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PARQUE DA CIDADE
RECEBE SHOWS GOSPEL

Divulgação

O Parque da Cidade vai receber os shows e parte dos eventos
da Semana Gloriﬁca entre esta
quinta-feira (1º/10) e sábado
(3). Os destaques são as apresentações gratuitas com Eliezer
de Tarsis hoje; Regis Danese na
sexta; e PC Baruki no sábado,
sempre às 21 horas.
Além dos cantores consagrados do cenário gospel, o evento
terá outras atrações evangélicas,
como a Marcha para Jesus, que
acontece no sábado com saída
da praça da Bíblia, às 14 horas.
PÁGINA 6

Regis Danese é um
dos maiores cantores
gospel do Brasil

Ações do
Outubro Rosa
começam
nesta quinta

PÁGINA 6

ESTRADA DE FERRO REALIZA
PROMOÇÕES NO MÊS DAS CRIANÇAS
Divulgação

Nos dois primeiros ﬁnais de semana deste mês
e no dia 12 de outubro, a
EFCJ – Estrada de Ferro
Campos do Jordão – realiza uma operação especial
em homenagem ao Dia das
Crianças.
Nestes dias, e em horários estipulados pela Estradinha, o Trem Turístico
do Piracuama contará
com decoração especial
para as crianças e preços
promocionais.
PÁGINA 2
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CHUVAS ISOLADAS, MUITAS NUVENS
E CURTOS PERÍODOS DE SOL

Fonte - CPTEC/INPE

Os interessados em
desenvolverem trabalhos voluntários como
chefe dos escoteiros
podem procurar o Grupo Escoteiro Levi. Não
precisa ter experiência
na área, basta ser membro de religião cristã e
ter disponibilidade para
trabalhar com jovens
nos ﬁnais de semana.
PÁGINA 3

Shopping realiza
atividades
comemorativas
ao Dia das
Crianças

15º

Grupo
Escoteiro Levi
precisa de
voluntários

Pais podem aproveitar para passear e se divertir com os ﬁlhos

As atividades do Outubro
Rosa em Pinda começam nesta
quinta-feira (1º/10) e vão até
dia 30. A abertura acontece às
14 horas no auditório da Santa
Casa. Durante o mês ainda haverá ações de prevenção ao câncer de mama e do colo do útero.

Festa de
Nossa
Senhora
inicia
no sábado
A festa em louvor a Nossa
Senhora Aparecida, organizada pela Paróquia Nossa Senhora das Graças, começa neste
sábado (3) e segue até o dia 12
de outubro – Dia da Padroeira
do Brasil.
Diariamente haverá terço,
missa e quermesse com a primeira atividade começando às
18h30.
O pároco da Paróquia de
Nossa Senhora das Graças, padre Vitor Hugo Porto, destacou
que cada celebração será com
um religioso diferente.

PÁGINA 3
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DITORIAL
E você achou que não
afetava sua vida

Gasolina mais cara é reﬂexo
direto da alto do dólar

H

á pessoas que não se importam se o preço
do dólar está chegando nas nuvens. Costumeiramente dizem que não vão viajar
para o exterior, que não compram produtos na moeda norte-americana e que isso nada tem a ver com
seu dia a dia.
Mas basta um simples exercício de olhar ao redor
para saber que o dólar está em todos os lugares: no
trigo do pãozinho que vai subir, no malte da cerveja, no cereal, no leite em caixinha, nos componentes
eletrônicos ou softwares de celular e computador,
naquela camisa do Barcelona do Neymar para seu
ﬁlho no Dia das Crianças, ou na boneca Monster
High, e até nas populares lojas de vende tudo da
China – antigamente chamadas de: ‘R$ 1,99’.
Estes são apenas alguns exemplos de coisas corriqueiras que são afetadas pela alta das famosas notas
verdes do ‘Tio Sam’.
Ah, se fosse só isso estaria bom. Um dos maiores
agravantes são as dívidas e negociações feitas pelo
Governo Federal e pelas grandes companhias brasileiras. As transações comerciais são todas em dólar.
Quem apenas exporta e não necessita de componentes importados (o que é raríssimo) está rindo à toa.
Mas os que possuem contas ou necessitam de equipamentos (maior parte das companhias) de outros países
estão aos prantos, bem como o Governo Federal.
Um desses exemplos, como caso especíﬁco e que
ainda serve para elucidar um ponto empresarial e
também governamental, já que é uma companhia de
capital misto – é a Petrobrás.
O Brasil é autossuﬁciente na ‘produção’ petróleo.
Sim ele é. O volume extraído pela empresa com sede
no Rio de Janeiro – é capaz de abastecer o mercado
nacional. Porém, o país também é píﬁo em relação
às reﬁnarias – que transformam o combustível fóssil em gasolina e diesel.
De forma bem didática para o leitor entender o
que acontece, é basicamente assim: a Petrobrás retira o petróleo puro e encaminha para o exterior, onde
o produto é quimicamente beneﬁciado, puriﬁcado e
transformado em gasolina ou diesel. A diferença entre o valor de venda da matéria prima (petróleo) e o
produto com valor agregado (gasolina) é enorme. E
como as transações são feitas em dólar, a Petrobrás
acumula perdas astronômicas.
Nada aconteceria, especiﬁcamente com este caso,
se o Brasil investisse em infraestrutura e possuísse
reﬁnarias para o mercado nacional. Mas como sabemos que isso continuará sem ocorrer, a Petrobrás
vai seguir repassando a conta de sua incapacidade
ao povo brasileiro.
O resultado parcial já está nas bombas de combustíveis – que amanheceram em média R$ 0,20
(vinte centavos) mais caras, devido ao aumento autorizado pela empresa de 6% na gasolina e 4% no
diesel.
Só para deixar claro ao leitor, isto foi um simples
fato, dentre milhões que estão acontecendo pela alta
do dólar.
É para se preocupar sim.
CONTRATA-SE
Operador de máquinas, Salário R$ 1.410,50.
Benefícios: VT e VA + Bonus de até R$ 200,00 p/mês.
Necessário experiência na função c/ mini carregadeira
e mini escavadeira, possuir CNH. Para trabalhar em
Pindamonhangaba. E-mail p/: dp@lokmax.com.br
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EFCJ realiza operação especial
em homenagem às crianças
A EFCJ – Estrada de
Ferro Campos do Jordão realiza nos próximos ﬁnais
de semana uma operação
especial em homenagem
ao Dia das Crianças: o
“Trem das Crianças”.
Em
Pindamonhangaba, quem embarcar
no Trem Turístico de
Piracuama, que parte do
centro da cidade e vai até
a zona rural, fará a viagem
no “Trem das Crianças”,
que também recebe decoração alusiva à data.
O serviço em Pinda
também acontece aos sábados e domingos (3, 4,
10, 11), e no Dia das Crianças, 12 de outubro. Aos sábados, funciona às 13h30
e aos domingos às 10 e às
14 horas, sendo cobrado
o valor de R$ 9,70 para
o trajeto de ida e volta.
Crianças até cinco anos,
no colo, não pagam. O
embarque e o desembarque são realizados na Estação Pindamonhangaba
e a viagem tem duas horas
de duração.

Divulgação

COMPRA ANTECIPADA
Bilhetes para o Trem das Crianças podem ser adquiridos antecipadamente
em qualquer estação da EFCJ, uma vez que as vendas são interligadas.
SERVIÇO
Trem das Crianças – Pindamonhangaba
Operação: dias 3, 4, 10, 11 e 12 de outubro.
Horários: 13h30 (sábados) e 10h e 14h (domingo)
Tarifa: R$ 9,70 (ida e volta), crianças até 5 anos, no colo, não pagam
LOCAIS DE COMPRA
Estação Pindamonhangaba
Rua Martin Cabral, 87 – Centro - Pindamonhangaba – SP - (12) 3644-7408
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Bete Guimarães – cadeira nº 34 de membros titulares da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras

A LÍNGUA PORTUGUESA E OS ESTRANGEIRISMOS
Ao contrário do que
muitos brasileiros pensam,
a língua portuguesa não se
empobrece com a presença de tantas palavras de
origem estrangeira no falar contemporâneo; antes,
esses estrangeirismos, na
verdade, contribuem para
enriquecer o nosso idioma.
O português não
é a única língua que recebe palavras estrangeiras;
todas as línguas têm, provavelmente, neologismos
(palavras novas) de empréstimos. Só para citar
um exemplo recebemos da
língua indígena norte-americana três conhecidas
palavras: chocolate, cacau
e tomate.
Alguns autores estudiosos da língua consideram que a maioria das palavras “emprestadas” estão
no nível de linguagem coloquial e não na formal, padrão; como exemplo disso
cito barman, drive-in e jeans. Mas outras podem ser
encontradas no nível de linguagem técnica como commodity, deﬁcit, superávit,
franchise, royalty, boom,
trading etc... Outras no nível técnico da informática
já chegaram ao nível coloquial, familiar como home
page, site, e-mail, mouse e
tantas outras.
A área de administração de empresas e a
de economia mostram que
palavras como franchising
e marketing ocorrem ainda com grande frequência.
Muitas vezes, tentar traduzir essas palavras para uma
outra correspondente no
português nem sempre é

possível, pois o sentido real
pode se perder.
O brasileiro, sem
dúvida, é muito criativo
quando inventa palavras
novas (neologismos) para
comunicar algo que muitas vezes só aqui no Brasil
acontece. Exemplo disso é
o nosso inesquecível “apagão” que poderia ser interpretado como um “black
-out”, palavra estrangeira
também muito falada por
nós e que se encontra dicionarizada. Basta procurar
no Aurélio uma ﬂechinha
na frente da palavra para
saber que ela é de origem
estrangeira.
A palavra “royalty”,
usada muito no dia a dia do
Ministério da Fazenda e na
Secretaria da Receita Federal, faz parte do manual
para o preenchimento da
declaração do imposto de
renda. Ela signiﬁca o fruto
do esforço e trabalho por
parte de uma pessoa ou de
um grupo de indivíduos; se
for traduzir como “regalia”,
conforme alguns querem,
sofrerá um “desvio” de
signiﬁcado, já que regalia
signiﬁca “ter ou receber direitos como o próprio rei”;
quem tem “regalias” tem
privilégios, vantagens e
prerrogativas.
O Aurélio, por
exemplo, traz a palavra
“japona” como o sinônimo
da língua portuguesa de
“blazer”. Nós sabemos que
“blazer” é uma coisa e que
“japona” é outra bem diferente. Não podemos nos
esquecer das palavras japonesas que também fazem a
nossa vida mais gostosa

como tempurá, yoga, yakisoba, ofurô, karatê, sushi,
tofu, etc.
Voltando a criatividade do brasileiro, lembremo-nos também da ‘t-shirt’
que virou camisa “tê” para
depois ser chamada de
camiseta, e de “outdoor”
que poderia ser traduzido
como “painel”. No Brasil
vale tudo – Aids sigla da
Síndrome da Deﬁciência
Imunológica
Adquirida,
nem traduzida foi e acabou
virando um substantivo
de uma sigla que derivou
outra palavra, o adjetivo
aidético. Outras também
não foram aportuguesadas
e derivaram outras, como
showmício de show, pizzaria de pizza, estressado de
stress, skatista de skate,
fora aquelas que estão sendo usadas como vieram de
fora e provavelmente permaneçam eternamente no
nosso vocabulário sem tradução como site, light, diet,
shopping, show, e-mail,
home page, notebook, internet... só para lembrar as
mais usadas no dia a dia.
Enﬁm, é bom nos
lembrarmos que algumas
palavras foram aportuguesadas e desconhecemos o
original como: baby-doll
(camisola), vitraux (vitrô),
choﬀer (chofer), charter
(fretado), container (caixa), pole position (ponta),
waﬄe (panqueca), shampoo (xampu), abat-jour
(abajur), boutique (botique), delet (deleta), boufett
(bufê), ballet (balé), rally
(rali), surf (surfe).
Nem sempre propostas para tradução de

EXPEDIENTE

palavras são aceitas pelo
falante, que prefere a estrangeira a aportuguesada
como cardápio para menu,
ou vesperal para matinê. Se
fôssemos trocar a palavra
surf (surfe), por exemplo,
por prancha, como chamaríamos o surﬁsta – o pranchista?
Segundo o professor Geraldo Montes “a
inﬂuência mútua entre as
línguas sempre foi um fenômeno constante da humanidade. O aumento ou
a diminuição dos contatos
entre os povos é questão do
poderio econômico. Esses
intercâmbios linguísticos
não signiﬁcam a destruição de uma determinada
língua.” A presença de
estrangeirismo, portanto,
não é a responsável pela
crise ou queda de qualidade da produção oral ou
escrita, pois, ao contrário,
as novas palavras enriquecem o nosso idioma
as quais, incorporadas a
sua substância específica,
produzem seu desenvolvimento.
A dinâmica, a criatividade e o desenvolvimento da língua mostram
o progresso de quem a
usa. Cabe lembrar que
nossa língua é muito dinâmica, e inventamos palavras por uma necessidade
ou por uma acomodação
como o famoso “mensalão” e agora o não menos
famoso “lava-jato”, e das
“pedaladas” do governo,
que todo mundo entende
bem o sentido que têm no
cenário político brasileiro,
infelizmente.
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cidade
Vila Prado promove festa em
louvor a Nossa Senhora Aparecida
A Paróquia de Nossa Senhora das Graças e
a comunidade religiosa
da Vila Prado estão promovendo a 28ª Festa de
Nossa Senhora Aparecida,
que começa no sábado (3)
e vai até 12 de outubro –
dia da Padroeira do Brasil.
O destaque de sábado
(abertura da festa) é a carreata que sai da Paróquia
Nossa Senhora das Graças (Jardim Imperial), às
18h30 seguindo em direção ao bairro Vila Prado.
No mesmo horário, na
igreja da Vila Prado, acontece a recitação do terço
e, na chegada da carreata,
acontece a missa com o
pároco Vitor Hugo Porto.
Após a celebração, haverá
quermesse com barracas e
animação musical.
Os horários de terço,
missa, quermesse e animação musical são os
mesmos até o dia 11.
No domingo (4), o celebrante será o pároco da
Paróquia São Benedito
(Vila SB) Antônio Carlos
Monteiro;
segunda-feira (5), padre Luis Paulo

Divulgação

Grupo Escoteiro
Levi precisa
de voluntários

Procissão vai percorrer as ruas próximas à Paróquia
Aquino Cunha (vigário no
Santuário Mariano Diocesano Nossa Senhora do
Bom Sucesso); terça-feira
(6), padre Gabriel Henrique de Castro (vigário
Basílica Senhor Bom Jesus – Tremembé); quarta-feira (7), padre Luizinho (Canção Nova);
quinta-feira (8), padre
Téquinho; sexta-feira (9),

padre Tiquinho (vigário
da Paróquia Santa Luzia); sábado (10), padre
Celso Luiz Longo (pároco
Paróquia Nossa Senhora
do Belém – Taubaté); domingo (11), padre Rafael
Tiago dos Santos (vigário
paroquial).
No dia da festa (segunda-feira (12), a programação começa com alvora-

da festiva às 6 horas com
terço em louvor e honra a
Nossa Senhora; missa das
crianças às 9 horas; oração
do Angelus às 12 horas;
terço de misericórdia às 15
horas; procissão às 17 horas, seguida de missa com
padre Vitor Hugo Porto e
coroação de Nossa Senhora, além de quermesse de
encerramento.

O Grupo Escoteiro Levi
está acolhendo adultos
que se interessem voluntariar para vagas de escotistas (chefes).
Para ser voluntário,
não há necessidade de experiência. Os requisitos
são: ter idade igual ou superior a 21 anos, ter disponibilidade aos finais de
semana e gostar de trabalhar com adolescentes e
jovens. O treinamento é
dado gratuitamente pelo
próprio grupo nas primeiras semanas de participação.
Os interessados devem
comparecer pessoalmente
na sede provisória do grupo na escola Prof. Rubens
Zamith, localizada na ave-

nida dos Lírios, 319, Vale
das Acácias, Distrito de
Moreira César. As reuniões normais do grupo são
realizadas aos sábados,
das 14h45 às 17 horas.
A equipe
O Grupo Escoteiro
Levi – 361º/SP atende
jovens de diversas religiões, com idade entre 10 e
17 anos, de Moreira César. O objetivo do grupo é
contribuir com a vida dos
jovens para que assumam
seu próprio desenvolvimento, ajudando a ativar
suas potencialidades físicas, afetivas, espirituais, intelectuais e sociais,
como cidadãos responsáveis, participantes e úteis
em suas comunidades.
Divulgação

Equipe do Araretama é
campeã de taekwondo
O time Sosa deTaekwondo de Pindamonhangaba conquistou
o primeiro lugar entre
equipes na Copa Sosa
Regional, realizada em
Aparecida, no domingo
(27). Várias academias
do Vale participaram
como Leões Fight de
Guaratinguetá e Ilhabela, Taekyon de Caçapava,
Equipe Sosa de Taubaté,
Pinda e Potim, e Du Sol
de Aparecida.
A equipe de Pinda,
com sede no Araretama, ganhou várias medalhas, sendo: Alessandro
Lima (ouro), Danilo Grilo
(ouro), Diogo Macarine
(ouro), Edson Maurilio
(prata), Emerson Lara

Divulgação

Não é necessário ter experiência com escotismo

Futsal tem dois
jogos nesta quinta
Pela 6ª rodada do
Campeonato de futebol
de Salão haverá dois jogos
nesta quinta-feira (1º/10),
no Ginásio Esportivo Jardim Eloyna. No primeiro,

Resultado mostra dedicação dos professores e alunos
(prata), Geovano Junior
(ouro), Iasmin Gonçalves
(prata), Lucas de Oliveira (ouro), Matheus Dias
(ouro), Nicolas Matheus

(prata), Paulo Aragão
(prata), Robson Reis (prata) e Samuel Carvalho
(prata).
Os atletas são treina-

dos pelo mestre Geovano Gonçalves, no Centro
Comunitário Maria José
Ardito Lerário, no Araretama.

pelo sub 18, Fênix e Independente se enfrentam às
19h30; na segunda partida, pelo sub 16, jogam
Marquinhos Futsal Varada e Dragões, às 20h30.

ADITAMENTO AO EDITAL nº. 01/2015
EDITAL DO PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR
DE PINDAMONHANGABA PARA O MANDATO 2016/2020
A Comissão Especial do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Pindamonhangaba, responsável pelo processo de escolha unificado dos Conselheiros Tutelares
de Pindamonhangaba, comunica aos candidatos e a sociedade civil as regras a serem observadas
pelos candidatos e seus fiscais:
1) O candidato deverá votar e se ausentar das seções eleitorais e adjacências, a fim de não
caracterizar “boca de urna”;
2) Cada candidato poderá ter um fiscal em cada seção eleitoral, desde que não haja nenhum tipo
de manifestação por parte dele;
3) O fiscal deverá identificar-se no início da votação ao Presidente da seção;
4) Os candidatos, se desejarem, e apenas os candidatos, poderão acompanhar a apuração, desde
que não haja manifestações.
Adriano Augusto Zanotti
Comissão Especial - CMDCA
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Vereador Dr. Marcos
Vereador Ricardo
Roderley Miotto pede a
Piorino solicita
instalação de uma unidade da Aurélio reivindica creche
providências no trânsito AACD em Pindamonhangaba para comunidade do Crispim

de

D iv is ã o

O utra

E strada
M achado

Divisão

de

C o m u n i c a ç ã o /C VP

M unicipal S ebastião V ieira

Vereador
Dr. Marcos
Aurélio
Villardi

Preocupado com a melhoria da qualidade de vida
da população, o vereador Dr.
Marcos Aurélio Villardi (PR)
está cobrando a Prefeitura e os
órgãos municipais competentes
para que sejam feitos estudos
e adotadas providências para
a construção de uma creche
no bairro do Crispim. A solicitação foi feita por meio de
requerimento aprovado - por
unanimidade - em sessão ordinária realizada na Câmara dos
Vereadores.
Para o Dr. Marcos Aurélio, o
aumento da população naquela
região é o principal fator desta
reivindicação. Se construída, a
creche atenderia, também, aos
moradores de bairro adjacentes
como Vila Suíça, Yassuda, Carangola e Andrade.
Outra cobrança do vereador é para que seja realizada
a manutenção na “Estrada
Municipal Sebastião Vieira
Machado”. Esta via municipal
está localizada no bairro Lago

Fale com o vereador:

Vereador
Ricardo
Piorino

reivindicação do parlamentar é a

realização de melhorias para

C o m u n i c a ç ã o /C VP

onde há necessidade da
implantação de um semáforo e, ainda, que parte
da avenida retorne na
condição de mão dupla
(Mercearia do Emerson)
até a esquina com a Rua
Eloy Chaves.
Outro requerimento
solicita estudos e providências urgentes na
rotatória “João do Pulo”,
onde há uma enorme confusão para os veículos
que buscam acesso; local
onde vem ocorrendo diversos acidentes graves.
Nos requerimentos
apresentados, o vereador alertou, ainda, para
a falta de sinalização
adequada em diversas
ruas e avenidas da cidade
(placas, pinturas, etc.).
C om u n ic a ç ã o /CVP

O vereador Ricardo
Piorino (PDT) protocolou, durante esta semana,
requerimentos endereçados ao Secretário de
Obras – Departamento
de Trânsito, solicitando
correções e alterações no
tráfego de diversas ruas e
avenidas da cidade.
Segundo o vereador,
motoristas e, até mesmo,
pedestres, têm reclamado das dificuldades
encontradas em diversos
pontos do município.
Num dos requerimentos
apresentados, o vereador
aponta os problemas enfrentados pela comunidade do Alto do Tabaú, no
cruzamento da Avenida
Gal. Júlio Salgado com
a R u a C ô n e g o To b i a s ,

O vereador Roderley Miotto (PSDB) é o autor do requerimento nº 1.518/2015, de 21 de setembro de 2015, enviado ao
Executivo, com cópia para a Secretaria Municipal de Saúde e ao
responsável pela direção da AACD – Associação de Assistência
à Criança Deficiente, solicitando estudos e informações sobre
a possibilidade de instalação de uma unidade da entidade em
Pindamonhangaba.
O vereador justifica que Pindamonhangaba fica numa região
central do Vale do Paraíba com possibilidade de atendimento
e facilidade de acesso para toda a região, sendo que a AACD
tem hoje 15 centros de reabilitação e 6 oficinas ortopédicas
em todo o país.
Com a instalação de uma unidade em Pindamonhangaba, as 39 cidades que compõem o Vale do Paraíba terão um
atendimento mais rápido, com menor custo-benefício para a
população da região.
Falta de iluminação no Pasin
O vereador Roderley Miotto esteve na última sexta-feira,
dia 25, na avenida Polônia, no bairro do Pasin, a pedido dos
moradores. O vereador pôde verificar o problema que a população vem sofrendo
sem iluminação
pública.
A avenida inteira está posteada, com diversas residências,
mas os postes não
possuem as luminárias e nem os
braços para sua
instalação. “Na
semana passada, a
casa do senhor Cí- v e r e a d o r R o d e r l e y M i o tt o
cero foi invadida e
levaram tudo”, diz Roderley.
Na última Sessão, dia 28, o vereador protocolou o requerimento nº 1.563/2015, ao Executivo, com cópia ao Secretário
de Obras e à empresa Bandeirante Energia, solicitando informações sobre as medidas relacionadas à falta de iluminação
na avenida Polônia, no Pasin.
O vereador quer saber as providências que serão adotadas
e que a empresa Lumi, responsável por este serviço na cidade,
encaminhe uma data para que este problema seja sanado. “Não
podemos esperar que os moradores sejam lesados, pois pagam
seus impostos, e merecem a atenção”, conclui o vereador Roderley Miotto.
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Azul e liga o Colonial Village
ao Distrito Industrial, próximo
à Rodovia Presidente Dutra.
Segundo os moradores, hoje
há a necessidade de asfalto,
guias, sarjetas, rede de esgoto,
ciclovias, melhor iluminação
e rondas mais constantes da
Guarda Municipal com o objetivo de dar maior segurança
aos moradores daquela região e
aos munícipes que ali transitam.
“Sempre estaremos atento e
tentando melhorar a qualidade
de vida de nossos cidadãos”
enfatizou o vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi.
Viva Pinda
O vereador Dr. Marcos Aurélio está cobrando a Empresa
de Ônibus “Viva Pinda” para
que construa, o mais rápido
possível, pontos de parada de
ônibus nas avenidas Dr. Francisco Lessa Júnior e Nossa Senhora
do Bom Sucesso, em frente o
Hotel Plaza. A meta é atender
os trabalhadores do Hotel e do
Supermercado Spani.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

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

Martim Cesar requer
Professor Osvaldo reúne autoridades, FELIPE CÉSAR – FC DEFENDE
GRATUIDADE EM ÁREA AZUL PARA
instalação de lombada na sindicalistas e trabalhadores para
Estrada Pinda – Lagoinha discutir riscos do ambiente do trabalho IDOSOS DE PINDAMONHANGABA
Divisão

de
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Audiência Pública apontou que Pindamonhangaba
tem, atualmente, cerca de 700 trabalhadores
afastados por doenças do trabalho

Vereador
Martim
Cesar

O vereador Martim Cesar chamento destas laterais para
(DEM) enviou solicitação ao melhor atender os feirantes e
Executivo pedindo estudos a população consumidora da
visando a instalação de uma feira livre, minimizando os
lombada na Estrada Muni- efeitos do sol e da chuva.
cipal José Marcondes Vieira
Água no Bonsucesso
– Estrada Pinda – Lagoinha,
O vereador Martim Cesar
nas imediações do campo de também enviou pedido à Adfutebol society Haru.
ministração e à Sabesp, para
De acordo com o vereador, a realização de estudos e proeste local tem um trânsito in- jetos, no sentido de viabilizar
tenso e devido às residências o prolongamento da rede de
próximas e o acesso ao campo distribuição de água potável
society, há necessidade de um no bairro do Bonsucesso, na
redutor de velocidade para região próxima da rodovia Dr.
mais segurança aos que por Caio Gomes Figueiredo..
ali transitam.
O vereador alega em sua
Mercado Municipal
justificativa que os moradores
Outra reivindicação do utilizam água de mina, que
vereador Martim Cesar é o está poluída devido a ação dos
término das obras do mercado animais nos pontos de coleta
municipal, no espaço onde é de água.
realizada a feira livre diariaO vereador Martim Cesar
mente. O vereador alega que diz ainda que este bairro rural
a Administração, após várias está cada dia mais populoso
reuniões, disse que ia realizar e não conta com uma rede
o fechamento lateral, porém, de distribuição de água para
ainda não foi realizado. Como as residências. Desta forma,
está chegando o período das pede estudos que viabilize o
chuvas, o vereador pede agi- atendimento da reivindicação
lidade no término das obras para os moradores, o mais
de reforma do local com o fe- breve possível.
Fale com o vereador Martim Cesar:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2271 ou 3644 2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br

O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
reuniu na quarta-feira, dia 23, no
Plenário “Francisco Romano de
Oliveira”, autoridades municipais, sindicalistas, trabalhadores
e a população de Pindamonhangaba para a Audiência Pública
que debateu e analisou o quadro atual do “Meio Ambiente
do Trabalho nas Indústrias de
Pindamonhangaba”. O evento
foi realizado a pedido dos trabalhadores do setor metalúrgico
por meio do requerimento nº
1.241/2015, de autoria do vereador Professor Osvaldo. O ato
teve um dos maiores públicos de
2015, com cerca de 200 pessoas,
a exemplo do que já ocorrera em
outras audiências, como as que
trataram de “Segurança Pública”
e “Transportes”.
Além do vereador Professor
Osvaldo, participaram do evento
o vereador Magrão (PPS); Secretários e Diretores do Executivo
Municipal; além de representantes da OAB; do Colégio
Comercial Dr. João Romeiro; da
CUT-SINDMEPT; do Ministério
da Trabalho; trabalhadores e
estudantes do município.
Ao abrir o encontro, o vereador Professor Osvaldo foi
categórico ao descrever os prejuízos acarretados aos acidentados
e suas famílias, bem como ao
setor público, por esse tipo de
problema. “Temos empresas com
maquinário da época da Segunda
Guerra Mundial que estão sequelando nossos munícipes. A
saúde em Pindamonhangaba é
extremamente deficitária e esses
trabalhadores acidentados que a
indústria deveria ter protegido,

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

sobrecarregam nosso sistema de
saúde e o sistema previdenciário.”
Os representantes do Sindicato dos Metalúrgicos apresentaram dados recentes que apontam
que Pindamonhangaba tem cerca
de 700 metalúrgicos afastados,
em função de algum acidente ou
doença do trabalho. “O número
pessoas lesionadas representa 7%
de toda a categoria. Esse é um
número muito alto. O pior é que
não vemos esforço das empresas
em mudar essa realidade. Muitas
vezes, elas nem respeitam as
Leis que protegem quem sofre
um acidente no ambiente de
trabalho”, destaca o presidente
interino do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba,
Romeu Martins.
A palavra foi aberta à população e vários trabalhadores e
alunos de cursos de segurança do
trabalho também expuseram suas
dificuldades. A maioria delas
relacionada ao INSS (Instituto
Nacional do Seguro Social),
que não enviou nenhum representante à Audiência Pública
e também não justificou sua
ausência. Apesar da ausência, as
reclamações foram registradas e
serão encaminhadas à Prefeitura,
para que seja possível cobrar
respostas do INSS. “Foi um
momento importante. Reunimos
os maiores interessados em
resolver essa questão. Por isso,
vamos elaborar um relatório
detalhado da audiência e enviar
às autoridades, como forma de
dar ciência do que está ocorrendo
em nossa cidade e envolvendo a
todos na solução do problema”,
completou o vereador Professor
Osvaldo.

O Presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, Vereador
Felipe César – FC (PMDB)
apresentou o requerimento nº
1.342/2015, através do qual
solicita à empresa concessionária do serviço de estacionamento regulamentado (área
azul) em Pindamonhangaba
que ofereça gratuidade aos
idosos - portadores de credenciais oficiais - nas vagas
especiais da região central
do município. Segundo o
Vereador, “vários municípios
do Estado de São Paulo oferecem aos deficientes físicos
e idosos as vagas especiais
e, também, a gratuidade no
estacionamento rotativo”. Por
isso, o Vereador Felipe César
– FC entende que “Pindamonhangaba também poderia
ampliar esse benefício aos
idosos, já que os portadores
de necessidades especiais já
contam com essa melhoria”.
BANCO DE
LEITE HUMANO
Após uma intensa luta
e um árduo trabalho, o Vereador Felipe César – FC,
participou da inauguração do
Banco de Leite Humano nas
dependências da Santa Casa
de Misericórdia de Pindamonhangaba. Autor da Lei n.º
2.994, de 02 de maio de 1994,
que “dispõe sobre a criação
do Banco Municipal de Leite
Humano”, Felipe César – FC
comemorou a implantação
deste órgão, enaltecendo o
trabalho e o empenho de toda
a comunidade em mais de 20

Fale com o Vereador Felipe César – FC

Fale com o vereador Professor Osvaldo:
Gabinete: Tels. (12) 3644 2255 ou 3644 2256
e-mail: professorosvaldo@camarapinda.sp.gov.br
Chefe
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anos de luta para que o serviço
se tornasse realidade. “Essa
luta não é só minha. É de todas
as mães de Pindamonhangaba
que necessitam deste importante e fundamental alimento
para seus filhos”, explicou o
Vereador.
SEGUNDO
ANEL VIÁRIO
Outra sugestão do Vereador Felipe César – FC ao
Executivo é a contratação de
uma empresa especializada
para a realização de estudos
com o objetivo de construir o
segundo anel viário em Pindamonhangaba. O Vereador
justifica que, tendo em vista
o crescimento do município
nos últimos anos e o fluxo de
veículos, há necessidade de
novas rotas para o contorno e
o acesso da cidade. “Está mais
que provado que o anel viário
tirou grande parte do trânsito,
principalmente caminhões e
carretas, da região central e
possibilitou o crescimento
comercial em torno do atual
anel viário que, atualmente,
já está com um grande fluxo
de veículos. Objetivando o
crescimento da cidade, assim
como o Plano Diretor, é necessário que sejam iniciadas
as negociações visando a
construção do segundo anel
viário, de modo a circular
toda a cidade, interligando as
estradas que cortam a região,
como Via Dutra, Estrada
Velha Rio-SP e a Floriano
Rodrigues Pinheiro”, enfatiza
o Vereador Felipe César – FC.

E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
de
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Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 321/15

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 016/2015 – SFP

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) FRANCISCO SEBASTIÃO
DA SILVA, responsável pelo imóvel situado a Rua JAIR MACHADO GOMES , Bairro
JD MARIANA MOMBAÇA, inscrito no município sob as sigla SO110908019000, 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.

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Transcouto Transportes de
Carga Ltda, proprietária do veículo com placa CJV6412 a comparecer ao Setor de
Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na
praça de pedágio da Estrada Municipal do Atanázio no período de setembro à outubro
de 2014. Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir
do dia 01/07/2015, data em que foi recebida através dos Correios de acordo com o
Aviso de Recebimento, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº:
Classe: Assunto:
Requerente:
Requerido:

0511889-68.2010.8.26.0445-PROC.9607/10
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Maria da Conceicao Rodrigues dos Santos

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 017/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Transcouto Transportes de
Carga Ltda, proprietária do veículo com placa BWQ9953 a comparecer ao Setor de
Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na
praça de pedágio da Estrada Municipal do Atanázio no período de setembro à outubro
de 2014. Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir
do dia 01/07/2015, data em que foi recebida através dos Correios de acordo com o
Aviso de Recebimento, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

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 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento. Encontrandose a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados,
juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80,
sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 018/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Transcouto Transportes de
Carga Ltda, proprietária do veículo com placa GPC1518 a comparecer ao Setor de
Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas
na praça de pedágio da Estrada Municipal do Atanázio no período de setembro à
novembro de 2014. Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justificar as
evasões a partir do dia 01/07/2015, data em que foi recebida através dos Correios
de acordo com o Aviso de Recebimento, conforme previsto no art. 6º no Decreto
Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 019/2015 – SFP

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

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Transcouto Transportes de
Carga Ltda, proprietária do veículo com placa GUX9214 a comparecer ao Setor de
Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na
praça de pedágio da Estrada Municipal do Atanázio no período de setembro à outubro
de 2014. Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir
do dia 01/07/2015, data em que foi recebida através dos Correios de acordo com o
Aviso de Recebimento, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de abril
de 2015.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 020/2015 – SFP

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

EDITAL DE CITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Transcouto Transportes de
Carga Ltda, proprietária do veículo com placa GVE7068 a comparecer ao Setor de
Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na
praça de pedágio da Estrada Municipal do Atanázio no período de outubro à novembro
de 2014. Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir
do dia 01/07/2015, data em que foi recebida através dos Correios de acordo com o
Aviso de Recebimento, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

Processo Físico nº:
0511980-61.2010.8.26.0445-PROC.9698/10
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Antonio Guedes de Morais
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 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento. Encontrando-se a(s)
executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO
da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro
teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A.,
acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do
disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para
satisfação do débito.
Executada: Antonio Guedes de Morais
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma
informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0511980-61.2010.8.26.0445-proc.9698/10.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição:08/01/2010,05/01/2009,08/01/2008.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 000007610.
Valor da Dívida: R$ 787,63.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 23 de abril de 2015.

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 021/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Transcouto Transportes de
Carga Ltda, proprietária do veículo com placa GVK1457 a comparecer ao Setor de
Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas
na praça de pedágio da Estrada Municipal do Atanázio no período de setembro à
novembro de 2014. Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justificar as
evasões a partir do dia 01/07/2015, data em que foi recebida através dos Correios
de acordo com o Aviso de Recebimento, conforme previsto no art. 6º no Decreto
Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 022/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Transcouto Transportes de
Carga Ltda, proprietária do veículo com placa GWZ3811 a comparecer ao Setor de
Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas
na praça de pedágio da Estrada Municipal do Atanázio no período de setembro à
novembro de 2014. Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justificar as
evasões a partir do dia 01/07/2015, data em que foi recebida através dos Correios
de acordo com o Aviso de Recebimento, conforme previsto no art. 6º no Decreto
Municipal 4802/2012.

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

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO
DO ARRESTO EM PENHORA
Processo nº:
0500594-92.2014.8.26.0445-PROC.2122/14.
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exequente: 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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na
forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de
30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões)
Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de
dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre Serviços. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)
(s) relacionado(a)(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)
(s) mesmo(a)(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro
teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A.,
acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do
disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de ser convertido o ARRESTO efetuado
sobre o(a)(s) Penhora on-line junto ao Banco do Brasil em 10/08/2015, no valor de
R$927,49, em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO EM PENHORA,
bem como INTIMADO(A)(S) do prazo para interposição de embargos, que é de 30 (trinta)
dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste Edital.

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 Taxa de Licenciamento de Estabelecimento. Encontrandose a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados,
juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80,
sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Maria de Fatima Dias
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma
informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0510511-77.2010.8.26.0445-PROC.8228/10.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 08/01/2008, 05/01/2009,05/01/2009,08/01/2010,08/01/2008,
08/01/2010.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:00001385.
Valor da Dívida: R$ 1.269,89.
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

O Dra. Ângela A Cabral de Aguiar,
Delegado de Polícia Titular do 3° Distrito
Policial, na forma da lei, etc...
FAZ SABER QUE; nos termos do
artigo 27, inciso III, do Decreto n° 44.448, de 24 de novembro de
1999 e Resolução SSP 46, de 21 de dezembro de 1970, que se
procederá a Correição Ordinária e Periódica, pelo EXMO SENHOR
DOUTOR JOSE ANTONIO DE PAIVA GONÇALVES, Delegado de
Polícia Seccional de Taubaté-SP, referente ao segundo semestre do
corrente ano, no Segundo Distrito Policial desta cidade no dia
15/10/2015 ás 10:00 horas.
Para o qual ficam convocados desde já
Autoridades, funcionários e ao povo em geral, a prestação de
reclamações, sugestões e queixas.
Proceda-se a transcrição para a
divulgação nos respectivos órgãos de imprensa.
REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
Pindamonhangaba, 18 de Setembro de 2015
Ângela A Cabral de Aguiar
Delegada de Policia

Av Rio de Janeiro, 475, Cidade Nova, Pindamonhangaba/SP Fones: (12) 3642-1133

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR

DEINTER 1 – “DR. WALDY SIMONETTI”
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ
DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
1º DISTRITO POLICIAL DE PINDAMONHANGABA - SP

EDITAL Nº 003 / I / 2015
O Sr. Dr. VICENTE LOURENÇO L JUNIOR,
Delegado de Polícia Titular do 1° Distrito
Policial de Pindamonhangaba, no uso e gozo
de suas atribuições legais etc...
FAZ SABER AO PUBLICO EM GERAL QUE,
usando de suas atribuições legais que lhe conferem o Art. 27, Inciso
II do Decreto nº 44.448 de 24/11/99 e Resolução SSP-46 de
21/12/70, o Exmo. Sr. Dr. JOSE ANTONIO DE PAIVA
GONÇALVES, Digníssimo Delegado Seccional de Policia de
Taubaté – SP, realizará no próximo dia 06 de Outubro as 10:00 hs,
nesta na sede do 1° Distrito Policial de Pindamonhangaba,
CORREIÇÃO ORDINÁRIA E PERIÓDICA, referente ao Segundo
Semestre do corrente ano. Ficam, pois, convidados todos os
funcionários sujeitos a fiscalização correicional e demais pessoas
interessadas, as quais poderão apresentar queixas, reclamações,
sugestões, atinentes ao serviço policial e/ou administrativos
prestados por esta Repartição Policial. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi
expedido o presente Edital que será publicado e afixado na forma
da Lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Pindamonhangaba aos 29 de Setembro de 2015. Eu, Zélia Maria
dos Santos, Escrivã de Polícia que o digitei.
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.
Dr. VICENTE L L JUNIOR
Delegado de Polícia

Rosana da Silva Monteiro
Diretora do Departamento de Administração

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

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

E D I T A L N° 002/ III /2015

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a). FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA,
responsável pelo imóvel situado a RUA JAIR MACHADO GOMES Bairro JD MARIANA MOMBAÇA,
inscrito no município sob as sigla SO110908019000, para que efetue a CONSTRUÇÃO DA
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.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

DEINTER 1 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ-SP
Terceiro Distrito Policial de Pindamonhangaba - SP

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 322/15

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

0510511-77.2010.8.26.0445-PROC.8228/10.
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Maria de Fatima Dias

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Transcouto Transportes de
Carga Ltda, proprietária do veículo com placa HDR6440 a comparecer ao Setor de
Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes às evasões cometidas na
praça de pedágio da Estrada Municipal do Atanázio no período de outubro à novembro
de 2014. Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir
do dia 01/07/2015, data em que foi recebida através dos Correios de acordo com o
Aviso de Recebimento, conforme previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO
DO ARRESTO EM PENHORA

Processo Físico nº:
Classe: Assunto:
Requerente:
Requerido:

5

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 023/2015 – SFP

Executado: Fabiana Ferreira Santiago
Documentos da Executada: CPF: 33839848857
Execução Fiscal nº: 0500594-92.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 06/01/2011-17/11/2014-12/01/2013-06/01/2011-02/01/2012-12/01/2013.
Valor da Dívida: R$ 927,49, em 17/11/2014.

EDITAL DE CITAÇÃO

1º DE outubro de 2015

Processo nº:
Classe: Assunto:
Exequente:

0500471-94.2014.8.26.0445
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de
CITAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido
com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s)
Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba,
para cobrança de dívidas provenientes de ISS/ Imposto sobre Serviços. Encontrandose o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital, por intermédio do qual
FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias,
pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais
nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios,
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo
9º da Lei 6.830/80, sob pena de ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s)
-Penhora on-line junto ao Itaú Unibanco S.A. Em 10/08/2015 no valor de R$902,01.
em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO EM PENHORA, bem
como INTIMADO(A)(S) do prazo para interposição de embargos, que é de 30 (trinta)
dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste Edital.
Executado: Frank Edouard Pereira
Documentos da Executada: CPF: 23092913825
Execução Fiscal nº: 0500471-94.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 06/01/2011-15/12/2011-12/01/2013-08/01/2010-06/01/201102/01/2012.
Valor da Dívida: R$ 902,01 em 17/11/2014.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 de
setembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Audiência Pública
A Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba estará no
próximo dia 09 de outubro de 2015 às 10:00 horas, na Câmara de Vereadores, para
Audiência Pública referente à Prestação de Contas do 2º Quadrimestre de 2015.
Todos estão convidados.

LICENÇA DA CETESB
COSMETAL IND. E COM. IMP. E EXP. DE PROD. SIDERÚRGICOS LTDA., torna
público que Requereu da CETESB a Renovação de Licença de Operação para
Laminados Não planos de Ferro e Aço, sito à Estrada do Atanázio, 351 Jd. Padre
Rodolfo - Pindamonhangaba/SP.

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO
DO ARRESTO EM PENHORA
Processo nº:
0500129-83.2014.8.26.0445Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exequente: 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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(A)
(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por
este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/
Imposto Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a)(s) executado(a)(s) relacionado(a)
(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s) mesmo(a)(s), por edital,
por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco)
dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s)
especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de
ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) o valor de R$751,13, em 10/08/2015, junto ao
Banco do Brasil (penhora on-line)em PENHORA. Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO
EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S) do prazo para interposição de embargos, que é de 30
(trinta) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo deste Edital.
Executado: Odemil Santo Sophia
Documentos da Executada: CPF: 78037115887
Execução Fiscal nº: 0500129-83.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição:07/01/2010-06/01/2011.
Valor da Dívida: R$ 751,13 em 09/10/2014.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 18 de setembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PINDAMONHANGABA

QUINTA-FEIRA

1º DE OUTUBRO DE 2015

VARIEDADES
Tribuna do Norte

Regis Danese e PC Baruk são
destaques da Semana Gloriﬁca
AIANDRA ALVES MARIANO
***
Os cantores Regis
Danese, Paulo Cesar Baruk e também Eliezer de
Tarsis são os destaques da
programação da Semana
Glorifica, que segue até
sábado (3) em Pindamonhangaba.
O evento, que começou
no último sábado, já contou com a participação do
cantor Leonardo Gonçalves e deve atrair milhares
de cristãos ao Parque da
Cidade a partir da quintafeira (1º/10).
Durante a abertura foram feitas homenagens ao
prefeito da cidade, ao sub
prefeito de Moreira César,
aos ex-vereadores evangélicos Antonio da Cunha e
Josias Araújo e ao pastor
da Igreja Brasil Para Cristo, Samuel Suana.
Promovida pela Prefeitura com o apoio das igrejas evangélicas, da Uemoc
– União Evangélica de
Moreira César – e o grupo Café em Comunhão, a
Semana Gloriﬁca tem diversas atrações, além dos
shows.
As atividades no Par-

que da Cidade começam
sempre às 19 horas, com
apresentações musicais
de bandas locais, louvor
e adoração, exposição de
projetos sociais desenvolvidos pelas igrejas da
cidade e participação de
ONGs – Organizações
Não-Governamentais
e
instituições ﬁlantrópicas
da cidade.
O cantor Eliezer de
Tarsis se apresenta na
quinta-feira (1º/10); na
sexta-feira (2), será a vez
de Regis Danese; e no
sábado (3), o cantor PC
Baruk encerra as apresentações
principais,
que acontecem sempre às
21 horas.

Divulgação

No sábado também haverá atividades à tarde,
com a Marcha para Jesus a partir das 14 horas,
com saída da Praça da
Bíblia rumo ao Parque
da Cidade. Em seguida
ocorrerá a Cruzada Jovem com participação de
várias bandas e cantores
da região.
A entrada é franca para
todas as atividades da
programação.
O local ainda conta
com praça de alimentação, com a participação
das igrejas evangélicas da
cidade. Toda a renda arrecadada será direcionada
para projetos e ações sociais destas igrejas.

Divulgação

Divulgação

Acima e à direita,
homenagens durante
a abertura da
Semana Gloriﬁca no
sábado (19), no CE
‘Zito’; à esquerda,
cantor PC Baruk,
que fará show de
encerramento no
sábado (3), no
Parque da Cidade

Marcha para Jesus deve atrair cristãos da cidade
Divulgação

AIANDRA ALVES MARIANO
A Marcha para Jesus,
que acontece durante a
Semana Gloriﬁca, no próximo sábado (3), deve
atrair cristãos de diversas
igrejas da cidade.
De acordo com um dos
coordenadores do evento,
Ezequiel Barça, a marcha
é uma ação interdenominacional. “Estamos convidando aos cristãos de
qualquer igreja ou denominação, e não só aos evangélicos, mas os cristãos em
geral, para participar desse
evento, que tem o objetivo
de exaltar o nome de Jesus”, aﬁrmou.
A concentração para a
marcha será às 14 horas,

Evento acontece no sábado (3), às 14 horas, na Praça da Bíblia

na Praça da Bíblia, em
frente ao cemitério municipal. De lá, os participantes irão caminhar até
o Parque da Cidade, que
centraliza todas as atividades da Semana Gloriﬁca
a partir de quinta-feira.
No local, haverá uma
cruzada
jovem,
com
shows, apresentações de
bandas e cantores golpes
da cidade e região, até às
21 horas, quando o cantor
PC Baruk subirá ao palco
para encerrar a programação com um grande
show.
A Marcha para Jesus é
um evento internacional e
interdenominacional (ou
seja, realizados conjuntamente por diversas de-

nominações evangélicas)
que ocorre anualmente
em milhares de cidades do
mundo.
A primeira Marcha
para Jesus aconteceu em
1987 em Londres, no Reino Unido. A expectativa
inicial de 5 mil pessoas foi
largamente superada pela
presença de 15 mil participantes.
No ano de 1993 a Marcha para Jesus chegou ao
Brasil sendo realizada em
mais de 100 cidades em várias partes do país. Ela faz
parte do calendário oﬁcial
desde setembro de 2009.
Em 2015 ela aconteceu no
dia 4 de julho e reuniu cerca
de 350 mil pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo.

Shopping promove atividades gratuitas para crianças
O Shopping Pátio Pinda preparou uma série de atividades e shows gratuitos para comemorar o mês das crianças. As atividades começaram no
ﬁm de setembro e prosseguem até o ﬁnal de outubro. Tem opções para toda a família e muita agitação para as crianças com atrações gratuitas.
Divulgação

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
- “Brinquedões” Inﬂáveis
Data: até 19 de outubro
Horário: das 10 às 22 horas
Local: Praça de Eventos
- Oﬁcinas de CupCake
Datas: dias 22, 23, 24, 25, 29,
30 e 31 de outubro e 1° de
novembro
Horário: das 14 às 21 horas
Local: Entrada do Maktub.

Personagens do ﬁlme ‘Frozen’ também vão divertir as crianças

- Pocket Show: Toy Story
A atividade envolve as crianças
para o lançamento infantil dos
cinemas em 2016: Toy Story 4.

Estarão presentes alguns dos
personagens do sucesso, como
Woody e Buzz.
Data: 9 de outubro
Horário: às 19 horas
Local: Praça de Alimentação
- Oﬁcinas de Cartoon e
distribuição de pirulitos e
brindes.
Data: 10, 11 e 12 de outubro
Horário: a partir das 14 horas
Local: próximo à Praça de Eventos

Passeios com personagens
infantis pelo shopping e
distribuição de brindes

-

Dia 10 de outubro, das 18 às 20
horas: Mickey e Minnie
Dia 11 de outubro, das 18 às 20
horas: Hulk e Branca de Neve
Dia 12 de outubro, das 18 às 20
horas: Ana e Elsa
Dia 17 de outubro, das 18 às 20
horas: Cinderela e Bob Esponja
Dia 31 de outubro, das 18 às 20
horas: Monster High (especial
Halloween)
- Pocket Show: A Bela e a Fera
Data: 24 de outubro
Horário: às 19 horas
Local: Praça de Alimentação

