atrações. A
partir das 10 horas, será
realizada mais uma aula
de yoga ao ar livre, com a
professora Dani da Terra.
Para participar, é neces-

Arquivo TN

Espetáculo será precedido de encontro cultural caipira

Fornecedores da gerdau têm dia
dedicado à saúde e bem estar
Com o objetivo de valorizar os transportadores
que prestam serviços para
a sua usina de Pindamonhangaba e reforçar sua
integração à empresa, a
Gerdau realizou uma ação
especial para os motoristas
de caminhões que traba-

lham para a unidade. Em
parceria com a CCR Nova
Dutra, a empresa ofereceu, no estacionamento da
sua planta, atendimento
gratuito com profissionais
que, além de fornecer dicas sobre saúde, realizaram exames clínicos, como

aferição de pressão arterial, testes de colesterol,
glicemia e visão, além de
avaliação de risco cardíaco. Cerca de 100 motoristas participaram da iniciativa, que contou ainda com
a parceria do Colégio Futura, de Pindamonhangaba.
Divulgação

A pescaria estará liberada nos lagos do Bosque
sário levar toalha ou tapetinho pois a prática é realizada no gramado. Outra
sugestão é levar filtro solar e garrafinha de água.
Também das 10 horas ao

meio-dia, o bosque terá mais
uma edição das oficinas de
argila com Sérgio Callipo, na
varanda da biblioteca.
Todas as atividades são
gratuitas.

A ação foi voltada para motoristas de caminhões que trabalham para a unidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 27.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 23.07.2015.
Às quinze horas do dia vinte e tres de julho de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima
Sétima Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e
presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Tarcísio José Moreira
dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 27.ª Sessão Ordinária, realizada em 21.07.2015.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0070/15 Milton Egidio do Nascimento. II– RELATOR:
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0098/15 Leonardo
Pereira Mendes. III – EXPEDIENTE: Ofício 027/15-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de
Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 23 de julho de 2015.

Tribuna do Norte
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 25.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 02.07.2015.
Às quinze horas do dia dois de julho de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima
Quinta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e
presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 24.ª Sessão Extraordinária, realizada em
26.06.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Dr. Fernando Monteiro Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0049/15 Helder Clayton
Maciel e 1-0052/15 Helder Clayton Maciel. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza
Filho DEFERIDO, por votação unânime: INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0077/15 Mauro
Alvarenga e 1-0083/15 Milton Egidio do Nascimento.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 02 de julho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 27.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 21.07.2015.
Às quinze horas do dia vinte e um de julho de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima
Sétima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e
presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 26.ª Sessão Extraordinária, realizada em
17.07.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr.
Fernando Monteiro Cozzi DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0064/15 Claudemir Nazaré
Sebastião e 1-0067/15 Ezequiel Soares Emboava. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva
Alves INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0072/15 Antonio de Souza Sobrinho. III– RELATOR:
Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0092/15 Thereza
Molnar Mendes.IV – CETRAN: Recebimento dos Recursos: 1-0218/14 Edney Laurindo Ramos em
2ª instância.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, ¬¬21 de julho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 168/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 168/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
para prestação de serviço de manutenção nos bebedouros da Prefeitura de Pindamonhangaba”, a
Autoridade Superior, face à manifestação do Sr. Pregoeiro, fica a presente licitação DESERTA, com
base nas Leis Federais nº. 8666/93 e nº. 10.520/02 e suas alterações.
Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 26.ª Sessão Ordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 14.07.2015.
Às quinze horas do dia quatorze de julho de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima
Sexta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e
presença dos senhores Bruna Danielle da Silva Alves, membro titular, Adelson Cavalcante de
Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 25.ª Sessão Ordinária, realizada em 02.07.2015.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0055/15 Bruna Cristina dos Santos e 1-0058/15 Sidnei
Borro. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva Alves INDEFERIDO, por votação unânime:
1-0063/15 Luiz Fernando Teixeira Ferreira e DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0066/15
Wanessa Brito da Silva.III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho DEFERIDO, por
votação unânime: 1-0074/15 Rodrigo Lopes do Amaral e INDEFERIDO, por votação unânime:
1-0086/15 Andreza Aparecida Lopes Pereira.IV – EXPEDIENTE: Ofício 026/15-JARI encaminhado
ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 14 de julho de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 26.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 17.07.2015.

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, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão
de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 21/08/2015 às 14:00 horas
222º ANA PAULA LOPES RIBEIRO CORREARD
RUA MAJOR GENTIL GONÇALVES DA SILVA, 96 – JARDIM MORUMBI
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-650
EDSON MACEDO DE GOUvÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL,
AMBIENTAL E ARQUITETÔNICO DE PINDAMONHANGABA.
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba,
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da 1ª Reunião Extraordinária
2015, cuja pauta vem a seguir:
• Definição de presidentes e relatores das comissões, Coruputuba, Palacete 10 de julho e Igreja
São José/Panteão Cívico Nacional.
• Apresentação do Patrimônio Histórico de Pindamonhangaba – Apresentado pela Diretora de
Patrimônio Histórico de Pindamonhangaba, Karina Lacorte.
Local: Palacete 10 de Julho – Centro – Pindamonhangaba – SP
DIA 17 DE AGOSTO

- Horário: 18:30

Tempo estimado de duração: 2 horas.
GUSTAvO FELIPE COTTA TÓTARO

Às dez horas do dia dezessete de julho de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima
Sétima Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi
e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Adelson
Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro
suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 26.ª Sessão Ordinária, realizada em 14.07.2015.
Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro
Cozzi INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0061/15 Alex Bustamante Luciano. II – RELATOR:
Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0069/15 Milton
Egidio do Nascimento. III– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por
votação unânime: 1-0089/15 Aguinalda Pereira do Nascimento e 1-0095/15 Erick Marlon de Souza
Rosa.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 17 de julho de 2015.

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

COMUNICADO
Empresa: vALPAR COMERCIO DE FERRAGENS PINDAMONHANGABA
LTDA – ME – CNPJ: 00.684.491/0001-37 - INSC. ESTADUAL:
528.050.140.115, End: Praça Doutor Emilio Ribas, 64 – São Benedito,
Pindamonhangaba/SP, comunica o extravio dos seguintes documentos:
Atestado de Intervenção nº 5396 de cessação de uso do equipamento
emissor de cupom fiscal ECF-IF, Marca Bematech, Modelo MR 20 FI II
ECF-IF, nº de Fabricação 4708000570234; Leituras X e Reduções Z deste
equipamento, inclusive as últimas emitidas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 108/2015
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. 108/15, referente à “Aquisição de
combustíveis automotivos – Álcool Etílico Hidratado, Gasolina C Comum e Óleo Diesel S-10, por um
período de 12 (doze) meses, mediante as condições, especificações e quantitativos estabelecidos
no Termo de Referência”, com encerramento dia 27/08/15 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, 13 de agosto de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 226/2015
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 PPRP nº. 226/15, referente à “Aquisição
de insulinas”, com encerramento dia 26/08/15 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, 13 de agosto de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº. 395/2014
A Prefeitura comunica que no PP nº. 395/14, que cuida de “Aquisição de equipamentos de
processadora digital e raio-x analógico para adequação do pronto socorro municipal e pronto
atendimento infantil”, a Autoridade Superior, com base na análise técnica da Secretaria de Saúde e
Assistência Social, HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da empresa
(item/lote): IBF Indústria Brasileira de Filmes S/A (01).
Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2015.

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, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte documentação, em
original e cópia:

PREGÃO Nº. 163/2015

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 21/08/2015 às 14:00 horas
220º KATIA ELIZA FERREIRA PEDRO
AVENIDA ATHAIDE MARQUES, 30 – VILA PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-455
EDSON MACEDO DE GOUvÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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:

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

Às quinze horas do dia vinte seis de junho de dois mil e quinze, nesta Cidade de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Vigésima
Quarta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e
presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Tarcísio José Moreira
dos Santos Junior, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 24.ª Sessão Extraordinária, realizada em
25.06.2015. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr.
Adelson Cavalcante de Souza Filho INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0071/15 Milton Egidio
do Nascimento e 1-0080/15 José Claudio de Oliveira.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião lavrando-se
do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim,
Secretária.
Pindamonhangaba, 26 de junho de 2015.

221º DANIELA RAMOS DA SILVA
RUA PALMAS-CAPITAL, 106 – TERA DOS IPÊS II
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-330
EDSON MACEDO DE GOUvÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) PAULO HENRIQUE DE GODOY,
responsável pelo imóvel situado a RUA JOEL TEIXEIRA DE SOUZA, S/N, Bairro MOMBAÇA,
inscrito no município sob as sigla SO11110017006000, para que efetue a limpeza do referido
imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, a contar
da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º
item I. Atualizar endereço no Cadastro Imobiliário.

Ata da 24.ª Sessão Extraordinária de 2015, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 26.06.2015.

Dia 21/08/2015 às 14:00 horas

Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de
Pindamonhangaba.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 251/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

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 15:30 horas
MESTRE DE OBRAS DE SERVIÇOS
3º EDMILSON RODRIGUES DE MOURA
RUA MARCOLINO SILVA, 539 B – CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-112
EDSON MACEDO DE GOUvÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

A Prefeitura comunica que no PP nº. 163/15, que cuida de “Aquisição de materiais para pintura
para uso nas obras e manutenções diversas executadas no distrito de Moreira César”, a Autoridade
Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra. Pregoeira no procedimento licitatório supra em
favor da empresa (itens/lotes): William Martins Aurafi ME (0, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e
21). Itens fracassados: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10.
Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº. 165/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 165/15, que cuida de “Aquisição de caixa térmicas com
termômetro para transporte de imunobiológicos aplicação, sala de vacina do cem (Centro de
Especialidades Médicas)”, a Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro
no procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/lotes): Tokiko Mitsumoto EPP (01 e
02).
Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº. 166/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 166/15, que cuida de “Contratação de empresa facilitador para
realização de um curso livre de argila e cerâmica”, a Autoridade Superior HOMOLOGA e ADJUDICA
no procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Entek Cursos Livres Ltda. (01).
Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº. 179/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 179/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
na realização de serviços em exames de tomografias computadorizada, pelo período de 12 (doze)
meses”, a Autoridade Superior, com base no parecer técnico da Secretaria de Saúde e Assistência
Socia, HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor da empresa (itens/
lotes): WK Radiologia Ltda. (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19 e 20).
Pindamonhangaba, 10 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº. 183/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 183/15, que cuida de “Contratação de empresa especializada
na realização de serviços em exames de ultrassonografias, pelo período de 12 (doze) meses”, a
Autoridade Superior HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra. Pregoeira no procedimento licitatório
supra em favor da empresa (itens/lotes): WK Radiologia Ltda. (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22). Item impróspero: 09.
Pindamonhangaba, 07 de agosto de 2015.

Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

DECRETO Nº 5.218, DE 06 DE AGOSTO DE 2015.

EDITAL DO PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO
TUTELAR DE PINDAMONHANGABA PARA O MANDATO 2016/2020
RESULTADO OFICIAL DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
A Comissão Especial do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba,
responsável pelo processo de escolha unificado dos Conselheiros Tutelares de Pindamonhangaba, comunica a todos os interessados o resultado oficial da prova de conhecimentos específicos, realizado no dia 25 de julho, próximo
passado, com o número de questões com acertos e com erros, bem como a condição de apto ou inapto a próxima
etapa: aplicação do teste psicotécnico.
Nº de acertos
55
55
52
52
49
48
48
48
47
46
45
43
39
38
37
33
33

Nº de erros
24
24
27
27
30
31
31
31
32
33
34
36
40
41
42
46
46

Condição
APTA
APTA
APTA
APTO
APTA
APTA
APTO
APTO
APTA
APTA
APTA
APTA
APTA
INAPTA
INAPTA
INAPTA
INAPTA

18

Rosani Vendramini

29

50

INAPTA

19

Mario Augusto Monteiro

28

51

INAPTO

Adriano Augusto Zanotti
Comissão Especial – CMDCA

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo
PORTARIA GERAL Nº 4.509, DE 05 DE AGOSTO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve DESIGNAR o Prof.º Cláudio Roberto Marcondes, professor de
educação física, para substituir a Prof.ª Alessandra Cristiane Moscardo da Cunha, gestor
geral de atividades esportivas e lazer, durante o período em que a mesma encontrar-se em
licença maternidade, de 06 de julho a 02 de novembro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de julho
de 2015.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2015.
Vito ardito lerário
Prefeito Municipal
edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de agosto de 2015.
Paola cristina de barros bassanello Magalhães
respondendo pela Secretaria de assuntos Jurídicos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo
PORTARIA GERAL Nº 4.507, DE 30 DE JULHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve DESIGNAR a Dra. Márcia Maria Marcondes Zymberknopf, advogada,
para substituir a Dra Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães, Diretora do
Departamento de Assuntos Jurídicos, durante o período em que a mesma encontrar-se
substituindo a Secretária de Assuntos Jurídicos, de 29 de julho a 12 de agosto de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de
julho de 2015.
Pindamonhangaba, 30 de julho de 2015.
Vito ardito lerário
Prefeito Municipal
edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de julho de 2015.
Paola cristina de barros bassanello Magalhães
respondendo pela Secretaria de assuntos Jurídicos
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Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

Conselho MuniCipal dos direitos
da Criança e do adolesCente

Candidatos
1
Cristiana Aparecida Santos Marques de Oliveira
2
Elisangela Aparecida de Carvalho
3
Maria Helena dos Santos Villa Nova
4
Rodolfo Fonseca de Lima Rocha
5
Maria Aparecida Monteiro
6
Daniela Ribeiro Tomaz
7
José Carlos dos Santos Pinto
8
José Eduardo dos Santos
9
Desireé Valdirene Maria Alves Moreira
10
Juliana Bertolino
11
Arone Lucia Gomes de Paula
12
Sheila Cristina da Silva
13
Roseane Albertina da Silva Pereira
14
Cláudia Renata Oliveira da Silva
15
Telma Aparecida Benco
16
José Ives Anacleto
17
Maria Esméria Sacramento da Silva Nascimento

14 dE agosto dE 2015

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo
PORTARIA INTERNA Nº 9.565, DE 03 DE AGOSTO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve designar
a Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.416, de 08 de dezembro de 2014,
para dar continuidade à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2015, para
que no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 02 de agosto de 2015, sejam concluídos
os trabalhos da Comissão, nos termos dos Memorando nº 1099/15-DRH/Serviço de
Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2015.
Vito ardito lerário
Prefeito Municipal
edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de agosto de 2015.
Paola cristina de barros bassanello Magalhães
respondendo pela Secretaria de assuntos Jurídicos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo
PORTARIA INTERNA Nº 9.558, DE 03 DE AGOSTO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e com fundamento na alínea “b”, § 4º do art. 1º da Lei nº 4.986, de 10 de
novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato de trabalho da servidora
municipal, concursada, Sra. Rosana Bello Teixeira Leite, pelo período de 02 anos, contados
a partir de 21 de julho de 2015 a 30 de dezembro de 2016.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 21 de julho de 2015.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2015.
Vito ardito lerário
Prefeito Municipal
edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de agosto de 2015.
Paola cristina de barros bassanello Magalhães
respondendo pela Secretaria de assuntos Jurídicos

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de imóvel localizado na Estrada
Municipal Jesus Antonio de Miranda, bairro Cruz Pequena, de propriedade do ANTONIO DE
OLIVEIRA.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de atribuições legais, e nos
termos dos arts 2º, 6º e 40 do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, Lei Municipal
nº 4.753, de 21 de fevereiro de 2008, e nos termos do Contrato nº SABESP 069/08;
D E C R E T A :Art.1º. Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação, amigável ou judicial, área
de imóvel localizado na Estrada Municipal Jesus Antonio de Miranda, Sitio denominado “Aleluia I”,
bairro Cruz Pequena, de propriedade de ANTONIO DE OLIVEIRA, necessária para regularização
da Estação Elevatória de Esgoto – EEE– Cruz Pequena.
“iniciando o caminhamento no sentido anti-horário a partir do ponto “2E” situado junto a margem
esquerda da Estrada Municipal Jesus Antonio de Miranda, no sentido centro-bairro, ponto este
distante 1.158,58 m ( hum mil, cento e cinqüenta e oito metros e cinqüenta e oito centímetros )
da Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo e 721,42 m ( setecentos e vinte e um metros e quarenta e
dois centímetros ) da confluência da Estrada Municipal “ Jesus Antonio de Miranda” com a Estrada
Municipal “ Wilson Monteiro” ( antiga Estrada da Buraqueira ); do ponto “2E” segue com rumo
15º 27’ 30” NW por uma distancia de 7,06 m ( sete metros e seis centímetros ) até o ponto
“A”, confrontando-se com a Estrada Municipal “ Jesus Antonio de Miranda” ; a partir desse ponto
deflete-se à esquerda e com rumo 76º 42’ 02” SW segue por uma distancia de 10,61 m (dez metros
e sessenta e um centímetros ) até o ponto “B”; a partir desse ponto deflete-se à esquerda e segue
com rumo 14º 08’ 08” SE por uma distancia de 7,46 m ( sete metros e quarenta e seis centímetros
) até o ponto “C”, confrontando-se do ponto “A” ao ponto “C” com a Área “B” , desmembrada da
Área Remanescente “B”, do Sitio denominado “ Aleluia I ”, propriedade de Antonio de Oliveira –
matrícula nº 39.069; a partir do ponto “C” deflete-se à esquerda e segue com rumo 74º 32’ 30” NE
por uma distancia de 10,77 m (dez metros e setenta e sete centímetros ) até o ponto inicial “2E”,
confrontando-se com a Área “B” , desmembrada da Área Remanescente “B”, do Sitio denominado
“ Raio de Sol”, propriedade de Sérgio dos Santos Louza e Geralda Torres Louza – matrícula nº
38.659, encerrando a área de 77,55 m2 ( setenta e sete metros quadrados e cinqüenta e cinco
decímetros quadrados).
Art.2º. A área descrita no art. 1º será necessária para regularização da Estação Elevatória de
Esgoto – EEE– Cruz Pequena.
Art. 3º. As despesas com a execução do presente Decreto, correrão por conta de verba da
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo –SABESP.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 06 de agosto de 2015.
Vito ardito lerário
Prefeito Municipal
Jorge ricardo baruki Samahá
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 06 de agosto de 2015.
Paola cristina de barros bassanello Magalhães
respondendo pela Secretaria de assuntos Jurídicos

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANçA E DO ADOLESCENTE
EDITAL DO PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO
TUTELAR DE PINDAMONHANGABA PARA O MANDATO 2016/2020
RELAÇÃO DE AGENDAMENTO DOS CANDIDATOS APTOS A APLICAÇÃO DO TESTE
PSICOTÉCNICO: DIA, HORÁRIO E LOCAL.
A Comissão Especial do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Pindamonhangaba, responsável pelo processo de escolha unificado dos Conselheiros
Tutelares de Pindamonhangaba, comunica aos candidatos habilitados ao teste psicotécnico,
bem como a todos os interessados, o dia, horário e local de aplicação do teste, conforme
relação enviada pela empresa responsável pelo serviço:
dia 17/08 (Segunda-feira)
08h00 - Arone Lucia Gomes de Paula
09h00 - Cristiana Aparecida Santos Marques de Oliveira
10h00 - Daniela Ribeiro Tomaz
11h00 - Desireé Valdirene Maria Alves Moreira
12h00 - Elisangela Aparecida de Carvalho
14h00 - José Carlos dos Santos Pinto
15h00 - José Eduardo dos Santos
16h00 - Juliana Bertolino
dia 19/08 (Quarta-feira)
08h00 - Maria Aparecida Monteiro
09h00 - Maria Helena dos Santos Villa Nova
10h00 - Rodolfo Fonseca de Lima Rocha
11h00 - Roseane Albertina da Silva Pereira
12h00 - Sheila Cristina da Silva
LOCAL: Rua Major José dos Santos Moreira, nº 656
(Referência: Edifício Millenium Office).
EMPRESA: ACTA – Treinamento & Desenvolvimento
adriano augusto Zanotti
comissão especial – cMdca

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo
PORTARIA INTERNA Nº 9.567, DE 05 DE AGOSTO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve designar
a Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.351, de 11 de fevereiro 2014, para
dar continuidade à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2014, para que no
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 09 de junho de 2015, sejam concluídos os trabalhos
da Comissão, nos termos dos Memorando nº 653/15-DRH/Serviço de Procedimentos
Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 09 de junho de 2015.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2015.
Vito ardito lerário
Prefeito Municipal
edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de agosto de 2015.
Paola cristina de barros bassanello Magalhães
respondendo pela Secretaria de assuntos Jurídicos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo
Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo
PORTARIA INTERNA Nº 9.569, DE 05 DE AGOSTO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve designar
a Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.419, de 16 de dezembro 2014,
para dar continuidade à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 04/2015, para
que no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 18 de junho de 2015, sejam concluídos
os trabalhos da Comissão, nos termos dos Memorando nº 657/15-DRH/Serviço de
Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 18 de junho de 2015.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2015.
Vito ardito lerário
Prefeito Municipal
edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de agosto de 2015.
Paola cristina de barros bassanello Magalhães
respondendo pela Secretaria de assuntos Jurídicos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo
PORTARIA INTERNA Nº 9.557, DE 27 DE JULHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e nos termos da Portaria Interna nº 9.289, de 27 de maio de 2013,
RESOLVE CESSAR, a pedido, a Suspensão do Contrato de Trabalho da servidora
municipal Sra. Lucivânia de Souza Silva França Pinheiro, a partir de 08 de julho de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de
julho de 2015.
Pindamonhangaba, 27 de julho de 2015.
Vito ardito lerário
Prefeito Municipal
edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de julho de 2015.
Synthea telles de castro Schmidt
Secretário de assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 19295/2015

PORTARIA GERAL Nº 4.506, DE 30 DE JULHO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve DESIGNAR a Dra. Paola Cristina de Barros Bassanello Magalhães,
Diretora do Departamento de Assuntos Jurídicos, para substituir a Dra Synthea Telles de
Castro Schmidt, Secretária de Assuntos Jurídicos, durante o período em que a mesma
encontrar-se em licença saúde, de 29 de julho a 12 de agosto de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de
julho de 2015.
Pindamonhangaba, 30 de julho de 2015.
Vito ardito lerário
Prefeito Municipal
edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 30 de julho de 2015.
Paola cristina de barros bassanello Magalhães
respondendo pela Secretaria de assuntos Jurídicos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo
Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo
PORTARIA INTERNA Nº 9.566, DE 03 DE AGOSTO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve designar
a Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.417, de 16 de dezembro 2014,
para dar continuidade à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 02/2015, para
que no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 02 de agosto de 2015, sejam concluídos
os trabalhos da Comissão, nos termos dos Memorando nº 1100/15-DRH/Serviço de
Procedimentos Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 03 de agosto de 2015.
Vito ardito lerário
Prefeito Municipal
edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 03 de agosto de 2015.
Paola cristina de barros bassanello Magalhães
respondendo pela Secretaria de assuntos Jurídicos

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo
PORTARIA GERAL Nº 4.513, DE 05 DE AGOSTO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve DESIGNAR a Sra. Maria Aparecida Ribeiro, gestora geral de atividades
esportivas e lazer, para substituir o Sr. Roberson Salvador, Diretor do Departamento de
Esportes, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 28 de julho a 06
de agosto de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28 de
julho de 2015.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2015.
Vito ardito lerário
Prefeito Municipal
edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de agosto de 2015.
Paola cristina de barros bassanello Magalhães
respondendo pela Secretaria de assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº 359/15 SEJELP

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo
Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
eStado de São Paulo

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação
controle 252/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) CLAUDIOMAR REIS DA SILVA,
responsável pelo imóvel situado a RUA GILBERTO MORAES CESAR, S/N, Bairro MOMBAÇA,
inscrito no município sob as sigla SO110901069000, para que efetue a limpeza do referido imóvel
no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, a contar da data
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Atualizar
endereço no Cadastro Imobiliário.
rosana da Silva Monteiro
diretora do departamento de administração

PORTARIA INTERNA Nº 9.568, DE 05 DE AGOSTO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão de Sindicância, Resolve designar a
Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.418, de 16 de dezembro 2014, para
dar continuidade à apuração do Processo Administrativo Disciplinar nº 03/2015, para que no
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 18 de junho de 2015, sejam concluídos os trabalhos
da Comissão, nos termos dos Memorando nº 656/15-DRH/Serviço de Procedimentos
Disciplinares.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 18 de junho de 2015.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2015.
Vito ardito lerário
Prefeito Municipal
edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de agosto de 2015.
Paola cristina de barros bassanello Magalhães
respondendo pela Secretaria de assuntos Jurídicos

PORTARIA GERAL Nº 4.512, DE 05 DE AGOSTO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve DESIGNAR o Sr. Victorio Augusto Queiroz Pessotti, escriturário, para
substituir o Sr. Marcelo Henrique de Camargo, gerente, durante o período em que o mesmo
encontrar-se em férias, de 17 de agosto a 05 de setembro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2015.
Vito ardito lerário
Prefeito Municipal
edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de agosto de 2015.
Paola cristina de barros bassanello Magalhães
respondendo pela Secretaria de assuntos Jurídicos

PORTARIA INTERNA Nº 9.570, DE 05 DE AGOSTO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 90 (noventa) dias, contados a partir de 22
de junho de 2015, nos termos do Memorando nº 982/2015 – DRH/Serviço de Procedimentos
Disciplinares, o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 013/2015,
comissão constituída pela Portaria Interna nº. 9.457, de 23 de março de 2015, Processo nº
5559/2015.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 21 de julho de 2015.
Pindamonhangaba, 05 de agosto de 2015.
Vito ardito lerário
Prefeito Municipal
edson Macedo de gouvêa
Secretário de administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 05 de agosto de 2015.
Paola cristina de barros bassanello Magalhães
respondendo pela Secretaria de assuntos Jurídicos
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PINDAMONHANGABA
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ESPORTES
Tribuna do Norte
Arquivo TN

Abertas
inscrições
para Jogos
Interbairros

O Santa Cecília foi o campeão do Interbairros em 2014

INSCRIÇÕES PARA
CIRCUITO CORRIDA DE RUA
As inscrições para a 1ª Etapa do Circuito
Corrida de Rua de Pindamonhangaba estarão
abertas dias 14, 17, 18, 19 e 20, no Centro de
Treinamento Luiz Caloi, no Parque São Domingos. O atendimento é das 8 às 11 e das 15 às
18 horas. É necessário levar um documento
com foto para se inscrever. Serão oferecidas
600 vagas.
A prova é realizada pela Prefeitura de
Pindamonhangaba, por meio da Secretaria

de Juventude, Esportes e Lazer. Esta etapa
será realizada dia 23, deste mês, a partir
das 9 horas, com largada e chegada no
Centro Esportivo João Carlos de Oliveira,
‘João do Pulo’.
A prova será dividida em dez categorias,
da pré-mirim à veteraníssimo 2. Da categoria
juvenil à veteraníssimo 2 o percurso será entre 4 e 6 km; da infantil, 1 km; pré-mirim, 100
metros, e mirim até 600 metros.

A Prefeitura de Pindamonhangaba convida a população para participar do II Jogos
Interbairros. O evento tem
como objetivo proporcionar o
maior intercâmbio esportivo.
“Em Pinda o esporte é para todos”, pessoas de várias idades
podem se exercitar.
As atividades serão organizadas pelos proﬁssionais
da Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer, propiciando
oportunidades de lazer à população. Valores como respeito,
honestidade, justiça e humildade são trabalhados por meio
dos esportes. A competição será
regida pelas regras oﬁciais de
cada modalidade.
Futsal, vôlei de areia, natação e atletismo serão oferecidas para homens e mulheres,
já nas modalidades truco e
dominó as equipes podem ser

mistas. Os interessados devem
ir ao ‘João do Pulo’, no setor
de Esportes, para obter mais
informações. O atendimento é
de segunda a sexta-feira, das 8
às 12 e das 14 às 17 horas.
A abertura do evento será
realizada no ginásio do Alto
Tabaú, às 19h30, no dia 27
deste mês, e haverá dois jogos
de futsal na ocasião.
“No primeiro Interbairros
tivemos a participação de 18
bairros, foi uma integração
importante, não houve nenhum
incidente. Estamos dando continuidade neste trabalho, que é
uma forma de criar momentos
de interação esportiva entre
as comunidades, porque os
espaços esportivos pertencem
à população e estamos dando
oportunidade para todos”,
aﬁrma o secretário de Esportes
de Pinda.

PRÓXIMAS RODADAS
CAMPEONATO SUB 13
8ª RODADA 2º TURNO,
SÁBADO (15) - 8h30
FLUMINENSE X ETNA
RAMIRÃO - RODADA DUPLA
CANTAREIRA X MARICÁ
TIO NÊ - FEITAL
FERROVIÁRIA X SÃO PAULO
BOA VISTA
GEREZIM X MOMBAÇA
AZEREDO
CAMPEONATO SUB 17
8ª RODADA, SÁBADO (15)
RAMOS X MOMBAÇA
RAMOS: 10h15

As etapas do Circuito em 2014 reuniram atletas de várias cidades

Futsal Masculino enfrenta Pompéia
A equipe de futsal masculina joga nesta sexta-feira (14),
às 21 horas, contra Pompéia em
partida válida pelo Campeonato
Paulista.
A competição está entrando

na 2ª fase, na 1ª os representantes de Pinda ﬁcaram no 3º lugar
do grupo e durante o período de
folga o time treinou bastante. Formação da equipe: goleiros - Wesley e Marcos Vinícius; ﬁxos - João

Batista, João Diego e Silvio Boliviano; alas - Allan David, Douglas
Dias, Luiz Henrique, Flavio, Heliton, Júlio César e Paulo Augusto;
pivôs - João Maurício, Marcão,
Lucas e Kanigia.

CIDADE NOVA X INDEPENDENTE
CIDADE NOVA:10h15
FLUMINENSE X BELA VISTA
RAMIRÃO: 9h45 - RODADA DUPLA
ETNA X UNIDOS DO ARARETAMA
MACHADÃO: 9h45
MARICÁ X JARDIM REGINA
MARICÁ: 9h45

CAMPEONATO SÊNIOR 50
8ª RODADA, DOMINGO (16)
ESTRELA X FLUMINENSE
BOSQUE: 8h30
FLAMENGO X PINDENSE
VERA ASSONI: 8h30
AFIZP X MARICÁ
AFIZP: 8h30 - RODADA DUPLA
SANTA LUZIA X INDEPENDENTE
SANTA LUZIA: 8h30 - RODADA DUPLA
FOLGA: BELA VISTA
9ª RODADA – 2º TURNO
CAMPEONATO 1ª DIVISÃO
DOMINGO (16) - 10h30
CHAVE A
A MIL POR HORA X VILA SÃO JOSÉ
JARDIM REGINA
CANTAREIRA X SAPOPEMBA
AFIZP - RODADA DUPLA
ROSÁRIO
CHAVE B
REAL ESPERANÇA X ANDRADA
AZEREDO

SÃO PAULO X SANTOS
MORUMBI PINDENSE: 9h45

FERROVIÁRIA X UNIDOS DO
CASTOLIRA
BOA VISTA

FOLGA: UNIDOS DO JARDIM
REZENDE

AREIÃO X ARARETAMA
SANTA LUZIA - RODADA DUPLA

