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Cidade recebe investimento para
pesquisas de tubos para óleo e gás
Júlia Villar

A cidade de Pindamonhangaba recebeu um investimento de US$ 2,8
milhões (cerca de R$ 10,5
milhões) no novo laboratório para testes e certiﬁcação
de tubos e acessórios para
exploração e produção de
óleo e gás. De acordo com
o diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Tenaris,
Marcelo Fritz, o centro de
pesquisa propicia à indústria atender pedidos nacionais e internacionais do
segmento de forma rápida,
inovadora e segura.
PÁGINA 3

CASA TRANSITÓRIA
BUSCA DOAÇÃO DE
CESTAS DE NATAL
PÁGINA 2
Engenheiro da Tenaris explica funcionamento do novo laboratório de qualiﬁcação e certiﬁcação de tubos

ALUNOS DA
‘ISMÊNIA’
FAZEM
SIMULAÇÃO
DE JÚRI
Os estudantes da Escola
Estadual Professora Ismênia
Monteiro de Oliveira ﬁzeram
apresentação de um júri simulado no plenário do Fórum de Pindamonhangaba.
O projeto foi acompanhado pelo juiz titular da Vara
Criminal de Pinda, Dr. Alexandre Levy Perrucci, e faz
parte de um projeto interdisciplinar, na qual os alunos de 8º
e 9º anos trabalham argumentação e Direitos Humanos.
PÁGINA 3

PROGRAMA OFERECE
CURSO GRATUITO DE
PANIFICAÇÃO
PÁGINA 6

Pinda obtém 57 medalhas
na Olimpíada de Astronomia
Cinquenta e sete alunos de
oito escolas de Pinda foram
medalhistas na Olimpíada
Brasileira de Astronomia. O
estudante Masayoshi Rodrigues Takaki, do 9º ano da
Escola Estadual Profª Gabriella Monteiro de Athayde
Marcondes, na Cruz Grande,
medalhista de ouro, disse que
foi uma grande surpresa e
agradeceu o apoio dos pais e
dos professores.
Já o aluno Vinícios Koji
Enari, do 2º ano do Ensino
Médio do colégio Emílio Ribas,
bicampeão na prova, atribuiu o
sucesso à dedicação e ao treinamento para as Olímpiadas.

Francielly Godoy

Francielly Godoy

PÁGINA 6

MULHER QUE PERDEU
PERNA DA PALESTRA
SOBRE FELICIDADE
PÁGINA 2

PREVISÃO DO TEMPO
QUINTA-FEIRA

18º
Parte dos estudantes de Pinda medalhistas na Olimpíada

PARCIALMENTE NUBLADO.
SOL ENTRE POUCAS NUVENS

26º
UV 13
Fonte CPTEC/INPE
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Ilusionismo

Consumidores devem ﬁcar
atentos para Black Friday
não virar Black Fraude

Sindicato vai sortear
convites da palestra
“Eu escolhi ser feliz”,
com Jéssica Claro
O Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT
está com inscrições abertas
para sorteio de ingressos da
palestra “Eu escolhi ser feliz”,
com Jéssica Claro, que será realizado dia 8 de dezembro. O
sorteio é exclusivo para sócios
e as inscrições terminam na
sexta-feira (27).
Jéssica Claro, metalúrgica
de 27 anos, é a mais nova palestrante de Pinda. Após um grave acidente que sofreu quando
estava indo para o trabalho
na Confab Equipamentos, ela
conseguiu dar a volta por cima

M

uitas lojas colocam o preço dos produtos
em R$ 1,99, R$ 99,99, R$ 1.499,90... mas
são poucas as que devolvem aquele R$ 0,01
(um centavo) ou R$ 0,10 (dez centavos). Mas independentemente do troco, o ruim é ter que ﬁcar olhando
aquele monte de 9 (nove). Seria mais fácil ‘arredondar’
o valor para R$ 2, R$ 1.000 etc., pois ao troco o cliente
raramente vai ter acesso e também é desprezível em relação ao custo global do item.
Mas por que as lojas não arredondam? Simples. Ilusão. Uma pessoa acredita, no seu psíquico, que não está
pagando o valor aproximado e sim os índices na casa
decimal abaixo. Essa estratégia perdura no Brasil e no
mundo há várias décadas.
Aliás, há lojas que elevam o preço dos produtos para
que eles ﬁquem próximos do R$ XX,99 e já aumentam
a margem de lucro com esta simples ‘jogada’ mercadológica.
Citando jogada mercadológica, cabe-nos alertar ao
leitor sobre a Black Friday – famosa em todo mundo
– e que acontece nesta sexta-feira (27). O termo foi criado pelo varejo nos Estados Unidos para celebrar a data
de melhor desempenho do comércio. O evento ocorre
na sexta-feira seguinte ao feriado de Ação de Graças,
sempre comemorado numa quarta ou quinta-feira
de novembro. Lá, nos Estados Unidos, as lojas abrem
bem cedo e fecham por volta da meia-noite, depois de
atender ﬁlas enormes de consumidores. Muitas pessoas
ganham folga para ir às compras com tranquilidade. O
dia também é conhecido por dar início à temporada de
compras de Natal, mas os descontos são considerados
mais atrativos que aqueles típicos da festa natalina.
Contudo, a Black Friday tem virado decepção aos
consumidores, pois as ofertas reais e vantajosas são
cada vez mais escassas.
Como dica para que a Black Friday não se torne uma
verdadeira Black Fraude, deﬁna o valor que está disposto a gastar, pois sair catando oferta e comprar alguns
itens que estavam por uma ‘pechincha’ apenas pelo preço é uma ótima forma de se arrepender depois. Outro
ponto importante é listar de antemão o que você está
buscando. TV ultra HD 4k? Smartphone? Tablet? PS4?
E ainda saber o preço real do produto e ter um histórico.
Muitas lojas vão tentar te iludir, especialmente na internet. Vão tentar vender aquela TV que geralmente custa
R$ 2 mil (arredondando os R$ 1.999,99) por R$ 1.990.
Não caia em ciladas. Não é porque ‘todo mundo’ está
comprando que você precisa fazer o mesmo.
Lembre-se de como foi difícil conseguir seu suado dinheiro. Boa pesquisa para vocês.
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CASA TRANSITÓRIA
RECEBE DOAÇÕES PARA
CESTA DE NATAL
A Casa Transitória Fabiano e Cristo está recebendo doações para cestas
de Natal, que serão entregues às mães assistidas
pela instituição. O valor
estimado para cada uma é
de R$ 50.
A cesta de natal conterá
5kg de arroz, 5kg de açúcar, 2kg de feijão, 2kg de
macarrão, 1kg de trigo, 2
latas de molho de tomate,
1kg de farinha de milho, 1
lata de leite em pó, 1 lata
de marmelada ou goiaba-

da, 1 panettone, 1 pacote
de balada e 2 pacotes de
bolacha.
No dia 20 será realizada uma festa para as mães
(não aberta ao público), a
partir das 8 horas.
Mais informações pelo
telefone 3642-6277 ou
pelo site www.casatransitoria.org.br. Para doar:
Casa Transitória Fabiano
e Cristo de Pindamonhangaba, Banco do Brasil,
agência 0574-6, conta nº
3939-x.

ERRATA
Diferentemente do que foi publicado na edição de
25 de novembro, a palestra sobre Mídias Sociais no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil de Pindamonhangaba será realizada na próxima quarta-feira (2).

Nossa Terra

e já é conhecida por sua capacidade de motivar as pessoas
com sua história de superação.
Além de continuar sua faculdade, hoje ela integra a
equipe de natação da cidade. Já
tem feito palestras a convite de
empresas e no dia 8 de dezembro, às 20 horas, fará um grande evento no Marinelli, organizado pela agência Vale News.
O Sindicato dos Metalúrgicos é um dos patrocinadores.
As inscrições para o sorteio
podem ser feitas pelo telefone
3644-1540. Informações no
site sindmetalpinda.com.br.

Acidente de trânsito
deixa um ferido
Um acidente parou
o trânsito na manhã da
última terça-feira (24)
no cruzamento da avenida Dr. Jorge Tibiriçá.
O condutor de uma
moto se chocou contra
a lateral de um veículo
que trafegava no senti-

do bairro/São Benedito.
Na batida, o homem
foi atirado ao chão e socorrido por populares,
que acionaram o resgate
do Corpo de Bombeiros.
A vítima foi encaminhada para o ProntoSocorro da Santa Casa.

Homem morre
atropelado na Via Dutra
Um homem morreu
atropelado na manhã da
última quarta-feira (25)
no km 90 da Via Dutra.
O acidente aconteceu
próximo ao Jardim Regina, no sentido Rio de
Janeiro.
Segundo
informações, o rapaz de 20 anos,

que estava de bicicleta,
foi atropelado por um
carro. Ele faleceu ainda
no local e o condutor do
veículo não parou para
prestar socorro.
O corpo foi encaminhado para o IML - Instituto Médico Legal da
cidade.

NOSSA GENTE

(Juraci de Faria - escritora, poetisa e vice-presidente da APL-Academia Pindamonhangabense de Letras)

FASCINAÇÃO
(Essa crônica foi classiﬁcada para representar Pindamonhangaba na Fase Estadual do Mapa Cultural Paulista)
Sou uma mulher viúva.
Meus ﬁlhos morrem de
ciúmes da mãe! Namorar?
Nem pensar! Querem amor
e atenção em tempo integral
e, mais ainda, dedicação
exclusiva!
Os livros são meus
amores. Os escritos, meus
grandes amigos.
Mas de uns dias para cá,
estou muito lisonjeada com
certa atenção e um desmedido carinho que venho
recebendo nas missas de
domingo.
Às oito da manhã, lá
está ele, na porta da igreja,
à minha espera. De branco da cabeça aos pés, à
espera da minha chegada
para rezar! Até parece que
voltei ao túnel do tempo e
vejo aqueles belos moços
que iam às missas de terno

de linho branco para ﬂertar... certamente, depois de
terem cumprido as devoções
dominicais!
Bons tempos aqueles!
Nem parece que os anos
escorreram pelo sorvedouro
e levaram nossa juventude,
nossos amores... Com este
ﬂerte, reencontro o que
pensava ter perdido! Encantamento pela vida! Outros
sonhos. Quem sabe, outro
grande amor?
Por isso, não perco uma
missa!
Passo por ele de ﬁninho,
de olho nos seus verdes
olhos, só de soslaio!
Nem bem chego ao
banco escolhido, lá está ele,
de prontidão! Um verdadeiro
gentleman! Espera que eu
me sente e, discretamente,
senta-se ao meu lado.

Fundação Dr. João Romeiro

Se, por qualquer
motivo, eu me atraso, ele ﬁca do lado
de fora do santuário,
andando de um para
outro lado. Quando me avista, suas
pupilas brilham!
Sinto até que o seu
coração palpita!
Meus ﬁlhos nem
desconﬁam do caso
e do quanto esta
devoção religiosa
está se tornando, a
cada domingo, mais
audaciosa.
Esses dias até o
padre percebeu e
fez uma piadinha à
nossa saída:
- Acho melhor a
senhora assumir o caso!
Neguei veemente, dizendo-lhe:
- Padre, o senhor não sabe? Eu tenho três ﬁlhos ciu-

mentos e dois cachorros
bravos!
O padre não se convenceu dos meus argumentos
e, para piorar, até ofereceu
seus préstimos, caso eu
mudasse de idéia!
Na última missa, ele
ﬁnalmente sentou-se ao
meu lado e se declarou todo
enamorado. Ganhei até uns
afagos!
- Deus me livre, que na
igreja, isto é pecado!
Da candura do meu coração, Deus muito bem sabe!
Esse amor tão puro, tão
despretensioso e sincero,
me traz tanta felicidade que volto para casa
pisando em brancas
nuvens. Até remoçar,
remocei! Sem falar no
brilho que a vida novamente apresenta! Até

EXPEDIENTE

parece a luz das manhãs
de domingo, rompendo
as imagens dos vitrais
e estampando no chão,
mais do que um mosaico de cores, o evangelho
segundo a arte.
Mas se é para abrir o
meu coração e confessar,
confesso: esse amor de
domingo guarda um único
“se não...”
- O ciúme!
Fico muito enciumada
quando um rabo de saia
bem felino passa no
corredor da igreja e Fred,
sem pestanejar, saí em
disparada, completamente
esquecido da fascinação
que enredou, misteriosamente, nossos corações
nas santas missas de
domingo!
- Miau!
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cidade
Tenaris inaugura Laboratório de Corrosão
Aiandra Alves Mariano
***
A Tenaris inaugurou, na
terça-feira (24), um novo
Laboratório de Corrosão
em
Pindamonhangaba.
Com investimento de US$
2,8 milhões, o laboratório
terá como foco a realização
de testes para a qualificação e certificação de tubos

e acessórios para aplicação
em ambientes ácidos de
exploração e produção de
óleo e gás.
A inauguração contou
com a presença de diretores
da empresa e do secretário
de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura.
De acordo com Marcelo
Fritz, diretor de Pesquisa

e Desenvolvimento da Tenaris no Brasil, a “ampliação e a modernização do
laboratório vão ajudar no
desenvolvimento de novos
materiais e permitirão atender aos pedidos da indústria nacional e internacional
do segmento de óleo gás de
forma rápida, inovadora e
com segurança”.

Ronaldo Silva, gerente comercial da indústria,
destacou o grande investimento da empresa mesmo
com o momento econômico crítico que vive o país.
“Apesar do momento difícil da economia brasileira,
nós temos uma perspectiva positiva e esse investimento, como outros que

vem sendo feitos pela Tenaris, é uma preparação,
com uma tecnologia de
ponta, para esse bom momento que enxergamos no
futuro”.
O novo espaço conta
com avançada tecnologia
de monitoramento e controle que garante a integração dos modernos equipa-

mentos de ensaio com os
sistemas de segurança e
controle ambiental. Com
esta expansão, a Tenaris
visa realizar testes normatizados de longa duração
e garantir a qualidade dos
projetos já implantados
ou em fase de implantação
pelas empresas parceiras e
outros players do setor.
Júlia Villar

Júlia Villar

Diretores da companhia e secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura

Parte dos instrumentos do novo laboratório

Alunos da 'Ismênia Monteiro' apresentam
Júri Simulado no plenário do Fórum
Altair Fernandes
***
Com a participação do
juiz titular da Vara Criminal
de Pindamonhangaba, Dr.
Alexandre Levy Perrucci,
alunos da Escola Estadual
Professora Ismênia Monteiro de Oliveira fizeram apresentação de júri simulado no
plenário do Fórum no último dia 17.
A iniciativa da escola foi
elogiada pelo juiz, promotor e advogados que além
de participarem colocaram
as imagens do evento no
site da Vara Criminal de
Pindamonhangaba.
Link
do post: https://www.facebook.com/Vara-Criminal-de-Pindamonhangaba 586492748110135/?fref=ts.
Júri simulado
A técnica relacionada
com a Dinâmica de Grupo
Escolar aplicada sob a forma
de ‘Júri Simulado’ foi criada
pelo professor e jornalista
membro da APL – Academia Pindamonhangabense de
Letras, José de Souza Leite
e suas atividades estão comprovadas de forma oficial,
devidamente registradas na
Secretaria de Educação de
São Paulo.
Na escola Ismênia a aplicação desse recurso didático
foi iniciativa das professoras
Elaine Santos (Língua Portuguesa) e Arlete Fernandes
(Geografia), dentro de um
projeto criado para a disciplina interdisciplinar eletiva
chamada ARGU-MENTE,
na qual os estudantes de 8º
e 9º anos, sendo ao todo 34
alunos, trabalham argumentação e Direitos Humanos.

Divulgação

Divulgação

Juiz titular da Vara Criminal
participou da dinâmica de
grupo, orientando os estudantes

Conhecendo a área
Inicialmente, professoras e alunos foram conhecer o Fórum local,
oportunidade em que uma das alunas solicitou autorização ao juiz para
que a realização do júri simulado fosse na própria Sala do Tribunal de
Justiça. Com a resposta positiva, no último dia 17, primeiro eles assistiram a um julgamento real e, no período da tarde, colocaram em prática
o exercício escolar.
“O júri simulado foi assistido pelo juiz, promotor e advogados. O juiz
Alexandre Levy Perrucci, em um ato extremamente simpático, emprestou
as togas, dele e do promotor, para os alunos, sendo todos muito atenciosos conosco”, agradece a professora Elaine Santos.

O julgamento
“Os alunos interpretaram um julgamento com base no conto de Machado
de Assis ‘O Enfermeiro’, criando um julgamento fictício do personagem principal pela morte do Coronel. Além de trabalhar a imaginação e argumentação, o projeto proporcionou o contato dos adolescentes com a Justiça”,
explica Elaine.
A Escola Estadual Ismênia Monteiro de Oliveira agradece ao titular da
Vara Criminal de Pindamonhangaba e demais profissionais do Fórum local
pela atenção recebida.

No exercício, alunos tiveram
o privilégio de usar as togas,
vestimentas que representam
a tradição e o prestígio dos
magistrados

Instituições religiosas
farão mutirão de
confissões em Pinda
As paróquias e igrejas de Pindamonhangaba se reuniram e
farão mutirão de confissões para os fiéis que
desejam receber perdão

pelos pecados. Ao todo,
serão 12 locais onde a
população poderá fazer
a confissão, sempre a
partir da 20 horas, nas
seguintes datas:

30 de novembro (segunda-feira): Paróquia NS
Bom Sucesso e Paróquia São Miguel Arcanjo
1º de dezembro (terça-feira): Paróquia Santana e
Paróquia NS das Graças
2 de dezembro (quarta-feira): Paróquia São
Benedito e Paróquia Rainha dos Apóstolos
4 de dezembro (sexta-feira): Paróquia São
Vicente de Paulo e São Cristóvão
7 de dezembro (segunda-feira): Paróquia NS de
Fátima, Paróquia N. S. Assunção, Comunidade São
João Evangelista e Jardim Morumbi
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Luta antiga, Dr. Marcos Aurélio Martim Cesar sugere
cobra e reitera pedido para a
instalação de uma faixa
implantação da Creche do Idoso elevada na rodovia em
VEREADOR LEMBRA QUE ESTA É UMA REIVINDICAÇÃO
frente ao Real Ville
2º MANDATO E, JUNTO COM O
‘SEU ANDRADE’, IDEALIZOU O
REQUERIMENTO Nº 27/13, EM 28 DE JANEIRO DE 2013,
PARA A IMPLANTAÇÃO DA CHAMADA CRECHE DO IDOSO
DO PRIMEIRO ANO DE SEU

DE

DIVISÃO

Sempre atuante
e participativo na
área da saúde, o vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi
(PR) está insistindo na cobrança
para que a Prefeitura e seus órgãos
competentes implantem a Creche
do Idoso em Pindamonhangaba. A
luta do vereador
para esta benfeitoria começou
no início de seu mandato e
prossegue, ainda mais forte,
até os dias atuais.
Dr. Marcos Aurélio alega
“que é importante termos um
lugar adequado e confortável
para estadia de nossos entes
queridos. Segundo ele, a
Creche do Idoso é um lugar
apropriado e especial para que
pessoas experientes e que servem de exemplo de vida para
nós possam ter um ambiente
seguro e saudável. Muitas
pessoas da melhor idade se
encontram hoje em estado de
dependência e a Creche do
Idoso é o local ideal para possam exercer várias atividades
de forma criativa ao longo de
sua estadia. “Essas pessoas
atendidas terão tranquilidade
e carinho para que seu dia
seja especial e proveitoso”,
explica o vereador Dr. Marcos
Aurélio.

C O M U N I C A Ç Ã O /C V P

SAUDOSO AMIGO

Na Creche do Idoso seriam
oferecidas instalações seguras e proﬁssionais altamente
qualiﬁcados e preparados. O
vereador enfatiza que a creche
deverá contar com médicos,
enfermeiros, psicólogos, ﬁsioterapeutas e demais pessoas
preparadas para atendimento,
convívio e higienização do
ambiente. “O local também
contará com salas de jogos e
de estar, lugar para banho de
sol, internet, refeitório e um
amplo espaço para algumas
atividades físicas e criativas”,
explica o vereador. “Assim,
as pessoas podem trabalhar
tranquilas e sabendo que seus
idosos queridos terão um
dia agradável e seguro e, no
ﬁnal da tarde, eles estarão de
volta ao conforto do lar, com
amor da família. Por isso é
importante implantarmos a
Creche do Idoso”, concluiu
Dr. Marcos Aurélio.

O vereador Martim
Cesar (DEM) enviou
s olicitação ao prefeito,
com cópia ao DER – Depart ament o de Estradas
de Rodagem, para que
estudem a possibilidade
de ins talar na rodovia
Amador Bueno da Veiga
e na rua Al cides Ramos
Nogueira, uma faixa de
pedestre elevada para
a segurança dos pedestres, principalmente
os que aces s am o condomí nio Real Ville, a
Câmara de Vereadores
e o Fórum.
De acordo com o vereador, o fluxo de veículos
é grande nos dois sentidos pela rodovia vindo
de Taubaté e na Alcides
Ramos Nogueira, sentido Taubaté.
“As pessoas que trabalham próximos à Câmara, o Fórum e o condomínio Real Ville chegam
a ficar até dez minutos
esperando para atravessar com segurança no local. Uma faixa elevada,
como a que instalaram
em frente ao condomínio
Splendore, vai possibilitar uma travessia com
mais segurança”, diz o
vereador.

Estrada
Pinda – Lagoinha
Outro pedido do vereador Martim Cesar ao
Executivo, é para que
estudem a possibilidade
de realizar o alargamento
da cabeceira da ponte na
Estrada Municipal José
Marcondes Vieira – Estrada Pinda – Lagoinha,
nas imediações da bica
d’água.
Segundo o vereador
Martim César, este local
tem um trânsito intenso
e a ponte é estreita, até
por ser construção antiga.
Com o fluxo de veículos e
as residências próximas,
o alargamento da ponte
dará mais segurança aos
que por ali transitam.
Parque das Palmeiras
O vereador Martim Cesar também pede para que
a Administração envie o
“cata treco”, ou instale de
uma caçamba no bairro
Parque das Palmeiras.
De acordo com vereador, os moradores estão
utilizando um matagal
para descartar o entulho,
o que vem provocando a
proliferação de animais
peçonhentos que coloca
em risco as residências
próximas.

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

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

Audiência Pública da Saúde
é transferida pelo vereador
Professor Osvaldo a
pedido da Secretária
A UDIÊNCIA

DEZEMBRO ÀS

C ÂMARA

DE ESPECIALISTAS ”

DE

C O M U N I C A Ç Ã O /C VP

VEREADOR
RICARDO
PIORINO

O vereador Ricardo
Piorino (PDT) reiterou,
na última Sessão Plenária,
requerimento endereçado
ao Prefeito, solicitando
providências, com a máxima urgência, visando à
contratação de médicos
especialistas nas áreas de
neurologia, oftalmologia,
ortopedia, pediatria, dentre
outras, para o atendimento
da população.
Segundo o vereador, em
que pesem as inaugurações
de diversos prédios públicos, como as UPAs - Unidades de Pronto Atendimento
- de Moreira César e do
Araretama, o atendimento
à população tem deixado
muito a desejar, por falta de
“ferramenta humana”.
A escassez e a falta de
médicos de diversas especialidades acarretam enor-

me morosidade no agendamento de consultas e nos
atendimentos emergenciais.
“O munícipe deve ser
tratado com respeito, especialmente quando padece de
algum problema de saúde.
A área da saúde deve ser
tratada com prioridade
em qualquer Administração Municipal”, comentou
Piorino.
Importante ressaltar que
o Legislativo Municipal
tem realizado importante
papel junto à área da saúde
aprovando, em caráter de
urgência, os Projetos de
Lei atinentes à melhoria
do setor. Cabe, entretanto,
à Administração Municipal
engendrar esforços para
tomar as efetivas providências, com urgência, para
a contratação de médicos
especialistas.

da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

DE

HORAS NO

09

P LENÁRIO

P INDAMONHANGABA

DE
DA

O Professor Osvaldo explica que o papel do vereador
é ﬁscalizar e buscar soluções
para os problemas que afetam a
população. “Este é o momento de
discutirmos e debatermos todas
as questões e os problemas que
envolvem a área da Saúde Pública
de Pindamonhangaba. Esta Audiência é muito importante para
que a população compareça e
participe para, juntos, buscarmos medidas eﬁcientes para um
melhor atendimento e também
apontar os caminhos para resolver essa questão que afeta nosso
município”. Foram convocados a
Secretária de Saúde e Assistência
Social, Diretores de Saúde, o Gerente da Unidade de Controle de
Vetores, a Chefe do Laboratório
de Análises Clínicas e a Santa
Casa de Pindamonhangaba, bem
como o COMUS – Conselho
Municipal de Saúde e toda a
população.
A Audiência Pública da
Saúde de Pindamonhangaba será
realizada no próximo dia 09 de
dezembro, a partir das 19 horas,
no Plenário “Francisco Romano
de Oliveira”, da Câmara de Vereadores, localizada na rua Alcides
Ramos Nogueira, 860 – Loteamento Real Ville, Mombaça. A
Audiência é aberta à população e
poderá ser acompanhada através
da transmissão “ao vivo” pela
internet no portal www.camarapinda.sp.gov.br e no canal 04
(digital) da operadora de TV a
cabo NET, de Pindamonhangaba.

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

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

“ESTE TRABALHO PRECISA SER FEITO COM
URGÊNCIA; NO FINAL DO ANO, O COMÉRCIO FICARÁ

ORDEM DO DIA

ABERTO NO PERÍODO NOTURNO E A QUANTIDADE

43ª Sessão Ordinária do ano de 2015, a realizar-se

DE CARROS E PEDESTRES NA CIDADE AUMENTA”

no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José

O vereador Roderley
Miotto (PSDB) encaminhou o requerimento n°
1.918/2015, ao Prefeito,
solicitando informações
com relação à contratação de empresa para
realizar a manutenção
e ajustes nos semáforos
da cidade.
De acordo com o vereador, este pedido já foi
feito através do requerimento n° 1.148, de 13 de
julho de 2015.
E em resposta a esta
solicitação, o vereador
foi informado de que,
naquele momento, se encontrava um processo de
contratação de empresa
para realizar tal serviço.
O vereador pergunta:
“Já se passaram cerca
de cinco meses e, até
agora, a empresa não foi
contratada?”.
Roderley Miotto ressalta que os semáforos
do centro da cidade
precisam ser sincronizados com uma certa
urgência e ser colocado
o temporizador para os

O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
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O vereador Professor Osvaldo Macedo Negrão (PMDB)
adiou a data da Audiência
Pública da Saúde, atendendo
o ofício nº 1.502/2015 – SES,
enviado pela Secretária, Sandra
Tutihashi, em que solicitou o
adiamento e a transferência para
outra data.
Em sua correspondência, a
Secretária justiﬁca a ausência já
que, nesta data, estará em Brasília acompanhada da Diretora
do Departamento de Assistência
à Saúde para tratar de assuntos
referentes à Faculdade de Medicina (Programa Mais Médicos),
repasse de verbas do Ministério
da Saúde e a contratualização
da Santa Casa de Pindamonhangaba.
De acordo com o vereador
Professor Osvaldo, como este
é um evento importante, se faz
necessário a presença da Secretária, uma vez que a pasta da
saúde vem apresentando diversos
problemas e tem sido alvo de
muitas reclamações por parte
dos usuários. “Somos procurados
diariamente pelos munícipes
que nos relatam as ocorrências
registradas no setor da Saúde
de Pindamonhangaba, como
diﬁculdades para a marcação
de consultas e a realização de
exames, falta de medicamentos
na farmácia, problemas com os
equipamentos e, principalmente,
a humanização no atendimento
em todas as unidades de saúde”,
destaca o parlamentar.

Roderley Miotto
Ricardo Piorino
reitera manutenção e
defende urgência na
contratação de médicos sincronia nos semáforos
“P OPULAÇÃO AGUARDA CONTRATAÇÃO
de Pindamonhangaba
DIVISÃO

SERÁ REALIZADA NO DIA

pedestres. Em diversos
cruzamentos, enquanto
um semáforo fecha, o
outro já abre instantaneamente, os pedestres
ficam impossibilitados
de atravessar com segurança. O vereador
cita como exemplo os
semáforos em frente a
farmácia Drogalar e o
semáforo da farmácia
Drogaraia, onde ambos
não possuem temporizador para os pedestres que
acabam atravessando na
frente dos carros.
“Este trabalho precisa ser feito com urgência. O final do ano
se aproxima e os comércios ficarão abertos
no período noturno, a
quantidade de carros
e pedestres na cidade
aumenta. Não podemos
esperar que aconteça um
acidente grave. Peço que
o secretário e o prefeito
vejam esta solicitação
e atendam meu pedido
o mais breve possível”,
conclui o vereador Roderley Miotto.

I. Veto n° 02/2015 – Comunica VETO ao Autógrafo n° 93/2015,
que “Dispõe sobre a inclusão de informações no carnê de IPTU
sobre a possibilidade de remissão e isenção e nos carnês de ISS,
informações sobre a possibilidade da suspensão temporária e
da necessidade de baixa da inscrição quando da cessação das
atividades do contribuinte e dá outras providências (Projeto
de Lei n° 119/2015, de autoria do Vereador Carlos Eduardo de
Moura – Magrão).
II. Projeto de Lei n° 157/2015, do Vereador Ricardo Piorino, que
“Denomina de ANA DE ASSIS GARCEZ o Centro Comunitário
do bairro Vila Suíça”.

Pindamonhangaba, 25 de novembro de 2015.

Vereador FELIPE CÉSAR
Presidente

Tribuna Livre: Sra. Rosângela
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

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

ASSISTENTE

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

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

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

novembro de 2015, segunda-feira, às 18 horas.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin

Fale com o vereador:

CHEFE

Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 30 de

DE

COMUNICAÇÃO

D I V I S Ã O D E C O M U N I C A Ç Ã O : ROBSON LUÍS MONTEIRO (MTB 18.021) - (12) 3644-2275 - I M P R E N S A @ C A M A R A P I N D A . S P . G O V . B R
D E I M P R E N S A P A R L A M E N TA R : LUIZ CARLOS PINTO (MTB 32.783) - (12) 3644-2279 - C O M U N I C A C A O @ C A M A R A P I N D A . S P . G O V . B R

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Estado de São Paulo

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO
DO ARRESTO EM PENHORA

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 198/2015
A Prefeitura comunica que no PPRP nº 198/2015 de “AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO”, foram elaboradas as
Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 19/10/2015:
ATA nº 108/2015

Empresa:

26 de novembro de 2015

BBC SINALIZAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0505623-65.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Malaquias Marcondes Neto

Tipo de Processo nº:
0500940-43.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Parte Ativa : Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva:
Rubens Tineu Viva

DE MEDIDA

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO ANUAL

01

PC

1.026.002.010495 PLACA FONTE DO GRADATIVO
NUMÉRICO VEICULAR

SEMA-SEG

390,00

30

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

02

PC

1.026.002.010494 PLACA CPU DO GRADATIVO
NUMÉRICO VEICULAR

SEMA-SEG

390,00

16

03

PC

1.026.002.013376 PLACA FONTE DO GRADATIVO
NUMERICO PEDESTRE

SEMA-SEG

390,00

30

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

04

PC

1.026.002.013377 PLACA CPU DO GRADATIVO
NUMERICO PEDESTRE

SEMA-SEG

580,00

10

05

PC

1.026.002.010518 PLACA SEGMENTO COM 32
LEDS NAS CORES VERDE E VERMELHO

SEMA-SEG

99,00

20

09

PC

1.026.002.010498 PLACA CPU DO CONTROLADOR

SEMA-SEG

980,00

10

10

PC

1.026.002.010496
CONTROLADOR

11

PC

1.026.002.010497
CONTROLADOR

ITEM

UNID.

ATA nº 109/2015
ITEM
12

Empresa:

PLACA

POTÊNCIA

DO

SEMA-SEG

980,00

10

FONTE

DO

SEMA-SEG

980,00

10

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO ANUAL

JSM

3.809,00

04

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO ANUAL

OPTO

1.000,00

04

OPTO

70,00

20

NAMBEI

4,00

200

JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA

UNID.
DE MEDIDA

DESCRIÇÃO

PC

1.026.001.017467 GRUPO FOCAL GRADATIVO
NUMÉRICO VEICULAR

ATA nº 110/2015
ITEM

PLACA

Empresa:

OPTO COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA

UNID.
DE MEDIDA

DESCRIÇÃO
1.026.002.013380 GRUPO FOCAL TIPO I

15

UNID.

20

PC

1.026.001.017468 SUPORTE BASCULANTE PARA
BRAÇO PROJETADO VEICULAR

21

m

1.014.001.006146 CABO PP 2 X 1,5 MM

22

1.026.001.017469 CABO PP 3 X 1,5 MM

m

23

1.014.002.006197 CABO PP 4 X 1,5 MM

m
ATA nº 111/2015

ITEM
06

NAMBEI

Empresa:

PC

DESCRIÇÃO

6,00

600

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO ANUAL

FOKUS –
FABRICAÇÃO
NACIONAL

1.669,00

06

1.863,50

04

07

PC

1.026.001.017466 COLUNA SEMAFÓRICA PARA
02 BRAÇOS PROJETADOS

08

PC

1.026.001.010470 BRAÇO PROJETADO

FOKUS –
FABRICAÇÃO
NACIONAL

1.184,00

10

14

UNID.

1.026.002.013379 GRUPO FOCAL TIPO T

FOKUS –
FABRICAÇÃO
NACIONAL

1.396,00

06

1.026.002.010501 COBRE FOCO DE 200 MM PARA
REPETIDOR

FOKUS –
FABRICAÇÃO
NACIONAL

31,60

10

18,65

10

39,35

05

PC

18

PC

1.026.002.010502 COBRE FOCO DE 200 MM PARA
PEDESTRE

FOKUS –
FABRICAÇÃO
NACIONAL

19

PC

1.026.002.010521 COBRE FOCO DE 300MM PARA
VEICULAR

FOKUS –
FABRICAÇÃO
NACIONAL

ATA nº 126/2015
ITEM
01

Empresa:

INFRAVIAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

DE MEDIDA

DESCRIÇÃO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

CONSUMO
ESTIMADO ANUAL

M2

004.115 SERVIÇOS - SERVIÇO DE APLICAÇÃO
COM
FORNECIMENTO
DE
LAMINADO
ELASTOPLÁSTICO DO TIPO I PARA FAIXAS,
COM ESPESSURA DE 1,5MM - ABNT NBR
15741:2009, NAS CORES AZUL E/OU, VERMELHO
E/OU BRANCO E/OU AMARELO SERVIÇO DE
APLICAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LAMINADO
ELASTOPLÁSTICO DO TIPO I PARA FAIXAS, COM
ESPESSURA DE 1,5MM – ABNT NBR 15741:2009,
NAS CORES AZUL E/OU, VERMELHOE/OU
BRANCO E/OU AMARELO
UN: M2

CONLINE

120,00

3.000

UNID.

Executado: Tradicao Portal Administracao e Corretora de Seguros Ltda
Documentos da Executada: CNPJ: 08972227000100
Execução Fiscal nº: 0500948-20.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 17/11/2014
Valor da Dívida: R$ 904,65

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

ITEM

01

UNID.

DE MEDIDA

UNID.

JTCM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
DESCRIÇÃO

PLACA EM INOX GRAVADAS 70 X 50 CM, COM
TEXTO EM COR COM QUATRO FUROS PARA
PARAFUSOS E QUATRO PARAFUSOS PARA
FIXAÇÃO DA PLACA NA PAREDE - UN: UM

MARCA

VALOR UNITÁRIO
(R$)

SEA

SEC

SES

SPMC

PRÓPRIA

765,00

35

20

20

05

Extrato – Termo de Aditamento 02/15 ao Convênio 89/14
Processo Administrativo nº 24655/14
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/Secretaria de Saúde e Assistência Social
e Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba
Objeto: adita cláusulas e prorroga por 12 (doze) meses o prazo de vigência.
Data de Assinatura: 05/11/2015

Extrato – Termo de Aditamento 01/15 ao Convênio 88/14
Processo Administrativo nº 27257/2014
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/Secretaria de Saúde e Assistência Social
e Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba
Objeto: altera cláusula e prorroga por 12 (doze) meses prazo de vigência.
Data de Assinatura: 05/11/2015

Executado(a): Malaquias Marcondes Neto
Documentos do(a) Executado(a): Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma
informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0505624-50.2010.8.26.0445 - Proc. 3299/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 25/10/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0001214 e 0002029
Valor da Dívida: R$ 1.221,71

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0505704-14.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Olza Damazio

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO
DO ARRESTO EM PENHORA

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 259/2015 de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE PLACA
EM INOX GRAVADAS 70 X 50 CM, COM TEXTO EM COR, COM QUATRO FUROS PARA PARAFUSOS E QUATRO PARAFUSOS PARA
FIXAÇÃO DA PLACA NA PAREDE”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em
06/11/2015:

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(A)
EXECUTADO(A) ABAIXO RELACIONADO(A), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a) executado(a) relacionado em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO do(a) mesmo(a), por edital, por intermédio do qual FICA CITADO(A)
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.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 17 de setembro de 2015.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 29 de setembro de 2015.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 259/2015

ATA nº 125/2015 Empresa:

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS

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) automóvel Fiat/Siena Fire Flex, ano/modelo 2007/2008,
placa DWE4226 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.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Estado de São Paulo

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.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

A Prefeitura comunica que no PPRP nº 203/2015 de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
COM MATERIAL E MÃO DE OBRA ATINENTES A EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE
PINDAMONHANGABA”, foram elaboradas as Atas para Registro de Preços abaixo, com validade de 12 meses, assinadas em 06/11/2015:

Executado(a): Malaquias Marcondes Neto
Documentos do(a) Executado(a): Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma
informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0505623-65.2010.8.26.0445 - Proc.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 25/10/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0002028, 0002028 e 0001213
Valor da Dívida: R$ 879,84

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

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

PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 203/2015

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(A)
EXECUTADO(A) ABAIXO RELACIONADO(A), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a) executado(a) relacionado em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO do(a) mesmo(a), por edital, por intermédio do qual FICA CITADO(A)
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.

Processo Físico nº:
0505624-50.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Malaquias Marcondes Neto

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO
DO ARRESTO EM PENHORA
Tipo de Processo nº:
0500948-20.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Parte Ativa: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva:
Tradição Portal Administração e Corretora de Seguros Ltda

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Estado de São Paulo

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.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 17 de setembro de 2015.

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

NAMBEI

FOKUS –
FABRICAÇÃO
NACIONAL
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Executado: Rubens Tineu Viva
Documentos da Executada: CPF: 58133976804
Execução Fiscal nº: 0500940-43.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 17/11/2014
Valor da Dívida: R$ 1.287,22
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 29 de setembro de 2015.

400

1.026.002.010519 COLUNA SEMAFÓRICA

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS

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) automóveis I/Renault Clio Cam 10H3P, ano/modelo 2010/2011, placa EPV9529 e
Fiat/Fiorino 1.0, ano/modelo 1993/1994, placa BOL7459 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.

TERRA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI EPP

UNID.
DE MEDIDA

5,00

5

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS

Tipo de Processo nº:
0500956-94.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Parte Ativa : Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Parte Passiva:
Samer Instalações e Manutenção Ltda - EPP

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.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(A)
(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(S), expedido com prazo de 30 dias, que,
por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s)
move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de
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) automóvel, VW/Fusca, ano/modelo 1984/1984, placa CNV3316
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: Samer Instalacoes e Manutencao Ltda - Epp
Documentos da Executada: CNPJ: 01804610000100
Execução Fiscal nº: 0500956-94.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 17/11/2014
Valor da Dívida: R$ 822,52

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(A)
EXECUTADO(A) ABAIXO RELACIONADO(A), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a) executado(a) relacionado em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO do(a) mesmo(a), por edital, por intermédio do qual FICA CITADO(A)
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.
Executado(a): Olza Damazio
Documentos do(a) Executado(a): Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma
informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0505704-14.2010.8.26.0445 - Proc. 3379/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 25/10/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0024339 e 0001393
Valor da Dívida: R$ 3.694,44
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 17 de setembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 29 de setembro de 2015.

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº:
0505894-74.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Marcelo Higa

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

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS

Processo Físico nº:
0504736-81.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Beatriz Machado

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.

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)
EXECUTADO(A) ABAIXO RELACIONADO(A), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a) executado(a) relacionado em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO do(a) mesmo(a), por edital, por intermédio do qual FICA CITADO(A)
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.
Executado(a): Beatriz Machado
Documentos do(a) Executado(a): Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma
informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0504736-81.2010.8.26.0445 - Proc. 2408/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 25/10/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0005144, 0020060 e 0015872
Valor da Dívida: R$ 19.940,28

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(A)
EXECUTADO(A) ABAIXO RELACIONADO(A), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto
Predial e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a) executado(a) relacionado(a) em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a) mesmo(a), por edital, por intermédio do qual
FICA CITADO(A) 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.
Executado(a): Marcelo Higa
Documentos do(a) Executado(a):
Execução Fiscal nº: 0505894-74.2010.8.26.0445 - Proc. 3569/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 25/10/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0000937, 0012379 e 0001190
Valor da Dívida: R$ 1.940,37
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de setembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 17 de setembro de 2015.
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
0504746-28.2010.8.26.0445
Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba,
convocados e aos munícipes faço o convite a comparecer na data e local abaixo, para a realização
da 6ª Reunião Ordinária 2015, cuja pauta vem a seguir:
Abertura
Hino Nacional
Hino Municipal
Pauta
• Leitura Ata da 5ª Reunião Ordinária
• Leitura Ata da 3ª Reunião Extraordinária
• Apresentação de Relatório Comissão Palacete 10 de Julho
• Apresentação de Relatório Comissão Igreja São Jose.
• Apresentação de Relatório Comissão que analisa a solicitação de Tombamento de prédios
considerados Históricos de massa falida da Empresa Nobrecel ( Coruputuba )
• Inclusão da Usina Isabel como Patrimônio Cultural na Lei Orgânica Municipal.
• Projeto em Busca da Historia.
Local: Palacete 10 de Julho – Rua Deputado Claro Cesar, 33, Centro, Pindamonhangaba – SP
Data: 01/12/2015 as 18:30
Tempo estimado de duração: 2 horas.
Gustavo Felipe Cotta Tótaro
Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural,
Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba.

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0501861-07.2011.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Oliveira & Filhos Ltda
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento
de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s)
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
para satisfação do débito.
Executada: Oliveira & Filhos Ltda
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0501861-07.2011.8.26.0445 - Proc. 1238/2011
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 06/12/2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3996041
Valor da Dívida: R$ 1.161,30
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 17 de setembro 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, 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)
EXECUTADO(A) ABAIXO RELACIONADO(A), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de IPTU/ Imposto Predial
e Territorial Urbano. Encontrando-se o(a) executado(a) relacionado em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a CITAÇÃO do(a) mesmo(a), por edital, por intermédio do qual FICA CITADO(A)
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.
Executado(a): Sergio da Silva
Documentos do(a) Executado(a): Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma
informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0506561-60.2010.8.26.0445 - Proc. 4238/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 08/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0016748, 0008319 e 0042813
Valor da Dívida: R$ 1.334,93
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 17 de setembro de 2015.
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCADE
DEJUSTIÇA
PINDAMONHANGABA
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO
DE
PINDAMONHANGABA
FORO
DE
PINDAMONHANGABA
1° VARA CÍVEL
1° Alcides
VARA CÍVEL
Rua
Ramos Nogueira, 780, ., Mombaça - CEP 12421-705, Fone:
(12)
3643-2784,
Pindamonhangaba-SP
E-mail: pinda1cv@tjsp.jus.br
Rua
Alcides Ramos
Nogueira, 780, .,-Mombaça
- CEP 12421-705, Fone:
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
(12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda1cv@tjsp.jus.br
DE CITAÇÃO
Horário deEDITAL
Atendimento
ao Público: das 12h30min às19h00min
Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Requerente:
Requerido:

1000085-07.2014.8.26.0445
Monitória - Cheque
Neusa da Conceição Andrade Ferreira-ME
Silvia Cristina Bergamaschi

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº:
1000085-07.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Monitória - Cheque
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.
Requerente: Nº 1000085-07.2014.8.26.0445
Neusa da Conceição Andrade Ferreira-ME
PROCESSO
Requerido:
Silvia Cristina Bergamaschi

A MM. Juiza de Direito da 1° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
Dra. Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.

a SILVIA CRISTINA BERGAMASCHI, inscrita no CPF/MF
185.203.208-13, que NEUSA DA CONCEIÇÃO ANDRADE FERREIRA-ME., lhe
ajuizou uma ação MONITÓRIA, objetivando a cobrança da quantia de R$ 858,91,
corrigida
pela
Prática
Para Cálculo
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais
EDITAL
DETabela
CITAÇÃO
- PRAZO
DE 30 de
DIAS.
decorrente do débito da Ré para com a Autora. Encontrando-se a mesma em lugar
PROCESSO
Nº 1000085-07.2014.8.26.0445
ignorado,
foi deferida
a citação por edital, para que em quinze dias, a fluir após o prazo de
vinte dias contados a partir da publicação deste edital, ofereça embargos monitórios ou
pague a importância supra, ficando ciente, outrossim, de que neste último caso ficará
A MM.
da 1°advocatícios
Vara Cível, do
Foro
de na
Pindamonhangaba,
de São Paulo,
isenta
de Juiza
custasdee Direito
honorários
e de
que
hipótese de nãoEstado
oferecimento
de
embargos,
seráAparecida
iniciada a
previsto
Dra. Claudia
deexecução,
Araujo, naconforme
forma da Lei,
etc. no Livro II, Título II, capítulos II e
IV. O presente será afixado e publicado na forma da lei.

FAZ

SABER

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

SABER a SILVIA CRISTINA BERGAMASCHI, inscrita no CPF/MF
185.203.208-13, que NEUSA DA CONCEIÇÃO ANDRADE FERREIRA-ME., lhe
ajuizou uma ação MONITÓRIA, objetivando a cobrança da quantia de R$ 858,91,
corrigida pela Tabela Prática Para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais
decorrente do débito da Ré para com a Autora. Encontrando-se a mesma em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em quinze dias, a fluir após o prazo de
vinte dias contados a partir da publicação deste edital, ofereça embargos monitórios ou
pague a importância supra, ficando ciente, outrossim, de que neste último caso ficará
isenta de custas e honorários advocatícios e de que na hipótese de não oferecimento de
embargos, será iniciada a execução, conforme previsto no Livro II, Título II, capítulos II e
IV. O presente será afixado e publicado na forma da lei.

FAZ

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

fls. 83

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Este documento foi liberado nos autos em 28/08/2015 às 17:28, por Rosemeire Araújo Santos, é cópia do original assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO.
17:28, por Rosemeire
Araújo
cópia do originalinforme
assinado
por CLAUDIA
APARECIDA DE ARAUJO.
Para conferir
o original,Santos,
acesse o siteéhttps://esaj.tjsp.jus.br/esaj,
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Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental
e Arquitetônico de Pindamonhangaba

Processo Físico nº:
Classe: Assunto:
informação disponível >>
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Jose Moacir de Carvalho Filho
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)
EXECUTADO(A) ABAIXO RELACIONADO(A), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Assunto Principal do
Processo << Nenhuma informação disponível >>. Encontrando-se o(a) executado(a) relacionado em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a) mesmo(a), por edital, por intermédio
do qual FICA CITADO(A) 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.
Executado(a): Jose Moacir de Carvalho Filho
Documentos do(a) Executado(a): Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma
informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0504746-28.2010.8.26.0445 - Proc. 2418/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação
disponível >>
Data da Inscrição: 25/10/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0005511, 0002093 e 0002622
Valor da Dívida: R$ 1.175,85
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 17 de setembro de 2015.

Processo Físico nº:
0506561-60.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Sergio da Silva

Processo Físico nº:
0506782-43.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma
informação disponível >>
Requerente:Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Coop Hab T da Const Civil Ltda
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo
e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Assunto Principal do
Processo << Nenhuma informação disponível >>. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s)
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio
do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s)
débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros
de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens
suficientes para satisfação do débito.
Executada: Coop Hab T da Const Civil Ltda
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma informação
disponível >>
Execução Fiscal nº: 0506782-43.2010.8.26.0445 - Proc. 4459/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação
disponível >>
Data da Inscrição: 08/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0015686, 0008825 e 0007988
Valor da Dívida: R$ 1.300,69
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 17 de setembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Divulgação

Melhores estudantes de
Olimpíada astronômica
ganham medalha pelo mérito
Medalha das
Olimpíadas de
Astronomia de 2015

Alunos das escolas de Pindamonhangaba ganharam medalhas pela boa classificação na
Olimpíada de Astronomia que
aconteceu dia 15 de maio deste
ano. Ao todo, foram honrados
57 alunos de oito unidades escolares da cidade.
A OBA – Olimpíada Brasileira de Astronomia – realiza há 16
anos, em todo o país,essa prova
para aprimorar o conhecimento
dos alunos. As escolas, por sua
vez, inscrevem seus estudantes
para participar, como uma forma de melhorar e incentivar o
conhecimento.
A única escola estadual de
Pindamonhangaba a receber
uma medalha de ouro foi a EE
Profª Gabriella Monteiro de
Athayde Marcondes, localizada
no bairro Cruz Grande. De acordo com a diretora, Silmar Monteiro Pereira, essa é a primeira
medalha de ouro da escola e a
primeira instituição da cidade a
se inscrever na Olimpíada, participando há oito anos.
Para o jovem do 9º ano do
Ensino Fundamental, Masayoshi
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Masayoshi Rodrigues Takaki,
medalha de ouro nível 3
pela escola Prof Gabriela
Monteiro A. Marcondes
Rodrigues Takaki, que participou
pela segunda vez da avaliação,
foi uma surpresa e uma emoção.
“Estudei na escola e em casa, tinha incentivo nos dois lugares”,
conta o aluno. Para a professora

representante, Rosângela Teixeira Cesar, este ano vieram muitas
medalhas. “É fruto de um longo trabalho que desenvolvemos
com os alunos”, relatou.
O colégio Emílio Ribas, foi
a escola de Pindamonhangaba
que mais recebeu medalhas. O
estudante do 2º ano do Ensino Médio, Vinícios Koji Enari,
ganhou pelo segundo ano consecutivo o ouro na Olimpíada e
para ele não é necessário estudar muito além da sala de aula.
“Eu não estudo tanto, é mais
uma questão de qualidade de estudo. Na escola também temos
treinamento para a Olimpíada
com aulas especiais para nos
prepararmos”, ressalta o jovem.
Divisão da prova
A prova é dividida em quatro
níveis, para turmas de todas as
idades participarem. O nível 1
é para 1ª e 2ª séries do Ensino
Fundamental no regime de oito
anos ou da 1ª a 3ª série no regime de nove anos. O nível 2 para
3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental no regime de oito anos
ou da 4ª ao 5ª série no regime
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Vinícios Koji Enari, medalha
de ouro nível 4 pelo colégio
Emílio Ribas
de nove anos. O nível 3 de 5ª a
8ª série do Ensino Fundamental
no regime de oito anos ou da 6ª a
9ª série no regime de nove anos.
Já o nível 4 é destinado aos alunos regularmente matriculados

em qualquer série do Ensino
Médio. Do primeiro ao terceiro
nível a duração de prova é de 2
horas enquanto que para o Ensino Médio é de 4 horas. Dos quatro níveis são cobrados assuntos
diferentes, a cada um com dificuldade maior, sendo temas de
astronomia e astronáutica.
A escola que mais ganhou
medalhas, classificando todos
os quatro níveis foi o Colégio
Emílio Ribas com 23, em seguida a Escola Municipal Professora Julieta Reale Vieira com
8 medalhas, depois EE Profª
Gabriella Monteiro de Athayde
Marcondes com sete medalhas,
Escola Municipal Augusto Cesar
Ribeiro e Tableau receberam 6,
Bom Jesus Externato com 3 e
João Pedro Cardoso e Magistra
tiveram 2 medalhas.
As provas acontecem anualmente, para participar é necessário que a escola se inscreva na
OBA – Olimpíada Brasileira de
Astronomia disponível no endereço: oba.org.br. Em Pindamonhangaba há 25 escolas cadastradas.
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Disputa internacional
Após as avaliações nas escolas, os mil melhores colocados
do nível 4 são selecionados para
a fase de disputa internacional.
Primeiramente, são chamados
aqueles que cursam o 1 e 2º anos
do Ensino médio, em seguida do
3º e 4º anos do Ensino Médio,
até completar mil candidatos.
Os convocados precisam realizar três provas online, na qual
duas já foram feitas (20/9 e 8/11)
e a última que será no dia 13 de
dezembro. A partir delas, os 150
melhores classificados farão a
avaliação presencial no início do
ano de 2016, desses classificados
10 vão pra etapa internacional,
sendo mais 5 como reservas.
Cinco alunos do Ensino Médio do Colégio Emílio Ribas se
classificaram para a chamada
internacional, sendo eles: Sofia
Nogueira Amorim do 3º ano,
Wilson Ribeiro do Prado Júnior
do 2º, Victor Shiniti Enari do 2º,

Vinícios Koji Enari do 2º e Pedro
Del Mônaco Santos do 1º ano.
Apenas estudantes do Ensino
Médio (nível 4) podem participar da seletiva para a prova
internacional, o mesmo grupo de
alunos que disputou ano passado, exceto Pedro, que cursava o
Ensino Fundamental.
Os jovens enfatizam que a
preparação é muito estudo.
“Compro livros de astronomia,
eles [OBA ] disponibilizam slides
para que os alunos estudem.
São cerca de 20 pdf’s com umas
30 páginas”, explica Sofia. Os
estudantes fizeram um grupo no
WhatsApp onde trocam informações, e comentam sobre as
provas, além de também conversarem no intervalo das aulas.
O grupo de estudantes do colégio está entre os 100 melhores
do país, e de acordo com eles a
meta para esse ano é disputar o
Internacional.

Victor, Vinícios, Pedro, Sofia e Wilson, alunos do colégio Emílio Ribas
que concorrem na seletiva para a chamada Internacional

Pinda recebe curso de panificação do ‘Via Rápida’
A Prefeitura de Pindamonhangaba assinou um termo de
adesão com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do
Estado para que a cidade receba
cursos de qualificação do Programa Via Rápida.
O primeiro curso a ser disponibilizado no município é o de
panificação e os interessados podem se inscrever pelo site www.
viarapida.sp.gov.br.
Para cadastro é necessário ter
no mínimo 16 anos e aguardar a
convocação, que será feita pela

coordenadoria do Programa Via
Rápida. Após a convocação, o
munícipe deverá comparecer à
Etec João Gomes de Araújo para
efetivar a matrícula. A unidade pertencente ao Centro Paula
Souza é a responsável pelos cursos oferecidos pelo Programa
Via Rápida no município.
Os cursos estão sendo disponibilizados em Pindamonhangaba
devido ao empenho da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico
da Prefeitura, que buscou a parceria com o Governo de São Paulo.

Os alunos terão aulas práticas e teóricas, o curso será oferecido nos períodos da manhã,
tarde e noite e todos receberão
certificados. As aulas começam
nesta sexta-feira (27) e seguem
até o dia 18 de dezembro.
O curso tem o objetivo de
proporcionar qualificação profissional na produção de pães,
de acordo com as normas de
segurança e higiene no trabalho, utilizando vários tipos
de materiais, equipamentos e
utensílios.
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Carreta do programa
está no estacionamento
da Prefeitura

