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Escola ‘João Martins’ celebra folclore

Os estudantes 
da Escola Estadual 
João Martins de 
Almeida, do Boa 
Vista, vão participar 
da Festa do Folclore 
com representações 
artísticas e culturais 
das cinco regiões do 
Brasil.

O evento, que 
acontece nesta 
quinta-feira (3) e 
na sexta-feira (4), 
tem o intuito de 
valorizar as histórias 
e personagens da 
cultura nacional e 
auxiliar os alunos na 
aprendizagem das 
diferenças regionais.

ALANNA CYBER É A NOVA MISS GAY PINDA 

INSCRIÇÕES 
PARA MISS PLUS 
SIZE TERMINAM 
NA SEXTA-FEIRA

As interessadas em participar 
do primeiro Concurso Miss Plus 
Size Pindamonhangaba devem 
fazer inscrições até sexta-feira 
(4). Para participar, as mulheres 
devem ter mais de 18 anos e ves-
tir manequim do 44 ao 62.

Segundo o organizador, Allan 
Fernandes, o evento é mais que 
uma prova de beleza, porque 
terá preparação com desfiles, 
workshops e palestras sobre 
saúde e bem-estar, além de 
acompanhamento de professo-
res de educação física, psicólo-
gos, maquiadores, cabeleireiros, 
e outros.

Paróquia 
promove Festa 
de São Vicente 
de Paulo

A Festa de São Vicente de Paulo, 
em Moreira César, começa nesta sex-
ta-feira (4) e segue até o próximo do-
mingo (13). A principal atração deste 
ano é o cantor Marciano (da antiga 
dupla João Mineiro e Marciano), que 
se apresenta no encerramento do 

evento. Além disso, a trigésima edi-
ção da festa terá diversas atrações 
religiosas, artísticas, passeio ciclís-
tico, trilha de moto, procissão, e 
celebração com o bispo diocesano 
de Taubaté, Dom Wilson Luiz An-
gotti Filho.

Alanna Cyber, nova Miss Gay Pinda, 
foi coroada e recebeu a faixa das mãos de 
Katrina Cyber (Miss 2014), durante even-
to realizado na sexta-feira (28), no Teatro 
Galpão. Emocionada, Alanna homena-
geou seus pais por todo amor e apoio que 
deram durante toda vida. A nova musa da 
cidade, Keity Saloshian, também foi em-
possada.

SUSPEITO DE 
ESFAQUEAR 
EX É PRESO

PÁGINA 6

PÁGINA 3

PÁGINA 3

Divulgação

Akim/AgoraVale

Dança do Frevo é 
típica do estado 
de Pernambuco

Cantor Marciano durante Festival da Primavera de Pindamonhangaba, em 2014
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Já comprou ou vendeu carro usado? Pois 
é aquela enrolação, dor de cabeça, vem 
para cá, vai para lá, volta, passa no órgão 

tal, faz perícia não sei onde...
Enfim, é um tremendo transtorno.
Para por fim a tudo isso, o Governo vai lan-

çar o Renave – Registro Nacional de Veículos em 
Estoque – módulo eletrônico que vai extinguir o 
livro físico de registro e viabilizar a escrituração 
eletrônica de movimento de entrada e saída de 
veículos em lojas de revenda de carros usados.

A intenção é ter um sistema para simplificar a 
venda de carros no Brasil e garantir segurança ao 
usuário que repassa seu veículo usado para con-
cessionárias e revendas multimarcas. O módulo 
deverá estar disponível para uso a partir de mar-
ço de 2016.

O programa foi apresentado esta semana du-
rante o 1º Encontro Estratégico das Lideranças 
do Setor Automotivo, em São Paulo.

Segundo informações do Ministério das Ci-
dades, a formação de um banco de dados virtu-
al irá facilitar o acesso para todos e combater a 
burocracia, eliminando uma série de etapas não 
apenas que vão baratear o processo de compra 
e venda de veículos, mas para agilizar as transa-
ções.

Para a Secretaria da Micro e Pequena Empre-
sa, a medida vai garantir a diminuição de gastos 
excessivos com trâmites burocráticos tanto por 
parte do comprador, vendedor e também do Go-
verno.

Uau! Como não pensaram nisso antes?
Em síntese, o Renave permitirá o registro ele-

trônico do estoque das revendas, o comunicado 
eletrônico de venda do veículo, a eliminação da 
necessidade de transferência da propriedade dos 
veículos para a revenda e a certeza, ao cidadão que 
entrega seu carro nos revendedores multimarca, 
de que não será responsabilizado por eventuais 
multas ou quaisquer outras ocorrências.

A mudança também vai alcançar a venda de 
veículos novos, integrando a nota fiscal eletrôni-
ca e o Renavam, criando para as secretarias de 
Fazenda uma base de dados, em tempo real, de 
informações de veículos emplacados.

Além disso, o Governo pretende integrar bases 
de dados do Denatran, Detrans, Receita Federal e 
secretarias estaduais de Fazenda para, no futuro, 
organizar em um só sistema toda a cadeia dominial 
do veículo, com dados que englobam desde a pri-
meira venda até sua inutilização.

Para o povo, o simples fato de agilizar já é uma 
grande conquista, independentemente de outras 
situações que possam vir a ser positivas. Agora é 
esperar que o sistema entre em funcionamento, 
mas 2016 já está logo aí. 

Transferência de veículos 
usados pode ficar mais simples

Sapopemba deve usar padrão de jogo 
do Corinthians contra Araretama

O técnico do Sapopem-
ba, Vicente, acompanhado 
de uma comitiva formada 
por corinthianos, organi-
zou uma excursão para as-
sistir a um jogo do Corin-
thians em Itaquera – Zona 
Leste de São Paulo.

O objetivo de Vicente, 
que é um estudioso do fu-
tebol, é observar em cam-
po as variações táticas do 
Timão para aplicar possí-
vel padrão de jogo de Tite 
ao ‘Sapo’ – que encara o 
Araretama neste domin-
go, às 10 horas, na casa 
do adversário, pela parti-
da de volta das quartas de 
final da 1ª Divisão de Pin-
damonhangaba.

Infelizmente, uma 
grande parte da po-
pulação brasileira não 
sabe exatamente o que 
comemoramos no fe-
riado de sete de setem-
bro. Entretanto, nós, 
pindamonhangaben-
ses, temos a obrigação 
de nunca nos esque-
cermos desta data, e, 
principalmente, deve-
mos comemorá-la com 
o mais elevado espírito 
cívico e até ufanista, 
já que tivemos alguns 
conterrâneos nossos 
participantes desse tão 
e talvez mais importan-
te evento nacional.

Segundo historiado-
res, a conselho de José 
Bonifácio, D. Pedro se-
guiu do Rio de Janeiro 
para São Paulo, partin-
do a cavalo no dia 14 de 
agosto de 1822, para re-
solver problemas que es-
tavam afetando o gover-
no regencial da época. 

Essa viagem do 
Príncipe Regente du-

Pindamonhangaba 
            e o Sete de Setembro

Bete Guimarães – cadeira nº 34 de membros titulares da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras

rou um total de 11 dias, tendo chegado a Pindamo-
nhangaba no sétimo dia, onde era esperado pelo coro-
nel Antônio Leite Pereira da Gama Lobo, membro do 
Governo Provisório, e pelo coronel Manuel Marcondes 
de Oliveira Mello, comandante do 3º Esquadrão da 
Guarda de Honra, que teve a glória de ser testemunha 
do Grito do Ipiranga. 

Aqui, D. Pedro hospedou-se num sobradão situado na 
Praça Formosa, hoje nossa praça Monsenhor Marcondes, 
cujo nome foi trocado justamente em homenagem àquele 
que o recebeu.  Esse sobrado pertencia ao Monsenhor Ig-
nácio Marcondes de Oliveira Cabral, irmão do coronel Ma-
nuel Marcondes de Oliveira Mello. Aí, depois de repousar, 
D. Pedro recebeu, na manhã seguinte, várias homenagens 

das melhores famílias 
pindenses e dos novos 
participantes da Guar-
da Imperial.

Essa Guarda de 
Honra do Príncipe D. 
Pedro era composta 
por vários elementos 
de diversas cidades, 
desde o Rio de Janeiro 
até Mogi das Cruzes. 
Os participantes pin-
denses se destacaram 
por estarem em maior 
número (17). 

Desses somente dez 
acompanharam D. Pe-
dro I até São Paulo, e 
foram testemunhas do 
grito de liberdade que 
este deu às margens 
do Ipiranga .Portan-
to, vamos comemorar 
duplamente o sete de 
setembro, com mais 
amor, mais consci-
ência da importância 
desta data para nós, 
preservando um dos 
nossos mais impor-
tantes patrimônios – a 
nossa história. 

D. Pedro hospedou-se num sobradão (ao fundo, 
à direita) situado na  Praça Formosa, hoje praça 
Monsenhor Marcondes

‘Camerata Jovem’ faz 
apresentação na Gerdau

Jovens do “Projeto 
Camerata Jovem” reali-
zaram uma apresentação 
especial de música erudita 
e popular no auditório da 
Gerdau na última sema-
na.  No repertório: Game 
of Thrones Theme, de Ra-
min Djawadi; Happy, de 
Pharrell Williams; e The 
Glacier Express, de Larry 
Neeck. O show marcou o 
início das atividades da 
edição 2015 da “Semana 
de Excelência da Gerdau”, 
que tem como objetivo re-
forçar as boas práticas de 
segurança, meio ambiente 

e qualidade entre os seus 
colaboradores.

 O “Projeto Camerata 
Jovem” de Pinda conta 
com o apoio da Gerdau 
na promoção da inclu-
são e da transformação 
social de crianças, ado-
lescentes e jovens em 
situação de vulnerabili-
dade social por meio do 
ensino de música. A ini-
ciativa atende atualmen-
te 177 alunos e desde a 
sua criação, em 2007, já 
beneficiou mais de 500 
jovens com mais de 100 
apresentações.

 O encerramento da 
Semana foi marcado pela 
presença de cerca de 50 
alunos da Escola Munici-
pal Odete Madureira. As 
crianças fizeram parte da 
primeira turma a parti-
cipar do Projeto Atitude 
Segura na Comunidade, 
que adapta para o am-
biente educacional a me-
todologia utilizada nas 
usinas da Gerdau, levan-
do por meio de palestras 
e dinâmicas conceitos de 
comportamento seguro 
para alunos e funcioná-
rios das escolas.

‘Caridade e 
amor’ realiza 
palestra 
de 101 anos

o Centro espírita Carida-
de e Amor “André Luiz” re-
aliza, nesta quinta-feira (3), 
a palestra comemorativa aos 
seus 101 anos, das 20 às 22 
horas, com Clóvis San Mar-
tin. O tema da palestra será 
a história do centro.

Além da palestra, serão 
realizados workshops come-
morativos ao aniversário do 
centro, mensalmente, para 
estudo de livros de André 
Luiz. O próximo será dia 24 
de setembro, com o pales-
trante Carlos Abranches, a 
partir das 20 horas, sobre o 
livro ‘No Mundo Maior’.

O ‘Caridade e Amor’ fica 
na rua Dr. Gustavo de Godoy, 
327. Os eventos são gratui-
tos.

PReFeiTuRa MuNiCiPaL De PiNDaMoNhaNGaBa
eDiTaL De NoTiFiCação

CoNTRoLe 264/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr JOÃO DOS SANTOS, responsável pelo 
imóvel situado a AV. BENEDITO HOMEM DE MELLO JR, S/N, Bairro MARICÁ, inscrito no município 
sob as sigla SE12.11.03.021.000, QUADRA C, LOTE 49,  para que efetue a limpeza do referido 
imóvel no prazo de 07 dias e retire toda a sujeira/entulho decorrente da limpeza, do local, a contar 
da data desta publicação.  Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º 
item I. Atualizar endereço no Cadastro Imobiliário.

Rosana da silva Monteiro
Diretora do Departamento de administração

PReFeiTuRa MuNiCiPaL De PiNDaMoNhaNGaBa
eDiTaL De NoTiFiCação

CoNTRoLe 265/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr JOÃO DOS SANTOS, responsável pelo 
imóvel situado a AV. BENEDITO HOMEM DE MELLO JR, S/N, Bairro MARICÁ, inscrito no município 
sob as sigla SE12.11.03.021.000, QUADRA C, LOTE 49, para que efetue a construção de calçada 
no referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e 
conformidade com o artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços de que 
trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do trabalho efetuado.

Rosana da silva Monteiro
Diretora do Departamento de administração

PReFeiTuRa MuNiCiPaL De PiNDaMoNhaNGaBa
eDiTaL De NoTiFiCação

CoNTRoLe 266/15
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr JOÃO DOS SANTOS, responsável pelo 
imóvel situado a AV. BENEDITO HOMEM DE MELLO JR, S/N, Bairro MARICÁ, inscrito no município 
sob as sigla SE12.11.03.021.000, QUADRA C, LOTE 49, para que efetue o fechamento do referido 
imóvel no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com 
o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º e 3º da Lei 2610/1991.

Rosana da silva Monteiro
Diretora do Departamento de administração

Agilidade

Arquivo TN
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua 
Deputado Claro César, nº 30, centro, o candidato nominado a seguir, munido da seguinte 
documentação, em original e cópia:

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

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 09/09/2015 às 14:00 horas

226º RAQUEL MONTEIRO GUSMÃO SILVA
RUA VIA SUL, 50 – COND. RECANTO DOS ESTADOS – VILA SÃO GERALDO
TAUBATÉ – SP
CEP 12062-390

EDSON MACEDO DE GOUVÊA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

EDITAL DE LEILÃO “PRESENCIAL e ON-LINE”
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo
Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito,
nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Pátio do Leiloeiro,
situado na Rodovia Raposo Tavares – km 20, sentido Capital/Interior - Vila Albano (acesso pelo trevo km 19,5), em São Paulo-SP.
Localização do imóvel: Rua Dr. Fontes Junior, 936(ao lado do nº 922), c/ Av.
Francisco Lessa Junior, 891. Imóvel comercial. Áreas totais: terr. 592m² e constr. estimada no local 192m². Matr. 15.900 do RI local.
Obs.: Construção e numeração predial pendentes de averbação no RI. Regularização e encargos perante os órgãos competentes
correrão por conta do comprador. Ocupado. (AF).

(caso não seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais
comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com
até 1 hora de antecedência ao evento.

Pindamonhangaba-SP. Bairro Maria Aurea.

1º Leilão: 18/09/2015, às 11h. Lance mínimo: R$ 544.426,00 e 2º Leilão:

30/09/2015, às 11h. Lance mínimo: R$ 304.945,00

Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis

disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br - Para mais informações - tel.: (11) 3845-5599 -

Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 266

Escola ‘João Martins’ realiza Festa do Folclore

 Um homem, 33 anos, 
foi preso na segunda-feira 
(31) suspeito de esfaque-
ar a ex-companheira no 
bairro Cidade Jardim. A 
vítima está internada.

Segundo a Polícia Civil, 
o homem foi até a casa da 
mulher na madrugada e, 
depois de uma discussão, 
a agrediu com golpes de 
faca. Parentes dela que 
estavam no local também 
foram esfaqueados. O sus-
peito fugiu.

A Polícia Civil identi-
ficou e apreendeu, na se-
gunda-feira (31), o autor 
de uma tentativa de ho-
micídio ocorrida no últi-
mo dia 10 de julho. Após 
investigação do crime, que 
teria ocorrido às 21h50, na 
avenida Jardim, Jardim 
Eloyna (a vítima de 30 

anos teria sido baleada), 
os policiais do 3º DP iden-
tificaram o autor. As bus-
cas efetuadas terminaram 
com a localização do autor, 
que teve a prisão temporá-
ria decretada. Nos próxi-
mos dias será analisado o 
pedido de prisão preventi-
va do criminoso.

A Escola João Mar-
tins de Almeida realiza 
na quinta-feira (3) e na 
sexta-feira(4) a ‘Festa 
do Folclore’.

O evento em comemo-
ração ao folclore brasilei-
ro (celebrado no dia 22 
de agosto) terá a repre-
sentação da cultura das 
regiões do país (Centro
-Oeste, Nordeste, Norte, 
Sul e Sudeste) divididas 
pelas classes do período 
da manhã (8º ao 3º ano).

Na quinta-feira serão 
apresentadas lendas das 
regiões e brincadeiras 
típicas. Na sexta-feira, 
os alunos desenvolverão 
danças folclóricas e ser-
virão comidas típicas.

O objetivo é valorizar 
as histórias e persona-
gens do folclore brasi-
leiro e trazê-los  para o 
cotidiano dos estudantes 
para que eles aprendam, 

na prática, e se divirtam 
explorando a cultura na-
cional.

“É uma ótima oportu-
nidade para que os alu-
nos aprendam sobre a 
cultura do país. A inten-
ção da escola é colocar 
em prática tudo aquilo 
que muitas vezes não 
se apresenta na teoria, 
para que seja divertido e 
educador”, relata a pro-
fessora Ana Marta.

Para Carlos Eduardo 
Villar, do 2º ano do En-
sino Médio, essa é uma 
maneira de aprender 
mais sobre o país. “Está 
sendo um trabalho mui-
to divertido e produtivo 
para nós. É um jeito de 
aprender sobre tudo que 
nós temos aqui”.

A festa acontece das 
8 às 12 horas, e será so-
mente para os alunos da 
escola.

Suspeito de esfaquear 
ex-mulher é detido

Pm prende autor 
de tentativa de 
homicídio

Polícia apreende carros

Em depoimento na 
delegacia, o acusado dis-
se que não se lembra do 
que aconteceu. Após exa-
me de corpo de delito, 
ele foi encaminhado para 
a cadeia de Caçapava, 
onde cumprirá, a princí-
pio, a prisão temporária 
de 30 dias.

De acordo com a polícia,  
um mandado de prisão pre-
ventiva já foi solicitado para 
que o suspeito permaneça 
preso até o julgamento. 

PREGÃO Nº 227/2015
A Prefeitura torna público que se acha 
aberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, 
n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP 
nº. 227/15, referente à “Contratação de 
empresa especializada em prestação 
de serviço de cobertura securitária para 
equipamentos oficiais pertencentes à frota 
da Sub Prefeitura de Moreira César, com 
abrangência nacional, por um período 
de 12 (doze) meses”, com encerramento 
dia 21/09/15 às 8h e abertura às 8h30. 
O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas no 
endereço supra das 8h às 17h ou através 
do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 02 de setembro de 
2015.

PREGÃO Nº 228/2015

A Prefeitura torna público que se acha 
aberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, 
n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP 
nº. 228/15, referente à “Contratação de 
empresa especializada na prestação de 
serviço de sistema de biblioteca para 
gerenciamento das 07 (sete) bibliotecas 
municipais de Pindamonhangaba”, 
com encerramento dia 21/09/15 às 14h 
e abertura às 14h30. O edital estará 
disponível no site www.pindamonhangaba.
sp.gov.br. Maiores informações poderão 
ser obtidas no endereço supra das 8h às 
17h ou através do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2015.

PREGÃO Nº 231/2015

A Prefeitura torna público que se acha 
aberto no Depto. de Licitações e Compras, 
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 
1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 
231/15, referente à “Aquisição de materiais 
de enfermagem para abastecimento do 
almoxarifado e consumo das Unidades 
de Saúde”, com encerramento dia 
18/09/15 às 14h e abertura às 14h30. 
O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas no 
endereço supra das 8h às 17h ou através 
do tel.: (12) 3644-5600. 
Pindamonhangaba, 02 de setembro de 
2015.

A Polícia Civil apreendeu 
na última terça-feira (1º/9),  
carros com suspeita de rou-
bo. 

Após investigação no Par-
que Industrial, foram locali-
zados três veículos Fox zero 
quilômetro. Feita a perícia, 
foram apreendidos para 
identificação de origem. 

Pelo levantamento, eles 
estariam sendo transpor-
tados de Curitiba/PR até o 
Estado do Espírito Santo. 
As investigações continuam 
juntamente com a transpor-
tadora, já que os veículos em 
questão não estariam com 
queixa registrada.

Divulgação

Um dos veículos apreendidos

Manifestçãoes da cultura indígena também devem ser apresentadas

Divulgação

LICENÇA DA CETESB

3 B’S COMÉRCIO DE MADEIRAS E ESQUADRIAS LTDA. – EPP torna público que 
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 3004952, válida 
até 31/08/2019, para Desdobramento de madeira; serviço de à AVENIDA DOUTOR 
ANTONIO PINHEIRO JUNIOR, 2600, CAMPO ALEGRE, PINDAMONHANGABA.

LICENÇA DA CETESB
SEAL LACRES INDÚSTRIA E C0MÉRCIO DE LACRES LTDA. EPP torna público 
que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação N° 3004920, 
válida até 31/08/2019, para Selos de segurança de material plástico; fabricação 
de à RUA DOUTOR FRANCISCO LESSA JUNIOR, 899, CHÁCARA GALEGA, 
PINDAMONHANGABA.

EDITAL

Presidente da SOCIEDADE OPERÁRIA BENEFICENTE DE PINDAMONHANGABA com 
sede própria á Rua Marechal Deodoro, 234, no uso de suas atribuições convoca todos os 
associados da sociedade para participar, votar para eleições da diretoria que dirigira os 
destinos da sociedade no período de 3 anos sendo de 2015 a 2018. 
A assembleia acima convocada deverá ser realizada no dia 26 de Setembro de 2015 na 
sede própria, com 50% dos sócios e uma hora depois com qualquer número de sócios 
presentes onde serão tratados os seguintes assuntos: 
a) Prestação de contas dos exercícios anteriores; 
b) Eleição da nova diretoria;
c) Eleição do conselho fiscal 
d) Outros assuntos de interesse da sociedade.
Pindamonhangaba, 02 de Setembro, 2015.

Edital de Citação. Processo Físico nº: 0001588-37.2001.8.26.0445. Classe: Assunto Execução Hipotecária 
do Sistema Financeiro da Habitação - Espécies de Contratos. Requerente: Cosan Lubrificantes e Especiali-
dades Sa. Requerido: Auto Posto Andorinha de Pindamonhangaba Ltda e outros. Edital de Citação - Prazo 
de 30 Dias. Processo Nº 0001588-37.2001.8.26.0445 - Processo 49/2001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
1° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Valdineia Tsuyako Arashiro, Antonio Carlos Fresneda Herrera, Helia 
Esmeralda Mendes Theodoro Herrera, Masuye Nakashima Domoto e Celeste Akemi Domoto, que Cosan 
Lubrificantes e Especialidades S/A, ajuizou Ação de Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habi-
tação, para cobrança de R$ 452.570,28 (02/2014). Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a 
citação por edital, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias, embarguem ou reconhe-
çam o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e ho-
norários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos 
estes que começarão a fluir após os 30 dias supra, sob pena de não o fazendo, ser convertido em penhora 
o arresto efetuado sobre o imóvel sito à 1ª Travessa José Augusto Mesquita, 81, Moreira César, com área 
de 1120m², matrícula 4.089 do CRI de Pindamonhangaba/SP, e para os quais igualmente intimados ficam 
os executados, presumindo-se aceitos os fatos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 28 de agosto de 2015.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP

CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 126/15
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO: 0777/15 DATA PROTOCOLO: 18/06/2015
Nº CEVS: 35380060186300023612 DATA DE VALIDADE: 25/08/2016
CNAE: 8630-5/02 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS P/ 
REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARE
RAZÃO SOCIAL: MARCELO BARBOSA MORAIS
CNPJ/CPF: 75219336649
ENDEREÇO: AV FORTUNATO MOREIRA N°: 255
COMPLEMENTO:  BAIRRO:  CENTRO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-090 UF: SP
RESP. LEGAL: MARCELO BARBOSA MORAIS CPF: 75219336649
RESP. TÉCNICO: MARCELO BARBOSA MORAIS CPF: 75219336649
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 84063  
   
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, 
DEFERE em 25/08/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, 25 de agosto de 2015
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO
CHEFE DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO: ROBSON LUÍS MONTEIRO (MTB 18.021) - (12) 3644-2275 - IMPRENSA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

ASSISTENTE DE IMPRENSA PARLAMENTAR: LUIZ CARLOS PINTO (MTB 32.783) - (12) 3644-2279 - COMUNICACAO@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

Revitalização da
Estrada Municipal
Sebastião Vieira Machado
Outro pedido do vereador 

Martim Cesar ao Executivo 
é a revitalização da Estrada 
Municipal Sebastião Vieira 
Machado, no bairro do Socor-
ro, que inicia na rotatória do 
Loteamento Colonial Village, 
margeando o Loteamento 
Parque Lago Azul e o Distrito 
Industrial da Dutra, saindo em 

frente ao posto de combus-
tível Amaral, na Via Dutra. 
O vereador Martim Cesar 
justifi ca que a estrada não tem 
benfeitorias, necessitando de 
uma melhor infraestrutura, 
como asfalto, guias e sarjetas, 
iluminação pública, água e 
esgoto e ciclovia, a fi m de 
proporcionar mais segurança 
e promover uma nova opção 
de acesso à Via Dutra.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:
Gabinete: Telefones (12) 3644-2257 ou 3644-2258
e-mail: drmarcosaurelio@camarapinda.sp.gov.br

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

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256

e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br

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

F
O

T
O

S
: 

D
IV

IS
Ã

O
 D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

Ç
Ã

O
/C

V
P

VEREADOR

DR. MARCOS

AURÉL IO VILLARDI

DI V I S Ã O D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

VEREADOR PROFESSOR OSVALDO

DI V I S Ã O D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

O vereador Ricardo Piorino 
(PDT) esteve nesta segunda-fei-
ra, dia 31 de agosto, visitando o 
Distrito de Moreira César e, na 
oportunidade, conversou com 
moradores e empresários sobre 
uma solução para tráfego de 
caminhões pesados na rua José 
Teberga, centro do distrito. Piori-
no se reuniu com o proprietário da 
Tralfer, Wilson Tralfi , para conhe-
cer o projeto de desapropriação de 
um terreno na área dos fundos da 
empresa, que seria utilizada para 
abrir uma nova via no Distrito de 
Moreira César. 

Segundo explicações do 
empresário Sr. Wilson, os cami-
nhões pesados que transportam 
ferro velho transitam e fi cam 
estacionados na rua José Teberga, 
acarretando alguns transtornos 
aos motoristas de veículos leves e 
também aos moradores da região. 
“O maior problema aqui na região 
é o trânsito mas também podemos 
elencar a poeira e as difi culdades 
de acesso aos bairros por causa 
desses caminhões”, afi rmou Ri-
cardo Piorino.

Atuante e participativo 
na área da saúde, o vereador 
Dr. Marcos Aurélio Villardi 
(PR) está reforçando o pe-
dido para que a Prefeitura 
e seus órgãos competentes 
realizem a instalação de 
uma Creche do Idoso, em 
Pindamonhangaba .  Ele 
alega que “é importante 
termos um lugar adequado e 
confortável para estadia de 
nossos familiares queridos 
e a Creche do Idoso é um 
lugar apropriado e especial 
para as pessoas experientes 
e que servem de exemplo de 
vida para nós, mas que hoje 
se encontram em estado de 
dependência. Essas pessoas 
precisam ter um ambiente 
seguro e confortável e que 
possam exercer várias ati-
vidades de forma criativa 
ao longo de sua estadia”. 

Para o vereador Dr. Mar-
cos Aurélio, “as pessoas 

Ricardo Piorino visita Moreira 
César e encampa luta pela 
construção de nova rua no Distrito

ABRIR UMA VIA DE LIGAÇÃO ENTRE O LOTEAMENTO

KARINA RAMOS E AVENIDA JOSÉ ADHEMAR CÉSAR

RIBEIRO VAI DESAFOGAR TRÁFEGO DE CAMINHÕES PESADOS

O vereador explica, ainda, que 
a construção dessa via de ligação 
seria muito benéfi ca para Moreira 
César. “Essa nova via pública 
seria construída entre a rua Maria 
Nazareth da Silva, no Loteamento 
Karina Ramos e a avenida José 
Adhemar César Ribeiro. Isso 
desafogaria o trânsito de cami-
nhões pesados nestas ruas, em 
especial, nas ruas José Teberga e 
João Eugênio Macedo, uma vez 
que o Karina Ramos não possui 
saída para a principal avenida do 
distrito”, salienta Piorino.

Ricardo Piorino ressalta, ain-
da, que o prédio da Unidade Básica 
de Saúde encontra-se exatamente 
na Avenida José Teberga, sendo 
que, a partir de sua inauguração, 
a situação fi cará ainda mais caó-
tica. “A construção da via é uma 
medida necessária e urgente no 
local”, comenta o vereador.

Ele também esteve em con-
tato com o proprietário da área a 
ser desapropriada, senhor Satio 
Shinoda, que se mostrou disposto 
a cooperar com o projeto, desde 
que seja indenizado pelo muni-

cípio. “Pude sentir que 
todos estão imbuídos no 
melhor pra Moreira Cé-
sar. Agora, precisamos 
acertar com a Prefeitura 
para que faça a sua parte 
e ofereça uma solução 
que atenda os interesses 
da comunidade e dos 
bairros de Moreira Cé-
sar”,  concluiu Ricardo 
Piorino.

VEREADOR RICARDO 
PIORINO CONVERSA COM 
OS EMPRESÁRIOS  SATIO 
SHINODA E WILSON TRALFI; 
NA FOTO MENOR, O LOCAL 
QUE APRESENTA PROBLEMAS 
DE TRÂNSITO NO DISTRITO 
DE MOREIRA CÉSAR

Dr. Marcos Aurélio reforça 
pedido para implantação da 
Creche do Idoso na cidade

atendidas terão tranquili-
dade e carinho para que o 
dia numa Creche do Idoso 
seja especial e proveitoso”.

Na Creche do Idoso 
seriam oferecidas instala-
ções seguras e orientação 
de profissionais altamente 
qualificados e preparados. 
O vereador enfatiza que 
“a creche deverá contar 
com médicos, enfermeiros, 
psicólogos, fisioterapeutas 
e pessoas preparadas para 
atendimento, convívio e 
higienização do ambiente”. 
Segundo o Dr. Marcos Au-
rélio, “o local também con-
tará com salas de jogos e de 
estar, espaço para banho de 
sol, internet, refeitório e um 
amplo local para algumas 
atividades físicas e cria-
tivas”. Assim, as pessoas 
podem trabalhar tranquilas 
e sabendo que seus idosos 
terão um dia agradável e 

seguro e, no final 
da tarde, eles es-
tarão de volta ao 
conforto do lar e 
com amor de sua 
família. “Por tudo 
isso, é importante 
implantarmos a 
Creche do Idoso 
em nosso muni-
cípio”, concluiu 
o vereador Dr. 
Marcos Aurélio. 

DI V I S Ã O D E CO M U N I C A Ç Ã O/CVP

O vereador Professor 
Osvaldo Macedo Negrão 
(PMDB) fez uso da Tribuna 
na Sessão do dia 24 de agosto 
para, mais uma vez, fazer 
cobranças frente ao Executi-
vo a respeito dos frequentes 
alagamentos que ocorrem no 
bairro do Santana.

O Edil reiterou o re-
querimento nº 1.346/2015, 
solicitando ao Executivo 
para que seja solucionado 
os problemas com alaga-
mentos que ocorrem com 
as fortes chuvas na rua Dr. 
Benedito Roberto Marques, 
no Santana, tendo em vista 
que já foram protocola-
dos dois requerimentos: nº 
3.227/2013, que teve como 
resposta o Ofício nº 074/14 

O vereador Roderley 
Miotto (PSDB) durante a 
30ª Sessão Ordinária, no 
último dia 31 de agosto, 
homenageou o atleta pa-
ralímpico Matheus Henri-
que da Silva, entregando 
um Diploma de Honra ao 
Mérito, por sua atuação 
na conquista de três me-
dalhas olímpicas nos Jo-
gos Parapan-Americanos, 
realizado em Toronto, no 
Canadá.

O atleta participou da Delegação 
Brasileira Paralímpica, na modalida-
de de natação, onde numa brilhante 
participação conquistou duas me-
dalhas de ouro e uma de bronze, 
quebrando o recorde Parapan nos 
50m nado livre. O nadador também 
estabeleceu novo recorde das Améri-
cas, no revezamento 4 X 100 medley 
e 3º colocado nos 100m livres.

Quem é Matheus Henrique
Nascido em 04 de abril de 1994, 

Matheus Henrique é fi lho de Álvaro 
da Silva e Andrelina Figueira da 
Silva, moradores do bairro Arare-
tama, em Pindamonhangaba. Tem 
uma irmã caçula, Mariana Kelly. 
Começou aos 7 anos na natação, 
por recomendação médica. Aos 12 
participou da primeira competição: 
os Jogos Regionais de 2008, con-
quistando uma medalha de bronze. 

Com 13 anos, passou a integrar 
a equipe de natação paralímpica da 
cidade, participando com frequência 
dos Jogos Regionais e Jogos Abertos 
do Interior. 

Em 2009, teve sua primeira 
participação em âmbito nacional, 
tornando campeão brasileiro aos 15 
anos de idade, mantendo o recorde 
brasileiro dos 100m nado peito. 

Em 2010 foi convocado para 
fazer parte da seleção brasileira 
participando de grandes compe-
tições representando nosso país, 

O vereador Martim Cesar 
(DEM) enviou solicitação 
ao prefeito pedindo estudos 
junto aos órgãos compe-
tentes e a Concessionária 
Nova Dutra, no sentido de 
viabilizar uma passagem sob 
a Rodovia Presidente Dutra, 
na altura do Posto Amaral, 
continuação da Estrada 
Municipal Sebastião Vieira 
Machado.

De acordo com o verea-
dor, esta passagem 
se faz necessária, 
pois os moradores 
do bairro do Una 
ficam ilhados e tem 
que realizar uma 
volta muito grande 
para atravessar a 
pista e acessar a ci-
dade, bem como os 
moradores que se 
dirigem da cidade 
para o bairro, tem 
que se deslocar até 
o primeiro trevo de 
Taubaté, junto à ro-
doviária nova, para retornar 
e acessar o bairro do Una.

“A construção de uma 
passagem subterrânea sob a 
Via Dutra, vai facilitar para 
os moradores do bairro do 
Una, bem como os funcio-
nários e clientes do Posto 
Amaral, além de uma nova 
possibilidade de acesso a 
Pindamonhangaba”, destaca 
o vereador.

Professor Osvaldo cobra 
solução do Executivo sobre 
os alagamentos no Santana

que a Secretaria de Obras 
estava elaborando estudos e 
adequando os projetos para 
a execução da obra, e o nº 
1.735/2014, cuja resposta 
está no Ofício  nº 1.968/14, 
informando que o projeto 
relacionado a referida obra, 
encontrava-se em fase fi nal 
para o processo licitatório.

O vereador Professor 
Osvaldo pediu à Secretaria 
de Obras, uma resposta com 
a data e a previsão do início 
das obras. “No mês de se-
tembro se iniciam as fortes 
chuvas e sempre ocorrem os 
alagamentos das casas, que 
fi cam na parte baixa da rua. 
Pedimos uma solução rápida 
em prol dos moradores desta 
rua afetada”, fi nalizou.

Martim Cesar sugere construção 
de passagem sob a Dutra para 
atender moradores do Una
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V E R E A D O R  M A R T I M  C E S A R

Roderley Miotto homenageia 
atleta medalhista paralímpico 
Matheus Henrique da Silva

como o Campeonato Mundial Júnior 
da IWAS, na República Tcheca; o 
Campeonato Alemão de Natação 
paralímpica; o Mundial de Natação 
absoluto, em Montreal, no Canadá, 
entre outros. 

Participou em 2011, na cidade 
de Guadalajara no México, dos 
Jogos Parapan-Americanos, onde 
conquistou 5 medalhas: 2 de ouro, 
2 de prata e 1 de bronze. 

Nos Jogos Parapan-America-
nos em Toronto, no Canadá, teve 
novamente grandes resultados: 2 
medalhas de ouro e 1 de bronze e 
também passou a ser o recordista da 
competição na prova dos 50m livre, 
estando muito próximo de alcançar 
o índice para participar da principal 
competição de sua vida: os Jogos 
Paralímpicos do Rio – 2016. 

Matheus Henrique faz parte da 
equipe do Centro de Referência da 
natação paralímpica brasileira, com 
sede na cidade de São Caetano do 
Sul. Apesar de ter uma limitação 
física, nunca se sentiu incapaz de 
realizar alguma coisa, e hoje fala 
a todos que: “com força de von-
tade, dedicação, trabalho duro e 
fé, todos podemos chegar aonde 
sonhamos”.

V E R E A D O R  R O D E R L E Y  C O M  O 
AT L E TA  P A R A L Í M P I C O  MAT H E U S 
HENRIQUE E FAMIL IARES

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

ORDEM DO DIA

31ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a
realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo 
José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 11 de 

setembro de 2015, sexta-feira, às 8 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 107/2015, do Vereador Antonio Alves da Silva, 
que “Denomina de Avenida São Paulo, a Avenida 2 do Residencial 
Vila São Paulo”.

II. Projeto de Lei Complementar n° 02/2015, do Poder Executivo, 
que “Institui o Plano de Mobilidade Urbana, define princípios, 
políticas e estratégias e instrumentos para o desenvolvimento 
municipal e dá outras providências”. (Há Emenda Modificativa)

 Pindamonhangaba, 02 de setembro de 2015.  

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
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EDITAL DE CITAÇÃO 
Processo Físico nº: 0012384-19.2003.8.26.0445-PROC.11357/07
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Joao Barreto Pindaba

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

Executada: Joao Barreto Pindaba
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação 
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0012384-19.2003.8.26.0445-PROC.11357/07
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 06/10/2003
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 1466.
Valor da Dívida: R$ 274,31

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0500078-72.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Gervazio L Aguiar Bar Me

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Gervazio L Aguiar Bar Me
Documentos da Executada: CNPJ: 04529174000105
Execução Fiscal nº: 0500078-72.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 09/10/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 15389
Valor da Dívida: R$ 752,41

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

Processo nº 0500095-11.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
 Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 
                               EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Maria de Fatima Emboava Santos Me.
Execução Fiscal nº: 0500095-11.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 02 de junho de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0500251-33.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
 Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 
                               EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Marli Gonçalves dos Santos
Execução Fiscal nº: 0500251-33.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 02 de junho de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0500338-86.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
 Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 
                               EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Waldir Carvalho do Nascimento
Execução Fiscal nº: 0500338-86.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de julho 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: 0500358-77.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Donizete Divino Gaia

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Donizete Divino Gaia
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0500358-77.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 04812612810
Valor da Dívida: R$ 790,26

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: 0500495-59.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Jose Geraldo R Salgado Pinda Me - Tec-car

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Jose Geraldo R Salgado Pinda Me - Tec-car
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0500495-59.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 13/11/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 9402
Valor da Dívida: R$ 822,01

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: 0500599-51.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Hailton Jose de Lima

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Hailton Jose de Lima
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0500599-51.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 13/11/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 21480
Valor da Dívida: R$ 694,74

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

Processo nº 0500601-21.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
 Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 
                               EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr 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: Geraldo Magela dos Santos Junior
Execução Fiscal nº: 0500601-21.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

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

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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo nº 0500938-10.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
 Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 
                               EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dra Cláudia Aparecida de Araújo, 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: Armando Tiyoshi Inaoka
Execução Fiscal nº: 0500938-10.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de julho 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: 0501083-32.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Ivan Roque Louzada

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Ivan Roque Louzada
Documentos da Executada: CPF: 05791641877, RG: 17530126
Execução Fiscal nº: 0501083-32.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: SE-21.04.01.002.002
Valor da Dívida: R$ 902,99

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 01 de junho de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0501310-22.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Caixa Economica Federal

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Caixa Economica Federal
Documentos da Executada: CNPJ: 00360305033037
Execução Fiscal nº: 0501310-22.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: SE-12.03.13.001.000
Valor da Dívida: R$ 1.179,85

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 01 de junho de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0501318-96.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Mara Tatiana Carolino Leite

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Mara Tatiana Carolino Leite
Documentos da Executada: CPF: 26740817839, RG: 32837217
Execução Fiscal nº: 0501318-96.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: SE-12.01.05.003.000
Valor da Dívida: R$ 1.196,58

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 01 de junho de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0501367-40.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Gino Pedro Amadei

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Gino Pedro Amadei
Documentos da Executada: CPF: 03408770816, RG: 9644579
Execução Fiscal nº: 0501367-40.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: SE-11.06.01.013.000
Valor da Dívida: R$ 872,26

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 01 de junho de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0501416-81.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Antonio Soares

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Antonio Soares
Documentos da Executada: CPF: 08196882823
Execução Fiscal nº: 0501416-81.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: NE-35.01.01.023.000
Valor da Dívida: R$ 1.202,50

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 01 de junho de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0501434-05.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Maria Elisete de Fatima 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(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

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

Executada: Maria Elisete de Fatima dos Santos
Documentos da Executada: CPF: 01925489809
Execução Fiscal nº: 0501434-05.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: NE-2515.06.046.002
Valor da Dívida: R$ 981,41

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 01 de junho de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0501583-06.2011.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: San Martin & San Martin Sc Ltda

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo 
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. 
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: San Martin & San Martin Sc Ltda
Documentos da Executada: 
Execução Fiscal nº: 0501583-06.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 06/12/2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00012705
Valor da Dívida: R$ 1.048,99

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

Processo nº 0501615-11.2011.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 
                               EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 302 DIAS.

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(a) 
EXECUTADO (a) ABAIXO RELACIONADO(a), expedido com prazo de 302 dias, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Municipais. 
Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu 
inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., 
acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e 
honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto 
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do 
débito.

Executada: Marly Pinto dos Santos Me
Execução Fiscal nº: 0501615-11.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal 

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 02 de junho de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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3 de setembro de 2015QUINTA-FEIRA

Tribuna do Norte
variedades

pindamonhangaba

Tradicional Festa de São Vicente 
de Paulo começa nesta sexta

4/9 – Sexta-feira
19h – igreja de santa rita de Cássia: 
oração da novena de são Vicente
19h30 – santa missa; pátio de 
eventos santa rita
20h30 – antônio marcos e tiago

5/9 – Sábado
14h – atividades no pátio de 
eventos santa rita: “dia de brincar”. 
recreação para às Crianças
17h – inscrições para a corrida de cir-
cuito de rua “Joel batista de oliveira”
18h – Ínício da corrida
19h – igreja de santa rita de Cássia: 
oração da novena de são Vicente 
19h30 – santa missa
20h30 – pátio de eventos santa 
rita: banda bellator

6/9 – Domingo
9h45 – matriz de são Vicente de 
paulo: acolhida do novo bispo dioce-
sano dom Wilson Luís angotti Filho
19h – igreja de santa rita de Cássia: 
oração da novena de são Vicente 
19h30 – santa missa
20h30 – pátio de eventos santa 
rita: almir rogério
22h – recinto são Vito: grande baile 
da festa

7/9 – Segunda-feira
19h – igreja de santa rita de Cássia: 
oração da novena de são Vicente
19h30 – santa missa
20h30 – pátio de eventos santa 
rita: Concurso rainha da Festa
21h – pátio de eventos santa rita: 
banda rota nacional

8/9 – Terça-feira 
(Dia da Juventude)
igreja de santa rita de Cássia: 
18h - santa missa
pátio de eventos santa rita: 
19h30 – ministério parresia, 
20h30 – sheila balbo e banda

9/9 – Quarta-feira
19h – igreja de santa rita de 

Cássia: oração da novena de são 
Vicente
19h30 – santa missa
20h30 – pátio de eventos santa 
rita: andré e andressa

10/9 – Quinta-feira
19h – igreja de santa rita de Cássia: 
oração da novena de são Vicente
19h30 – santa missa
20h30 – pátio de eventos santa 
rita: só pra recordar

11/9 – Sexta-feira
8h – iV Caminhada ecológica: saindo 
em frente ao recinto são Vito em 
direção ao CeU das artes – Vale das 
acácias;
19h – igreja de santa rita de Cássia: 
oração da novena de são Vicente
19h30 – santa missa
20h30 – pátio de eventos santa 
rita: miranda e souza netto

12/9 – Sábado
19h – igreja de santa rita de Cássia: 
oração da novena de são Vicente
19h30 – missa ritmo sertanejo
20h30 – pátio de eventos santa 
rita: trio aZ

13/9 – Domingo - Dia da Festa
6h – alvorada Festiva
7h – matriz de são Vicente de paulo: 
santa missa solene
9h – XXX passeio Ciclístico: com 
saída do pátio de eventos santa rita 
e percorrendo as ruas do distrito
10h – ii trilhão de motos
11h – show e sorteio de bicicletas
14h – bingão da festa
18h30 – procissão da unidade das 
comunidades paroquiais: saída da 
procissão da matriz de são Vicente 
de paulo com o padroeiro paroquial 
e da igreja de santa rita com a pa-
droeira da comunidade. encontro na 
praça de santa rita para a procissão 
única até o local da festa
19h30 – santa missa festiva campal 
20h30 – show com marciano

A 30ª Festa de São Vicente 
de Paulo começa nesta sexta-
feira (4) e segue até o dia 13 de 
setembro em Moreira César. 
Este ano a festa será realizada 
no pátio da igreja Santa Rita de 
Cassia (avenida das Orquídeas, 
400, no Vale das Acácias). O 
tema será “Um só Coração pela 
Caridade”, devido à doutrina 
episcopal do bispo diocesano 
Dom Wilson Luis Angotti Filho, 
que será acolhido pela Paróquia. 

A programação da festa será 
marcada por eventos religiosos 
e sociais. De acordo com um dos 
membros da Comissão Organi-
zadora do evento, João Felipe 
Araújo, espera-se uma grande 
participação dos munícipes. “A 
expectativa é um envolvimento 
maior do público na nova área. 
O local será cercado, haverá 
mais segurança e conta com 
um espetáculo mais familiar”, 
acrescenta.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Alanna Cyber é coroada 
a nova Miss Gay Pinda

Paróquia de São Vicente de Paulo é 
dirigida pelo pároco Geraldo

INScRIçõES PARA MISS PlUS SIzE 
TERMINAM NESTA SExTA-FEIRA

AiAnDRA ALVES MARiAnO
* * *

Mulheres que vestem manequim aci-
ma de 44 podem se inscrever, até sex-
ta-feira (4), para participar do primeiro 
Concurso Miss Plus Size Pindamonhan-
gaba.

As vagas são limitadas e a ideia é fazer 
mais que um concurso de beleza. “Duran-
te a preparação para o desfile, as finalis-
tas irão participar de diversas atividades, 
como workshops de beleza e palestras 
sobre saúde e bem-estar, com diversos 
profissionais, como professores de edu-
cação física, psicólogos, maquiadores, 
cabeleireiros e etc. isso porque, apesar de 
ser voltado para mulheres acima do peso, 
nossa iniciativa vai prezar sempre pela 
busca da qualidade de vida e da saúde”, 
garantiu o organizador do evento, Allan 
Fernandes.

Para se inscrever é preciso ter mais 
que 18 anos e vestir manequim do 44 ao 
62. É necessário pagar uma taxa de R$ 
20. 

A grande final será no dia 16 de ou-
tubro, às 20 horas, no Teatro Galpão. As 
inscrições podem ser feitas na loja Rogi 
Noivas, que fica na rua Dr. Gregório Cos-
ta, 44, no centro. Mais informações pelo 
whatsapp 99620-0877, com Allan.

Candidata de Pinda fica entre finalistas 
mas não leva o título regional

A candidata de Pindamonhangaba Daniele Tavares ficou 
entre as 12 finalistas do Concurso Miss Plus Size Vale do 
Paraíba, mas não levou o título.

O concurso aconteceu em Aparecida, no último dia 15. A 
grande campeã foi Juliana Santos, da cidade de Lorena. Além 
de Daniele, Sandra Aguiar, de Pinda, disputou a final. As ou-
tras duas candidatas da cidade não participaram do evento.

A final, que ocorreu no Clube Umuarana, teve 21 finalis-
tas, de diversas cidades do Vale do Paraíba.

Daniele Tavares ficou entre as 12 finalistas do 
concurso Miss Plus Size Vale do Paraíba

AiAnDRA ALVES MARiAnO
* * *

A Miss Gay Pindamonhan-
gaba 2015, Alanna Cyber, foi  
coroada na última sexta-feira 
(28). A eleita em 2014, Katrina 
Cyber passou a faixa e a coroa 
para a sua sucessora.

Durante a coroação, 
Alanna se emocionou e home-
nageou os pais, que estavam 
presentes. “Devo tudo a eles, 
que sempre me deram amor e 
total apoio”, afirmou ela.

Na noite da festa também 
foi empossada a nova Musa 
Gay da cidade, Keity Sa-
loshian. A faixa de musa foi en-
tregue pela Musa 2014, Leona 
Salohan. Também foi coroada 
a nova Miss Gay de Roseira, 
Veronna Salohan.

O evento contou com a pre-
sença de diversas misses gays, 
como a Miss Gay São Paulo e 
Miss Gay Rio Grande do Sul, 
além de misses da região, como 
a Miss Gay Jacareí e Miss Gay 
São José dos Campos.

Houve diversas atrações 
e performances artísticas de 
dragquens da região. 

Allana cyber e 
Keity Saloshian

Akim/AgoraVale

Divulgação

Divulgação
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