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Assembleia
de Deus reúne
igrejas para
Conferência
Missionária
A Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Belém – de Pindamonhangaba
promove sua Conferência Missionária neste ﬁm de semana.
O evento, que acontece na
sede da instituição de Pindamonhanagaba, vai reunir todas as
igrejas da congregação do mu-

SANTA CASA
COMEMORA
152 ANOS
PÁGINA 3

nicípio, e ainda receber pastores
e membros de outras cidades.
Além de discutir os projetos e
missões da igreja, a Conferência
contará com a participação dos
cantores evangélicos Dayane,
Jeane Santos e Wesley, além do
cantor Célio Silva e músicos de
Pindamonhangaba.
PÁGINA 3
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Euclides Vaz Junior convida toda população a comparecer ao evento

ESCOLA DA FAMÍLIA COMPLETA 12 ANOS
O Programa Escola da Família vai realizar uma grande festa
para comemorar seus 12 anos em
Pindamonhangaba neste sábado (29), a partir das 10 horas, no
Largo do Quartel. Serão diversas

atividades abertas à população
como, oﬁcinas de artesanatos,
apresentações de dança, bandas,
além de serviços na área de saúde
com aferição de pressão arterial e
reﬂexoterapia.

PÁGINA 6

Concurso Garoto e Garota
Fitness abre inscrições
Os interessados em participar da edição 2015
do Concurso Garoto e Garota Fitness de Pindamonhangaba devem fazer as inscrições gratuitas
até setembro. A novidade para este ano, segundo
os organizadores, é que podem participar alunos
de todas as academias da cidade. Os vencedores
Divulgação

ganharão contrato com uma loja de suplementos,
para serem garotos propaganda por um ano, e
ainda terão um ano de suplementos alimentares,
e outros brindes. Os primeiros colocados vão representar Pindamonhangaba no concurso Garoto
e Garota Fitness São Paulo.
PÁGINA 6

GOVERNADOR DO ROTARY
VISITA PINDAMONHANGABA
Odirley Pereira

Pindamonhangaba recebeu na terça-feira (25) a visita
do governador
do Rotary Distrito 4.600, Antonio Custódio
Filho, que fez
reuniões
com
outros membros
da instituição e
ressaltou as metas para os próximos anos.

Presidente do Rotary de
Pindamonhangaba José Joir
Zinoni Guirado e governador
Antonio Custódio Filho

PÁGINA 3

Luana Camarah faz
show no sábado
A cantora Luana Camarah, que
ﬁcou famosa após participação no Programa The Voice Brasil, faz show em
Pinda, ao lado da Banda Turnê, neste
sábado (29), na Ferroviária. A ‘Balada
Retrô’ ainda contará com DJs e outras
atrações musicais e artísticas.

PÁGINA 6
PREVISÃO DO TEMPO
QUINTA-FEIRA

16º
PANCADAS DE CHUVA À TARDE,
PREDOMÍNIO DE SOL PELA MANHÃ

28º
UV 8
Fonte CPTEC/INPE
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DITORIAL
Pegos pela barriga

Supermercados são novos vilões
das compras por impulso

O

momento é de reﬂetir. Pensar bem antes de
fazer compras. Todavia, a maior parte das
pessoas, mesmo as que sabidamente conhecem as características e armadilhas das compras por
impulso, desconhecem outro vilão neste quesito, o supermercado.
Sim, o pecado da gula.
Por mais que todos tentem se conter pelo momento turbulento econômico, deixando ou diminuindo os
gastos com roupas, acessórios, produtos eletrônicos,
viagens e outras atividades, controlar a vontade de comer é quase impossível.
É, somos pegos pela barriga.
Uma pesquisa conduzida pelo SPC Brasil – Serviço
de Proteção ao Crédito – e pela CNDL – Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas – mostra que 33,2%
das compras feitas por impulso e sem planejamento
acontecem no supermercado, seguidas das compras
de roupas (19,2%) e de eletrônicos (13,2%).
Ir ao supermercado e acabar comprando mais do
que deveria é um hábito comum, seja porque o produto está mais barato, ou porque a pessoa não se planejou. O problema é que muitas vezes a compra é feita
sem necessidade.
Considerando apenas as cinco últimas compras de
supermercado, 43% foram feitas por impulso, sendo que
o índice é maior entre as mulheres (46,4%), as pessoas
mais jovens (51,2%) e os pertencentes às classes C, D e E
(44,6%).
De acordo com os entrevistados ouvidos pelo estudo, as compras não planejadas são motivadas pela necessidade de levar vantagens em suas escolhas e pela
ansiedade de aproveitar tudo na hora: 30,4% dos entrevistados garantem que o motivo da compra é o preço muito bom, enquanto 20,3% justiﬁcam dizendo que
viram o produto e ﬁcaram com vontade de comprar e
usar na hora.
Independentemente do estabelecimento comercial, a esperada promoção é a principal responsável
pelo consumo impulsivo: cerca de oito em cada dez
consumidores ouvidos (84,1%) admitem as promoções como responsáveis pelas compras sem pensar, e
disseram ter a sensação de estar fazendo um bom negócio ― seja no supermercado, em shopping centers,
lojas de rua ou na internet. “Os dados sugerem que os
consumidores muitas vezes decidem a compra para
aproveitar uma oportunidade, e não a partir de uma
análise sobre a sua efetiva necessidade”, diz a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti. “Nesse
caso, as promoções podem ser as vilãs dos consumidores que não têm planejamento ﬁnanceiro e dos que,
ainda que tenham, não conseguem resistir aos apelos
promocionais no ponto de venda”, aﬁrma.
Mas a promoção não é a única vilã: 55,4% dos consumidores aﬁrmaram que também se deixam levar
pelo que outras pessoas da família pensam sobre a
compra. As propagandas e as redes sociais também
são fortes inﬂuenciadores do consumo por impulso
(49,3% e 38,2%, respectivamente). “A comunicação e
a publicidade mantêm os consumidores informados e
os motivam a adquirir produtos que antes não tinham
interesse em comprar”, diz Kawauti. Outros 30% aﬁrmaram que as vitrines também inﬂuenciam, motivando a entrarem em lojas que não tinham planejado antes.
Quando analisados os motivos que levaram os consumidores às compras por impulso, 34% deles estão
relacionados ao desejo de consumo imediato. Por isso,
não é de hoje, que todos já sabem que ‘ir ao supermercado com fome, é uma cilada’.
Não, não queremos que as pessoas parem de ir aos
supermercados ou que deixem de comprar. Longe disso. É nos mercados, de forma geral, que encontramos
os alimentos e precisamos deles. Portanto, precisamos
comprar. Nosso alerta é para que antes de agir por impulso, as pessoas devem fazer um exercício de reﬂexão
e ter em mente o essencial, ou seja, o que elas realmente precisam.
Já deu uma olhada na geladeira e no armário para
conferir o que está vencido ou vai vencer sem que você
consiga consumir? Já calculou a quantidade de comida que você desperdiça? Bom, aqui ﬁca nossa leve
orientação a você leitor.

Fundação Dr. João Romeiro
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Bingo beneﬁcente no Cidade Nova
A Paróquia São Cristóvão, do bairro Cidade Nova, promove no sábado (29), a
partir das 18 horas, o ‘Super bingo’.
As cartelas serão vendidas a R$ 3 e os prêmios são:
1ª cartela – Cafeteira
2ª cartela – Churrasqueira para fogão
3ª cartela – Cesta básica
4ª cartela – Bicicleta
Haverá rodadas extras e venda de salgados e refrigerantes. O evento acontece
no Salão Paroquial da Igreja Matriz.

Empresários participam
de reunião com CVC
Representantes de Pindamonhangaba participaram, na última semana, de
reunião com a Aprecesp Associação das Prefeituras das Cidades Estâncias
do Estado de São Paulo
– e CVC Viagens e Turismo, para futuras parcerias
e movimentação do trade
turístico da região.
Além do Departamento
de Turismo da Prefeitura,
a cidade foi representada
pelo Domum Hotel e Fazenda Nova Gokula.
De acordo com os organizadores do evento, a intenção do encontro foi levar oportunidades para o
setor hoteleiro da região,
com a sensibilização dos
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empresários, da rede hoteleira dos municípios e proprietários de atrativos, para comercialização dos produtos turísticos da região por meio da operadora CVC.
Os empresários interessados em mais informações
podem entrar em contato com o Departamento de Turismo da Prefeitura.

UNIÃO DOS
APOSENTADOS
APRESENTA
NOVA
DIRETORIA
Os novos membros da diretoria da
Uapip – União dos
Aposentados, Pensionistas e Idosos de
Pindamonhangaba
– iniciaram os trabalhos da gestão na segunda-feira (24).
A nova diretoria é composta por
Joel dos Reis Batista (presidente); José
Maurílio Lemes da
Silva (vice); Antonio
Humilde Viveiros da
Cruz
(tesoureiro);
Francisco Sales (segundo tesoureiro);
Semiramis
César
Fernandes (secretário); Manoel Loberto
(segundo secretário);
Arlindo José do Nascimento, Élcio Valmir Serra e João dos
Reis (Conselho Fiscal – titulares); Joaquim Joares Martins
de Castro (diretor de
Patrimônio); Vicente
de Paula Nascimento
(diretor Social) e os
suplentes Jaime Silva, Sebastião Domingues Tomaz e Francisco Luiz Costa.

Nossa Terra NOSSA GENTE
(Juraci de Faria - vice-presidente da APL-Academia Pindamonhangabense de Letras)

RICARDO ESTEVÃO E BOB KURT:

De Pindamonhangaba para a Livraria Cultura
De menino, Ricardo
sonhava ser escritor. As
primeiras composições,
na escola de roça do
bairro Piracuama, já revelavam as suas professoras que elas estavam
diante de alguém que,
futuramente, brilharia
no mundo das letras.
Os anos ﬁnais do
Ensino Fundamental,
concluídos na Escola
Estadual
Monsenhor
João José de Azevedo, e o Ensino Médio,
na Escola Técnica João
Gomes de Araújo, em
Pindamonhangaba, só
vieram reforçar o talento e a aptidão que lhe
era nata. As professoras
de Língua Portuguesa
muito o incentivavam
indicando obras, lendo
seus escritos e, de modo
especial, motivando-o a
participar de concursos
literários na região. Os
prêmios foram chegando como garças ao ﬁm
de tarde, nos braços da
árvore merecedora de
seus pousos.
O jovem escritor optou pelo curso de jornalismo, concluído em
1995, na Universidade
de Taubaté. Os primei-
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Alunos foram prestigiar o professor autor no lançamento
ocorrido na Livraria Cultura da avenida Paulista

ros livros foram editados alguns anos depois e com
recursos próprios, revelando em suas páginas a matéria-prima que constitui suas tramas – o amor: Quantas vezes eu morri (Nativa, 2003), O Amor Silenciado
(Nativa, 2006), Rio e Mar (Nativa, 2007) e Sete Dias no
Reino de ETAR (Novo Século, 2010).
O ofício de professor de redação no Colégio Emílio
Ribas, Anglo Pindamonhangaba, de certa forma, concedeu ao escritor os elementos de que ele precisava para
laborar sua primeira obra destinada ao público juvenil:
o universo adolescente com suas dores profundas e seus
amores.
O professor Ricardo, com sua energia, alegria, carisma e senso de companheirismo, soube captar estas nuances e transportá-las para o mundo imaginário de uma
escola ﬁctícia, o Colégio Moon River.
Mestre encantado pelos alunos, neles foi encontrando elementos de suas “personas” que constituíram não
só o protagonista de sua mais recente obra - BOB KURT,
como também os demais personagens envolvidos na
trama dos suspeitos que poderiam ter empurrado para
o penhasco a bela e enigmática Lisa Sky.
A obra recém editada pela Bamboo Editorial ganha
espaço nas vitrines das livrarias mais importantes do

EXPEDIENTE

país: Cultura, Nobel, entre outras, com direito à
sessão de autógrafos e o
carinho que o autor despende a todos que engrossam as ﬁlas à espera
das palavras que só ele,
Ricardo Estevão, concede a cada um durante
seus autógrafos: alunos,
amigos e familiares.
Aquele menino de
roça que se destacava na
escola por suas histórias,
poemas e escritos tem
profunda gratidão aos
seus pais e as suas professoras. De forma misteriosa, eles souberam
preservar no escritor que
temos hoje o seu mundo
imaginário governado
por um rei – o AMOR e
por sua dileta esposa, a
Alegria.
Que BOB KURT espalhe as sementes de amor
e de alegria por todas as
terras e todos os reinos
que ele vier a adentrar!
Vida longa a BOB
KURT!
Vida longa ao escritor
da Academia Pindamonhangabense de Letras
que tanto nos honra pelo
que é, pelo que escreve
e por tudo o que faz: Ricardo Estevão!
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cOTIDIANO
Odirley Pereira

Assembleia de
Deus promove
Conferência
Missionária
Aiandra Alves Mariano
***
A Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Pindamonhangaba – Ministério Belém,
vai promover, de sexta-feira
(28) a domingo (30), sua Conferência Missionária.
Sob o tema “Missões: Uma
questão de amor”, a conferência é um evento que acontece
anualmente e terá a partici-

pação especial dos cantores
evangélicos Dayane, Jeane
Santos e Wesley, além do cantor Célio Silva (SP).
Também participarão os
grupos musicais da igreja na
cidade, que é presidida pelo
pastor Euclides Vaz Junior.
Na sexta-feira (28), o culto
começa às 18h45 e o preletor
será Joel Xavier, de São Paulo
(SP). No sábado, o culto inicia

Major Brito recebe homenagem

às 18h30 e no domingo, acontece a manhã missionária, a
partir das 9 horas. Nos dois
eventos, a preleção será do
pastor Jamierson Oliveira, de
São Paulo (SP).
Durante os dias do evento
haverá uma praça de alimentação com comidas típicas de diversos países, no pátio da igreja.
A igreja fica na rua Cônego
Tobias, 168, no Alto Tabaú.
Divulgação

Conferência terá como tema “Missões: Uma questão de amor”

Santa Casa comemora 152 anos
A Santa Casa de Misericórdia
de Pindamonhangaba celebrará
seu aniversário de 152 anos nesta sexta-feira (28), a partir das
19h30, com comemorações e
inaugurações.
Às 19h30 haverá uma Missa
de Ação de Graças; às 20h30
será inaugurado o Posto de Coleta de Aleitamento; em segui-

da, coquetel de comemoração.
Aniversário
A Santa Casa foi criada devido o falecimento do Barão de
Pindamonhangaba,
Coronel
Manoel Marcondes de Oliveira
e Mello, que em 6 de agosto de
1863 deixou em testamento, 20
contos de réis para o patrimônio
de uma instituição na cidade.

Desde então, atende centenas de pessoas todos os dias, e
neste ano, comemora 152 anos
de existência.
De acordo com os registros,
já passaram pela entidade 34
provedores, sendo que o atual,
Dr. José Alberto Monteclaro César, está assumindo o mandato
pela segunda vez.

Uma doação do Barão de Pindamonhangaba, em 1863, daria origem à Santa Casa

Em Pinda, governador
pede mais ações
sociais do Rotary
Odirley Pereira
***
O governador do Rotary Distrito
4.600, Antonio Custódio Filho, visitou Pindamonhangaba na terça-feira (25) e se encontrou com lideranças políticas, sociais e membros do
Rotary de Pindamonhangaba.
Durante sessão na Casa da Amizade, o governador agradeceu pela
recepção que teve na cidade, tanto
por parte dos rotaryanos, em especial ao presidente José Joir Zinoni
Guirado, quanto por membros dos
poderes Legislativo e Executivo, ao
ex-governador Moacyr de Almeida
Peixoto, dentre outros.
O governador enalteceu os princípios do Rotary e diz que a casa
deve estar aberta a receber novos
membros. “Temos que expandir
nossas ações para a comunidade
e atender mais pessoas. Nosso
objetivo, como rotaryanos, é servir
as pessoas”.
Ele lembrou que a data, 25 de
agosto, é o Dia do Soldado, e relembrou alguns das atividades dos
militares em defesa do país. Ele
fez um paralelo sobre a atuação
dos soldados com as próprias atividades do Rotary. “Nós também
somos soldados, defendemos os
interesses da Nação e temos amor
à Pátria. Temos o dever civil e
temos que colocar nossos preceitos
em todas as crianças para a consolidação do país, para o entendimento e prática do civismo, para
que tenhamos um país melhor”.
O presidente do Rotary de
Pindamonhangaba, José Joir
Zinoni Guirado, também destacou

o Dia do Soldado, e homenageou
os militares de todo o país com a
entrega de certificados a representantes das três companhias
que compõe à Guarnição Federal
de Pindamonhangaba.
Ele ainda frisou os princípios
do Rotary, que engrandecem o Ser
Humano, e que visam a construção de uma sociedade melhor.
O major Sílvio José Melo de
Brito, representando o comandante Rogério Caum, do 2º Batalhão
de Engenharia de Combate de
Pindamonhangaba, ‘Batalhão
Borba Gato’, agradeceu pela
honraria recebida e afirmou que
o município é o único do Brasil a
possuir três destacamentos. Ele
ainda frisou a importância de Duque de Caixas, patrono do Exército, para a constituição das forças
armadas do Brasil e por todas as
lutas militares e ações sociais e
administrativas para o País.
O secretário de Desenvolvimento Econômico de Pindamonhangaba, em nome do prefeito da cidade,
deu as boas-vindas ao governador
e à sua esposa Alcione Prianti Ramos e leu o decreto que os considera hóspedes oficiais do município.
Nas considerações finais, o
governador pediu maior participação das mulheres e dos jovens no
Rotary, relembrou metas da instituição, como ajuda no combate à erradicação da poliomielite (paralisia
infantil) em todo o planeta, forneceu
dados quantitativos, solicitou mais
ações sociais, maior participação em
trabalhos para sociedade e crescimento do número de associados.
Odirley Pereira

Divulgação

Representante da Prefeitura ao lado de governador e
presidente do Rotary com suas esposas
Odirley Pereira

Presidente destaca compromissos sociais do Rotary
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Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br

Fotos: Assessoria

de

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.

C o m u n i ca ç ã o /C V P

M áquina

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
diversos locais
onde são prestados serviços de
saúde, como por
exemplo, os bancos de plástico
da recepção do
Pronto-Socorro,
que foram subs-

Assessoria

O Presidente da Câmara, Vereador Felipe César – FC
(PMDB), está propondo ao Poder Executivo a criação de um
Distrito para Pequenos e Médios Empresários de Pindamonhangaba. Atualmente, os empreendedores da cidade pagam
altos aluguéis, inviabilizando seu trabalho. A sugestão do
Vereador é que a Administração realize estudos para viabilizar
este Distrito Empresarial, exclusivamente para beneficiar o
empresariado do município nas áreas de funilaria, mecânica,
serralheria, carpintaria, oficinas entre outras. “Queremos
proporcionar ao pequeno e médio empresário, condições de
atender nossa população com condições favoráveis ao seu
empreendimento”, destaca o Vereador.
SEGUNDO ANEL VIÁRIO
Outra sugestão do Vereador Felipe César – FC ao Executivo
é a contratação de uma empresa especializada para a realização
de estudos com o objetivo de construir o segundo anel viário
em Pindamonhangaba. O Vereador justifica que, tendo em
vista o crescimento do município nos últimos anos e o fluxo
de veículos, há necessidade de novas rotas para o contorno e
o acesso da cidade. “Está mais que provado que o anel viário
tirou grande parte do trânsito, principalmente caminhões e
carretas, da região central e possibilitou o crescimento comercial em torno do atual anel viário que, atualmente, já está com
um grande fluxo de veículos. Objetivando o crescimento da
cidade, assim como o Plano Diretor, é necessário que sejam
iniciadas as negociações visando a construção do segundo
anel viário, de modo a circular toda a cidade, interligando as
estradas que cortam a região, como Via Dutra, Estrada Velha
Rio-SP e a Floriano Rodrigues Pinheiro”, enfatiza o Vereador
Felipe César – FC.
GRATUIDADE PARA IDOSO EM ÁREA AZUL
O Presidente da Câmara de Pindamonhangaba, Vereador
Felipe César - FC também 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 que possuem
credenciais oficiais as vagas especiais e, também, a gratuidade
no estacionamento rotativo”. Por isso, o Vereador entende que
“Pindamonhangaba também poderia ampliar esse benefício
aos idosos, já que os portadores de necessidades especiais já
contam com essa melhoria”.

C o m u n i ca ç ã o /C V P

FELIPE CÉSAR – FC
Satisfeito, vereador
Cal acompanha obras
Janio Lerario enfatiza as
de asfaltamento da
PROPÕE CRIAÇÃO DE
DISTRITO PARA PEQUENOS melhorias e obras da cidade Travessa das Palmeiras
com os traba- tituídos por longarinas. “As
E MÉDIOS EMPRESÁRIOS lhos,Satisfeito
melhorias e obras de mesas, macas e cadeiras dos

Vereador Janio
Ardito Lerario

trabalha na

T ravessa

das

P almeiras ,

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 até o Jardim

Fale com o Vereador Janio Lerario

preparando a via para o asfaltamento

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.

Parque Linear
p e d e u m a AMI

do

I p ê s II: C a l
P lay g r o u d

e um

Fale com o Vereador Cal

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

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

Toninho da Farmácia destaca Vereador Magrão cobra
Vereador Professor
asfaltamento de ruas no
Eric comemora mais
obras de galeria e creche que
será construída no Crispim
Terra dos Ipês e Liberdade III uma vitória na Saúde
Fotos: Assessoria

Vereador Toninho

da

Farmácia

com moradores da rua

de

José

C o m u n i ca ç ã o /C VP

de

Oliveira,

junto a tubulação da galeria de águas pluviais

qualidade aos moradores daquela região
Assessoria

de

Vereador Magrão

com moradores da

Terra

dos

e l e s a p r e s e n ta m o s c a r n ê s d e c o n t r i b u i ç ã o d e

I p ê s q u e c l a m a m p o r a s fa lt o ;
Impostos da Prefeitura

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
de solicitar essa obra através de

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

Assessoria

da

Assistente

de

C o m u n i ca ç ã o

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.

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

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

C o m u n i ca ç ã o /C VP

Fale com o vereador Professor Eric

Fale com o vereador Magrão:
F ac - símile do requerimento enviado pelo
vereador T oninho da F armácia pedindo
informações da creche do C rispim

de

Vereador Professor Eric comemora início das obras da Unidade Básica
Saúde no Residencial Azeredo, no Distrito de Moreira César

C o m u n i ca ç ã o /C VP

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.

N ova U nidade B ásica de S aúde do
J ardim M arieta A zeredo , no D istrito de
M oreira C ésar , trará atendimento de

Um, no bairro Liberdade III. Os
serviços de guias e sarjetas já
foram concluídos.
Em 2015, o vereador protocolou o requerimento nº
1.003/2015, requerendo informações do prazo para início da
pavimentação asfáltica dessas
ruas e avenida. Magrão aguarda
que o Executivo dê um prazo
para início das obras, o mais
breve possível, haja vista que
há um clamor dos munícipes
reivindicando esta benfeitoria,
que é um avanço para a segurança e bem-estar das famílias.
“Vou continuar cobrando o Executivo para realizar a pavimentação das ruas, pois este é um
pedido antigo dos moradores.
São moradores e contribuintes
que pagam seus impostos em
dia e aguardam esse beneficio
há mais de 20 anos, que beneficiarão mais de 40 famílias que
hoje sofrem com o estado dessas
ruas, sendo imprescindível o
início do asfalto. As guias e
sarjetas já foram instaladas e
essas pessoas merecem atenção
e resposta positiva do Poder
Público, com o início das obras
o mais breve possível”, disse o
vereador Magrão.

Assessoria

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

Após ter contribuído para
a vinda do asfalto da Travessa
das Palmeiras, na Vila São
Benedito - que teve início na
última sexta-feira, dia 21 de
agosto -, o vereador Magrão
(PPS) iniciou uma luta pela pavimentação asfáltica das ruas
Raposo Tavares e Euclides da
Cunha, ambas no bairro Terra
dos Ipês I e da Avenida Um,
no bairro Liberdade III, que
interliga o bairro ao Jardim
Carlota.
Logo que assumiu o mandato em 2013, o parlamentar vem
requerendo ao Executivo, as
providências para asfaltar essas
ruas e avenida, as únicas carentes deste benefício. Em fevereiro de 2013, após reunião com
moradores das ruas citadas,
Magrão protocolou a Indicação
nº 117/2013, pleiteando a pavimentação e, posteriormente,
apresentou os requerimentos
nºs 1.850/2013, 98/2014,
744/2014, 2.480/2015.
Ainda em 2014, foi aprovado, por unanimidade, o
requerimento nº 2.326/2014
do vereador Magrão, através
do qual ele pleiteou a pavimentação asfáltica da Avenida

D i v i s ã o d e C o m u n i c a ç ã o : Robson Luís Monteiro (MTb 18.021) - (12) 3644-2275 - i m p r e n s a @ c a m a r a p i n d a . s p . g o v . b r
d e I m p r e n s a P a r l a m e n ta r : Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783) - (12) 3644-2279 - c o m u n i c a c a o @ c a m a r a p i n d a . s p . g o v . b r

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO
DO ARRESTO EM PENHORA
Processo 0501696-52.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Parte Ativa: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva:
N Pinda C Prado U D Imob. 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 DO(A)(S)
EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/
Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)
(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital,
por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco)
dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s)
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de
ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) seguinte bem: 01 (um) imóvel da quadra N, lote
19, inscrição municipal NE 15.11.01.040.000 em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o
ARRESTO EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S) do prazo para interposição de embargos,
que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste Edital.
Executado: N Pinda C Prado U D Imob Ltda
Documentos da Executada: CPF: 22511707829
Execução Fiscal nº: 0501696-52.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Valor da Dívida: R$ 731,25
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 19 de maio de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S)
QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BAC
EN JUD
Processo nº:
0500854-72.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Parte Ativa: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva:
Helainy Campos Monteiro Silva
EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO da(s)
EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhes move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas
pelo Sistema BACEN JUD, por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para, se
o caso, oferecer(em) EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o
decurso do prazo de 30 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para
que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos
11 de agosto de 2015.
Executada: Helainy Campos Monteiro Silva
CPF: 162.727.318-25
Execução Fiscal nº: 0500854-72.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Nº da CDA: 11752010, 259912011, 311452012, 35032013, 35042013, 359822011, 411192011,
5092010
Valor da Dívida: R$ 1.287,22
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 209/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras,
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 209/15,
referente à “Aquisição de gás de cozinha para atendimento da alimentação escolar nas
unidades escolares do Município de Pindamonhangaba conforme termo de referencia”, 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, 26 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº 221/2015
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. 221/15, referente
à “Aquisição de aparelhos projetores Datashow para o departamento de assistência social
e setores”, com encerramento dia 16/09/15 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, 26 de agosto de 2015.
PREGÃO Nº 222/2015
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. 222/15, referente
à “Aquisição de veículo tipo furgão, cor branca, zero km, ano/modelo 2015 aplicação
Almoxarifado da Saúde”, com encerramento dia 16/09/15 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, 26 de agosto de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - CNH-Carteira Nacional de Habilitação profissional;
09 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).
Dia 03/09/2015 às 16:00 horas
MOTORISTA ESPECIALIZADO
10º LUCAS DE CARVALHO DOS SANTOS FARIA
RUA CARLOS DOS SANTOS GOMES, 83 – CÍCERO PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-590
EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Termo de Retirratificação – convênio 05/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de
Assistência Social / Associação Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba”
Objeto: alteração cláusulas segunda, terceira, quinta e sexta, excluindo das mesmas o
termo Departamento de Cultura.
Data de Assinatura: 18/08/2015

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP.
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416/3642-3316 - Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
É feita a presente INTIMAÇÃO por edital de CARLOS ANTONIO CAMPOS SAN-TOS, em virtude
do mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados, nas vezes em que foi procurado,
encontrando-se em local incerto e não sabido, e atendendo ao requeri-mento do credor fiduciário,
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., devendo Vossa Senhoria comparecer a
essa Serventia, no endereço supra, das 09:00 às 16:00 horas, para efetuar o pagamento da
importância em mora, além das despesas de intimação e posta-gens, publicação do presente edital
e emolumentos da qual é devedor, em decorrência de atraso no pagamento das prestações relativas
ao Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel com Caráter de Escritura Pública, com
Recursos Advindos do Sistema de Consór-cio e Pacto Adjeto de Constituição e Alienação Fiduciária
em Garantia sob nº 00011/044, firma-do em 25/02/2008, registrado sob nº 06, na Matrícula nº 39.062,
neste registro imobiliário, tendo por objeto o imóvel situado na RUA ANA ANDRADE VILELA nº 450,
RESIDENCIAL ANDRADE, PINDAMONHANGABA-SP. O prazo para pagamento da dívida é de 15
(quinze) dias, a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena de rescisão contratual e
consolidação da propriedade do imóvel na pessoa do credor/requerente.
Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2015.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR - Oficial Registrador -

Pindamonhangaba, 25 de agosto de 2015.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle SEOB-015/2015
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr.Ademir Castro Junior, para
que tome ciência do TERMO DE EMBARGO nº 013/2015 e o AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA nº 490/2015, lavrados em função de obra sendo executada sem
projeto aprovado junto a Prefeitura em terreno situado á Rua Amácio Mazzaropi, nº 245,
infringindo assim o artigo 209 do Código de Edificações de Pindamonhangaba, tendo
como prazo para recurso 05 (CINCO) dias úteis a contar da data desta publicação em
atendimento e conformidade com o disposto em Lei.
LUIS PAULO MENDES NUNES
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO
DO ARRESTO EM PENHORA
Processo nº:
Classe: Assunto:
Parte Ativa:
Parte Passiva:

0501699-07.2014.8.26.0445
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
N Pinda C Prado U D Imob 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
DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de
30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões)
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de
dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a)(s)
executado(a)(s) relacionado(a)(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO
do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu
inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção
monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de ser convertido o ARRESTO
efetuado sobre o(a)(s) seguinte bem: 01 (um) imóvel localizado na Rua Luiz Otávio, 87,
Laerte Assunção, Moreir César, inscrição municipal NE 15.11.01.016.000 em PENHORA.
Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S)
do prazo para interposição de embargos, que é de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem
após o decurso do prazo deste Edital.
Executado: N Pinda C Prado U D Imob Ltda
Documentos da Executada: CPF: 22511707829
Execução Fiscal nº: 0501699-07.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Valor da Dívida: R$ 1.121,65
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 19 de maio de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S)
QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BACEN JUD
Processo nº:
0500922-22.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Parte Ativa: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva:
Francisco Tiago dos Santos
EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO da(s)
EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhes move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas
pelo Sistema BACEN JUD, por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para, se
o caso, oferecer(em) EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias, iniciando-se a contagem após o
decurso do prazo de 30 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para
que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos
11 de agosto de 2015.
Executada: Francisco Tiago dos Santos
CPF: 741.129.708-97
Execução Fiscal nº: 0500922-22.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Nº da CDA: 29692011, 314732012, 35702013
Valor da Dívida: R$ 1.043,61
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S)
QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BAC
EN JUD
Processo nº:
0500952-57.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Parte Ativa: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva:
Urbanizadora Jardim Yassuda
EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO
da(s) EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhes move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto
e não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre as
quantias bloqueadas pelo Sistema BACEN JUD, por intermédio do qual fica(m) intimada(s)
de seu inteiro teor para, se o caso, oferecer(em) EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias,
iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 30 dias deste edital. E, para que chegue
ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se
o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 11 de agosto de 2015.
Executada: Urbanizadora Jardim Yassuda
CNPJ: 02.246.512/0001-68
Execução Fiscal nº: 0500952-57.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Nº da CDA: 11152013, 220262011, 325092012
Valor da Dívida: R$ 771,96
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

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

Dia 03/09/2015 às 15:00 horas

Dia 03/09/2015 às 14:30 horas

BIÓLOGO

ENGENHEIRO

16º JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA
RUA LUIZA MIGOTO VARALLO, 29 – JARDIM SANDRA MARIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12081-100

15º JOSÉ ROBERTO DA SILVA
AVENIDA DARCY VIEIRA MARCONDES, 598 – VISTA ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12442-010

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação dos filhos (de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade dos filhos (de 6 a 14 anos).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua
Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar
certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia 03/09/2015 às 14:00 horas

Dia 03/09/2015 às 15:30 horas

BORRACHEIRO

AUXILIAR DE CLASSE

1º REINALDO DE SOUZA
RUA TININGA, 191 – MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-510

26º ALINE BUENO RIBEIRO DOS SANTOS
RUA CAP. ANTONIO MARCONDES DO AMARAL, 308 – ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-260

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

QUINTA-FEIRA

pindamonhangaba

27 de agosto de 2015

variedades
Tribuna do Norte

Luana Camarah faz show sábado
A cantora Luana Camarah e a Banda Turnê
são as principais atrações da ‘Balada Retrô’ da
Ferroviária, que acontece
neste sábado (29), a partir das 22 horas.
Luana Camarah deve
executar grandes sucessos do rock nacional e
internacional.
Natural
de Taubaté, ela sempre
fez shows em Pindamonhangaba, e ficou nacionalmente famosa após
sua participação no programa The Voice Brasil,
da Rede Globo, em 2013.
Ela fez parte do time do
Lulu Santos da 2ª temporada do programa, e a sua
primeira apresentação foi
“Highway To Hell”, dos
australianos do AC/DC.
O evento ainda terá os

DJs Adriano K (Ferroviária), Serginho (Literário),
que prometem animar a
pista com vários hits das
últimas décadas.
Segundo o presidente
da Ferroviária, José Celso Pupio, a ‘Balada Retrô’
deve ser uma das melhores da região. “Nossa intenção é repetir o sucesso
dos eventos anteriores e
proporcionar uma festa
com qualidade, sem superlotação e com segurança ao público”, afirmou.
Os ingressos estão à
venda na secretaria do
clube, loja Neto Jeans e
Ponto do Óleo, e custam
R$ 20 (não associado) e
R$ 10 (associado) – preço promocional para o
primeiro lote, quantidade
limitada.

Divulgação

Repertório inclui clássicos do rock internacional e hits de bandas nacionais

Escola da Família comemora
aniversário com atividades
O Programa Escola da
Família comemorará o
12º aniversário em Pindamonhangaba, com diversas ações culturais e artesanais, neste sábado (29),
a partir das 10 horas, no
Largo do Quartel.
Dentre as atividades haverá exposições dos trabalhos feitos nas escolas, oficinas de artesanatos como
peso de porta com flor de
feltro, porta-treco de caixa
de leite, revestimento decorativo em garrafa, tulipa
de feltro, fruta de tecido,
porta-recado de imã de geladeira, além de apresentações de dança bandas.
A população poderá também aferir a pressão arte-

Abertura do curso para
árbitros será nesta quinta
Divulgação

A Liga Pindamonhangabense de Futebol e a Safesp – Sindicato dos Árbitros de
Futebol de São Paulo
realizarão um curso
de árbitros na cidade,
nesta quinta-feira (27),
às 19 horas, na Escola

Técnica João Gomes de
Araújo.
As aulas teóricas serão realizadas às quintas-feiras e as práticas
aos sábados. O curso
está previsto para ser
realizado de 27 de agosto a 12 ou 15 de outubro.
Fernando Navarro

Curso é
aberto a
homens e
mulheres
Evento contará com várias apresentações culturais no Largo do Quartel
rial e fazer reflexoterapia.
Toda a programação
do aniversário é gratuita

e aberta ao público. A realização é da Diretoria de
Ensino da região de Pin-

damonhangaba com apoio
da Prefeitura de Pindamonhangaba.

Concurso Fitness abre inscrições
Aiandra Alves Mariano
***
Já estão abertas as inscrições para o Concurso Garoto e Garota Fitness Pindamonhangaba 2015. A novidade neste ano é que podem
participar alunos de todas as academias da cidade e não apenas da academia que está organizando o evento.
Para se candidatar, basta ter mais de 18
anos e gostar de praticar atividades físicas,
principalmente musculação. As inscrições seguem até o dia 28 de setembro e não há taxa
de inscrição.
O concurso será no dia 8 de novembro, no
centro comunitário do Araretama.
Os vencedores ganharão contrato com um
loja de suplementos, para serem garotos propaganda por um ano e um ano de suplementação, além de diversos outros brindes. Os três
primeiros colocados irão representar Pindamonhangaba no concurso Garoto e Garota Fitness São Paulo.
O vencedor do concurso em 2014, Anderson Aparecido, foi até as finais da fase estadual
do concurso, ficando com a 28ª classificação
entre 90 candidatos.
As inscrições podem ser feitas na Academia
Alan Assis, que fica na rua João Batista Foroni, 60, no Araretama. Mais informações pelo
whatsapp 12-99243 1358, com Alan Assis.

Divulgação

Concurso mudou a vida do vencedor

Gabriela Monique e organizador Alan Assis

Anderson Aparecido, de 21 anos,
sempre gostou de
exercícios físicos e
treina em academia
desde os 17 anos.
Até o ano passado
exercia a profissão
de caldeireiro numa
multinacional e nunca
havia participado de
nenhum concurso de
beleza fitness.
Quando as inscrições foram abertas,
ele foi incentivado por
amigos a participar e
se inscreveu. Passou
a dedicar três horas
por dia à musculação,
perdeu gordura e ganhou massa muscular.
Após vencer a
fase municipal e se
classificar para as
finais da fase estadual, Anderson passou
a se interessar mais
pela atividade física.
“Antes eu via a academia como um hobby
e não acreditava em
grandes mudanças

físicas apenas com exercício”, relembra.
Com a nova paixão pelos treinos diários, Anderson deu
uma guinada na sua vida. Prestou vestibular e passou a estudar Educação Física. Pediu demissão de seu emprego e hoje
trabalha como estagiário e instrutor de musculação em três
academias da cidade. “Eu amo o que eu faço e consigo me
sustentar fazendo o que me dá prazer. Além disso, é muito
importante poder contribuir para melhor a qualidade de vida
das pessoas”, ressalta.
Divulgação

Anderson Aparecido venceu a primeira edição

