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

Os moradores do loteamento Karina/Ramos, em
Moreira César, receberam a
cobertura da quadra “Norival Nogueira Júnior (Ki-Suco)”, na quarta-feira (26).
O homenageado ‘Ki-Suco’ agradeceu pela cobertura na quadra e disse que a
obra é uma grande conquista para os moradores do
Karina/Ramos. O prefeito
de Pindamonhangaba destacou os investimentos em
infraestrutura esportiva e
ressaltou que o local oferece
abrigo do sol e da chuva. “É
a quinta cobertura de quadra que inauguramos, dando a oportunidade para as
pessoas da comunidade de
praticarem esportes e atividades com conforto e segurança, e a iluminação ainda
permite que a quadra seja
utilizada à noite”, aﬁrmou.

Prefeito, homenageado e autoridades durante a inauguração
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Pinda abre inscrições para
2ª etapa da Corrida de Rua
Os interessados em disputar a II Etapa do Circuito Corrida de Rua, que não
participaram da prova inaugural, devem
fazer inscrições a partir de segunda-fei-

ra (31), no Centro de Treinamento Luiz
Caloi. A segunda corrida vai ocorrer no
Vale das Acácias, dia 5 de setembro, e
será noturna.
ESPORTES 12
Divulgação
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ESTUDANTES
DE PINDA
DESENVOLVEM
TRABALHO NA
BOVESPA
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MELHOR IDADE
DISPUTA
TORNEIO NO
‘JOÃO DO PULO’
ESPORTES 12

ACADEMIA DE
LETRAS VAI
HOMENAGEAR
EUTERPE

TRABIJU ‘SEDIA’
COMPETIÇÃO
DE BICICLETA
ESPORTES 12

PÁGINA 6

Nova ponte facilita travessia de
moradores em Moreira César
Divulgação

Ponte ﬁca próxima à divisa com Roseira

Inaugurada na quartafeira (26), a nova ponte do
Ribeirão dos Surdos, localizada na estrada Pirapitingui,
garante facilidade aos moradores de Moreira César na
região próxima à divisa com
Roseira.
Durante a inauguração, o
prefeito de Pindamonhangaba ressaltou que as grades
metálicas nas laterais e toda
construção em concreto oferecem infraestrutura e segurança às famílias que utilizam a ponte para travessia
do ribeirão.
PÁGINA 3

PROERD FORMA
MAIS 530 ALUNOS
NO DISTRITO

O Proerd – Programa
Educacional de Resistência
às Drogas e à Violência – da
Polícia Militar – vai formar
mais 530 alunos nesta sexta-feira (28). A cerimônia
acontece às 10 horas no Centro Esportivo “Zito”, com
estudantes da Vila São José,
Terra dos Ipês II, CDHU Cícero Prado, Liberdade, Vale
das Acácias, Padre Rodolfo
e Mantiqueira.
PÁGINA 9
PREVISÃO DO TEMPO
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DITORIAL
Certo é certo

Empregadas domésticas têm
direito ao Seguro-Desemprego

A

resolução que regulamenta procedimentos para habilitação e concessão
de Seguro - Desemprego para empregados domésticos dispensados sem justa causa
foi aprovada pelo Codefat - Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - na
quinta-feira (27) e deve ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União.
O objetivo é prover assistência financeira
temporária, além de auxiliar o trabalhador dispensado na busca ou preservação do emprego
com ações integradas de orientação, recolocação
e qualificação profissional.
Nada mais justo, afinal, o trabalhador doméstico deve ter os mesmos direitos de membros de
outras classes. Aliás, tem é que ser muito valorizado, pois são eles que deixam sua ‘casa em dia’.
O Seguro-Desemprego do empregado doméstico corresponderá a um salário mínimo e será
concedido por um período máximo de três meses, de forma contínua ou alternada, a cada período aquisitivo de 16 meses, contados da data
da dispensa que originou a habilitação anterior.
Para usufruir do benefício, o doméstico deve
ter trabalhado por pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses que antecedem à data da dispensa
que deu origem ao requerimento do Seguro-Desemprego; não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário de prestação continuada
da previdência social, exceto auxílio-acidente e
pensão por morte; e não possuir renda própria
de qualquer natureza, suficiente à sua manutenção e de sua família.
A dúvida que fica aos trabalhadores, e que
possam vir a ser desempregados, é se a lei vai
funcionar de fato, pois várias resoluções e regulamentações em prol da categoria têm naufragada nos últimos anos, ainda que em determinados quesitos tenha existido êxito.
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ALLEY ANDERSON – Jovem e
talentoso músico de Pinda, especializado em teclado e violão com voz.
Apresenta-se em casamentos, restaurantes, pizzarias e eventos diversos. Contato tel (12) 98847-2040.
ANJINHO DO VALE - Agenda do fim de semana: 28/8 (sexta
- 14h) – Lar Irmã Terezinha Pinda.
29/9 (sábado 18h30) – CCI Pinda. 30/8 (18h30) – Forró do Sílvio
Taubaté.
ARENA 101 Pinda: 29/8 (sábado) – Noite do Carro Cheio. Banda
Arena, e Alexandre & Adriano. 18/9
(sexta) – Marcos & Belutti. 23/10
(sexta) – Racionais Mcs.
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS Guará: 29/8 (sábado) – Baile dos Aniversariantes. Banda Nova
Dimensão.
CENTRO DE CONVIVÊNCIA
do Idoso (CCI) Pinda – 29/8 (sábado 18h30) – Anjinho do Vale. Para
pessoas a partir de 50 anos. Sócios
não pagam e não-sócios R$ 10 por
baile . tel (012) 3645-2361.
CERVEJARIA DO GORDO
Lorena: 29/8 (sábado – das 15 às
24h) – Sunset. Alok. Flowe & /Zeo.
Illusi Onze Via Dutra, divisa Guará/
Lorena.
CHICK NA ROÇA Taubaté:
30/8 (domingo - 19h) - Bandas Rodeio e Arena.
CLUBE DA VILA São Benedito realiza mais um baile no Recinto
São Vito (Moreira César) em agosto: 30/8 – Spaço Musical. Tel (12)
3642-2087.
CLUBE DO VAQUEIRO de Ro-

seira: Banda ao vivo todo sábado.
Dj Toni Balada. Elas free até meia
noite. Tel (3641-2424.
CLUBE DO LAZER Taubaté:
Quarta-feira: Banda ao vivo. Domingo (20h) 30/8 – Raio X. O atual
presidente do clube é Adir José de
Abreu. Tel. 3633-5389 e 3011-0400.
CREIX TÊNIS CLUBE de Tremembé “Creix:
29/8 (sábado) –
Bruno & Hyago. Mesas livres. 5/9
(sábado) – Baile da Primavera. Banda Definisom. Free dancer e caldinho. Tel (12) 3674-2413.
ESTÂNCIA SERTANEJA Caçapava: 28/8 (sexta) – Ladie’s Fest.
Rodrigo Ferri “Rodrigão”. 29/8 (sábado) – Festa Playboy. Rafael Augusto e Mc Tati Zaqui. Via Dutra,
Aparecida.
FERROVIÁRIA Pinda: Som ao
vivo no deck da piscina - sexta-feira: 28/08 - Bruno & Hyago. Tel (12)
2126-4444.
FERROVIÁRIA Pinda: Neste sábado - 29/8 – Retrô na Ferrô.
Luana Camarah e Banda Turne. Djs
Adriano K e Serginho. Ingressos à
venda até sábado na hora do evento.
FERROVIÁRIA Pinda: 13/9
(domingo 10h) – Pagode com churrasco. Grupo Sou do Samba. Feira
de adoção de animais e atividades
físicas.
FESTA DE MOREIRA CÉSAR:
De 4 a 13 de setembro na paróquia
São Vicente de Paulo, em Moreira
César. Além da parte litúrgica, haverá também shows grátis toda noite,
no Palco de Eventos Santa Rita: 4/9
– Sexta – feira - 20h30 – Antônio
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Alunos da escola José Wadie Milad
participam de desafio na Bovespa
Quatro estudantes da
3ª série do Ensino Médio
da escola EE Prof. José
Wadie Milad participam
da quarta etapa do Desafio BM&FBovespa, neste
sábado (29), na sede da
Bovespa, em São Paulo.
Os alunos Rodrigo
Aoki, Rúbia de Oliveira,
Jaykel de Jesus, Simara
Rocha e Christian Dome
foram os únicos inscritos
para o desafio, em toda a
RM Vale.
O desafio é a uma competição educativa que explica aos participantes, na
teoria e na prática, como

Divulgação

funciona o mercado de
ações. Podem participar
alunos de todas as escolas,
públicas e particulares do
Estado de São Paulo.

Após a quarta eliminatória haverá outras duas,
no dia 29 de setembro e
a final em 14 de outubro.
Serão cinco ganhadores

e cada estudante receberá um produto da linha
Apple, e a escola, um notebook e uma impressora
multifuncional.

Domingo tem Hip Hop na ‘praça da cascata’
Divulgação

A primeira competição de
danças urbanas, Pinda Battle
2015, será realizada na praça
Monsenhor Marcondes, neste domingo (30) das 13 às
18 horas. Haverá batalhas
de Breaking e Allstyle 1 vs 1,
apresentações dos grupos: Impacto H2, Conexão 3D, Instintos Urbanos e King Step Crew,
além dos jurados: Bugs, Kmada e José F. Silva. No evento,

também será divulgado a ida
de um dos professores do Projeto Saindo Das Ruas, Juliano
Nunes, para uma competição
na Argentina, representando a
cidade e o Brasil, entre os dias
4 e 6 de setembro.
Para encerrar, haverá apresentação do grupo Instintos
Urbanos, formado por professores e alunos do Projeto Saindo Das Ruas,.

Igreja Batista reúne jovens para exibição do filme
A Primeira Igreja
Evangélica Batista de
Pindamonhangaba, realiza neste sábado (29),
às 19h30, o Encontro
de Jovens e Adolescentes em comemoração ao
Mês da Juventude Batista.
Durante o evento, haverá adoração e louvor
ao Senhor Deus, momentos de comunhão e

exibição do filme “O Peregrino: Uma Jornada
para o Céu”. Como livro,
é a segunda obra literária mais lida no mundo,
atrás da Bíblia Sagrada.
O clássico escrito por
John Bunyan conta a
história de um jovem
peregrino chamado simplesmente de Cristão,
atormentado pelo desejo
de se ver livre do fardo

pesado que carrega nas
costas, segue sua jornada por um caminho estreito, indicado por um
homem chamado Evangelista, pelo qual se
pode alcançar a Cidade
Celestial.
Na narrativa, todos
os personagens e lugares que o peregrino se
depara levam nomes de
estereótipos como: Hi-

pocrisia, Boa-Vontade,
Sr. Intérprete, Gigante
Desespero, A Cidade da
Destruição e O Castelo
das Dúvidas, consoante
os seus estilos, características e personalidades.
O evento é aberto
ao público. A Primeira
Igreja Evangélica Batista
da cidade está localizada
na Travessa Marquês do
Herval, 96, centro.

“.. QUANDO SE TEM UM AMOR ESCONDIDO... Tento esquecer te
digo baixinho, não sei se vou voltar, mas nada prende mais que um
carinho, já vou te procurar....” – Fagner

João Paulo Ouverney

Marcos e Tiago. 5/9 – Sábado – Banda Bellator. 6/9 – Domingo – Almir
Rogério. 7/9 – Segunda-feira – Banda Rota Nacional. 8/9 – Terça-feira
– 20h30 – Sheila Balbo e Banda. 9/9
– Quarta-feira – André e Andressa.
10/9 – Quinta-feira - –Só Pra Recordar. 11/9 – Sexta-feira –Miranda e
Souza Netto. 12/9 – Sábado – Show
Trio AZ. 13/9 – Domingo - Marciano.
FESTA DE MOREIRA CÉSAR:
6/9 (domingo 22h): Baile da Festa
no Recinto São Vito em dois ambientes: 1 – Balada Retrô. 2 – Miranda e Souza Netto.
HÍPICA PARAÍSO Taubaté:
Toda terça-feira (20) – Modão sertaneja.Toda quinta - Quinta Sertaneja. Todo sábado – Banda ao vivo.
Informações e lista vip com Danni:
99232-5488 (Whatsapp).
MANGUERÃO Pinda: Bailão
sertanejo/forró toda sexta-feira:
28/8 (sexta) – Banda Nova Dimensão. O ingresso custa R$ 10
preço único. 6/9 (domingo 12h)
– Costela no Chão. R$ 30 por
pessoa. César Barbosa & Luciano. Telefone para contato: (012)
99708-2011.
MUNDI Taubaté: 29/8 (sábado) – Pedro Henrique & Matheus.
06/9 (domingo) – Grupos Percepção + Nossa Amizade.
MUTLEY Taubaté: 28/8 (sexta) – Luana Camarah. 29/8 (sábado) – R Felipe Burns. 25/9 (sexta) – Festa à Fantasia.
ÓBVIO CHOPERIA Pinda:
28/8 (sexta) – Os Fungos Cubenses. 29/8 (sábado) – Black Sa-

bbath. Banda Ethernal Sabbath.
ÓPERA MIX Pinda: 28/8 (sexta) – André Martins e Banda Espora. 29/8 (sábado) – Micareta.
Banda Espora e BandAbala.
PAINEIRAS
COUNTRY
CLUB Pinda: 12/9 (sábado) – A
Festa. Bandas Serial Funkers e
1.000 Volts. Marcus Oliveira.
PINDABAR Pindamonhangaba: Quarta - O melhor do sertanejo ao vivo. Quinta – Videokê. Elas
vip até 23h. Sexta (28/8) – Grupos
Façanha com abertura do Grupo
Simples Kadência. Eles R$ 20 e
elas R$ 10. Segunda Sertaneja.
Banda ao vivo.

RANCHO SANTA FÉ Aparecida: 28/8 (sexta) – Banda 8 Segundos. Telefones (12) 3105-1663 e
(12) 9 8290-1723 Whatsapp.
RECANTO CAIPIRA Pinda,
no Sindicato Rural: 11/6 (quinta) –Niltinho dos Teclados. 27/8
(quinta) – Marrom. 29/8 (sábado) – Trio Voz de Ouro. Tel. (12)
99775-0389.
RESTAURANTE
COLMEIA
Pinda. Almoço com música ao vivo
todo domingo e som ao vivo quartas-feiras com Yolanda Vinagre, Zé
Bé Filho e Silvinho Vasques. Telefone (12) 3652-2120.
RODEIO LORENA: 3/9 (quin-

ta) – Banda Chapéu Brasil. 4/9
(sexta) – Banda 8 Segundos. 5/9
(sábado) – Sacode a Poeira. 6/9 (domingo) – Vanessa Martins. Ao lado
da Yakult.
SILVEIRAS FESTA DO TROPEIRO: 28/8 (sexta) – Os Galegos
e Banda Dallas. 29/8 (sábado 13h)
– Sax Som, Banda Vilage e Mr. Sound, na praça da Matriz. 29/8 (sábado 22h) – Los Vacas e Pralana. 30/8
(domingo) – Julio César & Renan,
Fábio Satim, Té Silveira & Drumon
VIA GARDEN VALE SHOPPING Taubaté: 26/9 (sábado) –
Show Cabaré. Leonardo e Eduardo
Costa. Bairro Estoril.

DESTAQUE DA SEMANA
Estão à venda os ingressos para a
“Balada Retrô na Ferrô”, que acontece dia 29 de agosto, sábado, às 22h,
na Ferroviária. A atração principal é
o show ao vivo de Luana Camarah e
Banda Turnê trazendo os grandes sucessos do pop rock nacional e internacional dos anos 80 e 90. Na pista com
os melhores sucessos do dance, rock e
eletrônico, os DJs Adriano K (Ferroviária), Serginho (Literário).
Os ingressos estão à venda no
clube, Neto Jeans e Ponto do Óleo. O
primeiro lote já está chegando ao final
e custa R$ 20 (não associado) e R$ 10
(associado). Sábado os preços serão
reajustados. As mesas podem ser reservadas por R$ 30.
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Padaria Artesanal
do ‘Campinas’ forma
primeira turma
Pindamonhangaba certificou
19 alunos do curso de Padaria
Artesanal, oferecido no bairro
das Campinas, na noite de quarta-feira (26). A solenidade ocorreu na sede do projeto e contou
com a presença de autoridades
do município, representantes
do Fundo Social do Estado, formandos e convidados.
A cidade conta, atualmente,
com três polos da Padaria Artesanal, projeto desenvolvido por
meio de parceria entre a Prefei-

tura, Fundo Social de Solidariedade do município, Governo do
Estado de São Paulo e Fussesp
- Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo.
O formando Laerte Carlos
Evaristo afirmou que o curso foi
de muita valia, principalmente a
parte técnica, porque já trabalha
com pães. “Para mim, foi muito
útil e favoreceu o crescimento
dos produtos que eu já faço para
vender. Acho que a população
deveria aproveitar oportunida-

des como essa para se capacitar”, disse.
A representante da presidente do Fussesp, Georgia Seródio,
agradeceu a Pindamonhangaba
pela parceria. “Há três meses,
na inauguração da Padaria Artesanal do bairro das Campinas,
foi a primeira vez que representei a dona Lu Alckmin. Por isso,
tenho um carinho especial por
essa turma. No Fundo Social,
dizemos que lidamos com gente
e com sonhos, e realizar hoje o
Divulgação

Prefeito entregou certificado para formandos
sonho de todas essas pessoas é
muito emocionante”, declarou.
O prefeito de Pindamonhangaba parabenizou os formandos
e agradeceu ao Estado pela parceria. “Estou muito feliz por colaborar com a transformação de
vida dessas pessoas que aprenderam um novo ofício. Hoje em

dia, todas as profissões exigem
qualificação e estamos preparando a população para conquistar
seu espaço no mercado de trabalho. Agradeço a presidente do
Fundo Social estadual, Lu Alckmin, por esse belíssimo projeto
e pela parceria de sucesso com o
nosso município”, enfatizou.

FormAndos nA PAdAriA
ArtesAnAl do BAirro dAs CAmPinAs:
Aguinaldo de Paula Bueno - Alcidéia Soares da Silva - Ana Maria
Alves de Castilho - Benedito Moreira Filho - Carlos Alberto dos Santos - Débora Aparecida dos Olegário - Dulcineia Benedita Pereira Helena Ferreira de Castilho - Joana Gregório de Souza Silva - Laerte
Carlos Evaristo - Lívia Kathleen Aparecida Pereira - Maria Madalena
Olegário - Marilda dos Santos - Papoula Mariano Calvo - Patricia
Fernandes de Lima do Carmo - Rany Mariano Nascimento - Raquel
Flauzino da Mota - Simone de Lima Silva - Sérgio Moreira Miranda

Divulgação

Produtos das aulas de Padaria Artesanal

Formandos receberam certificados das mãos das autoridades

Equipe de saúde realiza
atividades em parceria
com escola municipal
Os alunos da escola municipal Arthur de Andrade participaram de uma atividade com as
agentes comunitárias de saúde
na última terça-feira (25). Eles
receberam informações sobre
compostagem, adubo e plantio.
Já na quinta-feira (27), houve
apresentação de esquete teatral
sobre alimentação saudável.
Esta ação envolveu todos os
alunos e é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Saúde
e Assistência Social e Secretaria
de Educação e Cultura.
Este trabalho foi desenvolvido por meio de um convite

Prefeitura inaugura ponte
do Ribeirão dos Surdos

da equipe da unidade escolar e
integra a 4ª Mostra de Projetos
Arthur de Andrade. Os alunos
participaram dos projetos Sustentabilidade e Alimentação
Saudável. O encerramento das
atividades será nesta sexta-feira
(28), no período da manhã às 10
horas; à tarde, às 15 horas.
De acordo com uma das
agentes comunitárias, esse trabalho com as crianças é muito
importante porque eles pegam
as informações e levam para
casa e acabam cobrando os pais
sobre os alimentos que não estão recebendo.

A Prefeitura de Pindamonhangaba inaugurou, na quarta-feira (26), a nova ponte do
Ribeirão dos Surdos, que 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 segurança 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.
O representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais,
Orlando Gregório da Silva,
agradeceu à Prefeitura pela
melhoria. “A nova ponte é mais
segura e vai facilitar o transporte das produções rurais da
região. Agradecemos à Prefeitura de Pindamonhangaba pelo
investimento aqui e nas estradas

Divulgação

Divulgação

Os trabalhos realizados em parceria oferecem muitos
benefícios à população

e pontes da área rural”, afirmou.
O prefeito de Pindamonhangaba explicou os benefícios da
nova ponte. “A área rural precisa de apoio e pontes como esta
valorizam a região e as propriedades do entorno, ajudando
a manter o homem no campo.
Antes, a ponte era de madeira
e sempre necessitava de manutenção. Agora, está mais segura,
facilitando o deslocamento dos
moradores e trabalhadores das
duas cidades”, destacou.

Desenlace da fita marcou a inauguração da ponte
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Vereador Ricardo
Roderley Miotto conﬁrma: Carreta Dr. Marcos Aurélio persiste
Piorino reivindica mais do “Programa Mulheres de Peito” na luta pela implantação do
atividades no Castolira chega ao município em setembro PSF no Alto do Cardoso

VEREADOR RICARDO PIORINO

psíquico e intelectual das
crianças e dos jovens, além
de proporcionarem maior
tranquilidade aos pais e
mães que trabalham fora.
“Estamos pleiteando
junto à Administração
Municipal a criação desse
projeto, com a participação
de profissionais capacitados, buscando dar maior
qualidade de vida a essa juventude e, ao mesmo tempo,
incentivando e estimulando
a alcançarem o sucesso”,
finalizou Ricardo Piorino.
Operação
tapa-buracos
O vereador Ricardo
Piorino continua insistindo
na continuidade da “operação tapa-buracos” nas
ruas e avenidas da cidade,
atendendo, desta forma, as
constantes reclamações que
vem sendo apresentadas.

vez atender essa solicitação. “O
desenvolvimento do programa
poderá salvar a vida de muitas
mulheres. O câncer da mama
é o tipo que mais acomete as
mulheres em todo o mundo. A
maior chance de cura é por meio
do diagnóstico precoce. Por isso,
a importância de informar a
população”, explica o vereador
Roderley Miotto.
Após essa passagem por
Pindamonhangaba, Roderley
está solicitando ao Prefeito e
à Secretária Sandra Tutihashi
que analisem a possibilidade da
carreta ficar também alguns dias
no Distrito de Moreira César,
para que haja o atendimento
para as moradoras dos bairros
da região que, muitas vezes, não
possuem condições de virem
até a cidade. “Espero que este
pedido também seja atendido”,
finalizou o vereador.

DE

VEREADOR
R O D E R L E Y M I O TT O

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

C O M U N I C A Ç Ã O /CVP

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
protocolou um requerimento
cobrando do Executivo mais
agilidade na conclusão das
obras e entrega das instalações
do Parque da Cidade, pois é
uma área arborizada e com o
início da primavera e do verão,
e o clima propício, com certeza, haverá um grande fluxo de
pessoas praticando exercícios
no parque, bem como passeios.
Aproveitando, o vereador
pede a urgente instalação de
sanitários e bebedouros na
pista de caminhada do Parque
da Cidade, onde a população já
procura para a prática de exercícios físicos, bem como uma
guarda patrimonial contínua
para oferecer mais segurança
para a população.
Outro pedido feito pelo
vereador Professor Osvaldo é
a instalação de um playground
e uma AMI - Academia da Melhor Idade, nas proximidades

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

DE

providências junto ao departamento competente,
para que sejam realizados
estudos visando a colocação de obstáculos, tipo
tachão, no trecho de acesso
da rua Dr. Campos Sales
com a avenida Dr. Francisco Lessa Júnior (Via
Expressa) e a rua Álvaro
Pinto Madureira.
Martim Cesar alega que
os veículos que vem na rua
Dr. Campos Sales sentido
centro não estão respeitando a sinalização vertical,
que proíbe a conversão à
esquerda, que dá acesso
à avenida Dr. Francisco
Lessa Júnior e a rua Álvaro
Pinto Madureira, colocando em risco a segurança
dos pedestres, ciclistas e
motoristas que transitam
neste local.

ASSESSORIA

O vereador Martim Cesar (DEM) enviou solicitação ao Prefeito Vito Ardito,
pedindo providências para
que sejam realizados estudos visando a colocação de
redutores de velocidade na
rua Senador Dino Bueno, no
trecho a partir do cruzamento de acesso para o DSM e
Crispim, até as proximidades do Bar Piracuama. O vereador justifica seu pedido
uma vez que o trânsito de
ônibus e caminhões nesta
via é intenso, colocando
em risco a segurança de
pedestres e ciclistas que
transitam pelo local.
Trânsito na
Campos Sales:
conversão proibida
Outro pedido do vereador Martim Cesar ao
Prefeito Vito Ardito é de

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

VEREADOR MARTIM CESAR

SSESSORIA DE

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

da pista de caminhada e, ainda,
a manutenção da iluminação
pública em toda sua extensão.
Alagamento no Santana
Outro requerimento reiterado pelo vereador Professor
Osvaldo é para que seja solucionado os problemas com
alagamentos que ocorrem com
as chuvas na rua Dr. Benedito
Roberto Marques, no Santana. Já foram protocolados os
requerimentos nº 3.227/2013
e nº 1.735/2014, pedindo uma
solução rápida em prol dos
moradores desta rua. Porém,
nada foi feito até o momento.
Audiência Pública
O vereador Professor Osvaldo solicitou a realização
de uma Audiência Pública
que terá como pauta o Meio
Ambiente no trabalho dentro
das empresas metalúrgicas de
Pindamonhangaba. A Audiência será realizada no dia 23 de
setembro, às 19 horas, na Câmara de Vereadores, localizada
na rua Alcides Ramos
Nogueira, 860 – Real
Ville, Mombaça.
O vereador ressalta a importância da
promoção desta Audiência Pública. “O respeito à vida e à saúde
é princípio consagrado
na Constituição Federal, visto que hoje,
muitos funcionários
estão passando por
uma situação difícil
dentro das empresas”,
finaliza o vereador
Professor Osvaldo.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
30ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a
realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo
José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 31 de
agosto de 2015, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 77/2015, do Poder Executivo, que
“Autoriza a Permissão de Uso de Bem Público para a
empresa FORTESERV USINAGEM E SERRALHERIA
INDUSTRIAL LTDA – EPP”.
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2015.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

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

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

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

da Assessoria de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

CHEFE

ASSESSORIA

DA

ASSISTENTE

OMUNICAÇÃO

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

VEREADOR PROFESSOR OSVALDO

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade

É ATUAR EM AÇÕES

O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) continua incansavelmente sua luta pela implantação do “Programa Saúde Família”.
Por diversas vezes, ele apresentou requerimentos, no qual solicita
estudos e providências da atual Administração visando a implantação
do PSF no bairro Alto do Cardoso. O PSF atenderá aos moradores
do Alto do Cardoso e de outros bairros adjacentes, como Ouro
Verde, Maria Áurea e Campo Alegre.
O Programa Saúde
A
C
/CVP
da Família - PSF tem
como seu principal
propósito levar a saúde
para mais perto das
famílias e, com isso,
melhorar a qualidade
de vida dos cidadãos.
A estratégia do PSF
prioriza as ações de
prevenção, promoção e recuperação da
saúde das pessoas, de
forma integral e contínua. O atendimento
é prestado pelos profissionais (médicos,
enfermeiros, auxiliares de enfermagem e
agentes comunitários
de saúde) na Unidade V E R E A D O R D R . M A R C O S A U R É L I O V I L L A R D I
Básica de Saúde ou em
domicílio. Assim, esses proﬁssionais e a população acompanhada
criam vínculos de corresponsabilidade, o que facilita a identiﬁcação
e o atendimento aos problemas de saúde da comunidade. “O Alto
do Cardoso tem uma população grande e o PSF ajudará a todas
as famílias residentes no bairro e nas adjacências, pois terão mais
um local de atendimento médico nas proximidades de suas casas.
Continuamos, desta forma, priorizando a saúde da comunidade”,
ressaltou o vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi.
Quadra de esporte do Alto Cardoso
Outra solicitação do vereador é para que se construa a cobertura na Quadra de esportes do Alto Cardoso, tendo em vista que ali
sempre acontecem gincanas e também a prática de atividade física.
“Precisamos incentivar o esporte e melhorar a qualidade de vida da
nossa população”, observou o vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi.

Martim Cesar pede instalação Professor Osvaldo cobra término
de redutores de velocidade na das obras do Parque da Cidade
e entrega deﬁnitiva à população
rua Senador Dino Bueno
ASSESSORIA

PSF

DE SAÚDE DA COMUNIDADE ”

C O M U N I C A Ç Ã O / CV P

ASSESSORIA

DE

Preocupado com o bem estar
das mulheres de Pindamonhangaba, o vereador Roderley Miotto (PSDB) encaminhou neste
ano, através do requerimento
n° 503/2015, uma solicitação
ao Governador Geraldo Alckmin para o envio da carreta do
“Programa Mulheres de Peito”
para o nosso município. Essa
ação já havia sido feita no ano
passado, também por iniciativa
do vereador.
Roderley Miotto foi informado nesta terça-feira, 25 de
agosto, através de um ofício
da Secretaria de Saúde de São
Paulo, que a carreta virá para a
cidade no dia 02 de setembro,
com o objetivo de efetuar os
atendimentos às mulheres, como
foi feito em 2014.
O vereador lembra que “mulheres com idade entre 50 e 69
anos não precisam de pedido médico de mamografia para
a realização do exame.
Pacientes fora dessa faixa
etária também poderão
realizar os exames, mas
desde que tenham em
mãos um pedido médico,
que pode ter sido emitido nas redes pública ou
privada de saúde”.
Ele agradeceu ao Governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin e à Secretária de Saúde Sandra
Tutihashi por mais uma

META DO

DE PREVENÇÃO , PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO

DE

C O M U N I C A Ç Ã O / CV P

NÚMERO DE CRIANÇAS E JOVENS ”

Durante essa semana, o
vereador Ricardo Piorino
(PDT) esteve reunido com
lideranças do bairro Castolira, para tratar de diversos assuntos. Dentre eles,
destacou-se a necessidade
de criação de um projeto
que proporcione atividades
permanentes às crianças e
aos jovens do bairro.
Segundo o vereador, o
Castolira é um dos bairros
do município que conta
com a maior quantidade de
crianças e jovens, motivo
pelo qual, se faz necessária a implantação de um
programa, com as mais
diversas atividades, tanto
na área esportiva, quanto
nas áreas cultural e social.
O vereador salientou que
essas atividades extracurriculares contribuirão para
o desenvolvimento físico,

“P RINCIPAL

PROJETO É DO GOVERNO DE SÃO PAULO
E ATENDIMENTO EM PINDAMONHANGABA
DEVE TER INÍCIO NO DIA 02 DE SETEMBRO

CONTA COM ELEVADO

ASSESSORIA

“C OMUNIDADE

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

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

COMUNICAÇÃO

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

5

28 de agoSTo de 2015

cidade
Quadra do Karina/Ramos recebe cobertura
Divulgação

Desenlace da fita marcou a entrega oficial da quadra coberta

A Prefeitura de Pindamonhangaba
entregou,
oficialmente, na quartafeira (26), a cobertura da
quadra “Norival Nogueira
Júnior (Ki-Suco)”, no loteamento Karina/Ramos,
Distrito de Moreira César.
Durante a cerimônia de
inauguração, a equipe da
Secretaria de Esportes estava no local com a realização de atividades de lazer
com a comunidade. Após
a solenidade, foi realizada
uma partida de vôlei com a
seleção de Pindamonhangaba categoria infanto-juvenil até 17 anos.
O homenageado, Norival Nogueira Júnior ‘KiSuco’, estava emocionado
com o evento. “Agradeço
a todos que estão aqui, ao
vereador que deu o meu
nome à quadra coberta.
Nunca imaginava uma coi-

sa dessas. A quadra é muito
bonita, no meu tempo jamais teríamos uma quadra
boa como essa, com cobertura e iluminação. Então,
a população tem que aproveitar e cuidar muito bem
desse presente”, declarou.
O prefeito de Pindamonhangaba parabenizou o
homenageado e a comunidade pela quadra coberta.
“Essa é a quinta cobertura
de quadra que inauguramos, dando a oportunidade para as pessoas da comunidade de praticarem
esportes e atividades com
conforto e segurança, sem
se preocupar com sol ou
chuva. Além da cobertura, a iluminação também
permite que a quadra seja
utilizada à noite. A comunidade está de parabéns por
essa quadra maravilhosa”,
destacou.

Investimento
Localizada na rua José
Alves de Oliveira, s/nº, a
quadra já existente no local
recebeu cerca de 700m² 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. A quadra
esportiva também foi revitalizada, recebendo pintura, muretas, alambrado e
iluminação. O investimento da Prefeitura foi de R$
269.480,98
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 foi
de cerca de R$ 1,4 milhão.
Divulgação

Divulgação

Homenageado

‘Ki-Suco’ estava emocionado com a homenagem

De acordo com o Projeto de Lei nº 52/2015,
de autoria do vereador
Carlos Eduardo de Moura ‘Magrão’, ficou denominada a quadra coberta
de ‘Norival Nogueira Junior (Ki-Suco)’.
O homenageado tem
46 anos, é filho do ‘Tio
Maurinho’ e ‘Dona Minininha’, casado com Roseli, pai de Celene e Neto.
Entre as suas vitórias
estão: aos 11 anos, Campeonato Fraldinha pelo
Moreira César e melhor
jogador da competição;

Paulista da Segunda Divisão, pelo Taubaté Esporte Clube; Juvenil, levando o primeiro título
para o Colorado da Vila
São Benedito; revelação
na 1ª Copa Olímpica pelo
Boca Seca; além de jogar
em vários times amadores de Pindamonhangaba. Durante 25 anos, foi
campeão e artilheiro em
campeonatos do Sesi e
das Indústrias de Pinda.
Nos campeonatos veteranos, foi bicampeão pelo
Colorado e jogou por diversas outras equipes.

equipe do trânsito tem foco
na orientação da população

O trabalho da equipe de
agentes de trânsito da Prefeitura de Pindamonhangaba volta suas ações para
orientação e conscientização de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres para um trânsito mais
seguro. Diversas ações são
realizadas durante o ano,
integrando a rotina de trabalho desses profissionais.
Uma equipe é destacada no Distrito de Moreira
César e vem realizando
“blitz” educativa com motoristas e motociclistas em
pontos importantes como a
Alameda dos Manacás, no
Terra dos Ipês II, em frente

à escola Serafim Ferreira.
Diversos
veículos
têm sido abordados pelos agentes municipais
de trânsito, que através
de um contato interativo
com os motoristas, entregam panfletos de orientação quanto ao uso do
cinto de segurança, entre
outras exigências da lei.
A Legislação de Trânsito
prevê que os agentes sempre que possível devem
abordar os veículos para
constatar o cometimento de uma infração, mas
a prioridade é sempre a
orientação, antes da aplicação de “multas”.

Divulgação

Blitz educativa realizada na região de Moreira César
Divulgação

Auxílio na travessia de faixa de pedestre em frente ao Centro de
Especialidades Médicas

Além das blitz, os agentes realizam
ainda ações como auxílio na travessia
de alunos nas escolas municipais pela
faixa de pedestres e outros locais, entre
eles, o Centro de Especialidades Médicas, na região central da cidade. Esse
local tem grande fluxo de pedestres e
também de veículos. A área de entrada
e saída do centro de saúde conta com
muitas pessoas idosas, cadeirantes,
mães com bebês no colo, entre outras,
que utilizam a faixa.
Neste local também foram implantadas áreas de embarque e desembarque de pacientes, vaga para
deficientes, para idosos e vaga rápida, auxiliando na rotatividade de
pessoas que utilizam os serviços de
saúde oferecidos.

Amistoso de vôlei encerrou a cerimônia

Roteiros turísticos
de Pinda são
apresentados em
Ribeirão Preto
Os roteiros turísticos
formatados de Pindamonhangaba foram apresentados na 19ª Feira
Avirrp, em Ribeirão Preto, em agosto. A cidade
participou do evento por
meio da equipe da Prefeitura, no estande da
Secretaria de Turismo do
Estado, ao lado de outras
cidades do Circuito Mantiqueira.
O Encontro Nacional
das Agências de Viagem,
mais conhecido por Feira
Avirrp, foi criado pela Associação das Agências de
Viagem de Ribeirão Preto
e região no ano de 1997.

A feira de negócios ocupa
um espaço de mais de 6
mil m² e movimenta toda
a estrutura turística e gera
inúmeras oportunidades
de negócios entre expositores e agentes de viagem e
profissionais diretos e indiretos do turismo nacional e
internacional.
A equipe da Prefeitura considerou a participação na feira um sucesso, tendo em vista a
possibilidade de contato
com público e agentes
de viagem. Essa é uma
oportunidade de divulgar a cidade e seus roteiros turísticos.
Divulgação

A feira foi uma oportunidade de divulgar os
roteiros turísticos da cidade
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COTIDIANO

Em programa de rádio,
igrejas destacam trabalhos

Divulgação

O

programa de rádio
‘O Prefeito e Você’
de quarta-feira (26) contou
com a participação de pastores de algumas igrejas da cidade. Estiveram presentes
representantes das seguintes igrejas: Igreja da Cidade, Videira, Petra, Anglicana Reformada, Assembléia
de Deus (Ministério RJ),
Bola de Neve e Jesus Nazareno.
Os pastores conversaram
com o prefeito sobre a missão de suas igrejas perante a sociedade, explicando
seus projetos assistenciais à
comunidade e como trabalham para ‘restaurar’ seus
frequentadores por meio da
religião. Também garantiram o apoio e a satisfação
das congregações à administração atual, e que a união
entre as igrejas é essencial
para o cumprimento de seus
objetivos cristãos.
Assistência a moradores
de rua, projetos esportivos

e musicais, reforço escolar e
oﬁcinas de artesanato são alguns dos programas sociais
oferecidos ao público, além
de projetos voltados especiﬁcamente para as mulheres
e para estudantes universitários. Todos ressaltaram
a importância do trabalho
voluntário incentivado em
suas igrejas, não só fazendo
bem a quem é ajudado como
a quem ajuda também, colaborando para o bem-estar
espiritual e psicológico de
todos os envolvidos.
O prefeito agradeceu a
participação de todos e o
empenho das igrejas nos
cuidados aos cidadãos.
O programa é transmitido todas as quartas-feiras,
às 10 horas, na rádio 107.1
FM. Cada edição apresenta o
debate de um tema diferente, com convidados envolvidos com a cidade. Ao ﬁnal,
o prefeito responde algumas
perguntas enviadas pelos
ouvintes.

Defesa Civil realiza palestra
na Sipat da Sabesp
Na segunda-feira (24), a Defesa Civil de Pindamonhangaba
fez palestra na Sipat – Semana
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – da Sabesp, sobre a contenção de enxames de abelhas. Na ocasião,
o coordenador da Defesa Civil abordou riscos, como agir
após uma picada de abelha e
a importância das abelhas no
meio ambiente. Em 2015, foram atendidos cerca de 140
casos de enxames em Pindamonhangaba.
“Ter uma apresentação

como essa ajuda no cuidado
e prevenção dos funcionários
contra o ataque de abelhas”,
explicou o técnico em Gestão
da Sabesp, Walmir Medeiros,
lembrando que a Sipat oferece
aos funcionários orientação e
palestras sobre prevenção de
acidentes no trabalho e possíveis doenças ocupacionais.
A Defesa Civil também realiza esse trabalho de conscientização com alunos de escolas
municipais, aﬁrmando a importância das abelhas na manutenção do meio ambiente.
Divulgação

A palestra abordou a contenção de enxames de abelhas

Líderes religiosos ressaltaram importância do trabalho voluntário

Pinda participa do lançamento
do “Movimento Paulista de
Segurança no Trânsito”
Divulgação

Pindamonhangaba foi representada pelo Departamento
de Trânsito da Prefeitura, no
lançamento do programa “Movimento Paulista de Segurança
no Trânsito”, realizado na quinta-feira (20), no Palácio dos
Bandeirantes, em São Paulo. A
iniciativa visa diminuir pela metade os óbitos por acidente no
Estado até 2020.
De acordo com informações
do Departamento de Trânsito
de Pindamonhangaba, o programa deve priorizar ações como o
mapeamento da infraestrutura
viária de todo o Estado, para
eliminar pontos que podem inﬂuenciar acidentes graves e realizar melhorias como a implantação de passarelas ou redutores
de velocidade, além de veriﬁcar
a iluminação de áreas.
Em Pindamonhangaba, a
Prefeitura vem revitalizando a
sinalização viária e, a parceria
entre Departamento de Trânsito, Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros e Defesa Civil, realiza
blitz educativas com distribuição de panﬂetos e orientações
aos motoristas, motociclistas,
ciclistas e pedestres, o que tem
contribuído para a melhor conscientização sobre a segurança
no trânsito.

Revitalização de faixas de pedestres

APL homenageia Banda Euterpe no museu
Nesta sexta-feira (28), haverá
plenária solene da APL – Academia
Pindamonhangabense de Letras, a
partir da 20 horas, no Museu Dom
Pedro I e Dona Leopoldina. 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

Divulgação

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.
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Divulgação

Programa ‘Mulheres
de Peito’ chega em
setembro na cidade

As mulheres de Pindamonhangaba poderão fazer exames
de mamografia pelo programa

‘Mulheres de Peito’, a partir de
setembro, na carreta do programa, que chegará ao município.
Divulgação

Assim como no ano passado, a carreta do programa estará
no estacionamento da Prefeitura

Os exames poderão ser feitos
com ou sem encaminhamento
médico.
Assim como no ano passado,
a carreta do programa estará no
estacionamento da Prefeitura.
O horário de atendimento será
divulgado em breve. O serviço é resultado de uma parceria
entre a Prefeitura de Pindamonhangaba e Governo do Estado
de São Paulo e ficará em Pinda
durante um mês.
Carreta
Trata-se de uma carreta
adaptada para fazer os exames
de mamografia e em caso de alterações as pacientes recebem
encaminhamento para o devido
tratamento, que é realizado no
Hospital Regional em Taubaté.
Os exame de mamografia é muito importante e o objetivo deste
trabalho é diagnosticar precocemente alterações na mama.

cidAde debATe direiTos dAs
PessoAs com deficiênciA
o Conselho municipal da
Pessoa com Deficiência vai
promover a 2ª Conferência
no dia 16 de setembro e convida a população para participar das atividades. Os trabalhos serão realizados a partir
das 8 horas e acontecerão na
Câmara de Vereadores.
“Os desafios na implementação da política da

pessoa com deficiência:
a transversalidade como
radicalidade dos direitos
humanos”, será o tema da
conferência, que contará
com três eixos para discussão. O Conselho conta com
o apoio de vários parceiros
na realização da conferência, entre estes, a Prefeitura
de Pindamonhangaba por

meio de várias secretarias e
departamentos.
O eixo I discutirá: gênero, raça e etnia, diversidade
sexual e geracional; eixo II:
órgãos gestores e instância
de participação social; eixo
III: interação entre os poderes e os entes federados. Não
há necessidade de inscrição
antecipada.

Pinda comemora Dia das Plantas Medicinais
O Dia Municipal das Plantas
Medicinais, ocorrido dia 22 de
agosto, foi festejado na sextafeira (21), na praça Dr. Emílio
Ribas, com informações sobre
várias plantas, apresentação de
trabalhos desenvolvidos pelo
Cpic - Centro de Práticas Integrativas e Complementares - da Prefeitura de Pindamonhangaba,
Apep - Associação de Produtores
Ecológicos de Pindamonhangaba e ONG Nova Essência.
Adalgiza Borges, aposentada, passou pela praça e conta
que pretende começar a utilizar as plantas medicinais. “Estou fazendo em casa um espaço
com plantas medicinais, eu li
um pouco na internet sobre as
plantas e achei interessante. É
muito bom a cidade comemorar
esta data e ensinar a população
a utilizar as plantas”.
Para José Nunes, presidente
da Nova Essência, o objetivo das
comemorações é resgatar a cultura do uso das plantas medicinais e também mostrar alimentos que não são convencionais.
“Mais de 30 pessoas passaram
pela praça durante as comemorações e isso foi interessante.
Estamos aqui na praça Emílio

Divulgação

equipe de saúde do
Triângulo realiza
‘Quintal de memórias’
Participantes puderam compartilhar as
experiências e se divertir
As unidades de saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba realizam vários trabalhos com a população. Todos os moradores podem
ir às unidades mais próximas de
casa para obter informações sobre
os grupos e começar a frequentar as atividades de prevenção. A
equipe do Triângulo, por exemplo,
realizou o ‘Quintal de Memórias’
no dia 19 de agosto com 34 participantes do Hiperdia. Este trabalho
é feito por meio de parceria entre
a Secretaria de Educação e Cultura, por meio do Departamento de
Cultura, com a Secretaria de Saúde
e Assistência Social.
De acordo com as informações, todos brincaram, cantaram
e deram muitas risadas, foi um
momento feliz que promoveu o
bem-estar de todos. A coordenadora da unidade afirma que as
memórias foram surgindo ao longo do encontro e cada um contou
um pouco de sua infância.
“O senhor Oswaldo lembrou
que fazia peão do coquinho de
palmeira. Sua esposa, a Leda,
lembrou que fazia pernas-de-pau
com pedaços de madeira e latas de
óleo. Severina, uma senhora que
teve uma infância triste no sertão
do Pernambuco, disse que fazia

boneca da rama da mandioca. A
Clarice, uma participante muito
animada, disse que gostava muito
de cantar e rodar nas ruas da
cidade de Santa Rosa do Viterbo
e lembrou que seu irmão fazia
vaquinhas com mangas e gravetos”, revela a coordenadora da
unidade.
Os participantes também
ouviram as lembranças do senhor
Manuel, que aprontava nas festas
da roça e fazia pinhão virar bolinha
de gude, do Bonifácio, que fazia
uma gangorra de madeira com pau
de mandacaru e no meio colocavam
carvão e sebo de carneiro para
amaciar e ranger dando mais emoção pra brincadeira realizada no
sertão da Bahia, entre outras.
Este ‘Quintal’ foi repleto de
histórias, sorrisos e lembranças de
uma infância rica em imaginação,
criatividade, onde os elementos
da natureza, da casa e do próprio
quintal viravam brinquedos fantásticos que faziam a vida mais feliz.
A secretária de Saúde e Assistência Social da Prefeitura de
Pindamonhangaba parabeniza
todos os envolvidos nestes trabalhos pela dedicação e convida os
moradores para comparecer aos
grupos.

TeATro nAs escolAs
reforçA combATe à dengue
O projeto “Minha Escola, Eu e
Meus Vizinhos Sem Dengue – Cai
Fora, Dengue!” está de volta às unidades educacionais municipais. Os
palhaços Stripulica e Alicate, interpretados pelos atores Laila Gama e
Rafael Gomes, estão levando a mensagem da prevenção à dengue para
as crianças. Nesta semana, a dupla

esteve nas creches “Dona Yolanda
Immediato Fryling” (Alto Cardoso) e
na “José Ildefonso Machado” (Laerte
Assunção) e na escola “Professora
Gilda Piorini Molica” (São Judas). A
Secretaria de Educação da Prefeitura está finalizando uma nova
programação, que incluirá outras
escolas e creches da cidade.
Divulgação

moradores que passaram pela praça receberam orientações
Ribas de 15 em 15 dias também.
Comecei a mexer com as plantas
porque fui criado na lavoura e
usava muito as plantas medicinais e aí, como eu me aposentei,
resolvi fazer algo”.
As unidades de saúde de Pindamonhangaba também promoveram várias atividades na
sexta-feira para festejar a data.
Para conhecer o trabalho
com plantas medicinais a popu-

lação também pode participar
das REPs - Rodas de Estudos
de Plantas, na sede da Cati, na
avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso, às últimas segundasfeiras de cada mês. O colesterol
será abordado nesta segundafeira (31), às 14 horas. Os participantes obterão informações
sobre quais plantas são mais indicadas na prevenção e combate
ao mau colesterol.

Apresentação de teatro na escola do bairro são Judas
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Variedades
Tribuna do Norte
Festil encerra inscrições no domingo
O 18º Festil – Festival
de Teatro Estudantil – será
realizado de 1 a 11 de outubro, no Teatro Galpão.
As inscrições para o evento terminam no domingo
(30) e devem ser postadas
para a rua Caraguatatuba, 82, Alto Cardoso, CEP
12420-500 (valendo a data
de postagem).
Concorrem nas categorias teatro para adulto e
teatro para crianças, grupos formados por alunos
do Ensino Fundamental
e Médio (inclusive suplência), nas escolas regulamentadas em artes
cênicas e faculdades e universidades.
O Festil é promovido
com o objetivo de estimular a atividade cênica nas
escolas, revelar novos talentos e promover intercâmbio cultural entre os

estudantes de todo país.
Das peças inscritas, 12 serão selecionadas. As apresentações serão nos dias 2,
5 e 9, às 10 horas, e 5, 6 e
7, às 15 horas (infatil), e 1º,
2, 3, 4, 8 e 9 de outubro, às
20 horas (adulto).
O 18º Festil premiará
com troféus os três melhores espetáculos para
crianças e adulto, além de
Apreciação Popular (Troféu Luiza Bartholomeu),
Troféu de Participação
Edson SanSil e melhores
direção, ator, atriz, ator e
atriz coadjuvante, cenografia, figurino, maquiagem, iluminação, sonoplastia e revelação. Serão
concedidos certificados a
todos participantes.
Mais informações no
Departamento de Cultura da Prefeitura, telefone
3642-1080.

Divulgação

Espetáculo vencedor do Festil 2014 na categoria adulta: ‘Era outra vez’, do Teatro Laboratório Fêgo
Camargo, de Taubaté

Teatro Galpão terá musical
infantil no sábado
O Espaço Cultural Teatro Galpão recebe, neste
sábado (29), às 16 horas,
o espetáculo musical infantil do Circuito Cultural
Paulista, “A Famosa Invasão dos ursos na Sicília”,
com a Cia Delas de espetáculo. A entrada é gratuita
e os ingressos devem ser
retirados a partir das 15
horas na bilheteria do Teatro Galpão.
O Circuito Cultural
Paulista é um programa
do Governo do Estado
e vem mais uma mais a
Pindamonhangaba, graças a uma parceria com
a Prefeitura, por meio da
Secretaria de Educação e
Cultura e Departamento
de Cultura.

Figueira das taipas
Ligia Jardim

co da Prefeitura e o
instituto Florestal do
estado de são Paulo
deram início aos estudos para revitalização da Figueira das
taipas em moreira
César, patrimônio de
Pindamonhangaba.
Divulgação

Cena do espetáculo que será apresentado no sábado

Festipoema abre inscrições para oficina de interpretação
Estão abertas, até o dia
10 de setembro, as inscrições para as Oficinas de
Interpretação do IX Festipoema – Festival de Poemas de Pindamonhan-

na última sextafeira (21), o Conselho de Patrimônio
histórico, Cultural,
ambiental e arquitetônico de Pindamonhangaba,
o
departamento
de
Patrimônio históri-

gaba. A listagem com os
poemas classificados está
disponível no site oficial
da Prefeitura (www.pindamonhangaba.sp.gov.
br) e as apresentações

serão realizadas nos dias
12, 13, 18 e 19 de setembro.
As fichas de inscrições
para a oficina devem ser
retiradas no Departa-

mento de Cultura da Prefeitura, na praça Barão
do Rio Branco, 22, centro. Informações pelos
telefones 3642-1080 e
3643-2690.
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Educação
Tribuna do Norte
Proerd forma 530 crianças
em Moreira César hoje
Nesta sexta-feira (28),
às 10 horas, a Polícia Militar realiza a formatura
de 530 crianças no Proerd – Programa Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência, que
completa 16 anos em Pindamonhangaba. Será no
Centro Esportivo José Ely
Miranda “Zito”, com as
crianças da Vila São José,
Terra dos Ipês II, CDHU
Cícero Prado, Liberdade,
Vale das Acácias, Padre
Rodolfo e Mantiqueira.
Também será realizada a

premiação do concurso de
redação “O que eu aprendi
no Proerd que me ajudará
a ficar longe das drogas”.
No dia 11 de setembro, às 10 horas, no Centro Esportivo do Cidade
Nova, será a formatura
de 400 crianças do Feital, Jardim Regina, Campinas, Goiabal, Delta e
Santa Cecília.
Nestes 16 anos, o Proerd
já atendeu 35.670 crianças
dos 5º anos do Ensino Fundamental I, de escolas públicas e particulares.

Nestes 16 anos, o Proerd já atendeu 35.670 crianças dos 5º anos do Ensino Fundamental I, da cidade

Reunião visa melhorias
para área educacional
No início do mês, representantes da Secretaria de
Educação e Departamento
de Contratos e Convênios
da Prefeitura de Pindamonhangaba
estiveram
em Brasília-DF para reunião com a assessora do
Gabinete da presidência
do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação – para retorno de algumas demandas
aguardadas pela administração municipal, em programas como o PDDE Programa Dinheiro Direto
na Escola, Brasil Carinhoso, Programa Ensino Infantil-Manutenção, além
da situação de repasses do
FNDE para ônibus escolares, creches e quadras es-

“Casa Verde” forma professores
da educação infantil
Divulgação

Reunião tratou da situação de demandas já
solicitadas pela Prefeitura
colares. Também durante
a viagem, foram realizadas
reuniões na Secretaria de
Relações Institucionais da
Presidência da República e
na Secretaria Nacional de

Divulgação

Juventude. De acordo com
a comissão de Pindamonhangaba, após as reuniões
existem boas perspectivas
de concretização das demandas solicitadas.

O Projeto de Educação
Ambiental “Casa Verde”,
da Secretaria de Educação
da Prefeitura, está realizando o curso “Conhecer
para Educar”, uma formação em educação ambiental direcionada aos
professores da educação
infantil. As aulas tiveram
início no dia 12 de agosto e estão sendo realizadas na Escola Municipal
Professor Manoel César
Ribeiro, no Crispim, às

quartas-feiras, das 18 às
20 horas.
Ao todo, serão seis encontros, totalizando carga
horária de 30 horas, e finalizando com uma visita
técnica ao Viveiro Florestal de Pindamonhangaba.
Entre os objetivos da
formação estão a desmistificação do ensino
de ciências na educação
infantil, proporcionando
momentos de interação e
descobertas; Subsidiar o

professor no desenvolvimento do eixo Natureza e
Sociedade, com a finalidade de despertar o interesse
dos alunos pelas ciências;
Demonstrar a importância
da aproximação da criança da Educação Infantil
com ambientes naturais;
entre outros.
Ao final do curso será
apresentado, pelas participantes, um portfólio das
atividades realizadas em
sala com seus alunos.

equipe participa de capacitação
para comunicação com autistas

Divulgação

alunos do morumbi se
apresentam em evento na gerdau
Os 50 alunos da Escola
Municipal Odete Corrêa
Madureira, no Morumbi,
que participaram do projeto Atitude Segura com
voluntários da Gerdau,
estiveram presentes, na
última sexta-feira (21), na
Semana de Excelência da
empresa, para apresentar
o trabalho desenvolvido.
O projeto Atitude Segura teve a metodologia utilizada nas usinas da Companhia, adaptada para o
ambiente
educacional,
levando conceitos de comportamento seguro para
alunos dos 4º anos e funcionários da escola. Foram
realizados três encontros,
com palestras e dinâmicas,
em que os voluntários da
Gerdau Pindamonhangaba abordaram formas de
preservar a saúde e evitar
incidentes no ambiente escolar, no trânsito e nos lares dos estudantes.
Na empresa, os alunos fizeram uma surpresa para os participantes
da Semana de Excelência,
e entraram no auditório
cantando a música tema
do projeto. Os responsá-

Divulgação

Utilização do sistema nas terapias

Secretária de Educação lançou um novo desafio
aos voluntários da empresa
veis pela iniciativa explicaram como foi aplicada
a ação com os alunos e
mostraram um vídeo com
o depoimento espontâneo
de duas das crianças beneficiadas, emocionando
a todos.
A secretária de Educação
da Prefeitura esteve presente e parabenizou a todos os
envolvidos. Ela lançou um
novo desafio para a empresa: ampliar este projeto
piloto para toda a Rede Municipal, alcançando cerca de
13 mil alunos.
O diretor executivo da
planta de Pindamonhan-

gaba, Marcelo Englert, idealizador do projeto-piloto,
aceitou o desafio da Prefeitura e convidou mais voluntários da empresa para
integrarem o time. “Sonho
que não é colocado em
prática não vale nada. Vamos expandir esse projeto
para a cidade toda. Essa é
uma iniciativa que vai engrandecer a todos, porque
a gente só aprende mesmo
quanto tem que ensinar”,
disse, agradecendo à Prefeitura de Pindamonhangaba pela oportunidade e
aos voluntários pela participação.

A equipe técnica do Nap
– Núcleo de Apoio Psicopedagógico – da Secretaria
de Educação da Prefeitura,
participou,
recentemente, do curso de formação
do Pecs (Picture Exchange
Communication System) ou
Sistema de Comunicação
por Troca de Figuras, em
São Paulo. O curso promove
comunicação funcional com
as crianças que apresentam
autismo ou outras deficiências graves e busca ampliar
o repertório expressivo, tornando as crianças mais independentes.
O Pecs baseia-se no sistema de troca de figuras e
reforço positivo imediatamente após a resposta do
estudante. É uma metodologia fundamental para

as crianças que não conseguem fazer uso da comunicação verbal.
De acordo com informações das técnicas do Nap, a
aplicabilidade do sistema
envolve conhecimento e
estudo dos técnicos, adequação de recursos, apoio
dos familiares e principalmente, no início, um treino
do estudante, para que ele
possa aprender a se comunicar e aprender habilidades de leitura e matemática, entre outras.
Atualmente, o Nap
está definindo ações para
melhor atendimento aos
estudantes que possam
participar do programa,
realizando planejamento
sobre o curso com a equipe técnica, definição dos

estudantes a serem beneficiados pela metodologia
e reunião com os pais para
conhecimento e apreciação do Pecs e tê-los como
parceiros. Também está
organizando e elaborando
o material a ser utilizado,
iniciando a implantação e
abordagem da metodologia com os estudantes durante os atendimentos e
promovendo orientações
aos professores que atuam
com estes estudantes.
O Nap tem como finalidade atender os estudantes da Rede Municipal de
Ensino com deficiências,
síndromes, transtornos e
dificuldades de aprendizagem nas áreas de fonoaudiologia, psicologia e
pedagogia.
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EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº:
0510653-81.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Luis Antonio Alves Silva

Processo Físico nº:
0511205-46.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Sergio Alex Chagas Epp

Processo Físico nº:
0511926-95.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Moises Dde Lima & Maria Hfrmbarbosa Ltda Me

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). 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.

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.

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: Luis Antonio Alves Silva
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0510653-81.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00015698
Valor da Dívida: R$ 1.523,85

Executada: Sergio Alex Chagas Epp
Documentos da Executada: 297.555.748-59
Execução Fiscal nº: 0511205-46.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00017895
Valor da Dívida: R$ 1259,61

Executada: Moises Dde Lima & Maria Hfrmbarbosa Ltda Me
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0511926-95.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00008656
Valor da Dívida: R$ 946,85

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto de 2015.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto de 2015.

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

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

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº:
0510663-28.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma
informação disponível >>
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Armazem Irmaos Cesario Ltda

Processo nº 0511294-69.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Processo Físico nº:
0511975-39.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Antonio Carlos dos Santos

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.

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: Armazem Irmaos Cesario Ltda
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0510663-28.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00000139
Valor da Dívida: R$ 1.092,95

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento
de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.
Executada: Geraldo Alves da Silva
Execução Fiscal nº: 0511294-69.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de junho de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Processo Físico nº:
0510786-26.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Benedito de Oliveira Santos Pindamonhangabame
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: Benedito de Oliveira Santos Pindamonhangabame
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0510786-26.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00015143
Valor da Dívida: R$ 888,84

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: Antonio Carlos dos Santos
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0511975-39.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00000704
Valor da Dívida: R$ 1.484,06

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0511552-79.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Jaime dos Santos

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

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.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto de 2015.

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 CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 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: Jaime dos Santos
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0511552-79.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00006417
Valor da Dívida: R$ 761,94
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 CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0512035-12.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Maria Amalia Vargas de Souza
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: Maria Amalia Vargas de Souza
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0512035-12.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00007411
Valor da Dívida: R$ 1.396,87
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto de 2015.

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

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº:
0511575-25.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Joaquim Carlos da Silva

Processo Físico nº:
0510975-04.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Sebastiao Teixeira da Costa Me

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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.

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.

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0512036-94.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Antonio de Oliveira
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: Sebastiao Teixeira da Costa Me
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0510975-04.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00001705
Valor da Dívida: R$ 1.518,46

Executada: Joaquim Carlos da Silva
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0511575-25.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00006173
Valor da Dívida: R$ 761,94
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

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: Antonio de Oliveira
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0512036-94.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00000742
Valor da Dívida: R$ 761,94
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto de 2015.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo nº 0511023-60.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr Carlos Eduardo Xavier Brito, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a)
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre
Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do
débito.
Executada: Ana Lucia da Conceição de Oliveira Me
Execução Fiscal nº: 0511023-60.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal

Processo Físico nº:
0511632-43.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma
informação disponível >>
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Paulo Lschmidt & Cia 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 Assunto Principal do
Processo << Nenhuma informação disponível >>. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s)
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s)
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens
suficientes para satisfação do débito.
Executada: Paulo Lschmidt & Cia Ltda
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0511632-43.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00000625
Valor da Dívida: R$ 2.212,97

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de junho de 2015.

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

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0512272-46.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma
informação disponível >>
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Sebastiao F dos Santos Mercearia Me
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de 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: Sebastiao F dos Santos Mercearia Me
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0512272-46.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00020000
Valor da Dívida: R$ 1.720,55
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 CITAÇÃO DAS EMPRESAS

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº:
0511066-94.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Carmem de Fatima Norberto

Processo Físico nº:
0511816-96.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Comap Materiais para Construcao Ltda

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). 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.

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: Carmem de Fatima Norberto
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0511066-94.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00001810
Valor da Dívida: R$ 941,93

Executada: Comap Materiais para Construcao Ltda
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0511816-96.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00007713
Valor da Dívida: R$ 2.355,86

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto de 2015.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de agosto de 2015.

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

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

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

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO
DO ARRESTO EM PENHORA
Processo nº:
0501674-91.2014.8.26.0445
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 localizado na
Rua José Esaur de Freitas Júnior, quadra H, lote 20, Laerte Assumção, Moreira César, inscrição
municipal NE 15.11.07.002.000 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: 0501674-91.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 12/11/2014
Valor da Dívida: R$ 1.208,62

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba
prEFEITurA MuNICIpAL DE pINDAMONhANGABA
COMuNICADO ADIAMENTO
prEGÃO (rEGIsTrO DE prEÇOs) Nº. 205/2015
a Prefeitura comunica que o PPRP n° 205/2015, que cuida da “Aquisição de tubos de
concreto para construção de galerias de águas pluviais nos bairros crispim, vila mariana,
Abílio Flores, Vila Verde, Goiabal, Shangrilá, Trabiju, Água Preta e outros locais na cidade”
que fica alterada da data de abertura para o dia 14 de setembro de 2015, motivo correção
do preço unitário na Estimativa do Anexo VII do Edital.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2015.
prEGÃO Nº. 210/2015
a Prefeitura comunica que o PP n° 210/2015, que cuida da “Aquisição de prótese
para a paciente Jessica Cristina Claro dos Santos da fisioterapia do Município de
Pindamonhangaba” que fica alterada da data de abertura para o dia 11 de setembro de
2015, motivo correção do Objeto no Edital.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2015.

prEFEITurA MuNICIpAL DE pINDAMONhANGABA
hOMOLOGAÇÃO
prEGÃO Nº 190/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 190/15, que cuida de “Aquisição de compressor de
ar para as unidades de saúde (CPIC/Vale das Acácias e Terra dos Ipês) do município”,
a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento
licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Noemia Silva dos Santos de Assis ME (01).
Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2015.
prEGÃO Nº 191/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 191/15, que cuida de “Contratação de empresa em
locação de escavadeira hidráulica com operador, para execução de 1.000 (mil) horas
de serviço”, a Autoridade Superior, HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no
procedimento licitatório supra em favor da empresa (item/lote): Nova Fonte Transportes e
Logística Ltda. EPP (01).
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2015.
prEGÃO Nº 194/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº. 194/15, que cuida de “Contratação de empresa
especializada em confecção de sacola plástica com logotipo”, a Autoridade Superior,
HOMOLOGA a ADJUDICAÇÃO do Sr. Pregoeiro no procedimento licitatório supra em favor
da empresa (item/lote): Puccinelli Gráfica e Editora Ltda. ME (01).
Pindamonhangaba, 24 de agosto de 2015.

CONsELhO MuNICIpAL DE pATrIMÔNIO hIsTÓrICO, CuLTurAL,
AMBIENTAL E ArQuITETÔNICO DE pINDAMONhANGABA.
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes
do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de
Pindamonhangaba, convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da 3ª
Reunião Ordinária 2015, cuja pauta vem a seguir:
Abertura
Hino Nacional Brasileiro
Hino Municipal de Pindamonhangaba
Pauta
Leitura da 2ª Ata reunião Ordinária
Leitura da 1ª Ata Reunião Extraordinária
Memorando nº 144/2015 – DPH. Solicitação de confecção de busto do João Pedro
Cardoso.
Avaliação de Processo Isenção de IPTU nº10300/2013 – Maria Ceres Merly Salles
Formação de Comissão itinerante
Figueira do Bairro Taipas, Moreira Cesar– Patrimônio Municipal

•
•
•
•
•
•

Local: Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro Cesar , 33, Centro, Pindamonhangaba – SP
Data: 01/09/2015 as 18:30
Tempo estimado de duração: 2 horas.
GusTAVO FELIpE COTTA TÓTArO
Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental
e Arquitetônico de Pindamonhangaba.

SINDICATO DOS TRABALHADORES E EMPREGADOS RURAIS DE
PINDAMONHANGABA
Rua Barão de Itapeva, 85 - Centro - Cep: 12400-390 - Pindamonhangaba / SP
(12) 3645-6478 I 3648-3175 – sindicato.tr@uol.com.br

Em cumprimento ao disposto no artigo 43 do Estatuto Social, comunico que foi
registrada a CHAPA ÚNICA, a que se refere o Edital de Convocação, publicado em 14 de
agosto de 2015, no Jornal “O Vale”, página 03 (três) e que a Eleição será realizada nos dias
10 e 11 de outubro de 2015, por escrutínio secreto, nos termos dos artigos 50 a 77 do Estatuto
Social, na Sede do Sindicato na Rua Barão de Itapeva, 85, centro, nesta cidade de
Pindamonhangaba – SP, com início às 08:00h (oito horas), ficando em aberto o prazo de 05
(cinco) dias para impugnações.

Contrato nº: 174/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Indrel Indústria de Refrigeração Londrinense Ltda.
Objeto: Aquisição de câmaras de conservação de vacinas para equipar todas as salas de
vacinas do município.
Valor: R$ 135.902,90.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 04/08/15.
Assina pela contratante: Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: João Fernando Rapcham.
Gestão do contrato: Secretaria de Saúde e Assistência Social.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2015.
prEGÃO Nº. 126/2015
Contrato nº: 160/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Maria de Lourdes de Souza Rezende - ME.
Objeto: Aquisição de coffee break para atender programas, projetos e festivais do
departamento de turismo.
Valor: R$ 14.506,40.
Vigência: 06 (seis) meses.
Data de assinatura: 22/07/15.
Assina pela contratante: Francisco Norberto Silva Rocha de Moraes.
Assina pela contratada: Carlos César Rezende.
Gestão do contrato: Secretaria de Governo e Integração.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2015.
prEGÃO Nº. 137/2015
Contrato nº: 156/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Fênix Indústria de Móveis de Aço Ltda.
Objeto: Aquisição de móveis.
Valor: R$ 11.160,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 22/07/15.
Assina pela contratante: Edson Macedo de Gouvêa.
Assina pela contratada: Luiz Roberto Nucci Juliani.
Gestão do contrato: Secretaria de Administração.
Contrato nº: 157/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Maap Comércio De Móveis Para Escritório EIRELI EPP.
Objeto: Aquisição de móveis.
Valor: R$ 586,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 22/07/15.
Assina pela contratante: Vito Ardito Lerário.
Assina pela contratada: Janderson Henrique Franco de Carvalho.
Gestão do contrato: Gabinete do Prefeito.
Contrato nº: 158/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Marfvale Comércio e Representações de Móveis para Escritório Ltda.
Objeto: Aquisição de móveis.
Valor: R$ 7.730,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 22/07/15.
Assina pela contratante: Rosângela Gonçalves e Silva e Sandra Maria Carneiro Tutihashi.
Assina pela contratada: Frederico Cavalcanti Guratti.
Gestão do contrato: Secretaria de Educação e Cultura e Secretaria de Saúde e Assistência
Social.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2015.
prEGÃO Nº. 159/2015
Contrato nº: 178/2015.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Tamel Tratores e Máquinas de Terraplenagem Ltda.
Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviços automotivos
em geral, para manutenção preventiva e corretiva (elétrica e mecânica), com reposição,
sem exclusividade, de peças e/ou componentes genuínos ou originais de fábrica, para as
máquinas rodoviárias de diversas linhas, modelos e tipos, pertencentes a frota operacional
da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP.
Valor: R$ 304.200,00.
Vigência: 12 (doze) meses.
Data de assinatura: 13/08/15.
Assina pela contratante: Marcos Antônio Guerrero.
Assina pela contratada: Jean Carlos dos Santos.
Gestão do contrato: Secretaria de Habitação.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2015.

prEFEITurA MuNICIpAL DE pINDAMONhANGABA
EXTRATO DE AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO
prEGÃO Nº 077/2015

Diretoria Suplente:
Agnaldo Aparecido da Silva
Marcelo Euzébio Magalhães Bueno

Objeto: Contratação de empresa especialização na elaboração de projeto técnico de
frequência digital.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Alcon Engenharia de Sistemas Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1294/15 – Valor: R$ 7.800,00 – Data: 27/07/2015.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2015.

Conselho Fiscal Efetivo:
José Raimundo Ribeiro
José Benedito dos Santos Filho
Benedito Gilberto Godoy
Conselho Fiscal Suplente:
Carlos Eduardo Garcia
Ronaldo Costa
Francisco Antunes da Costa
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prEFEITurA MuNICIpAL DE pINDAMONhANGABA
EXTrATO DE CONTrATO
prEGÃO Nº. 076/2015

CHAPA ÚNICA
Diretoria Efetiva:
Presidente – José Ferreira
Vice-Presidente – Henrique Alves Cazuo
Secretário Geral – Wilson Ferreira Dias
Tesoureiro – José Benedito da Silva Filho

28 de agosto de 2015

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº:
0501680-06.2011.8.26.0445-PROC.1057/11
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Ferramentaria Mundial Pinda 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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na
forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DO(S) EXECUTADO(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: Ferramentaria Mundial Pinda Ltda
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma
informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0501680-06.2011.8.26.0445--PROC.1057/11
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 01/01/2007.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00001361.
Valor da Dívida: R$ -851,25.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de abril de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO
À MARGEM DIREITA

prEGÃO Nº 122/2015
Objeto: Contratação de meio de hospedagem para acomodação de jurados e integrantes
dos grupos teatrais que participarão do FESTE – Festival de Teatro.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Vera Lucia Monteiro Godoy EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 1377/15 – Valor: R$ 19.870,00 – Data: 13/08/2015.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2015.

Delegados Representas Efetivos:
José Ferreira
Wilson Ferreira Dias
Delegado Representantes Suplentes:
Henrique Alves Cazuo
Marcelo Euzébio Magalhães Bueno

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº:
0511889-68.2010.8.26.0445-PROC.9607/10
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Maria da Conceicao Rodrigues dos Santos

prEGÃO Nº 154/2015
Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2015.
JOSÉ FERREIRA –
Presidente

EDITAL2
DOcol
prOCEssO
ndicato
po 11uNIFICADO
cm DE EsCOLhA DOs MEMBrOs DO CONsELhO
TuTELAr DE pINDAMONhANGABA pArA O MANDATO 2016/2020
rEsuLTADO FINAL DAs AVALIAÇÕEs E prÓXIMAs ETApAs
A Comissão Especial do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Pindamonhangaba, responsável pelo processo de escolha unificado dos Conselheiros Tutelares de
Pindamonhangaba, comunica à sociedade em geral e aos candidatos inscritos o resultado final do
processo de avaliação e divulga as próximas etapas do edital:
Divulgação do resultado e lista dos aprovados: 28/08/2015
Prazo para impugnação: 31/08/2015 à 04/09/2015
Publicação da Lista Final dos Candidatos aprovados: 11/09/2015
NOME
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Arone Lucia Gomes de Paula
Cristiana Aparecida Santos Marques de
Oliveira
Daniela Ribeiro Tomaz
Desireé Valdirene Maria Alves Moreira
Elisangela Aparecida de Carvalho
José Carlos dos Santos Pinto
José Eduardo dos Santos
Juliana Bertolino
Maria Aparecida Monteiro
Maria Helena dos Santos Villa Nova
Rodolfo Fonseca de Lima Rocha
Roseane Albertina da Silva Pereira
Sheila Cristina da Silva

CONDIÇÃO
APTA
APTA
APTA
APTA
APTA
INAPTO
APTO
APTA
APTA
APTA
APTO
APTA
APTA

Observação:
O Candidato José Carlos dos Santos Pintos não concluiu todo o processo. Não compareceu à
Dinâmica de grupo realizada no dia 22/08 às 14h00 e também não se justificou.
O prazo para impugnação refere-se tanto à prova de conhecimento específico, quanto ao teste
psicotécnico.
Adriano Augusto Zanotti
Comissão Especial – CMDCA

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
Objeto: Aquisição de livros para o Núcleo de Apoio Psicopedagógico do bairro Bela Vista,
Núcleo de Apoio Psicopedagógico do bairro Pasin, unidades de ensino infantil e unidades
de ensino fundamental da Rede Municipal.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Editora Iracema Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1355/15 – Valor: R$ 72.719,00 – Data: 06/08/2015.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2015.
prEGÃO Nº 163/2015
Objeto: Aquisição de materiais para pintura para uso nas obras e manutenções diversas
executadas no distrito de Moreira César.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Editora Iracema Ltda.
Autorização de Fornecimento nº: 1447/15 – Valor: R$ 9.685,50 – Data: 20/08/2015.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2015.

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

Objeto: Aquisição de caixa térmicas com termômetro para transporte de imunobiológicos
aplicação, sala de vacina do cem (Centro de Especialidades Médicas).
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Tokiko Mitsumoto EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 1446/15 – Valor: R$ 12.177,82 – Data: 20/08/2015.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2015.

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 -

Executada: Maria da Conceicao Rodrigues dos Santos
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma
informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0511889-68.2010.8.26.0445-PROC.9607/10
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 08/01/2010, 08/01/2008 E 05/01/2009.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00007334.
Valor da Dívida: R$ 761,94.

prEGÃO Nº 171/2015
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de abril de 2015.
Objeto: Aquisição de material elétrico para atender a fachada do Museu Histórico e
Pedagógico D. Pedro I e Dona Leopoldina e prédios da secretaria de Educação e cultura.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: HSX Comércio e Serviços EIRELI.
Autorização de Fornecimento nº: 1488/15 – Valor: R$ 4.290,00 – Data: 25/08/2015.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 1489/15 – Valor: R$ 805,00 – Data: 25/08/2015.
Contratada: HSX Comércio e Serviços EIRELI.
Autorização de Fornecimento nº: 1490/15 – Valor: R$ 2.435,00 – Data: 25/08/2015.
Contratada: Santos Gouvea Comercial Ltda. EPP.
Autorização de Fornecimento nº: 1491/15 – Valor: R$ 4.706,80 – Data: 25/08/2015.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2015.

Objeto: Aquisição de etiquetas, fita adesiva e bobina térmica para relógio de ponto
biométrico.
Contratante: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Contratada: Noemia Silva dos Santos de Assis ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1492/15 – Valor: R$ 6.241,20 – Data: 25/08/2015.
Contratada: Noemia Silva dos Santos de Assis ME.
Autorização de Fornecimento nº: 1493/15 – Valor: R$ 254,50 – Data: 25/08/2015.
Pindamonhangaba, 27 de agosto de 2015.

- CMDCA - CONsELhO MuNICIpAL DOs DIrEITOs DA CrIANÇA E DO ADOLEsCENTE
CONVOCAÇÃO – 15ª rEuNIÃO OrDINÁrIA 2015
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na data
e local abaixo, para a realização da “15ª Reunião Ordinária de 2015” , cuja pauta vem a seguir:

2 colunas por
cm PROCESSO
Nº0011542-29.2009.8.26.0445.
OFICIAL
DE 5REGISTRO
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.

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

prEGÃO Nº 165/2015

prEGÃO Nº 172/2015

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE EVANDRO ALVES DA SILVA, REQUERIDO POR EDMILSON ALVES
SILVA - PROCESSO Nº0011542-29.2009.8.26.0445.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por
sentença proferida em 21/01/2015 14:48:21, foi decretada a INTERDIÇÃO de EVANDRO
ALVES DA SILVA, CPF 106.302.258-42, declarando-o(a) absolutamente incapaz de
exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Edmilson Alves Silva. O presente edital será publicado por três
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de março de 2015.

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

Pauta:

Aprovação de ata

Sorteio de ordem na relação dos candidatos aptos ao processo de escolha do
Conselho Tutelar

Políticas Públicas “Programa Prefeito Amigo da Criança”

Informes e outros assuntos.
Dia:

1º/09/2015 (terça-feira)

Horário:

16 h (dezesseis horas)

Local:

Auditório da Prefeitura Municipal
Adriano Augusto Zanotti
Presidente

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público)
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0505848-85.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Lourival Pinto de Miranda
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: Lourival Pinto de Miranda
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0505848-85.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 25/10/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0111.11.08.003.000
Valor da Dívida: R$ 670,13
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

PINDAMONHANGABA

SEXTA-FEIRA

28 DE AGOSTO DE 2015

ESPORTES
Tribuna do Norte
Inscrições abertas para II Etapa
do Circuito de Corrida de Rua
Interessados em participar
da II Etapa do Circuito Corrida
de Rua de Pindamonhangaba,
que não participaram da primeira etapa, devem se inscrever, a partir de segunda-feira
(31), no Centro de Treinamento
Luiz Caloi, das 8 às 11h30 e das
15 às 18 horas.
A II Etapa será noturna e
está marcada para o dia 5 de
setembro. A largada acontecerá
no Vale das Acácias, às 19 horas, com retirada dos número
às 17h30.
A Secretaria de Esportes esclarece que os participantes da
primeira corrida devem apenas
conﬁrmar a participação para a
segunda, não há necessidade de
nova inscrição, mas a conﬁrmação se faz necessária e pode ser

feita até esta sexta-feira (28), no
Luiz Caloi. O horário de atendimento é o mesmo das inscrições.
Robson Karlos - Robinho
- foi o primeiro a completar o
percurso da categoria adulta na
primeira prova e comenta que a
sua equipe se superou, batendo
recorde com 65 inscrições e na
próxima etapa pretende levar
mais atletas. Ele parabenizou os
organizadores e a todos participantes.
As corridas de rua de Pindamonhangaba têm sido muito
disputadas. As provas contam
com atletas de várias idades e
participação de muitos grupos,
caso da ‘Turma da Corrida’, que
representa a cidade em competições da região e de outros
estados.

TRABIJU SERÁ DESTINO
DA ‘GALERA’ DO II PEDAL
O Parque Natural Municipal do Trabiju será
o ponto de chegada dos
participantes do II Pedal.
A atividade será promovida neste domingo
(30) e podem participar
todos que quiserem viver
o prazer da pedalada ao
lado de muitas pessoas.
A saída será às 7h30 e
o ponto de encontro é o
Centro Esportivo ‘João
do Pulo’. Os participantes poderão contar com
carros de apoio e haverá
distribuição de água no

percurso. Os menores
de 18 anos deverão estar
acompanhados com os
pais ou responsáveis.
A distância a ser
percorrida é de aproximadamente 15 km até o
parque e no local o público poderá participar
de uma das trilhas para
conhecer parte desta
reserva ambiental. O
evento é organizado pela
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer.

Divulgação

Marcada para dia 5 de setembro, às 19 horas, corrida terá largada à noite, no Vale das Acácias

Novos alunos de natação e hidroginástica
participam de exame médico
A Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer da Prefeitura
vai atender aproximadamente
800 novos alunos nas aulas de
natação e hidroginástica. No
último final de semana houve
o exame médico no Arareta-

ma e neste final de semana os
alunos de outros locais irão ser
avaliados pelos profissionais
de saúde.
No sábado (29) o exame
será no Cidade Nova, no período da manhã, e no ‘Zito’, no
Divulgação

PRÓXIMAS RODADAS
CAMPEONATO SUB 13
10ª RODADA 2º TURNO,
SÁBADO (29) - 8h30

CAMPEONATO SÊNIOR 50
SEMIFINAL - JOGO DE IDA,
DOMINGO (30) -8h30

FLUMINENSE X SÃO PAULO
RAMIRÃO - RODADA DUPLA

FLUMINENSE X AFIZP
RAMIRÃO

ETNA X MARICÁ
MACHADÃO - RODADA DUPLA

ESTRELA X INDEPENDENTE
BOSQUE

GEREZIM X FERROVIÁRIA
AZEREDO

CAMPEONATO 1ª DIVISÃO
QUARTAS DE FINAL JOGOS DE IDA, DOMINGO (30)

MOMBAÇA X CANTAREIRA
JARDIM RESENDE - RODADA DUPLA
CAMPEONATO SUB 17
10ª RODADA,
SÁBADO (29) - 9h45

REAL ESPERANÇA X BANDEIRANTE
AZEREDO: 10h30 - RODADA DUPLA
FERROVIÁRIA X CANTAREIRA
BOA VISTA..................10h30

CIDADE NOVA X RAMOS
CIDADE NOVA

SAPOPEMBA X ARARETAMA
AZEREDO: 8h30 - RODADA DUPLA

FLUMINENSE X MOMBAÇA
RAMIRÃO - RODADA DUPLA

VILA SÃO JOSÉ X CASTOLIRA
VILA SÃO JOSÉ: 10h30

ETNA X INDEPENDENTE
MACHADÃO - RODADA DUPLA

CAMPEONATO SÊNIOR 60
(INÍCIO DE CAMPEONATO)
1ª RODADA, DOMINGO (30) - 8h30

MARICÁ X BELA VISTA
MARICÁ
SÃO PAULO X ARARETAMA
MORUMBI PINDENSE
JARDIM REZENDE X JARDIM REGINA
JARDIM RESENDE - RODADA DUPLA
FOLGA: SANTOS

MOREIRA CÉSAR X CAMPO ALEGRE
MACHADÃO
CORINTHIANS X ESTRELA
ALTO DO CARDOSO
FOLGA: INDEPENDENTE

Todos os novos alunos recebem orientações para fazer exame

período da tarde. No domingo
(30) os exames serão no ‘João
do Pulo’. As aulas terão início
na segunda-feira (31). É necessário ficar atento ao dia e horário das aulas.
A Prefeitura de Pindamonhangaba oferece aulas de natação e hidroginástica nas piscinas dos Centros Esportivos
‘João do Pulo’, ‘Zito’, ‘Ritoca’
e Cidade Nova. Crianças, jovens, adultos e a melhor idade
podem aproveitar as atividades
aquáticas.
Cristiane Santos conta que
já fez natação quando tinha 10
anos, depois retornou aos 18.
Agora, com 36, voltou às aulas
e aﬁrma que escolheu esta modalidade por gostar bastante.
“Fui chamada recentemente,
tive sete aulas até agora. Estou fazendo esta atividade para
movimentar um pouco, eu trabalho muito sentada”.

Melhor Idade participa de torneio neste sábado
Acontece neste sábado (29),
o II Torneio Melhor Idade em
Ação. A solenidade de abertura
será no ginásio do Centro Esportivo João Carlos de Oliveira,
‘João do Pulo’, a partir das 8h30.
O evento é organizado pela Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer.
De acordo com a programação,
os jogos terão início às 9 horas.
Haverá partidas de buraco, dominó, damas, tênis de mesa, truco,
voleibol adaptado e xadrez.
O evento é destinado aos atletas acima de 60 anos. O objetivo é
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.
Os jogos de voleibol adaptado
feminino serão no ‘João do Pulo’,
e do 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.
“Convido toda a população
para prestigiar os idosos de nossa cidade. Este é um evento que
busca proporcionar qualidade

de vida por meio de prática esportiva e convívio social. São
pessoas que já contribuíram e
contribuem muito com a sociedade. Eles merecem oportunidades de lazer”, aﬁrma o secretário de Juventude, Esportes e
Lazer da Prefeitura.
Divulgação

Competição será no ginásio ‘João do Pulo’

