IRIS CECÍLIO É ELEITA MELHOR
BAILARINA EM FESTIVAL
A pequena Iris Cecílio, de
nove anos, ganhou o prêmio
de melhor bailarina no 1º
Paraisópolis Fest Dance.
Esse foi o 3º festival em
que Iris participou. Segundo

a coreógrafa Mônica Alvarenga, professora de Iris, a
menina e outros membros de
sua equipe estão entusiasmados para novas competições.
Pai Erico, Iris e sua mãe, Kelly
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Shopping cresce 20% no 1º semestre
ARTISTAS DE
PINDA VÃO A
VALINHOS PARA
´REVELANDO SP´

O maior empreendimento comercial do
município, o Shopping Pátio Pinda, obteve
sucesso de vendas acima da média estadual
e nacional. O shopping registrou aumento

de 20% no volume de vendas no 1º semestre de 2015 comparado ao mesmo período
do ano passado.
Segundo o coordenador do grupo AD

Shopping, João Martineli, o êxito do empreendimento é fruto de investimentos,
opções mercadológicas, segurança e diversidade de lojas.
Divulgação

Vários pindamonhangabenses viajam a Valinhos
para participar da 19ª edição do Revelando São Paulo
neste sábado (19). Um grupo
de artesãs, artistas plásticos, culinaristas e um grupo
de congada participarão do
evento, que celebra as manifestações tradicionais e
folclóricas, culinária e artesanato do interior paulista.
PÁGINA 6

Feira da Apae
prossegue
até domingo
A 39ª edição da Feira da Fraternidade da Apae termina neste
domingo (20) no pavilhão do Sindicato Rural. Como acontece em
todos os anos, a feira possui atrações artísticas, shows musicais,
danças, comercialização de artesanatos e outros produtos, além
de barracas de alimentação. Segundo a presidência da instituição, toda a renda será revertida
para projetos e despesas da Apae
nos primeiros meses de 2016.
PÁGINA 3

Diversidade das lojas, opções de alimentação e de lazer contribuem com sucesso do shopping

Alto Cardoso recebe pastores no ‘Café em Comunhão’
Divulgação

PREVISÃO DO TEMPO
QUINTA-FEIRA

20º
PARCIALMENTE NUBLADO SOL ENTRE POUCAS NUVENS

32
UV 10
Fonte: CPTEC/INPE

PÁGINA 3

Pastores de Pindamonhangaba e região devem participar do evento

Dezenas de pastores e líderes evangélicos de Pindamonhangaba participam do ‘Café
em Comunhão’ neste sábado
(19), a partir das 8h30, na
Igreja TAP – Templo de Adoração Pindamonhangaba, no
Alto Cardoso. O objetivo é buscar a unidade e o fortalecimento das igrejas evangélicas do
município. Durante a programação haverá louvor, oração
e a pregação da palavra de
Deus, que desta vez ﬁcará por
conta do pastor Hailton Duque
do Nascimento (pr. Nino).
PÁGINA 3
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Inscrições para Feira Estudantil
da Funvic foram prorrogadas
Divulgação

Armadilha

Empréstimos consignados
comprometem renda dos
aposentados

E

m todos os períodos em que o Brasil passou
por recessão econômica, o endividamento
da população aumentou. Isso pelas altas taxas de desemprego, que contribuem para a inadimplência em diversas faixas da população economicamente ativa.
Em 2015, a surpresa é o crescimento do número
de idosos inadimplentes devido ao empréstimo consignado.De acordo com levantamento realizado pelo
SPC – Serviço de Proteção ao Crédito, mais de um
quarto da população brasileira está com o nome sujo
devido ao não pagamento de dívidas contraídas neste
ano. A pesquisa revelou que atualmente 54 milhões de
brasileiros estão com débitos em aberto.
Entre os inadimplentes, a faixa etária que mais
cresceu foi a dos idosos 12,48%, a maior alta registrada pelo estudo do órgão. Em muitos casos, porque
a renda está cada vez mais comprometida com despesas da família.
Para o Cenaat – Centro de Apoio ao Aposentado
e Trabalhador, o endividamento pode ser explicado
pelos constantes financiamentos, que resultam numa
verdadeira bola de neve para o aposentado.
Isso porque muitas vezes o aposentado deseja
ajudar a família, porém o dinheiro não é suficiente,
fazendo com que recorra aos empréstimos consignados devido às facilidades de concessão.
Um fator econômico, no entanto, também se torna nova problemática ao aposentado: os juros. Com
as contas de juros cada vez mais elevadas, ao refazer
um empréstimo ou iniciar uma dívida nova, o valor a
ser pago fica cada vez maior – gerando a famosa bola
de neve.
Outra situação recorrente aos aposentados é a
tomada do crédito e repasse para outra pessoa que
não honra o compromisso. Isso pode ser somado ao
leque de opções que resultam no endividamento do
aposentado, já que o débito recai para o tomador do
empréstimo.
Além disso, com aumento do custo de vida, alguns
serviços, como energia elétrica, telefone, os juros do
cartão de crédito e, sobretudo, saúde fazem com que
as despesas fiquem maiores, comprometendo o rendimento dos mais idosos, que às vezes ainda sustentam seus filhos e netos.
Como lidar com isso tem tirado o sono de milhares de brasileiros. O ideal é evitar o comprometimento de parte da aposentadoria com os empréstimos
consignados e tentar, ainda assim, quitar as dívidas.
Sabemos que não é fácil.
Mas, aposentado (a) use sua experiência a seu favor: reprograme suas atitudes para sair desta armadilha.
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0509818-93.2010.8.26.0445 - Ordem 7535/10
Classe: Assunto:
Execução Fiscal
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: J W O de Camargo 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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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 Localização e
Funcionamento. 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: J W O de Camargo Me
Documentos da Executada: nada consta
Execução Fiscal nº: 0509818-93.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
Data da Inscrição: 05/01/2009; 02/01/2006; 01/01/2007; 08/01/2008; 08/01/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0024341; 3863107; 0030132; 0029986; 0030188.
Valor da Dívida: R$3.750,64
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 12 de agosto de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A ASSOCIAÇÃO JANELA CONTEMPORÂNEA – ARTE E CULTURA, na pessoa de
sua Presidente, Simone Höfling Martins, convoca todos os associados e interessados
a comparecer à Rua Deputado Claro Cesar, 33, Centro, dia 28 de setembro de 2015
às 15h00 em 1ª convocação e às 15h30, em 2ª convocação, oportunidade em que
a mesma será instalada qualquer que seja o número de pessoas presentes, para a
realização da 1ª Assembleia Geral Extraordinária 2015, cuja pauta vem a seguir:
1) Eleição e posse dos cargos da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, do
Conselho Consultivo.
2) Mudança de endereço da sede social.
3) Alterações no Estatuto Social.
Pindamonhangaba, 17 de setembro de 2015.

Fundação Dr. João Romeiro

Foram prorrogadas até
domingo (20) as inscrições para a 1ª Feira Estudantil da Funvic – Fundação Universitária Vida
Cristã, que acontecerá no
dia 26 de setembro no auditório do Campus Dutra
da instituição de ensino,
em Pindamonhangaba.
O evento será gratuito
e tem como objetivo proporcionar aos estudantes
atividades direcionadas
para o conhecimento vocacional e motivacional,
além da possibilidade de
ter contato com professores de diversos cursos.
Também estão programadas palestras vocacionais e palestra show moti-

vacional com o Ilusionista
Lucca Viery motivando os
jovens a seguirem seus estudos no Ensino Superior.

Haverá sorteio de brindes
aos estudantes.
O estudante poderá
optar por participar de

manhã ou à tarde, no ato
da inscrição, que pode ser
feita pelo site www.feiraestudantilfunvic.org.br.

Nova Gokula comemora aniversário de Radharani
A Fazenda Nova Gokula, no bairro Ribeirão Grande, comemora, neste final de semana, o nascimento de Radharani (Rainha
Radha), amada de Krishna, e continuará celebrando os 50 anos da Iskcon no ocidente.
A fazenda, que fica aos pés da Serra da
Mantiqueira, abriga a maior comunidade de
devotos da filosofia Hare Krishna da América
Latina.
Na programação, que começa no sábado
(19) e segue até a segunda-feira (21), estão
incluídas palestras, exibição de filme, cerimônias litúrgicas, procissão e passeio de
barco com as Deidades (imagens dos deuses
exaltados pela filosofia Hare), aula de yoga e
coquetel com comidas típicas da cultura indiana vegana.
A entrada é franca, mas será cobrada
uma única taxa de R$ 10 por veículo, no
estacionamento. Mais informações pelo endereço de email: faleconosco@novagokula.
com.br

programação:
Sábado (19)
14h – Exibição do filme Little
Krishna;
16h – Palestra: Os Passatempos de
Radharani;
18h – Arati - Cerimonial litúrgico no
Templo
18h30 – Palestra sobre a
Bhagavad-gita
Domingo (20)
7h30 – Govinda - Cerimonial
litúrgico no Templo;
8h – Palestra: O advento de
Radharani;
10h – Parikrama - Procisão com as
Deidades do altar - concentração do
lago do bosque;
10h30 – Passeio de barco com as
Deidades do altar
Momento muito auspicioso com
lago decorado com flores. Visitantes
e devotos conduzem pela margem o

O CASAL
WHATSAPP
O primeiro encontro foi mais do que um
encontro, foi um encontrão. Cada qual vinha
de direção oposta, com
a cabeça levemente inclinada para frente, digitando no celular. O
choque foi inevitável e
ela, sem se desgrudar do
aparelho, literalmente
beijou o chão. Ele a ajudou a se levantar, perguntou se estava bem
e qual era o número do
WhatsApp dela. Foi a
primeira e única vez que
se verbalizaram.
No início, trocaram
uma ou outra mensagem. Mas, com o tempo,
descobriram afinidades
e, por isso, as mensagens se multiplicaram.
Resultado: marcaram
encontro no banco da
praça central, perto do
chafariz.
No dia, local e horário acordados, lá estavam eles, se cumprimentando através de
mensagens. Ele: “Oi. Td
bem? Vc tá linda”. Ela:

barco das Deidades;
14h – Aula de “Yoga Integrada” no
Samadhi com Krishnananda (trazer
tapete);
16h – Abertura do altar com
Bhajan;
16h30h – palestra: a bemaventurança divina;
17h30 – distribuição de prasada
(coquetel);
18h – Arati - Cerimonial litúrgico no
Templo - Deidades com suntuosa
roupa de flores;
18h30 – Oferta de canções e
danças para Radharani.
Segunda-feira (21) - Dia Oficial
de Radhastami
* Jejum até meio-dia
7h30 – Início (repete a programação
cerimonial da manhã de domingo);
12h – Banquete lacto-vegetariano.

Maurício Cavalheiro
Cadeira nº 30 da
APL - Academia
Pindamonhangabense
de Letras

Divulgação

“Tô bem. Vc tb ñ tá nada
mal. hehehe”. Depois,
sentaram-se nas extremidades do banco, com os
olhos espremidos na tela
do celular, enviando e recebendo mensagens cada
vez mais afetuosas. Só
se despediram depois de
marcar novo encontro.
Meses depois decidiram se casar. Na cerimônia, quando o padre fez a
pergunta crucial, ambos
responderam “sim”, pelo
WhatsApp.
Durante a lua de mel as
mensagens se tornaram
mais ousadas, libidinosas,
impublicáveis. Foram horas imensas gastas num

jogo de empate. E não
passou disso. Dormiam
como deitavam: intocados, incapazes de desgrudar do telefone móvel.
Não é preciso dizer que
não tiveram filhos. Por
isso, adotaram um labrador que vivia magro por
falta de atenção, de afeto,
de alimentação.
Assim o tempo passou.
Ela engordou. Ele criou
barriga. Ela perdeu a cor
dos cabelos. Ele ficou calvo. Ela ficou corcunda
de tanto usar o celular.
Ele também. Ela perdeu
o emprego pelo vício. E
ele? Ele também. Pra piorar, certo dia, o labrador,

EXPEDIENTE

num ato de sobrevivência, abocanhou os
dois celulares para
forrar o estômago. O
animal rodopiou, rolou no chão e, por fim,
morreu.
O marido não pensou duas vezes: resolveu buscar uma faca
para abrir o bicho e recuperar os aparelhos.
Mas empacou quando
ouviu:
“Deixem-me
em paz. Vocês já perderam muito tempo
com essa droga de celular. Conversem e vivam a vida”.
Naquele momento,
ele olhou para ela e
ela olhou para ele com
lágrimas misturadas a
beijos e abraços. Desde então, passaram a
tagarelar pelos cotovelos, passaram a se
amar, passaram, enfim, a viver.
Até hoje acreditam
que o cão falou, pois
não sabem que, na vizinhança, mora um ventríloquo.
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COTIDIANO
Shopping registra 20% de aumento
nas vendas no 1º semestre do ano
Divulgação

O Shopping Pátio Pinda fechou balanço comercial de suas atividades no
1º semestre, e comemora
o resultado de 20% de aumento no volume de vendas de 2015 comparado
ao mesmo período do ano
passado.
De acordo com o coordenador da AD Shopping,
João Martineli, o empreendimento se consolida
com o menor custo de
condomínio da região.
“O Pátio Pinda chega a
um custo de R$ 35 o m2
do condomínio – um valor altamente competitivo
no segmento de shopping
centers. Com isso podemos oferecer as melhores condições comerciais
para os nossos lojistas
e para empresários que
buscam investimentos na
região”.
A instituição ainda
informou sobre investi-

Em menos de dois anos,
empreendimento se
consolida com opção de
entretenimento, lazer,
compras e investimento

Evento evangélico
acontece neste sábado
O encontro Café em Comunhão acontece neste sábado (19) a partir das 8h30
na Igreja TAP – Templo de
Adoração Pindamonhangaba (travessa Barão do
Amazonas, 100, no bairro
Alto Cardoso). O evento
visa buscar a unidade do
Corpo de Cristo e o fortale-

cimento do Reino de Deus
na cidade.
O pastor Hailton Duque
do Nascimento (pr. Nino)
conduzirá o evento ministrando a palavra de Deus.
De acordo com os organizadores, além de desfrutar da
comunhão, terá um tempo
de louvor e adoração.

O último encontro aconteceu dia 5 de agosto na
Assembleia de Deus, Ministério Rio de Janeiro, no Araretama. Antes ainda houve
Café em Comunhão na Assembleia de Deus Ministério Taubaté do Jardim Eloyna, e na capela da Fundação
Universitária Vida Cristã.
Divulgação

mentos. Atualmente, o
Shopping está destinando cerca de R$ 2 milhões
a um projeto inovador de
iluminação. Também vai
receber um investimento dos empreendedores e
empresas parceiras de R$
20 milhões para a construção do Hotel Intercity,
que, somado ao shopping,
formará o primeiro complexo de compras, serviços e lazer de Pindamonhangaba: o Complexo
Multiuso Pátio Pinda.
“O shopping está crescendo e mostra-se preparado para oferecer a melhor condição comercial
para o lojista que queira
inaugurar sua loja no empreendimento. Conforto,
segurança, comodidade,
diversidade de lojas, fácil
acesso e tem um ﬂuxo de
mais de 25 mil pessoas
por ﬁm de semana”, destacou Martineli.

Feira da Fraternidade
vai até domingo
A 39ª Feira da Fraternidade em prol da
Apae – Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Pindamonhangaba – prossegue
com atrações na sexta
(18), sábado (19) e domingo (20).
O evento, iniciado na última semana,
conta com barracas
de comidas e lanches,
artesanatos com peças

elaboradas pelas mães,
bingo, brechó, sala
para mostrar as atividades exercidas na entidade, além de apresentações dos alunos
toda noite, das escolas
da cidade e dos shows
agendados.
A presidente da
Apae, Maria Giovana
do Amaral, informou
que o dinheiro arrecadado será utilizado para

as despesas de início do
ano. Ela agradece aos
parceiros e voluntários,
em especial à Prefeitura
de Pindamonhangaba,
pelo apoio.
A Feira da Fraternidade acontece no recinto de exposições do
Sindicato Rural de Pindamonhangaba, localizado na rua Frederico
Machado, 65, centro. A
entrada é franca.

Divulgação

Cada encontro é ministrado por um pastor em local diferente

Fanfarra da Apae foi uma das atrações da Feira na sexta-feira (11)

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira (18)
19h – Dança dos
cadeirantes com
alunos da Apae
20h30 – Show com
Monte Bel e Daniel e
Banda

Sábado (19)
19h – Apresentação de
Maculelê, com alunos
da Apae
20h30 – Show com Erick
Bustamante e Banda

Domingo (20)
12h – Almoço Mineiro da
Loja Maçônica e show com
Charles Anjo
13h – Apresentação dos alunos do Colégio São Rafael e
Escola Arte Toledo Acústico
20h30 – Show com Raﬁnha
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Recapeamento de vias do Jardim Meio Ambiente nas metalúrgicas é
Dr. Marcos Aurélio solicita
manutenção para AMI e cobertura Rezende e Vila Rica é pedido do tema de Audiência solicitada pelo
vereador Martim Cesar
vereador Professor Osvaldo
da quadra no Alto Cardoso
PRINCIPAL META É INCENTIVAR A PRÁTICA DE
EXERCÍCIOS FÍSICOS, PROMOVENDO ENTRETENIMENTO
E QUALIDADE DE VIDA A TODOS MUNÍCIPES DA REGIÃO
DIVISÃO

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

VEREADOR
DR. MARCOS
AURÉLIO VILLARDI

Atuante e participativo
junto à comunidade, o vereador Dr. Marcos Aurélio
Villardi (PR) está solicitando
à Prefeitura e ao departamento competente para que
promova estudos e adote
as providências visando a
realização de manutenção
nos locais onde acontecem a
prática de atividades físicas
no bairro do Alto Cardoso.
Com isso, o vereador espera aumentar a frequência
da população na prática de
esporte e entretenimento na
região. Dentre as solicitações
estão: a cobertura da quadra
de esporte, para que os moradores possam promover
a tradicional gincana das
crianças e jogar futebol, entre
outras atividades.

O vereador Dr. Marcos
Aurélio também solicita a
manutenção preventiva da
Academia da Melhor Idade
(AMI). Ele lembra o quanto
essas academias são importantes em nosso município,
pois elas proporcionam entretenimento, socialização,
atividades físicas e uma melhor qualidade de vida.
CAPS
O vereador Dr. Marcos
Aurélio está reivindicando à
Viva Pinda que tome as devidas providências e construa
e instale um ponto de ônibus
com cobertura, em frente ao
CAPS do Parques das Nações.
A solicitação atende aos pedidos de moradores que residem
no bairro e os funcionários que
trabalham no órgão.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

O vereador Martim Cesar (DEM) enviou requerimento ao Executivo em
que pede estudos visando a
recuperação asfáltica, com
o recapeamento da avenida
Abel Correira Guimarães, no
Jardim Rezende e das ruas
Álvaro Pinto Madureira e Dr.
Manoel Ignácio Marcondes
Romeiro, na Vila Rica.
De acordo com o vereador, estas vias são trajetos
do transporte coletivo e
apresentam vários trechos
esburacados, com ondulações e desníveis, que causam
problemas aos veículos que
nelas transitam.
Passagem sob
a Via Dutra
Outro pedido do vereador
Martim Cesar ao prefeito é
de estudos junto aos órgãos
competentes 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.
Segundo o vereador, esta
passagem se faz necessária,
pois os moradores do bairro
do Una ﬁcam ilhados. Eles
tem que realizar uma volta
muito grande para acessar a
cidade, e os moradores que se
dirigem da cidade para o bairro, tem que se deslocar até o
primeiro trevo de Taubaté,
junto à rodoviária 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 funcionários e clientes do Posto
Amaral, além de uma nova
possibilidade de acesso a
Pindamonhangaba”, destaca
o vereador.
DIVISÃO

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

VEREADOR MARTIM CESAR

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

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

DIVISÃO

“QUADRA DE ESPORTES RECEBERÁ O NOME DE
ANTÔNIO VICENTE DE PAULA FERREIRA – SR. VICENTE”
Durante os últimos meses, o vereador Ricardo Piorino (PDT) tem conquistado
inúmeras benfeitorias para o
bairro Jardim Bela Vista e
adjacências e, na última Sessão Ordinária foi aprovado,
por unanimidade, o Projeto
de Lei n° 45/2015, de autoria
do vereador, que denomina a
quadra de esportes do bairro
de Antônio Vicente de Paula
Ferreira – “Sr. Vicente”.
Fazendo uso da Tribuna,
Piorino ressaltou a importância que o Sr. Vicente
tem frente a comunidade,
destacando a sua dedicação
em diversas conquistas, em
benefício do bairro, sendo
inclusive um dos fundadores
da AMB – Associação de
Moradores do Bairro.
Centro Comunitário
do Ribeirão Grande
Também nesta última
D IVISÃ O

DE

Sessão, ficou evidenciado que a implantação do
Centro Comunitário, no
bairro Ribeirão Grande,
foi muito bem recebida
pela comunidade, que
em grande número compareceu à Casa de Leis
para acompanhar a votação do Projeto de Lei n°
109/2015, de autoria do
vereador Ricardo Piorino,
que denomina de “Mozar
do Rosário” este novo
prédio público.
“Sr. Mozar teve sua
trajetória de vida marcada
por uma entrega incontestável às pessoas mais
carentes do bairro. Teve
uma atuação na área do
esporte, especialmente no
futebol, contribuindo para
a formação de cidadãos
dignos no bairro”, enfatizou Ricardo Piorino.

C OM U N IC A Ç Ã O /CVP

O vereador Roderley
Miotto (PSDB) esteve
no último sábado, dia
12 de setembro, em visita ao bairro do Jardim
Morumbi. O Edil foi
chamado por moradores
que fizeram diversas
solicitações.
Na ocasião, o vereador pôde percorrer o
bairro, conversar com os
moradores, e ver as necessidades da população.
O Parlamentar encaminhou
diversos requerimentos ao
Prefeito e seus Secretários.
O vereador Roderley Miotto
destaca sua luta desde 2013
pela implantação de um PSF no
Morumbi. “Desde que iniciei
meu mandato venho cobrando
do Prefeito a necessidade de
instalar um posto de saúde no
bairro. Fui informado logo no
início que este pedido seria
atendido e até agora nada foi
feito. Estou novamente enviando a solicitação ao Prefeito e a
Secretária Sandra, e espero que
eles estudem e implantem este
posto para os moradores, pois
se trata da prioridade no bairro”,
enfatiza Roderley.
O vereador também agradece ao Prefeito pela construção e
entrega da escola do Morumbi,
sonho antigo dos moradores.
Ainda em sua visita no
Morumbi, os moradores que
conversaram com o vereador,
cobraram mais uma vez melhorias no campo de futebol,
medidas para que os problemas
com a numeração das casas
sejam sanados e estudos para

VEREADOR
RICARDO
PIORINO

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

DE

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
presidirá no próximo dia 23 de
setembro, às 19 horas, na Câmara
de Vereadores, uma Audiência
Pública que tem como tema o
Meio Ambiente no trabalho dentro das empresas metalúrgicas de
Pindamonhangaba.
De acordo com o vereador,
após reuniões com um grupo de
funcionários e representantes da
CUT - SINDMEPT - Sindicato dos
Metalúrgicos de Pindamonhangaba, foi proposto uma sessão para
que, juntos aos outros vereadores,
possam tentar resolver os problemas e achar soluções visando
o bem-estar dos trabalhadores
metalúrgicos de nossa cidade.
O vereador Professor Osvaldo
também pediu a convocação do
Secretário de Desenvolvimento
Econômico, Rubens Fernandes;
da Secretária de Saúde, Sandra

33ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a
realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo
José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 21 de
setembro de 2015, segunda-feira, às 18 horas.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
V E R E A D O R R O D E R L E Y M I OTTO

que seja construída uma pista
de skate, próximo a área verde.
Roderley Miotto enfatiza
que é de extrema importância
que o DER faça o rebaixamento
da calçada em frente ao Jardim
Morumbi, o rebaixamento do
canteiro e o rebaixamento da
calçada em frente ao bairro
Parque das Palmeiras, pois
existem portadores de necessidades especias e cadeirantes
nos dois bairros, que precisam
atravessar a pista, seja para ir
de um bairro ao outro, ou para
o ponto de ônibus e no local
não possui as rampas de acesso.
“Meu trabalho como vereador é visitar os bairros, veriﬁcar
junto aos moradores as reais
necessidades de cada região,
encaminhá-las ao Executivo,
cobrar para que os moradores
sejam atendidos, e ﬁscalizar.
Espero que o Prefeito atenda
as nossas reivindicações encaminhadas e dê uma atenção
especial ao Posto de Saúde,
prioridade neste momento para
os moradores”, conclui o vereador Roderley Miotto.

I. Projeto de Lei n° 111/2015, do Vereador José Carlos Gomes
– Cal, que “Denomina o trecho da estrada localizada entre a
Avenida Prof. Manoel César Ribeiro, estendendo-se até a Avenida Vidigal Neto, de Estrada Municipal ROMEU RONCONI
(antiga Estrada do Ipiranga)”.
Pindamonhangaba, 16 de setembro de 2015.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Tribuna Livre: Sra. Andréa Campos Sales Martins
(Presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência)

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
DIVISÃO

ASSISTENTE

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA

Gabinete: Tels. (12) 3644 2261 e 3644 2262
e-mail: roderleymiotto@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Roderley.RMR
DA

Tutihashi; da Diretora do Departamento de Assistência Social,
Eliane Wolf; do responsável pelo
CEREST, Rafael Lamana, além
de representantes do Ministério
Público do Trabalho, do INSS
- Instituto Nacional do Seguro
Social, da CUT - SINDMEPT, das
empresas de Pindamonhangaba e
dos trabalhadores.
O vereador ressalta a importância da realização desta Audiência Pública. “O respeito à vida
e à saúde é princípio consagrado
na Constituição Federal, visto que
hoje, muitos funcionários estão
passando por uma situação difícil
dentro das empresas”, destaca o
vereador Professor Osvaldo.
A Audiência Pública será
realizada no dia 23 de setembro,
às 19 horas, na Câmara de Vereadores, localizada na rua Alcides
Ramos Nogueira, 860 – Real Ville,
Mombaça.

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

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

Fale com o vereador:

CHEFE

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

VEREADOR PROFESSOR OSVALDO

Ricardo Piorino
Roderley Miotto visita Jardim
Morumbi e encaminha diversas
conquista melhorias
para o Jardim Bela Vista solicitações ao Executivo
DIVISÃO

DE

DE

COMUNICAÇÃO
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17 de setembro de 2015

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº:
0009893-58.2011.8.26.0445 - Ordem 729/11
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recuros Naturais
Renováveis Ibama
Requerido: Hm Partner Comercial Ltda e outro

Processo Físico nº:
0502234-14.2006.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Lucy Hipolito

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim,
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 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recuros Naturais Renováveis Ibama,
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: Hm Partner Comercial Ltda
Documentos da Executada: CNPJ: 03.860.730/0001-50
Execução Fiscal nº: 0009893-58.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 31/08/2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:1886289
Valor da Dívida: R$8.286,94
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 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.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim,
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: Lucy Hipolito
Documentos da Executada: 026.149.118-01
Execução Fiscal nº: 0502234-14.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 10/08/2006 e/ous
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 1693843 e/ous
Valor da Dívida: R$2.336,06

Sindicato 2 col por 7 cm

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 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:
0500998-46.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Jose Airton da Silva

Processo Físico nº:
0506162-31.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Carlos H Teixeira e Outros

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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.

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: Jose Airton da Silva
Documentos da Executada: CPF: 00534494870, RG: 12659612
Execução Fiscal nº: 0500998-46.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 06/01/2011 e/ous
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 76112 e /ous
Valor da Dívida: R$1.834,96

Executada: Carlos H Teixeira e Outros
Documentos da Executada: n/c
Execução Fiscal nº: 0506162-31.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 08/01/2010, 05/01/2009
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0022046, 0041798
Valor da Dívida: R$734,74

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 de agosto de 2015.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 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:
0501879-28.2011.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Ivan Ade Oliveira Me

Processo Físico nº:
0507169-58.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma
informação disponível >>
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Felix Ribeiro da Silva

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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.

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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

chamamento_2 col por 15 cm

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. 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 Ade Oliveira Me
Documentos da Executada: n/c
Execução Fiscal nº: 0501879-28.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 01/01/2007
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3991606
Valor da Dívida: R$880,96

Executada: Felix Ribeiro da Silva
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0507169-58.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal Data da Inscrição: 08/01/2008 e/ous
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0021997 e/ous
Valor da Dívida: R$5.291,16

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 de agosto de 2015.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 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:
0502037-83.2011.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Cícero Francisco da Silva

Processo Físico nº:
0508087-62.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma
informação disponível >>
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Galdino Moreira 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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Cícero Francisco da Silva
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0502037-83.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:01/01/2007
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3949537
Valor da Dívida: R$650,18
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 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:
0502136-53.2011.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Cia Satelite de Terrenos
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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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: Cia Satelite de Terrenos
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0502136-53.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 01/01/2007
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3981213
Valor da Dívida: R$2.767,23
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 de agosto de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, 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. 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: Galdino Moreira Leite
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0508087-62.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
Data da Inscrição:05/01/2009 e /ous
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0016560 e/ous
Valor da Dívida: R$799,30

Extrato de Convênio nº 75/2015

Processo2
administrativo
23856/2015
Chamamento
col porn.º15
cm
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 de agosto de 2015.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO

PREGÃO Nº 238/2015
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. 238/15, referente à “Aquisição de material escolar
para compor os kit’s escolares”, com encerramento dia 30/09/15 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, 16 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº 239/2015
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. 239/15, referente à “Aquisição de refeições para atender
o Departamento de Cultura no Feste – Festival Nacional de Teatro”, com encerramento dia 01/10/15 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, 16 de setembro de 2015.
PREGÃO Nº 240/2015
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. 240/15, referente à “Aquisição de brinquedos e jogos
educativos para as unidades escolares do município”, com encerramento dia 01/09/15 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, 16 de setembro de 2015.

LICENÇA DA CETESB

ROGAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP. torna público que recebeu da CETESB
a Licença Prévia nº 3001542 e requereu a Licença de Instalação para Inseticidas
para uso domissanitário, fabricação de ( Depósito para armazenamento de materiaisalmoxarifado), sito à Avenida Alexandrina das Chagas Moreira, 964, Distrito Industrial,
Pindamonhangaba/SP.

LICENÇA DA CETESB
ANIDROL PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. torna público que recebeu
da CETESB a Licença Prévia N° 3001551 e requereu a Licença de Instalação para
fabricação de Manitol; à AVENIDA ARTHUR DOS SANTOS, S/Nº, LOTE 03 QUADRA
B, PARQUE INDUSTRIAL ÁGUA PRETA, PINDAMONHANGABA.

Social / O.S.N.S.G – FAZENDA DA ESPERANÇA – CASA DE APOIO SOL NASCENTE II
Objeto: verba municipal
Valor : 46,27 UFPM
Prazo: 31/12/2016
Data de Assinatura: 01/09/2015

Extrato de Convênio nº 76/2015
Processo administrativo n.º 12742/2015
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde de Assistência
Social / SOCIEDADE CIVIL DE ENSINO DE PINDAMONHANGABA- COLÉGIO COMERCIAL “DR.
JOÃO ROMEIRO”
Objeto: verba Municipal
Valor R$ 465.300,00
Prazo: 18 meses
Data de Assinatura: 10/09/2015

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 2ª
Reunião Extraordinária 2015, cuja pauta vem a seguir:
ABERTURA
Hino Nacional Brasileiro
Hino Municipal de Pindamonhangaba
PAUTA
“Figueira Imperial”, Bairro das Taipas – Moreira Cesar
Objetivo: Difundir o Patrimônio Ambiental de Pindamonhangaba, sempre em busca da conservação.
• Karina Locorte – Diretora de Patrimônio Histórico, com o tema, Viajantes Spix e Martius em 1817.
• Patrick Assumpção – Proprietário da Fazenda Nova Coruputuba, com o tema Fazenda Sapucaia
e Cicero Prado.
• Representante da Família do Sr. Joaquim da Figueira - Tema a defesa da Figueira.
• Musico convidado : Muzak cantado Pindamonhangaba
• José Luíz de Carvalho – Pesquisador Cientifico do Instituto Florestal do Estado de São Paulo, com
o tema da revitalização “ Figueira Imperial “
• Jorge Ricardo Baruki Samahá – Apresentação do Projeto de revitalização ao redor da Figueira
Imperial.
• Falas de autoridades presentes
Local: Figueira Taipas – Bairro Taipas– Pindamonhangaba, Moreira Cesar – SP
Rodovia SP62.
Dia: 21/09/2015 Horário: 18:30
Tempo estimado de duração: 2 horas e meia.
Gustavo Felipe Cotta Tótaro
Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de
Pindamonhangaba.

PINDAMONHANGABA

QUINTA-FEIRA

17 DE SETEMBRO DE 2015

VARIEDADES
Tribuna do Norte

Francyelli Godoy

Bailarina ganha festival
em Paraisópolis como
melhor dançarina

Professora
Mônica
Alvarenga e
Iris Cecílio

FRANCIELLY GODOY

***
Iris Cecílio, de nove anos de idade, participou nos dias 5 e 6 de setembro do festival
‘1º Paraisópolis Fest Dance’ de Paraisópolis,
São Paulo, e ganhou como a melhor bailarina.
Iris se apresentou com o solo Frevoar,
uma mistura de balé e frevo, ﬁcando em seDivulgação

gundo lugar em sua categoria. No entanto, foi eleita
em primeiro lugar como melhor bailarina disputando com todas as dançarinas do festival. “Fiquei muito feliz, eu não esperava ganhar”, conta a jovem.
Esse foi o 3º festival em que Iris disputou. Nos
anteriores a bailarina não havia ﬁcado no pódio.
“Ela ganhou de bailarinas bem mais velhas e treinadas, foi uma surpresa pra todo mundo”, explica
a professora Mônica Alvarenga.
Para a mãe da jovem, Kelly Cecílio, é uma felicidade. “Às vezes a mãe sonhava em ser bailarina
então vai e coloca a ﬁlha. No caso dela (Iris) não,
foi ela quem quis”. A jovem pretende ser bailarina,
a mãe contou que conversa com a ﬁlha e deixa a
seu critério a escolha da proﬁssão.
Neste festival, a Companhia de Dança Mônica
Alvarenga ganhou três prêmios: 2º lugar com a
coreograﬁa contemporânea Bravo; 2º lugar com
a coreograﬁa contemporânea infantil Continente
África; 2º lugar com o solo Frevoar, além de Iris
Cecílio ter sido ser eleita como melhor bailarina.
Dentre as próximas apresentações está o espetáculo no Teatro Galpão, nos dias 16 e 17 de dezembro.

Dançarinos de Pinda premiados em Paraisópolis

Artistas participam do Festival
de Cultura Paulista em Valinhos
AIANDRA ALVES MARIANO
***
Diversos artistas de Pindamonhangaba irão participar, a partir
deste sábado (19), do maior festival
de Cultura Paulista, a 19ª edição do
“Revelando São Paulo”, que acontece em Valinhos, na região de Campinas (SP).
O festival celebra as manifestações tradicionais e folclóricas, culinária e artesanato do interior paulista; e pela primeira vez, a etapa
ﬁnal será fora da capital.

Um grupo de artesãs, artistas
plásticos, culinaristas e um grupo
de congada da cidade participarão
do evento, que é uma realização do
Governo do Estado de São Paulo,
por meio da Secretaria de Estado da
Cultura.
Nesta edição comemorativa, serão 60 espaços de culinária e 60 de
artesanato. O Festival também conta com o tradicional Rancho Tropeiro, com o lúdico espaço das ‘Brincadeiras de Todos os Tempos’ e com a
participação da centenária ‘Corrida

de Cavalhada’. No palco, aproximadamente 200 grupos chegam com
manifestações artísticas durante os
dez dias do Revelando.
O festival dispõe de espaços de
culinária e ranchos tropeiros de
diferentes regiões do estado, com
culinaristas produzindo os doces
caseiros, bolinhos caipira, broas, pamonhas, bolos, café caipira, virados,
afogados, galinhadas, feijão tropeiro, farinha de mandioca, peixes e
moquecas, entre outras iguarias que
compõem a “Mesa Paulista”.

Aiandra Alves Mariano

PROGRAMAÇÃO

Com uma programação diferenciada a cada dia, o ‘Revelando São Paulo’ oferece ao público a oportunidade de
apreciar as Folias de Reis e do Divino, Cortejo de Bonecões, Orquestras de Viola, Violeiros e Sanfoneiros, grupos de
Catira, Fandangos e Cururus, Congos e Moçambiques, Serestas e as Noites dos Tambores, de Quadrilhas e das Manifestações Cosmopolitas. Além dos grupos étnicos para o Festival da Amizade, nos espetáculos no palco da grande
arena, reunindo danças folclóricas e características das culturas dos países imigrantes no Brasil como a dança alemã,
japonesa, italiana, portuguesa, árabe, entre outras.
O evento é gratuito e acontece de 19 a 27 de setembro, no Parque Municipal Bruno Nardini, diariamente, das 9 às
21 horas. Outras informações podem ser encontradas no site www.revelandosaopaulo.org.br.

Aiandra Alves Mariano

Acima, Sérgio Calipo com café no coador de
pano; abaixo, equipe da Congada São Benedito

