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Moradores do Karina/Ramos ganham
cobertura da quadra de esportes
Divulgação

Os moradores do loteamento Karina/Ramos, no
Distrito de Moreira César,
vão receber a cobertura da
quadra esportiva “Norival
Nogueira Júnior (Ki-Suco)”,
nesta quarta-feira (26), às
19h30.
Com a cobertura, as pessoas que utilizam a quadra,
sobretudo as crianças, terão
mais proteção do sol e da
chuva para praticar esportes,
especialmente com a proximidade do verão.
A obra faz parte de um
pacote que incluiu outras
quatro coberturas: Vila Rica,
Triângulo, Jardim Regina e
Goiabal.
PÁGINA 3

BANCADA
EVANGÉLICA VAI
APOIAR PROJETOS
DE PINDA
PÁGINA 3

Prefeitura investiu mais de R$ 269 mil na estrutura coberta de aproximadamente 700m2

ALUNOS DA
‘PADARIA
ARTESANAL’
SERÃO
CERTIFICADOS NA
QUARTA-FEIRA

Euterpe comemora 190 anos
Divulgação

Os estudantes da Padaria
Artesanal do bairro das Campinas vão receber certiﬁcados
pela conclusão do curso nesta
quarta-feira (26), às 18 horas.
Durante três meses eles tiveram aulas sobre escolha e utilização de ingredientes para
a confecção de produtos. O
Padaria Artesanal é um curso
voltado à formação de mão
de obra especializada na criação de produtos alimentícios
e visa a entrada das pessoas
no mercado de trabalho.
PÁGINA 7

TRÂNSITO:
RUA TEM
SENTIDO DE
MÃO INVERTIDO

A Corporação Musical Euterpe comemorou seus 190
anos de fundação na noite
de sexta-feira (22), com uma
apresentação no Espaço Cultural Teatro Galpão. Durante a celebração, os músicos
da banda executaram várias
peças nacionais e internacionais inéditas, agradando ao
público presente.
PÁGINA 6

INSCRIÇÕES PARA
INTERBAIRROS
VÃO ATÉ QUINTA
Prefeito e
músicos da
Euterpe durante o
‘Parabéns a você’
para a banda

ESPORTES 10
TERÇA-FEIRA
24º

16º
PANCADAS DE CHUVA
DE CURTA DURAÇÃO.
POSSIBILIDADES DE TROVOADAS

PÁGINA 6
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PISTA DE SKATE DO CAMPOS MAIA
SERÁ ENTREGUE NA QUINTA-FEIRA
A pista de skate do Campos Maia será
inaugurada na quinta-feira (27), às 19
horas, e ﬁcará à disposição da comunidade. A obra, construída por meio de um

convênio com o Governo do Estado, tem
o estilo “Banks” – semelhante a uma piscina cheia de curvas – e era uma das reivindicações dos skatistas da cidade.

PÁGINA 3

Nova Ponte do Ribeirão dos Surdos
será inaugurada na quarta-feira
PÁGINA 3
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DIToRIal
Todos somos iguais

Com 6,2% de deficientes, Brasil
deve unir sociedade em favor da
inclusão e acessibilidade

E

m Pindamonhangaba, grande parte
das calçadas da cidade possuem rampas de acessibilidade, seja para cadeirantes, mulheres com carrinho de bebê, idosos,
ou mesmo jovens com carrinho de compras ou
feira. Não importa necessariamente para quem,
o fundamental é ter a acessibilidade. Os prédios
públicos também possuem rampas, banheiros
próprios e o edifício da Prefeitura, além do Museu Histórico Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina – Palacete Visconde da Palmeira –
têm elevadores.
Essa estrutura também é levada para outra
esfera, a de serviços, por exemplo. O município
foi o primeiro da região a ter 100% da frota do
transporte público com rampas de acessibilidade, e ainda é um dos que mais atua em políticas
sociais de inclusão de pessoa com deficiência –
independentemente de qual a área ou o grau em
que está incluso a pessoa.
Entretanto, na maior parte do país a situação
é outra. O fato é alarmante se considerarmos
dados oficiais do IBGE – Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – que desenvolveu
uma pesquisa em parceria com o Ministério da
Saúde. Segundo os órgãos, 6,2% da população
brasileira tem algum tipo de deficiência – que é
dividida em quatro áreas auditiva, visual, física
e intelectual.
Dentre os tipos de deficiência pesquisados, a
visual é a mais representativa e atinge 3,6% dos
brasileiros, sendo mais comum entre as pessoas com mais de 60 anos (11,5%). O grau intenso
ou muito intenso da limitação impossibilita 16%
dos deficientes visuais de realizarem atividades
habituais como ir à escola, trabalhar e brincar.
O estudo revelou também que 1,3% da população tem algum tipo de deficiência física e quase a metade deste total (46,8%) têm grau intenso
ou muito intenso de limitações. Somente 18,4%
desse grupo frequentam serviço de reabilitação.
Ainda segundo o IBGE, 0,8% da população
brasileira possui algum tipo de deficiência intelectual e a maioria (0,5%) já nasceu com as
limitações. Do total de pessoas com deficiência
intelectual, mais da metade (54,8%) tem grau
intenso ou muito intenso de limitação e cerca de
30% frequentam algum serviço de reabilitação
em saúde.
As pessoas com deficiência auditiva representam 1,1% da população brasileira e esse tipo
de deficiência foi o único que apresentou resultados estatisticamente diferenciados por cor ou
raça, sendo mais comum em pessoas brancas
(1,4%), do que em negros (0,9%). Cerca de 0,9%
dos brasileiros ficou surdo em decorrência de
alguma doença ou acidente e 0,2% nasceu surdo. Do total de deficientes auditivos, 21% têm
grau intenso ou muito intenso de limitações,
que compromete atividades habituais.
Os percentuais mais elevados de deficiência
intelectual, física e auditiva foram encontrados
em pessoas sem instrução e em pessoas com o
ensino fundamental incompleto.
Os dados representam a necessidade de investimentos em políticas públicas de inclusão,
atendimento e resolução desses problemas.
Contudo, vale ressaltar que, de nada adiantam
os serviços e ações públicas, se houver preconceito dentro da própria família ou da sociedade.
Devemos, acima de tudo, respeitar as diferenças
e nos colocarmos no mesmo patamar, pois somos todos iguais.

Fundação Dr. João Romeiro
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Dia do Soldado foi celebrado nesta
segunda no Largo do Quartel
Luis Cláudio/portalr3

o 2º batalhão de Engenharia de Combate “batalhão
Borba Gato” e a Guarnição
Federal de Pindamonhangaba
celebraram na segunda (24),
no ‘Largo do Quartel’, uma solenidade em homenagem ao
dia do Soldado, comemorado
em 25 de agosto. autoridades
civis e militares participaram da
cerimônia.
o dia do Soldado é uma homenagem a Luís alves de Lima
e Silva, o duque de Caxias,
que nasceu em 25 de agosto
de 1803. Ele é considerado o
patrono do Exército brasileiro,
e devido a essa honra, a data
é comemorada no dia do seu
nascimento.

Shopping comemora data com
exibição de equipamentos militares
O Shopping Pátio Pinda recebe duas exposições
em comemoração ao Dia
do Soldado, celebrado no
dia 25 de agosto. Os eventos acontecem até quintafeira (27) deste mês, em
parceria com o 2º Batalhão de Aviação do Exército.
A primeira exposição
será composta por peças
do SAR (SearchAndRescue, ou Pelotão de Resgatistas, em português) e a

segunda por equipamentos do Pelotão de Abastecimento. “São inúmeros
objetos, que vão desde
bombas de combustível
até botes infláveis e macas, entre outros”, explica
o chefe de Comunicação
Social do Batalhão, capitão Arruda. Pelo menos
dez militares do Exército
falarão sobre o funcionamento e as curiosidades
relativas aos materiais expostos.

O intuito da iniciativa
é aproximar a população
do dia a dia dos pelotões.
De acordo com o capitão
Arruda, as exposições
permitirão que os visitantes conheçam melhor
as Forças Armadas do
Brasil. “Muitas pessoas
não sabem, por exemplo, que os oficiais atuam
também em momentos
de calamidade pública,
como acidentes aéreos”,
esclarece.

R EGISTRo CUlTURal

Sabesp
apresenta novo
superintendente
do Vale

Fernando Lourenço de oliveira assumiu a superintendência da Sabesp na região do Vale
do Paraíba na segunda-feira
(24). Ele ocupava, desde 2011,
o cargo de superintendente de
desenvolvimento operacional,
sendo responsável por 326
municípios no Estado. oliveira
substitui oto Elias Pinto, que
atuará na capital.
“agradeço a oportunidade
de ter trabalhado por oito anos
e meio nesta unidade de negócios que abrange 24 municípios.
agora terei outros novos desafios ”, disse Oto Elias Pinto.

Altair Fernandes

Plenária da aPl homenageia Banda euterPe
Esta sexta-feira (28) é dia de plenária solene da APL –
Academia Pindamonhangabense de Letras. A sessão, um
encontro agradável entre acadêmicos, autoridades locais
e o tradicional público amigo da entidade, acontece a partir das 20 horas no Museu Dom Pedro I e Dona Leopoldina
toda última sexta-feira do mês. A programação constará
das seguintes atrações: apresentação musical pelos alunos
da Fasc – Faculdade Santa Cecília; ‘Momento da Trova’ –
homenagem ao acadêmico e trovador José Raul Vinci, que

partiu no último dia 10, deixando vaga a cadeira nº 32T;
homenagem ao saudoso maestro da Corporação Musical
Euterpe, Arthur dos Santos, na palavra do acadêmico Fernando Resende; palestra em homenagem aos 190 anos de
existência da Euterpe com o tema “Fiel Depositária”, palestrante acadêmica Júlia San Martin Boaventura; ascensão
do acadêmico Fabio Pereira Mendes ao quadro de membros
titulares da APL, ocupando a cadeira nº 24T, que tem como
patrono o filólogo e musicista Alexandre Machado Salgado

mística do gato em
Sarau da aPL

bob Kurt
Como se diz na gíria
atual “tá bombando”. E
bota bombando nisso
quando o assunto é o lançamento de Bob Kurt (editora Bamboo), mais um
livro do colega de Academia Pindamonhangabense de Letras, romancista
Ricardo Estevão. Primeiro foi a apresentação da
obra na plenária solene
da APL, dia 31 de julho,
depois o lançamento em
Pinda, no Espaço Lailu

(avenida
ALbuquerque
Lins), no último dia 14,
em seguida, o lançamento
em São Paulo, na Livraria
Paulista, evento ocorrido no último dia 20, e o
sucesso continua, anote:
neste sábado (29), às 10
horas, manhã de autógrafos com o autor na Livraria Nobel, instalada no
Pinda Boulevar (ao lado
da Igreja Matriz). ‘Bob
Kurt’ – romance, aventura
e muito rock’n’roll!

Divulgação

Sarau
lembrou
o gato na
literatura

Divulgação

Aluna Isabelle
Sofia tendo ao
fundo a acadêmica
e professora
Lanna Santos

Divulgação

Alunos e amigos de Ricardo prestigiaram o
lançamento na Livraria Paulista

o sarau da aPL do último dia
20 teve como tema o gato enquanto personagem da literatura. Esse felino carismático cheio
de mistérios, mitos e superstições, adorado por alguns e desprezado por outros,
também é
personagem de histórias interessantes, como a do grande contista Edgar alan Poe, The black
cat, o gato preto. há papéis nos
quais são gatos mais simpáticos,
como o Cheshire, de alice no
País das maravilhas e o famoso

EXPEDIENTE

gato de botas, entre outros.
destaque do sarau foi a presença de estudantes dos 9º anos
da Escola Estadual Professora
ismênia monteiro de oliveira,
alunos da professora acadêmica
Lanna Santos. aplausos para a
apresentação da bailarina isabelle Sofia de Jesus, e para as
declamações dos alunos: ana
Paula Cursino medeiros araújo,
isadora Xavier Costa neves, ana
Julia Cezario Israel e Luís Gabriel
napier.
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cidade
Prefeitura entrega cobertura
de quadra no Karina/Ramos
Divulgação

A Prefeitura de Pindamonhangaba inaugura, na quartafeira (26), às 19h30, a cobertura
da quadra “Norival Nogueira
Júnior (Ki-Suco)”, no loteamento Karina/Ramos, Distrito de
Moreira César.
Localizada na rua José Alves
de Oliveira, s/nº, a quadra já
existente no local recebeu cerca
de 700 m² de cobertura mista,
com pilar de concreto pré-fabricado, estrutura e telhas metálicas, com sistema de captação de
águas das chuvas e sistema de
aterramento de proteção contra
descargas elétricas.
O investimento da Prefeitura
foi de R$ 269.480,98 e a obra faz
parte de um pacote de mais quatro coberturas, nos bairro Vila
Rica, Triângulo, Jardim Regina e
Goiabal. O investimento final nas
cinco coberturas de quadras será
de cerca de R$ 1,4 milhão.

Campos maia
ganha pista
de skate
Os skatistas de Pindamonhangaba serão presenteados com mais um
espaço para lazer e treinamentos. Na quinta-feira
(27), às 19 horas, a Prefeitura realiza a cerimônia
oficial de entrega da Pista de Skate Pinda Banks
“Fernando Ferreira de
Castro”.
Construída por meio de
um convênio com o Governo do Estado, a pista
de skate está sendo construída no estilo “Banks” –
semelhante a uma piscina
cheia de curvas, com área
de 350m². O investimento
na obra é de cerca de R$
200 mil.
Além da pista de skate
do Campos Maia, a Prefeitura já entregou uma pista no Cidade Jardim. Os
centros esportivos ‘João
do Pulo’ e ‘Zito’ também
contam com espaço para a
prática da modalidade.

a cobertura da quadra faz parte das melhorias para a região

Pinda recebe apoio de deputados evangélicos
Em busca de emendas e investimentos
para a cidade, o prefeito de Pindamonhangaba manteve na última semana importantes
contatos com deputados ligados à bancada
evangélica.
O primeiro encontro foi com o deputado
federal Gilberto Nascimento. O parlamentar
defende a bandeira da igreja cristã, da segurança pública, do transporte e da saúde pública e se colocou à disposição do município. Com
vasta experiência na vida pública, já teve três

mandados como vereador em São Paulo, dois
como deputado estadual e foi eleito federal
pela primeira vez em 2002.
A segunda reunião foi com o deputado estadual Cezinha de Madureira, que tem como uma
de suas principais conquistas a luta pela implantação e legalização de rádios comunitárias.
Ambos são pastores.
Nos encontros com os deputados, o prefeito
esteve acompanhado dos secretários de Governo e de Relações Institucionais, do pastor

Marino Soares, presidente da Assembleia de
Deus Madureira de Pindamonhangaba e de
Julinho Car, membro da igreja.
Semana Evangélica
Outro assunto discutido com os deputados
foi a realização de um grande movimento
gospel com vários shows, durante a Semana
Evangélica que será realizada na cidade no
final de setembro. Ambos apoiaram a iniciativa do munícipio de incentivar e criar novas opções para o público gospel da cidade e região.
Divulgação

Divulgação

deputado Gilberto nascimento, prefeito e pastor marino soares

deputado Cezinha de madureira também
recebeu o prefeito e o pastor marino soares

RibeiRão dos suRdos tem nova ponte
A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza,
nesta quarta-feira (26),
às 16h30, a cerimônia
oficial de entrega da
nova ponte do Ribeirão
dos Surdos. A ponte fica
na estrada Pirapitingui,
km 1.200, no Distrito de
Moreira César, próximo
à divisa com a cidade de
Roseira.
No local, a Prefeitura substituiu a antiga
ponte de madeira por
aduelas de concreto,
melhorando a seguran-

ça e o acesso aos dois
municípios. De acordo
com informações da
Secretaria de Obras, o
investimento nessa melhoria foi de cerca de
R$ 130 mil, somando-se
pavimentação e drenagem dos taludes.
obra, que será
inaugurada quartafeira (26), às
16h30, substitui
antiga ponte de
madeira

Divulgação
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de

gaba possa ter ligações com
outras cidades e capitais do
país. “Nosso município cresce
a cada dia e a Dutra está cada
vez mais próxima. Desta forma,
uma rodoviária às margens desta rodovia, vai facilitar novas
linhas e novas empresas”.
PROJETO DO SESI EM
PINDAMONHANGABA
O Vereador Felipe César
– FC esteve recentemente em
São Paulo, em visita oficial à
Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (FIESP),
sendo recebido pelo Presidente
Paulo Skaf. Entre os diversos
assuntos abordados, o destaque
foi a apresentação do projeto
para a construção da nova unidade do SESI (Serviço Social
da Indústria) em Pindamonhangaba. O prédio será construído
na avenida Nossa Senhora do
Bom Sucesso.
Felipe César – FC classificou o projeto como “essencial”
para a cidade. “O projeto feito
pelos profissionais da FIESP
ficou muito bonito e funcional
e vai permitir uma ampliação
dos serviços educacionais,
sociais, culturais e de lazer à
população de todos os bairros
de Pindamonhangaba”. A previsão de construção deste novo
espaço é de um ano. “Estou
muito otimista, pois quem vai
ganhar é a população que, com
certeza, terá um novo local para
praticar esportes, realizar atividades culturais, educacionais e
uma área para convívio social,
o que é muito positivo para
Pindamonhangaba”, concluiu
o presidente, Vereador Felipe
César – FC.

AssessoriA

O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, Vereador
Felipe César - FC (PMDB)
apresentou o requerimento nº
1.342/2015, através do qual solicita à empresa concessionária
do serviço de estacionamento
regulamentado (área azul) que
também ofereça gratuidade aos
idosos portadores de credenciais oficiais nas vagas especiais
da região central do município.
Segundo o Vereador, “vários
municípios do Estado de São
Paulo oferecem aos deficientes
físicos e idosos - portadores
de credenciais oficiais – as
vagas especiais e, também, a
gratuidade no estacionamento
rotativo”. Por isso, o Vereador
Felipe César – FC entende que
“Pindamonhangaba também
poderia ampliar esse benefício
aos idosos, já que os portadores
de necessidades especiais já
contam com essa melhoria”.
CONSTRUÇÃO DE
RODOVIÁRIA NA
VIA DUTRA
O Vereador Felipe César –
FC solicita ao Prefeito a realização de estudos para viabilizar
a construção de uma rodoviária
interestadual às margens da
Rodovia Presidente Dutra. Em
sua justificativa, ele alega que
a atual rodoviária, construída
há mais de 30 anos é pequena e
não comporta a entrada de mais
empresas com novas linhas de
ônibus. A construção de uma
outra, mais moderna, com mais
guichês e plataformas, à beira da
Via Dutra, vai proporcionar que
novas empresas e novas linhas
possam ser criadas e atendidas,
permitindo que Pindamonhan-

C o m u n i C A ç ã o / CV P

Cal acompanha obras
IDOSOS PODEM TER
Satisfeito, vereador
de asfaltamento da
GRATUIDADE EM ÁREA AZUL, Janio Lerario enfatiza as
APONTA REQUERIMENTO DE melhorias e obras da cidade Travessa das Palmeiras
FELIPE CÉSAR - FC

máquina

Vereador Janio ardito Lerario

Satisfeito com os trabalhos, melhorias e obras de
Pindamonhangaba, o 1º secretário da Câmara, vereador
Janio Ardito Lerario (PSDB)
enfatizou que as obras do
Ginásio de Esportes “Manoel César Ribeiro” - Quadra
Coberta estão a todo vapor
e irão beneficiar toda a coletividade daquela região do
município. O vereador disse
que todos os trabalhos estão
sendo realizados com critérios técnicos e profissionais.
“Após análise técnica, foi
comprovada a necessidade da
troca das colunas originais e
o telhado está sendo refeito
com estrutura metálica, já que
o madeiramento antigo estava
condenado”, observou Janio
Lerario. Segundo o vereador
do PSDB, “estão sendo finalizadas as instalações hidráulicas nos banheiros e vestiários
e em toda a área externa”.
Janio Lerario destacou,
ainda, as melhorias em diver-

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

sos locais onde são prestados
serviços de saúde, como
por exemplo, os bancos
de plástico da recepção do
Pronto-Socorro, que foram
substituídos por longarinas.
“As mesas, macas e cadeiras
dos consultórios também
serão substituídas”, afirmou.
Outra melhoria enaltecida
pelo vereador Janio foi a construção do prédio do 2º Distrito
Policial, no Distrito de Moreira César, considerado um
dos mais modernos do Estado,
conforme projeto e declaração
do próprio governador, que
esteve com o prefeito no final
de julho. “Muitas obras estão
sendo realizadas marcando o
expressivo desenvolvimento
da cidade. O município cresce
e o Poder Público deve acompanhar este crescimento. E,
assim, o resultado é positivo,
pois tudo isso é fruto de uma
gestão que prioriza o planejamento da cidade”, concluiu o
vereador Janio Lerario.

trabaLha na

traVessa

das

paLmeiras ,

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está
acompanhando de perto as
obras que estão sendo realizadas na Travessa das Palmeiras, na Vila São Benedito,
que está sendo preparada para
receber o pavimento asfáltico.
Segundo o vereador, está
quase finalizada, devendo
receber o asfaltamento nos
próximos dias.
“Muito em breve, os moradores da Travessa das Palmeiras, estarão livres da poeira e
do barro, e poderão usufruir
de mais esse benefício que
há tanto tempo vem sendo
desejado pelos moradores da
Vila São Benedito”.
O vereador Cal também
continua cobrando o asfaltamento dos
trechos finais das
ruas Antônio Gregório, dos Bastos,
Marco Polo, Raposo Tavares e
Capitão Antônio
Ferreira César,
que liga da avenida das Orquídeas
parque Linear

do

preparando a Via para o asFaLtamento

até o Jardim Carlota, e o final
da rua 21 de Abril e Pascoal
Cornetti, em Moreira César.
Parque Linear do Ipês II
O vereador Cal também
está acompanhando a construção do Parque Linear do Ipês
II, que está bem adiantado,
e ficando muito bonito. O
Parque vai embelezar muito o
Ipês II e Portal dos Eucaliptos,
que, em breve, estará cheio de
moradores.
A pedido dos moradores
do Ipês II, o vereador Cal está
enviando um requerimento
para que a prefeitura faça
a instalação de uma AMI Academia da Melhor Idade
e um playground, na área do
Parque Linear para uso da
população local.

Fotos: AssessoriA de ComuniCAção/CVP

ipês ii, caL

pede uma

ami

e um

pLaygroud

Fale com o Vereador Janio Lerario

Fale com o Vereador Cal

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

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

Toninho da Farmácia destaca Magrão reitera pedido para criação Professor Eric
obras de galeria e creche que
de Projeto de Anistia de Juros e
comemora mais uma
será construída no Crispim
Multas de tributos municipais
vitória na Saúde
Fotos: AssessoriA

de

C o m u n i C A ç ã o /CVP

V ereador

noVa unidade básica de saúde do Jardim
marieta azeredo, no distrito de moreira
césar, trará atendimento de qualidade aos

quer que a concessão do

benefício ofereça aos munícipes condições
para regularização do processo na

e xecução f iscal

da

Farmácia

com moradores da rua

José

de

oLiVeira,

Junto a tubuLação da gaLeria de águas pLuViais

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) parabeniza a Administração Municipal pela realização de
obras na galeria de águas
pluviais na rua Ceará, ao
lado do prédio da APAE,
até o prolongamento da
rua José de Oliveira, no
Crispim.
“Esta obra vai beneficiar
os moradores das ruas Glorita Homem de Melo, José
de Oliveira e José Malabarba. Em nome da população,
agradeço ao prefeito Vito
Ardito e ao Secretário de
Obras, José Antônio “Peixão”, pelo empenho para
realização desta obra que
trará inúmeros benefícios
aos moradores da região”.
Creche Municipal
O vereador Toninho da
Farmácia desde a administração passada, solicita a
construção de uma creche
para atender aos moradores
do Crispim e região. Agora
com satisfação recebe do
Secretário de Obras, José
Antônio “Peixão”, a informação de uma creche que
será construída no terreno

localizado ao lado da obra
da nova escola.
“Esta é uma luta e uma
revindicação antiga, que
agora começa se tornar
realidade. O inicio das
obras está prevista até os
primeiros meses de 2016.
Com o aumento da população e a grande quantidade
de mães que necessitam
trabalhar fora, esta creche
será de grande importância
para a comunidade”, destaca o vereador Toninho da
Farmácia.

Fac-símiLe
Vereador

da

F armácia
crispim

de

moradores daquela região

pedindo

inFormações da creche do

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

AssessoriA

C o m u n i C A ç ã o /CVP

O vereador Magrão (PPS) protocolou pela segunda
vez o requerimento
nº 1.339/2015, reiterando pedido anterior
contido no requerimento nº 51/2015, no
qual solicita ao Poder
Executivo que encaminhe, com urgência,
um Projeto de Lei
que determine anistia
de juros e multas, de
correção e honorários dos principais
tributos municipais Vereador magrão
- IPTU, ISS, ALVARÁS - aos néfica para o erário, conforme
contribuintes que possuem informação do Departamento
débito com o município e de Arrecadação. Foram geraque estejam inscritos ou não dos 5.175 carnês, com valor
em “Dívida Ativa”, ajuizados total de R$ 7.439.954,47,
sendo que deste total, o eráou não.
Segundo o vereador, a rio arrecadou o valor de R$
concessão de anistia de juros e 5.734.805,09”. O vereador
multas visa dar aos munícipes lembra que a arrecadação
condições para regularização dos tributos municipais é
do processo na Vara de Exe- primordial para que a Prefeicução Fiscal do município. tura execute diversos serviços
“O projeto pode oferecer ao para a população nas áreas de
cidadão condições de quitar saúde, educação, assistência
ou renegociar seus tributos social e obras públicas. De
permitindo que eles sanem o um lado o munícipe quita o
problema de emissão de nota seu débito, fica em dia com o
fiscal da sua empresa e, au- município. Por outro lado, a
tomaticamente, regularizem Prefeitura arrecada mais para
a situação com o município fazer as benfeitorias para a
e demais órgãos de crédito comunidade. “Espero que o
como o SERASA”, disse o Prefeito acate nossa proposta
que visa beneficiar os munívereador.
Magrão enfatiza que “a cipes e também a Prefeitura”,
Anistia do ano de 2014 foi be- concluiu o vereador Magrão.

do requerimento enViado peLo

t oninho

de

do município
AssessoriA

Vereador toninho

V ara

Vereador proFessor eric comemora início das obras
r esidenciaL azeredo, no distrito de moreira césar

O vereador Professor Eric
(PR) está comemorando o início das obras da UBS (Unidade
Básica de Saúde) localizada no
Residencial Azeredo, no Distrito de Moreira César. Ele havia
solicitado através esta melhoria
por meio do requerimento nº
1.602/2014, endereçado ao Prefeito, ao Subprefeito do Distrito, à
Secretaria de Saúde e à Secretaria
de Obras e Serviços. O documento
foi aprovado no plenário da Câmara por unanimidade, durante a
sessão ordinária.
A construção de uma UBS
(Unidade Básica de Saúde) no
Residencial Azeredo trará maior
comodidade no atendimento da
saúde pública naquela região, pois
o vereador Professor Eric vem
acompanhando o crescimento expressivo da população dos bairros
localizados entre a linha férrea e a
rodovia Presidente Dutra. Nesses
bairros ainda não há um posto
de saúde.
O vereador teve a iniciativa

da

de
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unidade básica

de

saúde

de solicitar essa obra através de
requerimento, pois tem observado
a superlotação do CISAS e acredita que, com a construção dessa
unidade, desafogará o PA (Pronto
Atendimento) de Moreira César,
ajudando a resolver os problemas
de saúde do município. Para o
vereador, estas melhorias são
necessárias para a população. “Eu
moro nesta região e observo que,
desde a Linha Férrea até a Dutra,
não existe nenhuma unidade de
saúde para cuidar de nossa população. Com a implantação desta
UBS, teremos uma equipe com
médicos, enfermeiros e agentes de
saúde à disposição dos moradores.
A região é grande e compreende
bairros como Jardim Azeredo,
Residencial Azeredo, Vale do
Sol, Prédios do CDHU, Padre
Rodolfo, Praça São João, entre
outros. Estamos lutando muito
para conquistarmos melhorias
e benefícios para o Distrito de
Moreira César e nossa cidade”, enfatizou o vereador Professor Eric.

Fale com o vereador Magrão:

Fale com o vereador Professor Eric

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

professoreric@camarapinda.sp.gov.br
gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric
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PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

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

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 01/09/2015 às 15:00 horas

Dia 01/09/2015 às 14:00 horas
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
44º JULIANA PATRICIA DE SOUZA SANTOS
AV. MONS. JOÃO JOSÉ DE AZEVEDO, 181 – BLOCO C – APTO. 24 - CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-010

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Pindamonhangaba, 22 de Agosto de 2015.
COMUNICADO
Carlos Cesar de Souza, RG nº: 6.334.501-8 e CPF nº: 474.305.918-68 nomeado administrador
provisório do Esporte Clube Estrela pela Dra. Claudia Aparecida de Araújo da 1º Vara Civil e
com direitos de seus poderes vem por meio desta publicar que o livro nº: 01 desta entidade foi
extraviado.
Sendo só para o momento.
______________________________
Administrador Provisório
Carlos Cesar de Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA FPMP Nº 12, DE 24 DE AGOSTO DE 2015.
Sidervan Luiz Alves, Superintendente do Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba FPMP, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 1.225, de 18/02/1971
– Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, Lei Complementar nº 01, de 19/01/2004, alterada
pela Lei Complementar nº 04, de 21/12/2006, art. 40 da Constituição Federal de 1988 e Emendas
Constitucionais nº 41/03 e 47/05, nos termos do Processo Externo nº 1.099/2014.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder a Aposentadoria à servidora municipal estatutária, CECÍLIA DA SILVA FERREIRA,
assessora de serviço técnico, Referência 128 letra G, com vencimentos integrais e paridade dos
proventos, nos termos da Portaria Geral nº 4.236 de 08/05/2014 da Prefeitura, a partir de 08 de
maio de 2014.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de
maio de 2014.
Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2015.
Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP
Antonio Carlos Bertoni Alvares
Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Suplente do Superintendente do FPMP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

224º RODRIGO DANIEL MARSON
RUA IRMA CECILIA HENRIQUE DOS SANTOS, 61 – CIDADE JARDIM
TAUBATÉ – SP
CEP 12091-680
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 178/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 178/15, que cuida de “Aquisição de materiais de
construção para decoração natalina”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO
da Sra. Pregoeira no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): MG
Moreira Construção ME (01, 02, 03, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26 e 28);
Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP (07, 08, 09, 10, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 27 e 29).
Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº 180/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 180/15, que cuida de “Aquisição de arquivos para ficha
de registro aplicação, salas de vacinas das unidades de saúde”, a Autoridade Superior,
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor
da empresa (item/lote): Fenix Indústria de Móveis de Aço Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº 181/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 181/15, que cuida de “Aquisição de produtos
automotivos a serem utilizados pelo setor de oficina mecânica na manutenção dos veículos
da frota municipal”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro
no procedimento licitatório supra em favor das empresas (itens/lotes): Ferrarini Comércio de
Peças para Tratores Ltda. (01, 02, 03 e 04); Ipiranga Produtos de Petroleo S/A (05).
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº 182/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 182/15, que cuida de “Aquisição de óleos lubrificantes
e filtros automotivos a serem aplicados nos veículos da frota municipal”, a Autoridade
Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO da Sra. Pregoeira no procedimento licitatório
supra em favor das empresas (itens/lotes): Ipiranga Produtos de Petróleo S/A (01); Lub Vale
Comercial Ltda. (02).
Pindamonhangaba, 18 de agosto de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 188/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº. 188/15, que cuida de “Aquisição de insulinas”,
a Autoridade Superior, com base no parecer da Área Técnica da Secretaria de Saúde e
Assistência Social, HOMOLOGA e ADJUDICA o procedimento licitatório supra em favor
da empresa (item/preço R$): Portal Ltda. (01 – 77,58). Itens imprósperos: 01, 03, 04 e 05.
Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº 189/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 189/15, que cuida de “Contratação de empresa
especializada na prestação de serviço de seguro veicular”, a Autoridade Superior,
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor
da empresa (itens/lotes): Royal & Sunalliance Seguros (Brasil) S/A (01 e 02).
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2015.

PORTARIA FPMP Nº 11, DE 24 DE AGOSTO DE 2015.
Sidervan Luiz Alves, Superintendente do Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhangaba
- FPMP, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Municipal nº 1.225, de
18/02/1971 – Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, Lei Complementar nº 01, de
19/01/2004, alterada pela Lei Complementar nº 04, de 21/12/2006, art. 40 da Constituição
Federal de 1988 e art. 3º da Emenda Constitucional 47/05, nos termos do Processo Externo nº
32.333/2013.

Edital de Convocação

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de
setembro de 2014.

Sidervan Luiz Alves
Superintendente do FPMP
Antonio Carlos Bertoni Alvares
Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Suplente do Superintendente do FPMP

Carlos Cesar de Souza, RG nº: 6.334.501-8 e CPF nº: 474.305.918-68 nomeado administrador
provisório do Esporte Clube Estrela pela Dra. Claudia Aparecida de Araújo da 1º Vara Civil e com
direitos de seus poderes resolve: convocar a todos os associados para em assembléia geral marcado
para o dia 08 de Setembro de 2015, em 1ª chamada as 15:00 hs e em 2º chamada as 15:30 hs com
qualquer número de associados presentes para a eleição da Diretoria Executiva para o Bienio 2015 a
2017, posse e aprovação do noto estatuto.
Aos associados interessados em apresentar sua chapa, visto a participação nas eleições, poderá
fazê-lo até o dia 06 de Setembro apresentando apenas o nome ao cargo de presidente e vice.

CONSELHO GESTOR DO CEU DAS ARTES
COMISSÃO ESCOLHIDA PARA REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES

Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2015

Vitório Aloisio Lemos – Presidente de Comissão

CONVOCAÇÃO - 2° Reunião Ordinária 2015
O CGCA, Conselho Gestor do Ceu das Artes de Pindamonhangaba, vem através deste
convocar seus membros, e pessoas interessadas, para a segunda reunião ordinária do ano. A
se realizar no dia 25/08/2015 (terça feira) as 17:30, no Centro Comunitário do CDHU, localiza Av.
Doutor Lloyd Figueiredo Pereira da Rocha, 506 Cicero Prado.

Marcos Antonio Machado – Secretario
Marcio Ernandes dos Santos – Mesário

Pauta:
Data e Horário para inscrição das chapas.

1. Aprovação de Ata anterior;
2.Questionário aplicação no Mapeamento do Território;
3. Segundo “Esquenta de Mobilização do Ceu” dia 19/09.
Ranta B. Serra de C. Pimentel
Coordenadora do CGCA
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer comuniquem seus suplentes e
justifiquem sua ausência através do email: ceudasartes@pindamonhangaba.sp.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 212/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 212/15, referente
à “Aquisição de materiais diversos aplicação abastecimento das Unidades de Saúde”, com
encerramento dia 10/09/15 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, 24 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº 213/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 213/15, referente
à “Aquisição de móveis hospitalar para o pronto atendimento infantil e Pronto Socorro
Municipal”, com encerramento dia 10/09/15 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, 24 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº 214/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 214/15, referente
à “Aquisição de colete será utilizado na Guarda Municipal pelos Agentes de Segurança,
Diretor e Chefe”, com encerramento dia 11/09/15 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, 24 de agosto de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 215/2015
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. 215/15, referente
à “Aquisição de microcomputador completo com monitor, produto de 1ª. linha conforme
especificações do termo de referência em anexo”, com encerramento dia 11/09/15 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, 24 de agosto de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 216/2015
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. 216/15, referente à
“Aquisição de kits lanches para atender as programações do Departamento de Assistência
Social 2015/2016”, com encerramento dia 14/09/15 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, 24 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº 217/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 217/15, referente à
“Aquisição de 02 (dois) veículos, tipo picape, zero quilometro aplicação, Departamento de
Controle de Vetores”, com encerramento dia 14/09/15 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, 24 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº 219/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 219/15, referente à
“Contratação de empresa especializada na realização de exames de ressonância magnética
(exceto de abdome total), acompanhadas ou não de analgesia e uso de contraste quando
necessário, pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia 15/09/15 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, 24 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº 232/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 232/15, referente à
“Contratação de empesa especializada em prestação de serviço referente à trabalho artístico
com cenografia para atender as festividades natalinas”, com encerramento dia 04/09/15 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, 24 de agosto de 2015.
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, a TP nº. 05/15, referente à
“Contratação de empresa especializada, com fornecimento de material e mão de obra, para
construção da pista de ciclismo e estacionamento no Parque da Cidade”, com encerramento
dia 10/09/2015 às 9h e abertura às 9h30. A garantia de proposta no valor de R$ 4.987,00,
deverá ser depositada na Tesouraria da prefeitura até as 15hs do dia 09/09/2015. O edital
estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão
ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2015.

Pindamonhangaba, 22 de Agosto de 2015.

RESOLVE:
Art. 1º Conceder a Aposentadoria à servidora municipal estatutária, YONE ROCHA PEREIRA,
assessora de serviço técnico, Referência 128 letra G, com vencimentos integrais e paridade dos
proventos, nos termos da Portaria Geral nº 4.291 de 08/08/2014 da Prefeitura, a partir de 01 de
setembro de 2014.

Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2015.

25 DE AGOSTO DE 2015

Até dia 06/09 ás 19:00 hs na sede do E.C. Estrela.
Associados com direito a votos deverão estar quites com o clube até o dia 30 de Agosto de
2015.
_____________________________
Administrador Provisório
Carlos Cesar de Souza

PORTARIA DE EXONERAÇÃO Nº 04, DE 24 DE AGOSTO DE 2015.
Antonio Aziz Boulos, Presidente da Fundação Dr. João Romeiro, no uso de suas atribuições e nos
termos da Lei Municipal nº 5.521, de 02 de abril de 2013, RESOLVE exonerar a Sra. Lydia Maria
Simões Ramos, do emprego de provimento em comissão de Assessor de Comunicação.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 (vinte e
quatro) de agosto de 2015.
Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2015.
Antonio Aziz Boulos
Presidente da Fundação Dr. João Romeiro

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0010627-53.2004.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Claudia Magalhães Sanches
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 Dívida Ativa.
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: Claudia Magalhães Sanches
Documentos da Executada: CPF: 123.095.738-33
Execução Fiscal nº: 0010627-53.2004.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 15/04/2004
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:
Valor da Dívida: R$ 497,55
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Eu Joaquim Vieira Alves, presidente da Associação de Moradores do Residencial Jardim Marieta
Azeredo, no que me conferi o dispositivo no inciso ll do Art. 25, Art. 34 e alínea b do Art. 14, faço
saber que convoco todos os associados para uma Assembleia Geral ordinária que realizar se à no
dia 24 de Setembro de 2015, local; Rua Maria da Gloria Carlota, 182, horário; das 12 as 17 horas,
primeira chamada as 12, segunda chamada as 12;30 horas, termino as 17 horas, Art. 15, para a
eleição da diretoria executiva e conselho fiscal, parágrafo 1º do Art. 36 prazo de encerramento da
inscrição 24 horas antes da realização do pleito no endereço a acima das 15 as 18 horas;
Pindamonhangaba 26 de Agosto de 2015

COMUNICADO
A empresa A. MARCOS DE SOUZA RESÍDUOS, CNPJ: 12.471.315/0001-04,
Inscrição Estadual: 591.005.938.118, situada na Estrada Estadual Washington Luis
SP 62 nº 2.280, Roseira Velha, Roseira/SP, comunica o extravio de 02 talões de
Notas Fiscais Modelo I, numeração de 01 a 100, usados e em branco.

CONSELHO GESTOR DO CEU DAS ARTES
Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2015.
CONVOCAÇÃO - 2° Reunião Ordinária 2015.
O CGCA, Conselho Gestor do Ceu das Artes de Pindamonhangaba, vem através deste convocar
seus membros, e pessoas interessadas, para a segunda reunião ordinária do ano. A se realizar no
dia 25/08/2015 (terça feira) as 17:30, no Centro Comunitário do CDHU, localiza Av. Doutor Lloyd
Figueiredo Pereira da Rocha, 506 Cicero Prado.
Pauta:
1. Aprovação de Ata anterior;
2. Questionário aplicação no Mapeamento do Território;
3. Segundo “Esquenta de Mobilização do Ceu” dia 19/09.
Ranta B. Serra de C. Pimentel
Coordenadora do CGCA
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer comuniquem seus suplentes e
justifiquem sua ausência através do email: ceudasartes@pindamonhangaba.sp.gov.br
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variedades
Tribuna do Norte
Divulgação

Largo São Benedito tem
mudança de sentido de via
O entorno da praça Dr.
Emílio Ribas, conhecida como
São Benedito, passou por mudanças de sentido de via, neste
final de semana. O objetivo da
Prefeitura é organizar o trânsito no local e melhorar o fluxo
de veículos. Com isso, agora

não será mais permitido a entrada à direita de quem vem
da rua Dr. Campos Sales sentido centro, e à esquerda, para
quem vem na mesma via, sentido bairro. O local está totalmente sinalizado, com placas e
pintura de solo.
Divulgação

Apresentação da Euterpe contou com convidados especiais, como o coral madrigal In-Cantum

Corporação Musical
Euterpe comemora
190 anos com festa
A Corporação Musical Euterpe comemorou seus 190 anos
com uma grande festa na sextafeira (21), no Espaço Cultural
Teatro Galpão. A quase bicentenária corporação musical é considerada uma das mais antigas
do mundo em atividade e, na
ocasião, apresentou um repertório inédito, composto por onze
peças mais o bis, encantando o
público. O tradicional ‘Parabéns
a Você’ fechou a noite de apresentações.
Além do talento dos músicos
componentes da Euterpe, regidos
pelo maestro Marcos Roberto
de Souza, o evento contou ainda
com as participações especiais
das bailarinas Noelle Cabral e
Débora El Azama, dos dançari-

nos Alexandre Botelho e Lidiane
Rodrigues Botelho, regentes Helison de Oliveira e Gerson Martins
Divulgação

A professora Júlia
San Martin, que está
escrevendo um livro sobre a
Euterpe, foi homenageada

Componentes da banda celebraram os 190 anos de
história, com direito a bolo

Silva, Coral Madrigal In-Cantum,
e solistas Juan Matheus e Eber
Sala. O evento teve, ainda, uma
homenagem com flores e cartão
de prata à professora Julia San
Martin Boaventura, que está escrevendo um livro sobre a história da corporação musical.
O maestro Marcos Roberto de
Souza estava feliz com o evento.
Ele agradeceu à sua família, aos
músicos e a cada um dos membros
da diretoria da Euterpe. Agradeceu ainda ao prefeito municipal, à Secretaria de Educação,
ao Departamento de Cultura e
à professora Júlia San Martin.
“Nosso próximo passo será nos
transformar em Banda Sinfônica
da Corporação Musical Euterpe
e, para isso, precisamos de novos
instrumentos musicais, todos bastante caros, então faremos eventos e festas para arrecadar fundos
e contamos com a colaboração de
todos”, anunciou.
O prefeito de Pindamonhangaba estava presente ao evento
e parabenizou a histórica corporação musical. “Parabéns à
Corporação Musical Euterpe, por
sua história de lutas e vitórias. A
banda é um patrimônio de nossa
cidade, faz parte da vida de todos
nós e merece todo o nosso respeito”, declarou.
Ao final da noite, coquetel e
bolo comemoraram os 190 anos
da Corporação Musical Euterpe,
sob os aplausos de todos os convidados.

Vale das Acácias e Bosque
recebem “Teatro nos Parques”
Neste final de semana,
Pindamonhangaba recebeu o
projeto Teatro nos Parques, da
Secretaria de Estado da Cultura
(Proac), Cooperativa de Teatro
e promoção Globo, com patrocínio da Gerdau e parceria da
Prefeitura. No sábado (22), a
praça do Vale das Acácias recebeu o espetáculo “Aqui Trem!
Histórias da Ferrovia”, com o
grupo “Ó Minha Gente” & 4 na
rua é 8. No domingo (23), foi
a vez do Bosque da Princesa
receber “Conto de Todas as
Cores”, com o grupo Teatro
Girandolá.

Placa mostra que não é mais permitido para quem está na
Dr. Campos Sales entrar à direita para acesso à praça

Pinda ProMovE ii TornEio
MElhor idadE EM ação
Pindamonhangaba sedia
no sábado (29), o II Torneio
da Melhor Idade em Ação. O
evento é organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria
de Juventude, Esportes e Lazer. A abertura será às 8h30
no Centro Esportivo ‘João do
Pulo’, os jogos terão início às 9
horas.
Este torneio tem como
objetivo valorizar e estimular a prática esportiva, como
fator de promoção de saúde
e bem-estar, resgatando a autoestima para melhor convívio social dos idosos, além de
proporcionar experiências de

jogo. Serão convidados atletas
de cidades da região.
O evento é destinado aos
atletas acima de 60 anos e
serão oferecidas as seguintes
modalidades: buraco, dominó, damas, tênis de mesa, truco, voleibol adaptado e xadrez.
Os jogos de voleibol adaptado feminino serão no ‘João
do Pulo’, e o masculino no
Juca Moreira; no salão de
ginástica do ‘João do Pulo’
serão realizados os jogos de
buraco, xadrez e damas. As
atividades de tênis de mesa,
truco e dominó acontecerão
no Luiz Caloi.
Divulgação

Evento vai reunir atletas da cidade e região

Divulgação

Prefeitura realiza II Pedal

Espetáculo encenado no Bosque da Princesa

A Prefeitura de Pindamonhangaba promove neste
domingo (30) o II Pedal. A saída será às 7h30 em
frente ao Centro Esportivo ‘João do Pulo’. O grupo
segue em direção ao Parque Natural Municipal do
Trabiju. Os menores de 18 anos devem estar acompanhados com os pais ou responsáveis.
O evento é realizado por profissionais da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer e conta com o
apoio de profissionais de outras secretarias e departamentos. Haverá carro de apoio durante o percurso.

Pindamonhangaba
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Cotidiano
Tribuna do Norte

Alunos da ‘Padaria Artesanal’ recebem
certificados nesta quarta-feira
Divulgação

Os moradores do bairro estão convidados para conhecer os trabalhos

Separar os ingredientes básicos e utilizar alimentos não convencionais foram as atividades
desenvolvidas, durante
três meses, por alunos
do curso da ‘Padaria Artesanal’ do bairro das
Campinas. Eles aprenderam a preparar pães,
bolos, roscas e muitas
outras receitas apetitosas. O ciclo de qualificação profissional se finda
e agora é hora de receber
os certificados.
A Prefeitura de Pinda-

monhangaba parabeniza
todos os concluintes do
curso e realiza a formatura
da turma nesta quarta-feira (26). A solenidade será
na sede do polo, instalado
na rua 2, número 22, Solo
Rico, às 18 horas.
O curso da ‘Padaria
Artesanal’ é realizado em
Pindamonhangaba
por
meio de parcerias entre a
Prefeitura, Fundo Social
de Solidariedade municipal, Governo do Estado de
São Paulo e Fundo Social
de Solidariedade do Esta-

do de São Paulo. A cidade
conta com três polos, instalados nos seguintes locais: Cerâmica, bairro das
Campinas e em Moreira
César.
“Hoje em dia é necessário estar qualificado para conseguir uma
vaga no mercado de trabalho. Estamos trabalhando para preparar a
nossa população e fazer
com que os empresários
contratem a mão de obra
local”, afirma o prefeito
de Pindamonhangaba.

Crianças devem ser
vacinadas contra pólio
Crianças entre 6
meses e menores de
cinco anos de idade
devem ser levadas às
unidades de saúde
para serem vacinadas
contra a paralisia infantil. Em Pindamonhangaba, a Secretaria de Saúde imunizou
mais de 5.500 crianças, e devem receber
a proteção mais de 9
mil crianças.

O município conta com mais de 20
unidades de saúde e
a população deve ir
à mais próxima de
casa para a vacinação contra a doença.
A aplicação da vacina é via oral, rápida,
indolor e sem efeitos
colaterais ou contra
indicações. Durante
o período da campanha, as crianças tam-

bém poderão colocar
em dia a caderneta de
vacinação.
De acordo com as
informações do Ministério da Saúde, a
Campanha Nacional
de Vacinação contra a
Paralisia Infantil será
encerrada nesta segunda-feira (31). Ao
contrário de outras
campanhas, não haverá prorrogação.

Divulgação

Também está sendo realizada a atualização da caderneta

Unidade de Fisioterapia inicia tratamento para grupos
Quem nunca sentiu dores nas costas? Estudos da
Organização Mundial da
Saúde demonstram que 80
em cada 100 pessoas sofreram, sofrem ou sofrerão,
em algum momento de
suas vidas, de enfermidades relacionadas à coluna
vertebral. Contudo, muitas
delas podem ser tratadas
e levar a pessoa a ter mais
qualidade de vida.
Na Unidade Municipal
de Fisioterapia “Celina
Leite de Abreu Cotait”, diversos casos são encaminhados pelo SUS, nas mais
diferentes áreas da fisioterapia, e as reclamações de

dores nas costas também
estão entre as mais frequentes. Por conta disso,
a equipe de fisioterapeutas
desenvolveu o tratamento
em grupos, buscando unir
pacientes com quadros semelhantes e ensinar tanto
o conhecimento teórico
quanto exercícios que possam ser repetidos em casa,
além de pequenas adaptações que podem ser incluídas no cotidiano do paciente, visando diminuir a
frequência e a intensidade
das dores.
A triagem dos pacientes, para a formação dos
grupos, foi iniciada no dia

Divulgação

3 de agosto, sendo formados grupos separados de
homens e de mulheres,
com encontros em duas
vezes por semana, desde o
dia 17 de agosto.
“Com os grupos, tiramos o paciente do ambulatório, ele deixa de voltar
para o médico e abre mais
vagas para a fisioterapia”,
explicou o coordenador
da Unidade. “Esse é um
compromisso que o paciente assume com o fisioterapeuta. Tanto que os
pacientes que seguem com
o tratamento em casa não
precisam mais voltar porque ficam mais tempo sem
As atividades dos grupos incluem alongamento, relaxamento, parte
teórica e exercícios que podem ser repetidos em casa
dor”, garantiu.
Uma das participantes do ‘grupo de coluna’ é
a senhora Lívia Pereira de
Souza. Prestes a completar
66 anos, ela faz bolos e do-

ces e, por isso, fica em pé
praticamente o dia inteiro. Ela chegou à unidade
se queixando de dores nas
costas ao final do dia, além
de dificuldade para se le-

vantar. Por isso, passou
pela avaliação da fisioterapeuta responsável pelo
grupo da manhã e prontamente começou a integrar
a nova atividade.

Faltas às consultas

A paciente Lívia Souza passa pela avaliação da fisioterapeuta para
integrar o novo grupo

Além da dona Lívia,
várias pessoas poderiam
ter a oportunidade de
participar dos grupos,
não fossem as faltas às
consultas. As recepcionistas da unidade ligam
para os pacientes lembrando sobre a data da
consulta e confirmando
a presença. E, mesmo

confirmando,
muitos
pacientes faltam. Houve ocasiões em que sete
pacientes faltaram no
mesmo período, tirando
a oportunidade de outras
pessoas passarem pelos
fisioterapeutas. “É importante que as pessoas
tenham consciência do
trabalho sério realizado

aqui na unidade de fisioterapia. Quando a recepcionista telefona para
confirmar a presença e
a pessoa avisa que não
pode vir à consulta, a fila
de espera de pacientes
anda e mais pessoas podem ser atendidas”, concluiu o coordenador da
unidade.
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EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0500038-27.2013.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr Alexandre Levy Perrucci, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Benedito Luiz da Silva
Execução Fiscal nº: 0500038-27.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de junho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0500015-47.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

25 dE agosto dE 2015
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
096/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0689/15
DATA PROTOCOLO:
27/05/2015
Nº CEVS: 35380060186300068616 DATA DE VALIDADE:
07/03/2016
CNAE:
8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
JOÃO BOSCO GOULART RODRIGUES
CNPJ/CPF:
08111172869
ENDEREÇO:
R MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA
N°:
281
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
JOÃO BOSCO GOULART RODRIGUES
CPF:
08111172869
RESP. TÉCNICO:
JOÃO BOSCO GOULART RODRIGUES
CPF:
08111172869
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 92542

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
105/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0661/15
DATA PROTOCOLO:
21/05/2015
Nº CEVS: 35380060146400002216 DATA DE VALIDADE:
21/07/2016
CNAE:
4645-1/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
RAZÃO SOCIAL:
DENTAL PINDA LTDA –EPP
CNPJ/CPF:
04242169000109
ENDEREÇO:
R DOS EXPEDICIONÁRIOS
N°:
475
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-370 UF:
SP
RESP. LEGAL:
MARIA VANILDA NUNES
CPF:
11177518805
RESP. TÉCNICO:
ITALO ALDEK SILVA SOUZA
CPF:
22870980892
CBO:
CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.: 50389

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 07/07/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 21/07/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de julho de 2015

Pindamonhangaba, 21 de julho de 2015

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
097/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0734/15
DATA PROTOCOLO:
12/06/2015
Nº CEVS: 35380060186300062910 DATA DE VALIDADE:
07/07/2016
CNAE:
8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
RICHARD MAURICE MOUSSALLEM
CNPJ/CPF:
03688051823
ENDEREÇO:
R HELOISA VILELA RIBEIRO
N°:
58
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
VILA BOURGHESE
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-070 UF:
SP
RESP. LEGAL:
RICHARD MAURICE MOUSSALLEM CPF:
03688051823
RESP. TÉCNICO:
RICHARD MAURICE MOUSSALLEM CPF:
03688051823
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 83086

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
106/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0874/15
DATA PROTOCOLO:
16/07/2015
Nº CEVS: 35380060186300034010 DATA DE VALIDADE:
27/07/2016
CNAE:
8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
JOSÉ RAIMUNDO ASSIS NUNES
CNPJ/CPF:
44978049687
ENDEREÇO:
R JOÃO GAMA
N°:
116
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
VILA BOURGHESE
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-000 UF:
SP
RESP. LEGAL:
JOSÉ RAIMUNDO ASSIS NUNES
CPF:
44978049687
RESP. TÉCNICO:
JOSÉ RAIMUNDO ASSIS NUNES
CPF:
44978049687
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 56328

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr Alexandre Levy Perrucci, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do
débito.
Executada: Padaria Rocha Papandrea Batista Ltda Me
Execução Fiscal nº: 0500015-47.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de junho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 07/07/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 07 de julho de 2015

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0500008-55.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Xavier Brito, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no
artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: de Morais de Almeida Produtos para Panificacao Ltda
Execução Fiscal nº: 0500008-55.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 02 de junho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0010740-12.2001.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Numa I e Empreendimentos Ltda
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). 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 Dívida Ativa. Encontrandose a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s)
mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo
de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos
legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas
e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob
pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Numa I e Empreendimentos Ltda
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0010740-12.2001.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 15/05/2001
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 12411570
Valor da Dívida: R$ 434,85
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
098/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0743/15
DATA PROTOCOLO:
15/06/2015
Nº CEVS: 35380060186300074411 DATA DE VALIDADE:
07/07/2016
CNAE:
8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
HÉLIO LEMES DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:
01869299868
ENDEREÇO:
R MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA
N°:
281
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
HÉLIO LEMES DE OLIVEIRA
CPF:
01869299868
RESP. TÉCNICO:
HÉLIO LEMES DE OLIVEIRA
CPF:
01869299868
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 08690
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 07/07/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 03 de julho de 2015

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
099/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0742/15
DATA PROTOCOLO:
15/06/2015
Nº CEVS: 35380060186300074314 DATA DE VALIDADE:
07/07/2016
CNAE:
8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
AMILTON CARLOS SAMAHA DE FARIA
CNPJ/CPF:
29148316849
ENDEREÇO:
R MAJOR JOSÉ DOS SANTOS MOREIRA
N°:
281
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-050 UF:
SP
RESP. LEGAL:
AMILTON CARLOS SAMAHA DE FARIA
CPF:
29148316849
RESP. TÉCNICO:
AMILTPN CARLOS SAMAHA DE FARIA
CPF:
29148316849
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 20524
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 07/07/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 07 de julho de 2015

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
100/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0758/15
DATA PROTOCOLO:
17/06/2015
Nº CEVS: 35380060186300025615 DATA DE VALIDADE:
13/07/2016
CNAE:
8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
JOSÉ RENATO COUPPE SCHMIDT
CNPJ/CPF:
83105140859
ENDEREÇO:
R DR FREDERICO MACHADO
N°:
75
COMPLEMENTO:
SALA 02
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-040 UF:
SP
RESP. LEGAL:
JOSÉ RENATO COUPPÊ SCHMIDT CPF:
83105140859
RESP. TÉCNICO:
JOSÉ RENATO COUPPÊ SCHMIDT CPF:
83105140859
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 46784
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 13/07/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
093/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0416/15
DATA PROTOCOLO:
19/03/2015
Nº CEVS: 35380060147700006416 DATA DE VALIDADE:
03/09/2016
CNAE:
4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
RAZÃO SOCIAL:
MARIANO E ISIDORO LTDA –ME
CNPJ/CPF:
09200277000132
ENDEREÇO:
AV MONSENHOR JOÃO JOSÉ DE AZEVEDO
N°:
952
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
CRISPIM
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12402-010 UF:
SP
RESP. LEGAL:
INÊS MARIANO DE OLIVEIRA ISIDORO
CPF:
05795034886
RESP. TÉCNICO:
FERNANDA NUNES FURTADO
CPF:
05795034886
CBO:
CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.: 55475

Pindamonhangaba, 13 de julho de 2015

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 07/07/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 13/07/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de julho de 2015

Pindamonhangaba, 13 de julho de 2015

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
094/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0586/15
DATA PROTOCOLO:
29/04/2015
Nº CEVS: 35380060147700008818 DATA DE VALIDADE:
03/07/2016
CNAE:
4771-7/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
RAZÃO SOCIAL:
JUSSARA DA SILVA FERREIRA BARBOSA
CNPJ/CPF:
10890095000110
ENDEREÇO:
R DR FREDERICO MACHADO
N°:
186
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-040 UF:
SP
RESP. LEGAL:
JUSSARA DA SILVA BARBOSA
CPF:
21415235830
RESP. TÉCNICO:
JUSSARA DA SILVA BARBOSA
CPF:
21415235830
CBO:
CONS. PROF.:
CRF
N º INSCR.: 50953

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
102/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0759/15
DATA PROTOCOLO:
17/06/2015
Nº CEVS: 35380060186300020818 DATA DE VALIDADE:
13/07/2016
CNAE:
8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
PATRICIA AUGUSTA MONTEIRO CASIUCH
CNPJ/CPF:
55306721753
ENDEREÇO:
R DR FREDERICO MACHADO
N°:
75
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-040 UF:
SP
RESP. LEGAL:
PATRICIA AUGUSTA MONTEIRO CASIUCH
CPF:
55306721753
RESP. TÉCNICO:
PATRICIA AUGUSTA MONTEIRO CASIUCH
CPF:
55306721753
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 43584

Pindamonhangaba, 03 de julho de 2015

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
095/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0796/15
DATA PROTOCOLO:
23/06/2015
Nº CEVS: 35380060186300018112 DATA DE VALIDADE:
07/07/2016
CNAE:
8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
RAZÃO SOCIAL:
JOSÉ ROBERTO PUPPIO AGUIAR
CNPJ/CPF:
13849945804
ENDEREÇO:
R CARLOS KOEHLER ASSEBURG N°:
18
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-060 UF:
SP
RESP. LEGAL:
JOSÉ ROBERTO PUPPIO DE AGUIAR
CPF:
13849945804
RESP. TÉCNICO:
JOSÉ ROBERTO PUPPIO DE AGUIAR
CPF:
13849945804
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 92542

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
101/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0760/15
DATA PROTOCOLO:
17/06/2015
Nº CEVS: 35380060186300007510 DATA DE VALIDADE:
13/07/2016
CNAE:
8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
WILSON VALENTINI JUNIOR
CNPJ/CPF:
01936234807
ENDEREÇO:
R DR FREDERICO MACHADO
N°:
75
COMPLEMENTO:
SALA 01
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-040 UF:
SP
RESP. LEGAL:
WILSON VALENTINI JUNIOR
CPF:
01936234807
RESP. TÉCNICO:
WILSON VALENTINI JUNIOR
CPF:
01936234807
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 693820

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 13/07/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 13 de julho de 2015
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
103/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0478/15
DATA PROTOCOLO:
31/03/2015
Nº CEVS: 35380060186300072818 DATA DE VALIDADE:
15/07/2016
CNAE:
8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
RAZÃO SOCIAL:
THIAGO BASTOS DE CASTRO
CNPJ/CPF:
36639832852
ENDEREÇO:
R MANACAS
N°:
307
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
YPÊ II
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12443-100 UF:
SP
RESP. LEGAL:
THIAGO BASTOS DE CASTRO
CPF:
36639832852
RESP. TÉCNICO:
THIAGO BASTOS DE CASTRO
CPF:
36639832852
CBO:
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.: 991142

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 07/07/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 15/07/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 07 de julho de 2015

Pindamonhangaba, 15 de julho de 2015

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 27/07/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 27 de julho de 2015

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
107/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0804/15
DATA PROTOCOLO:
26/06/2015
Nº CEVS: 35380060186300074713 DATA DE VALIDADE:
27/07/2016
CNAE:
8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
LUCIANO AUGUSTO ROTELLA BRAGA
CNPJ/CPF:
26099221832
ENDEREÇO:
R CARLOS MARIA KOEHLER ASSEBURG
N°:
18
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
PARQUE IPÊ
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12412-060 UF:
SP
RESP. LEGAL:
LUCIANO AUGUSTO ROTELLA BRAGA
CPF:
26099221832
RESP. TÉCNICO:
LUCIANO AUGUSTO ROTELLA BRAGA
CPF:
26099221832
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 1115556
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 27/07/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 27 de julho de 2015
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
110/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0583/15
DATA PROTOCOLO:
29/04/2015
Nº CEVS: 35380060187200000515 DATA DE VALIDADE:
31/07/2016
CNAE:
8720-4/99 ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E À SAÚDE A
PORTADORES DE DISTÚRBIOS PSIQUICOS, DEFICIÊNCIA MENTAL E DEPENDÊNCIA
QUÍMICA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE
RAZÃO SOCIAL:
CTRAD CENTRO TRAT. ASSISTENCIAL DEPENDÊNCIA QUÍMICA
LTDA
CNPJ/CPF:
11815595000150
ENDEREÇO:
ESTRADA MUNICIPAL DA GRAMINHA
N°:
15800
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
BOM SUCESSO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-970 UF:
SP
RESP. LEGAL:
DANIELLE DO AMARAL CALINO
CPF:
34380026809
RESP. TÉCNICO:
ALFREDO MIRANDA DE MELLO
CPF:
00527150860
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 35837
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 31/07/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 31 de julho de 2015
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
111/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
CADASTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIACEVS
Nº PROTOCOLO:
0521/15
DATA PROTOCOLO:
17/04/2015
Nº CEVS: 35380060185100057320 DATA DE VALIDADE:
04/08/2016
CNAE:
8511-2/00 EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHES
RAZÃO SOCIAL:
B. DE ARAUJO SOUZA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL –ME
CNPJ/CPF:
19062704000117
ENDEREÇO:
R DR LAERTE MACHADO GUIMARÃES
N°:
338
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-180 UF:
SP
RESP. LEGAL:
BRUNA DE ARAÚJO SOUZA
CPF:
38269604836
RESP. TÉCNICO:
CPF:
CBO:
CONS. PROF.:
N º INSCR.:
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 04/08/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 04 de agosto de 2015
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
118/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0630/15
DATA PROTOCOLO:
14/05/2015
Nº CEVS: 35380060186300004014 DATA DE VALIDADE:
13/08/2016
CNAE:
8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
KATIA CHRISTINA PEIXOTO PEREIRA
CNPJ/CPF:
08113554890
ENDEREÇO:
RUA JOÃO GAMA
N°:
40
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
VILA BOURGHESE
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-010 UF:
SP
RESP. LEGAL:
KATIA CHRISTINA PEIXOTO PEREIRA
CPF:
08113554890
RESP. TÉCNICO:
KATIA CHRISTINA PEIXOTO PEREIRA
CPF:
08113554890
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 91463
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 13/08/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2015
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
119/15
Comunicado de DEFERIMENTO:
CADASTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIACEVS
Nº PROTOCOLO:
0232/15
DATA PROTOCOLO:
11/02/2015
Nº CEVS: 35380060136000001627 DATA DE VALIDADE:
11/08/2015
CNAE:
3600-6/01 CAPTAÇÃO. TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
RAZÃO SOCIAL:
ZODIAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS as
CNPJ/CPF:
55980684000127
ENDEREÇO:
ROD.VEREADOR ABEL FABRICIO DIAS
N°: 3400
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
ÁGUA PRETA
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12403-610 UF:
SP
RESP. LEGAL:
MARIA HELOÍSA ALBUQUERQUE MACERDO SIMÃO
CPF:
03377381813
RESP. TÉCNICO:
MÁRCIA DA COSTA PEREIRA
CPF:
17894316890
CBO:
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.: 32700
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde,
DEFERE em 11/08/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 11 de agosto de 2015

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO






PORTARIA GERAL Nº 4.518, DE 18 DE AGOSTO DE 2015.








PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

















Revoga a Lei Municipal nº 5.521, de 02 de abril de 2013, que dispõe sobre a criação de cargos em
comissão, para o quadro de servidores da Fundação “Dr. João Romeiro” e dá outras providências.





Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
























































LEI Nº 5.812, DE 19 DE AGOSTO DE 2015.

Art. 1º. Fica revogada a Lei Municipal nº 5.521, de 02 de abril de 2013, que dispõe sobre a criação
de cargos em comissão, para o quadro de servidores da Fundação “Dr. João Romeiro” e dá outras
providências.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.






Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Edson Macedo de Gouvêa
Secretário de Administração
ESTADO DE SÃO PAULO
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 19 de agosto de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
 PORTARIA INTERNA Nº 9.562, DE 03 DE AGOSTO DE 2015.
Secretária de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº 105/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.511, DE 05 DE AGOSTO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições,
Resolve DESIGNAR o Sr. Eduardo Kogempa da Costa, assessor de gabinete, para substituir a Sra.
Rosângela Gonçalves e Silva, Diretora do Departamento de Gestão Educacional, durante o período
em que a mesma encontrar-se em férias, de 28 de julho a 16 de agosto de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28 de julho de
2015.






PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 2015.
“Dispõe sobre decretação de Título “Hóspede Oficial do Município”
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
e,
Considerando que o Rotary Club de Pindamonhangaba receberá a visita do Governador do
Distrito 4600 de Rotary Internacional e da Coordenadora Distrital das Associações de Senhoras de
Rotarianos, Gestão 2015-2016.

Pindamonhangaba, 18 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 18 de agosto de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2015.






Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve DESIGNAR o Sr. Luiz Carlos Dias, Oficial de Administração, para
substituir o Sr. Bruno Paim Momi Inácio, Assessor de Planejamento de Desenvolvimento de
Informática, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 09 de setembro
a 08 de outubro de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, NOMEIA os senhores: Marcia Maria Silva (Presidente), Leila Regina
Saquetti e Patricia Mara Costa dos S. Almeida (membros), para comporem a comissão
de abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR para apurar embriaguez no
expediente do servidor Roberto Oliveira Pedro, conforme Processo 15965/2015.
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

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 4.514, DE 13 DE AGOSTO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, Resolve Designar a Sra. Lilian Leme de Jesus para a função de Gerente de Unidade a partir
de 1º de agosto de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de agosto
de 2015.
Pindamonhangaba, 13 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 13 de agosto de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

Considerando que Pindamonhangaba será honrada com a presença ilustre do Senhor Governador
do Distrito 4600 de Rotary Internacional Sr. Antonio Custódio Filho e sua esposa Sra. Alcione Prianti
Ramos, Coordenadora Distrital das Associações de Senhoras de Rotarianos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA INTERNA Nº 9.571, DE 13 DE AGOSTO DE 2015
Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais,
com fundamento na Lei Municipal nº 5.616, de 13 de março de 2014 e alínea “a” do item II da
cláusula terceira do Convênio nº 49/2014, celebrado entre o Departamento Estadual de Trânsito –
DETRAN-SP e o Município,
RESOLVE
Ceder os servidores públicos municipais abaixo relacionados para exercerem suas atividades no
DETRAN/SP/CIRETRAN:
I- a partir de 03 de agosto de 2015
- Chrisleide Aparecida Suttani - escriturária
II – a partir de 06 de agosto de 2015
- Thais Alves Carvalho – assistente de serviços gerais
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 03 de
agosto de 2015.
Pindamonhangaba, 13 de agosto de 2015.
Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Edson de Macedo Gouvêa
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 13 de agosto de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

D E C R ETA:

Ficam considerados HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO o Governador do Distrito 4600
PORTARIA GERAL Nº 4.515, DE 13 DE AGOSTO DE 2015.
de Rotary Internacional Sr. ANTONIO CUSTÓDIO FILHO e sua esposa a Coordenadora
das
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
Associações de Senhoras de Rotarianos Sra. ALCIONE PRIANTI RAMOS, no dia 25 de agosto
atribuições, Resolve DESIGNAR o Sr. André Vinícius Viezzi Vera, gestora geral de
de 2015.
Pindamonhangaba, 19 de agosto de 2015.

Vito Ardito Lerário
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 19 de agosto de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

atividades esportivas e lazer, para substituir o Sr. Alexandre de Paula Castro, Diretor do
Departamento de Lazer, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias, de 05
a 14 de agosto de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 05 de
agosto de 2015.
Pindamonhangaba, 13 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 13 de agosto de 2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS
DA ZONA CENTRAL DO BRASIL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 34.060.749/0001-46, com sede na Rua Almeida Lima, nº 358 – Brás – São Paulo/SP,
nos termos do seu Estatuto Social, artigo 15, convoca todos os Trabalhadores Ferroviários, associados ou
não, empregados da ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO, lotados na base territorial de nossa
representação, conforme consta na Carta Sindical e Estatuto Social, a comparecerem à Assembleia
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 28/08/2.015, no seguinte horário e local: Sede do Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba, sito à Rua Sete de Setembro, N° 232/246, centro, em primeira
convocação as 19:30 hs. Não havendo quorum legal, a Assembleia Geral Extraordinaria será realizada
em segunda convocação no mesmo local, 30 (trinta) minutos após o horário da primeira convocação, ou
seja, as 20:00 hs, computando o número de trabalhadores ferroviários presentes, apresentar a ordem do
dia, a fim de deliberar sobre: 1) Deliberar a eleição dos representantes sindicais da base; 2) Deliberar
pela aprovação da Pauta de Reivindicação 2015/2016, da Categoria Profissional, a ser apresentada à
ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO; 3) Deliberar sobre a instalação de Assembleia
permanente até a conclusão e assinatura do ACT – Acordo Coletivo de Trabalho com a ESTRADA DE
FERRO CAMPOS DO JORDÃO; 4) Deliberar sobre a concessão de poderes à diretoria da Entidade
Sindical representativa para negociar as cláusulas da Pauta de Reivindicações, e, sendo aprovada pela
categoria, a assinatura do ACT 2015/2016. 5) Deliberar sobre a concessão de poderes ao Sindicato para,
se necessário, instaurar Dissídio Coletivo em face da ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO,
caso as negociações se tornem infrutíferas; 6) Deliberar sobre a contribuição Confederativa/Assistencial/
Retributiva. 7) Deliberar sobre assuntos gerais referentes à categoria dos ferroviários e sobre a
contribuição confederativa/assistencial.
São Paulo, 25 de Agosto de 2.015. Valmir Lemos - Presidente STEFZCB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
PORTARIA GERAL Nº 4.516, DE 17 DE AGOSTO DE 2015.
Dr. Vito Ardito Lerário, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições, Resolve NOMEAR o Sr. Samuel José Miranda para o emprego de provimento
em comissão de Coordenador de Projetos Sociais, a partir de 17 de agosto de 2015.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 17 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 17 de agosto de
2015.
Synthea Telles de Castro Schmidt
Secretária de Assuntos Jurídicos

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0501727-77.2011.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Papandrea & Migotto Ltdame
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). 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 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: Papandrea & Migotto Ltdame
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0501727-77.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 06/12/2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0001614
Valor da Dívida: R$ 899,62
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto de
2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

TERÇA-FEIRA

Pindamonhangaba

25 de agoSto de 2015

esportes
Tribuna do Norte
Pinda inicia Circuito Corrida de Rua
e anuncia inscrições para II Etapa
Mesmo com a alta
temperatura registrada
no último domingo (23),
os atletas marcaram presença na 1ª Etapa do Circuito Corrida de Rua de
Pindamonhangaba, que
teve largada às 9 horas,
em frente ao Centro Esportivo João Carlos de
Oliveira, ‘João do Pulo’.
Na categoria adulta, Robson Karlos e Maria Luciana foram os primeiros
a concluir o percurso.
A próxima etapa será
noturna, no dia 5 de setembro, no Vale das Acácias, em Moreira César.
Interessados em participar poderão ir ao Centro
de Treinamento Luiz Caloi, a partir de quinta-feira
(27), atendimento das 8 às
11 e das 15 às 18 horas.
Robinho conta que foi

bacana a abertura do Circuito, que cada vez se torna mais familiar, sempre
há grandes grupos e isso
é interessante. “A nossa
equipe, a RK Runners, bateu recorde de inscrições,
foram 65, é um sucesso
total e prometemos que
na próxima traremos mais
participantes”.
Lourdes Cardoso participou da prova na categoria veteraníssimo 1 e
conta que foi tranquilo,
não fez nenhuma parada e manteve o ritmo.
“Espero fazer todas as
etapas, treino duas vezes
por semana e fico feliz
porque sempre pego pódio. Há quatro anos eu
iniciei esta atividade física porque queria perder
um pouco de abdômen.
Estou com 63 anos, te-

nho orgulho da minha
idade, passo as menininhas na corrida e estou
muito feliz. Quem ainda
não começou a correr
venha, porque é muito
bom”.
Maria Luciana Siqueira Paulo parabeniza a Prefeitura, porque oferecer
atividade física é importante, para que as pessoas
possam praticar e ter mais
qualidade de vida. “O percurso estava muito bom,
na subida faltava só 1,5
km, então, já estava bem
perto da chegada”.
A prova também contou com a participação de
muitas crianças, a atleta
Maria Luciana acha perfeita essa presença, porque o esporte faz com que
as crianças não fiquem
nas ruas.

Portal R3.com.br

Etapa de estréia do circuito foi um grande sucesso de participação

Pinda vai enfrentar Franco da Rocha
na Copa São Paulo de Futebol

inscrições para interbairros
terminam quinta-feira
Divulgação

Time está pronto para o próximo jogo
O time de futebol de
Pindamonhangaba foi a
Ibiúna no domingo (23)
e venceu a equipe da casa
por 3 x 0. O primeiro gol
contra o Ideal, de Ibiúna,
foi marcado por Webster,

aos três minutos do primeiro tempo. Ele acertou uma
“bomba” de fora da área.
Aos 25 minutos Pinda fez
o segundo. A jogada teve a
participação de seis atletas
até a conclusão do atacante

Nandinho, ele também fez
o 3º gol, aproveitando uma
triangulação.
O técnico do time de Pinda destaca o trabalho coletivo, que dominou o jogo do
início ao fim, sem oferecer

oportunidades para o time
da casa. O próximo jogo,
contra Franco da Rocha,
neste domingo (30), encerra a 1ª fase da competição
organizada pela Associação
Paulista de Futebol.

alunos realizam exame médico para atividades aquáticas
Os alunos que praticam atividade aquática nas piscinas da Prefeitura de Pindamonhangaba participam de exames médicos. No último
domingo (23), os moradores do
Araretama e região foram atendidos no ginásio Rita Eny Cândido Ritoca. Aproximadamente 500 alunos foram assistidos, entre novos e
os que renovaram o exame.
No sábado (29), os exames serão
na Cidade Nova, no período da ma-

nhã, e no ‘Zito’, à tarde. No domingo (30), no ‘João do Pulo’, a partir
das 8h30, serão examinados os novos alunos de natação e hidroginástica. Ao todo, a Prefeitura atenderá
mais de 800 novos alunos nas atividades aquáticas.
Maria do Carmo Fonseca Godoy é moradora do Araretama e vai
começar a fazer as aulas de hidroginástica. Ela conta que procurou
alguma atividade por recomenda-

ção médica. “Eu acho que tudo que
é bem-vindo para os moradores do
bairro é ótimo. Fazer as aulas aqui
no bairro é um privilégio, porque
muitas pessoas querem fazer e, às
vezes, não tem como pagar uma
academia, aqui é de graça”.
Márcia Cristina Ribeiro conta que
fez hidroginástica durante três anos
e deixou o nome na lista para voltar
a praticar este exercício. Ela afirma
que não vê a hora de recomeçar.

Judô de Pinda é
bronze no Paulista
Quatro atletas das
categorias de base da
Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da
Prefeitura de Pindamonhangaba participaram
da fase final do Campeonato Paulista de Judô,
classes sub 11 e sub 13,
no último sábado (22),
na cidade de Mauá.
O judoca Alexandre

Magno conquistou a 3ª
colocação pela sub 11
meio médio. Para conquistar esta colocação
ele fez cinco combates,
perdendo apenas para o
campeão da categoria.
A próxima competição do judô de Pinda
será a Taça Cidade de
Caraguatatuba,
neste
domingo (30).

Interessados em participar dos Jogos Interbairros devem fazer as
inscrições até esta quinta-feira (27), fichas de
inscrições
disponíveis
nos centros esportivos
‘João do Pulo’, ‘Zito’, Ritoca - no Araretama, e
Cidade Nova. A entrega é
realizada das 8 às 11h30
e das 13h30 às 17h30.
A abertura do evento
será dia 1º de setembro,
às 19h30, no ginásio Alto
Tabaú e haverá jogos de
futsal.
O evento tem o objetivo de proporcionar maior
intercâmbio esportivo.
“Em Pinda o esporte é
para todos”, independentemente da idade.
As atividades serão organizadas pela Secretaria

de Juventude, Esportes e
Lazer, propiciando oportunidades de lazer à população. Futsal, vôlei de
areia, natação e atletismo
serão oferecidas para homens e mulheres; nas modalidades truco e dominó
as equipes poderão ser
mistas. A competição será
regida pelas regras oficiais
de cada modalidade.
Além deste evento, a
Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da
Prefeitura de Pindamonhangaba também promove outras ações, tais
como o Circuito Corrida de Rua, Pedal, caminhadas, Copa de Vôlei
de Areia, entre outros,
para que a população
possa fazer atividade
física.

RESULTADOS DA RODADA
CAMPEONATO SUB 13 - 9ª RODADA 2º TURNO
SÁBADO (22) - 8h30
FLUMINENSE 3 X 1 GEREZIM - RAMIRÃO
SÃO PAULO 2 X 2 MARICÁ - MORUMBI PINDENSE
ETNA 7 X 1 MOMBAÇA - MACHADÃO
FERROVIÁRIA 3 X 0 CANTAREIRA - BOA VISTA
CAMPEONATO SUB 17 - 9ª RODADA, SÁBADO (22)
SANTOS 2 X 1 UNIDOS DO JARDIM REZENDE
AFIZP..........................10h15
JARDIM REGINA 0 X 4 SÃO PAULO - JARDIM REGINA...10h15
UNIDOS DO ARARETAMA 3 X 1 MARICÁ - CARDOSÃO..10h15
BELA VISTA 1 X 2 ETNA - B. DAS CAMPINAS.....................9h45
INDEPENDENTE 0 X 1 FLUMINENSE - RAMIRÃO..............9h45
MOMBAÇA 1 X 2 CIDADE NOVA - JARDIM RESENDE.....10h15
FOLGA...................................RAMOS

Divulgação

CAMPEONATO SÊNIOR 50 - 9ª RODADA, DOMINGO (23)
INDEPENDENTE 4 X 0 BELA VISTA - AFIZP........................8h30
PINDENSE 0 X 3 AFIZP - BOSQUE......................................8h30
FLUMINENSE 4 X 1 FLAMENGO - RAMIRÃO......................8h30
MARICÁ 3 X 1 SANTA LUZIA - MARICÁ...............................9h45
FOLGA........................ESTRELA
CAMPEONATO 1ª DIVISÃO
10ª RODADA – 2º TURNO, DOMINGO (23) - 10h30
CHAVE A
VILA SÃO JOSÉ 3 X 1 ROSÁRIO - VILA SÃO JOSÉ
BANDEIRANTE 3 X 1 SAPOPEMBA - FEITAL
A MIL POR HORA 1 X 8 CANTAREIRA - JARDIM REGINA

A Secretaria parabeniza os atletas pelo
desempenho na competição

CHAVE B
ANDRADA (WO) 0 X 3 AREIÃO - AFIZP
ARARETAMA 1 X 2 CASTOLIRA - JARDIM RESENDE
REAL ESPERANÇA 1 X 2 FERROVIÁRIA - AZEREDO

