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Moradores da Vila Suíça recebem
Centro Educacional Municipal
O Centro Educacional Municipal ‘Ana de Assis Garcez’, do bairro Vila Suíça, será inaugurado nesta quartafeira (9), às 19 horas. Além do prédio, popularmente chamado de centro comunitário, a Prefeitura realizou no
bairro obras como: calçada, muro, sarjetão e o Parque Infantil. A administração municipal está atendendo aos
pedidos feitos pelos moradores durante reunião ocorrida no local.
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MELHORIAS NO
CAMPO DE FUTEBOL
DO VISTA ALEGRE
SÃO ENTREGUES À
POPULAÇÃO
A Prefeitura e a Subprefeitura de Moreira César realizaram
a reforma do campo ‘Benedito
Luiz Teodoro’ e vão entregar as
benfeitorias aos moradores nesta terça-feira (8), a partir das 18
horas.

PÁGINA 3

TERÇA-FEIRA
18º
CHUVAS ISOLADAS, MUITAS NUVENS,
CURTOS PERÍODOS DE SOL

24º
UV 13

O prédio ﬁca na rua Francisco
Ademar Fonseca, nº 90

Fonte: CPTEC/INPE

Crianças visitam Papai Noel
O
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s moradores de Pindamonhangaba podem visitar o Papai
Noel, em sua casinha montada na praça Monsenhor Marcondes, até dia 23
de dezembro, das 19h30 às 22 horas.
Quem for ao local também poderá se
divertir com a recreação dos duendes
e com apresentações artísticas e culturais.
Durante a chegada do Bom Velhinho
a Pindamonhangaba, na sexta-feira
(4), milhares de pessoas foram às ruas
para prestigiar o evento, que contou
com desﬁle de atletas e outras atrações.
Em Moreira César, a chegada do
Papai Noel ocorreu no domingo (6), na
praça do Cisas, onde haverá visitas no
sábado (12), das 19h30 às 22 horas.
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11ª CIA. E. CMB.
LEVE COMPLETA
30 ANOS
PÁGINA 3

EDUTRAN
FORMA MAIS
500 ALUNOS EM
MOREIRA CÉSAR
Papai Noel e criança de Moreira César, no domingo (6)

Escola do Ribeirão Grande
ganha quadra esportiva
Divulgação

Obra faz parte de
convênio entre Prefeitura
e Tenaris

AGRICULTURA E
ECOLOGIA SÃO
ENSINADAS PARA
ESTUDANTES

Alunos da Escola Municipal Professora Maria Apparecida Camargo de
Souza, no Ribeirão Grande, comemoram, na quinta-feira (10), a entrega
oﬁcial de uma quadra esportiva, como
parte do convênio entre a Prefeitura e
a Tenaris. O evento será realizado às
10 horas, no local, que ﬁca na Estrada
Municipal Luiza Fernandes Miranda,
s/n.
A escola faz parte do Programa Aula
Extra, da Tenaris, que envolve os
alunos em atividades no contraturno do horário escolar. Esse é o segundo ano do programa na unidade
escolar que conta, atualmente, com
64 alunos.
De acordo com informações da
Tenaris, como o Aula Extra desenvolve
atividades no pátio da escola, era importante a quadra receber uma cobertura para a proteção das crianças.

PÁGINA 2

Sec. de Esportes premia
atletas da Corrida de Rua
A Secretaria de Juventude,
Esportes e Lazer de Pindamonhangaba premiou os atletas da
cidade e da região que ﬁcaram
nas primeiras colocações do
Circuito Corrida Pinda, no do-

mingo (6). Além de promover
a prova e a premiação, a Secretaria de Esportes ofereceu
atividades recreativas aos moradores.
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Subprefeito de Moreira César e o secretário de Esportes
durante premiação
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Olhar de fora também faz a diferença

Em 10 anos, central recebe
5 milhões de queixas sobre
agressões às mulheres

H

á um ditado popular que informa: ‘em briga
de marido e mulher, ninguém mete a colher’.
Frase que, aliás, vem a calhar com praticamente todas as situações da vida – de que uma pessoa
não deve interferir e nem dar palpite na vida alheia.
Mas, o que fazer se há por parte de uma das pessoas
envolvidas dor, angústia, humilhação e sofrimento?
Esta é uma pergunta que tem tido respostas, felizmente, no Brasil nos últimos anos.
O número de denúncias de violência contra a mulher
feita por outras pessoas que não a vítima aumentou em
28% até outubro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado, pela Central de Atendimento a
Mulher - Ligue 180. Parentes, cônjuges, vizinhos e outras pessoas com diferentes tipos de relacionamento
com pessoas em situação de violência têm ligado mais
para o disque-denúncia para relatar casos de agressões
domésticas.
A maior parte das denúncias ainda é feita pela própria vítima, mas o aumento do número de terceiros
mostra a conscientização da população em relação ao
tema - ou seja, em briga de marido e mulher se mete
a colher, sim. Considerando que o número de relatos
de violência aumentou no período de comparação, esse
crescimento é ainda mais perceptível.
Nos dez primeiros meses deste ano, 23.652 pessoas,
sejam parentes, amigos ou conhecidos, denunciaram
algum tipo de violência doméstica contra mulheres. No
mesmo período do ano passado, foram 15.479 da mesma categoria.
Em entrevista ao Portal Brasil, do Governo Federal,
as mulheres vítimas de violência disseram acreditar que
o crescimento de denúncias por pessoas conhecidas das
vítimas pode significar uma mudança de mentalidade
da sociedade brasileira.
Na realidade é o que todos esperam, a mudança no
comportamento de quem sofre ameaça e agressão e
também em quem comete – que deixe de fazer esse terrível ato.
A de se considerar para a sociedade, que o serviço de
denúncia, o Ligue 180 - Central de Atendimento à Mulher, está completando 10 anos e nesse período foram
quase 5 milhões de queixas. Se de um lado, 5 milhões
de reclamações significa que há uma parcela imensa de
mulheres que sofre agressões; de outro, representa o
grito de liberdade e a renúncia ao sentimento calado de
dor.
Paz às mulheres.

Edutran forma mais de 500
alunos em sua 16ª edição
A formatura da 16ª turma do projeto “Edutran:
valorizando a vida” foi
realizada na quarta-feira
(2), no Centro Esportivo
José Ely Miranda, ‘Zito’.
A solenidade contou com
a participação de autoridades, representantes da
Prefeitura, gestoras das
escolas participantes, pais
e mais de 500 alunos.
As escolas desta edição
foram: Dr. Francisco de
Assis César, José Gonçalves da Silva, Padre Zezinho, Professor Joaquim
Pereira da Silva, Professor
Lauro Vicente de Azevedo,
Professor Mário de Assis
César, Professora Rachel

de Aguiar Loberto e Serafim Ferreira, todas de Moreira César.
Como é tradicional nas
formaturas do Edutran,
houve um jogo educativo
de perguntas e respostas
sobre o conteúdo do projeto, no qual os alunos
representantes das escolas vencedoras ganharam
troféus. Também foram
premiadas as melhores
redações de conclusão do
curso, uma de cada escola.
O primeiro lugar ganhou
uma bicicleta, os demais
puderam escolher entre
vários jogos educativos.
Os alunos Gabriela e
Artur, ambos da escola

Padre Zezinho, relatam
que as aulas foram divertidas e dinâmicas, com vídeos, cartilhas e aparelhos
que facilitam a compreensão das crianças sobre
educação no trânsito.
“Os professores eram
legais, permitiam que os
alunos participassem com
perguntas e contando sobre o que entendiam do
conteúdo”, revela Gabriela.
Em Pindamonhangaba, o projeto é realizado
por meio de parceria entre
o Departamento de Trânsito, Secretaria de Educação e Cultura, e Secretaria
de Habitação. O objetivo
das aulas é ensinar no-

HomEm é prEso por tráfico dE drogas
Um homem, de 28
anos, foi preso por tráfico
de drogas, na madrugada
da última segunda-feira
(7), no loteamento Cícero
Prado, em Moreira César.

Segundo informações
da Polícia Militar, o suspeito foi encontrado, após
uma denúncia anônima,
andando em uma rua do
bairro. Após vistoria em

R EGISTRo CUlTURal

sua residência, foram encontrados cinco quilos de
maconha, um celular e
uma balança de precisão.
O homem assumiu que
havia adquirido a droga

Encontro Literário

Registro Cultural de hoje abre espaço para a Educação. Fim de ano e nossas
escolas promovem os eventos culturais que fecham o ano letivo.

Começamos pela
Escola Estadual Demétrio Ivahy Badaró,
do residencial Nova
esperança. Nesta terça-feira (8), às 9h30,
será o lançamento e
‘manhã de autógrafos’ da coletânea ‘A
culpa é do 2º A’. Mais
um trabalho da professora coordenadora
Fátima Marotti que
reúne a produção
de alunos do Ensino
Médio da Rede Estadual. Essa professora
presta uma significativa contribuição à
cultura do município.
Por todas as escolas

Livro da vida
Divulgação

E a professora de inglês da Escola Estadual Eunice Bueno Romeiro, do
residencial Pasin, Elisa Oliver desenvolveu, juntamente com o professor
Laércio, de Geografia, um belíssimo projeto. Eles criaram a matéria Eletiva
‘Livro da Vida’. Foram duas aulas semanais pra trabalhar o projeto. Segundo
a Elisa, em média participaram 55 alunos do Ensino Fundamental escrevendo autobiografias usando netbooks. No livro, muito bem ilustrado, o aluno
revela sua origem (sobrenome), árvore genealógica, história de sua família
(brasão da família), caracterização do espaço geográfico (mapa identificando
o local onde nasceu), como tudo começou (seu nascimento), sua cidade (destaque para o histórico da origem do município), sua escola, suas preferências
(música,filme, comida). Um belo trabalho que em sua elaboração integra a
participação de diversas disciplinas. Confira abaixo a capa de dois dos livros
produzidos
Divulgação

para revender. Ele foi preso em flagrante por tráfico
de drogas e encaminhado
à Polícia Civil, onde permanece à disposição da
Justiça.

Altair Fernandes

Pelas escolas

A culpa é do 2º A

ções de comportamento
no trânsito, além de promover ações educativas
de conscientização aos
alunos do 5º ano da Rede
Municipal.
O Edutran aborda seis
temas principais: travessia de rua, pedestre, cinto
de segurança, sinalização,
brincadeiras de rua e ciclista. Os alunos aprendem
sobre o funcionamento da
sinalização, os riscos de
brincar na rua, os direitos
dos pedestres, dos motoristas e dos ciclistas, entre
outros. Assim, as crianças
podem agir como agentes multiplicadores da boa
conduta no trânsito.

No último dia 30, a Escola Estadual José Wadie Milad
promoveu o 1º Encontro Literário, evento idealizado pela
professora Elizabete Isidoro.
Foram convidados para participar do encontro: Alessandra
Junqueira, Cristiane Olimpio,
Rodrigo Prado, Juliana Prado
e o colega de APL, Maurício
Cavalheiro.
Maurício falou sobre sua
vida literária, apresentando
seu livro recentemente lançado ‘Histórias de uma Índia
Puri’ e sua produção relacionada à literatura de cordel:
‘O casamento do conde Fá

com a princesa do Norte’ e
‘Um caso de amor na Parada
Vovó Laurinda’. Alessandra
Junqueira fez referências a
João Cabral de Melo Neto e
enalteceu o evento. A professora Suza Campos (vocal) e
o irmão (violão), animaram
o encontro. Rodrigo Prado
enfatizou a importância da
inclusão e contou história em
Libras. Alunos declamaram
poemas. Duas alunas leram
o poema ‘O que é que tem?’
(Antibullying), de Maurício
Cavalheiro. A professora Elizabete agradeceu a todos pela
presença e participação.
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Coletânea reúne
trabalhos dos alunos
em que passa semeia
o amor à leitura e
incentiva os alunos à
produção literária.

Fundação Dr. João Romeiro

Escola Milad promove “Encontro Literário”
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Vista Alegre ganha campo reformado
O campo de futebol do
Vista Alegre, no Feital, foi
reformado e recebeu várias melhorias. A Prefeitura convida a população
para prestigiar a entrega
do espaço, nesta terça-feira (8), às 18 horas. A equipe da Subprefeitura fez a
reforma de todo o espaço
para que os moradores
possam utilizá-lo novamente.
O campo de futebol
“Benedito Luiz Teodoro”
fica na rua Soldado Paulo
Alves, 350.
De acordo com informações de profissionais
da Subprefeitura, foi realizada a retirada de braquiária, nivelamento do
campo, reforma dos vestiários, substituição de
portas, revisão da parte
elétrica, nova rede de esgoto, pintura no gramado
e demais áreas.

Divulgação

O campo de futebol “Benedito Luiz Teodoro” fica na rua Soldado Paulo Alves, 350

Estudantes participam de projeto
sobre agricultura e ecologia
A Escola Municipal Elias
Bargis Mathias, no Araretama, realizou a finalização
do “Projeto Agroquintais
- Agroecologia na Escola”,
que ensina crianças do Ensino Fundamental sobre
plantas comestíveis da região. Esse trabalho acontece desde 2009 e os alunos
recebem informações as
Panc’s - Plantas Alimentícias Não Convencionais e
Sustentabilidade.
A agrônoma Ana Salles
e a universitária Gabriela
Pontes realizam encontros
com as crianças fora da sala
de aula, ensinando sobre as
propriedades da planta e técnicas de plantio. Outro foco
desse projeto é conscientizar
sobre uma alimentação mais
natural e saudável, para a diminuição de doenças como
obesidade, colesterol e diabetes infantil.
“Nossa proposta é trazer a agricologia para a
escola, resgatando o há-
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a 11ª Companhia de
Engenharia e Combate Leve,
‘Companhia barão de Pindamonhangaba’, iniciou suas
comemorações para o 30º
aniversário. nesta terça-feira
(8), acontece a solenidade de
inauguração de monumento
histórico, a partir das 10 horas.
Vários eventos estão marcados
para comemorar a data, entre
eles uma corrida comemorativa
no domingo (13), às 8 horas;
culto ecumênico em ação de

graças dia 15 de dezembro,
às 15h30, e torneio de futebol
society dia 19, das 8 às 19
horas.
a celebração do aniversário, com a inauguração do selo
comemorativo, ocorrerá no
próximo dia 18 de dezembro.
o evento é restrito aos militares, familiares e sociedade civil
convidada.
a Companhia está situada
na avenida dr. antônio Pinheiro
Júnior, s/n, Campo alegre.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL RESUMIDO
PREGÃO Nº 228/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 228/15, referente à “Contratação
de empresa especializada na prestação de serviço de sistema de biblioteca para gerenciamento
das 07 (sete) bibliotecas municipais de Pindamonhangaba”, com encerramento dia 22/12/15 às 14h
e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 07 de dezembro de 2015.

Alunos e os pais participaram de todas as atividades de encerramento
bito de plantio e trazendo
uma consciência crítica
em relação à alimentação
e meio ambiente”, explica
Ana Salles. O Agroquintais
também instrui de maneira
lúdica sobre como funciona
a agronomia no país e os
perigos dos alimentos processados.
Nesse evento, a nutri-

cionista Renata Trommer
deu uma palestra sobre a
alimentação de crianças
usando alimentos mais naturais. Além da palestra, foi
feita uma oficina de culinária com plantas realizada
pelo Cpic - Centro de Práticas Integrativas e Complementares da Secretaria
de Saúde da Prefeitura de

Pindamonhangaba.
Foram feitas gincanas e
uma competição de frases,
na qual a frase vencedora
foi da aluna Bruna Queiroz,
que estampou as canecas
dadas aos alunos. Esse projeto é feito por meio de trabalho voluntário. Os pais
dos alunos prestigiaram a
finalização do projeto.

Moradores de Moreira César
realizam exposição
A II Mostra de Talentos de Moreira César reuniu os trabalhos de vários
moradores. Quem passou
pela praça do Cisas teve
o privilégio de observar
telas, trabalhos em crochê, materiais reciclados,
conferir apresentação de
música com a Camerata
Jovem, do projeto Jataí,
levar um livro para casa,
fazer corte de cabelo e
também participar da
Roda de Poesias.
Francine Castilha comenta que foi muito gratificante o evento porque
é uma oportunidade de
mostrar o que vende.
“Percebemos que aqui
em Moreira César há milhares de pessoas com
criatividade.Dá vontade

11ª Cia ‘barão de Pindamonhangaba’
comemora 30 anos
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As equipes parabenizam todos os expositores
da II Mostra de Talentos
de comprar tudo”, disse.
Maria Rita Mariano
Cândido, moradora do
Karina, revela que, como
tem problema de saúde,
fica em casa fazendo artesanato e achou ótima a
oportunidade de mostrar

aos moradores o que sabe
fazer.
“É uma oportunidade que eu nunca tive na
minha vida. Quando comentaram que teria esta
mostra eu conversei com
a agente comunitária de

saúde e resolvi vir mostrar
meus produtos. Eu faço
chinelo, palhaçinhos, panos de prato, etc. Comecei
a fazer artesanato no Nosso Bairro e sempre que
posso participo das aulas.
As meninas estão de parabéns”, comenta Maria.
Esta Mostra de Talentos foi organizada pelas
equipes de Estratégia
em Saúde da Família
que atuam no Cisas e
também no Vale das
Acácias. As profissionais contaram com o
apoio de parceiros para
promover este evento.
Elas agradecem todos os
colaboradores e também
a população que expôs e
foi ao local participar da
Mostra.

PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 272/2015
A Prefeitura torna público que se acha reaberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 272/15, referente à “Aquisição de
arroz para alimentação escolar, conforme Termo de Referência”, com encerramento dia 23/12/15 às
14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 07 de dezembro de 2015.
PREGÃO Nº 320/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 320/15, referente à “Aquisição de óculos
de grau (armação e lentes) com capa, para atendimento a população em situação de vulnerabilidade
social pelo período de 12 (doze) meses”, com encerramento dia 21/12/15 às 8h e abertura às 8h30. O
edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser
obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 07 de dezembro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 322/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra.
do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 322/15, referente à “Contratação
de empresa especializada em instalação de condicionadores e cortina de ar pelo período de 12
meses”, com encerramento dia 21/12/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço
supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 07 de dezembro de 2015.
PREGÃO Nº 323/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 323/15, referente à “Aquisição de
ração e farelo de trigo para suprir as necessidades do Convênio do Leite, firmado pelo Município
através do Departamento de Agricultura com a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios”,
com encerramento dia 21/12/15 às 14h e abertura às 14h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 07 de dezembro de 2015.
PREGÃO Nº 329/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PP nº. 329/15, referente à “Aquisição
de insumos para coleta de exames aplicação laboratório municipal de Pindamonhangaba”, com
encerramento dia 21/12/15 às 8h e abertura às 8h30. O edital estará disponível no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço supra das 8h
às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 07 de dezembro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 331/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 331/15, referente à “Aquisição
de água mineral acondicionada em garrafões, garrafas e copos para a Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba”, com encerramento dia 21/12/15 às 16h e abertura às 16h30. O edital estará
disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas no
endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 07 de dezembro de 2015.
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 332/2015
A Prefeitura torna público que se acha aberto no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N.
Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso, o PPRP nº. 332/15, referente à “Aquisição
de emulsão asfáltica RL - 1C a ser utilizada em diversas obras pela usina de asfalto, conforme
solicitado pelo Departamento de Obras e Viação”, com encerramento dia 22/12/15 às 16h e abertura
às 16h30. O edital estará disponível no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas no endereço supra das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
Pindamonhangaba, 07 de dezembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
RETIFICAÇÃO
PREGÃO Nº. 317/2015
A Prefeitura comunica que no PP nº 317/15, que cuida de “Aquisição de cestas complementares de
alimentação” a rerratificação na pasta ‘Edital Completo’ disponibilizado em Site Oficial, concernente
à data de abertura, ficando de acordo ao publicado em 01/12/15, qual seja, em 14/12/15. As demais
informações permanecem inalteradas.
Pindamonhangaba, 07 de dezembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO SINE-DIE
PREGÃO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº. 296/2015
A Prefeitura comunica que o PPRP n° 296/2015, que cuida da “Contratação de empresa para locação
de estruturas, com ou sem mão obra, responsabilidade técnica em montagem, desmontagem e
operação em estruturas metálicas, para coberturas, pisos, e afins para atendimento apoiar as
festividades do calendário oficial do município de Pindamonhangaba e eventos realizados pela
Prefeitura por um período de 12 (doze) meses” fica adiado para o dia 29/12/2015, com início do
recebimento dos envelopes as 08h00min e inicio da sessão de julgamento as 08h30min, devido às
alterações no Termo de Referência.
Pindamonhangaba, 07 de dezembro de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMUNICADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2015
A Prefeitura comunica que na CP n° 04/15, que cuida da “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO
DE CRECHE INFANTIL NO RESIDENCIAL LAGUNA” a planilha orçamentária disponibilizada ficou
com os itens 9.31 a 9.35 omitidos. Desta forma, estamos disponibilizando novo arquivo contendo
a planilha orçamentária com a formatação devidamente ajustada. Ressaltamos que não houve
alteração no valor total da mesma e que as demais condições continuam inalteradas.
Pindamonhangaba, 01 de dezembro de 2015.
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Luta antiga, Dr. Marcos Aurélio
cobra e reitera pedido para a
implantação da Creche do Idoso

Ricardo Piorino organiza Roderley Miotto
reunião com presidentes solicita limpeza de
bueiros nas ruas do
das equipes de futebol
“Encontro discutirá as principais
Crispim e Santana
dificuldadEs do momEnto”

Divisão
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com a época das chuVas, os buEiros

C o m u n i C a ç ã o /CvP

Entupidos E obstruídos causam problEmas
aos moradorEs com EnchEntEs E
alagamEntos, trazEndo prEjuízo à
população quE tEm quE sE consciEntizar E
não jogar lixo E Entulhos nas
calçadas para EVitar EntupimEnto das
tubulaçõEs dE águas pluViais

Vereador ricardo Piorino

Devido às inúmeras reclamações apresentadas ao
vereador Ricardo Piorino
(PDT), apontando a falta de
uma estrutura adequada em
benefício das agremiações
de nossa cidade, uma reunião está sendo organizada.
Segundo o vereador, as
reclamações vêm ocorrendo em todas as modalidades
esportivas, com destaque
para o futebol.
“Há a necessidade de
dar apoio a todas as modalidades, todavia, em razão
do maior número de praticantes, vamos iniciar com o

futebol. Além dos presidentes das agremiações, vamos
convidar o presidente da
Liga Pindamonhangabense
de Futebol e o Secretário
de Esportes do município”,
comentou o vereador.
Karina/Ramos
O vereador apresentou
requerimento junto ao
Secretário de Obras, solicitando reparos e manutenção
nos postes de iluminação
localizados na Rua Maria
Nazaré da Silva, no bairro
Karina/Ramos, tendo em
vista as reclamações apresentadas pela comunidade.

Instalação de redutores de
velocidade na rua Senador
Dino Bueno é reiterada
por Martim Cesar

O vereador Roderley
Miotto (PSDB) enviou
solicitação à Administração Municipal para que
realizem, com urgência, a
limpeza e a desobstrução
dos bueiros das ruas dos
bairros Crispim e Santana.
O vereador foi procurado esta semana por
moradores das ruas Dona
Regina Mihich Machado,
no Crispim e Cônego
João Antônio da Costa
Bueno, no Santana. Eles
relataram ao vereador que
enfrentaram dias difíceis
devido às chuvas. Com
os bueiros entupidos, não
houve vazão suficiente e a
água entrou nas residências
destas ruas.“A população
tem razão em reclamar.
Esta é uma situação que
se arrasta há anos e a prefeitura tem que fazer sua
parte, limpar e desobstruir
os bueiros, principalmente
nesta época, para evitar

Fale com o vereador:

a udiência

E conVErsão proibida colocam Em risco
os pEdEstrEs E ciclistas, além dE

atrapalhar o trânsito na rEgião,
proVocando congEstionamEntos

O vereador Martim Cesar (DEM) enviou reiteração ao prefeito Vito Ardito,
pedindo providências para a
realização de estudos visando a instalação de redutores
de velocidade na rua Senador Dino Bueno, no trecho
a partir do cruzamento de
acesso para o DSM e Crispim, até as proximidades do
Bar Piracuama. O vereador
justifica que o trânsito de
ônibus e caminhões nesta
via é intenso e, coloca em
risco a segurança dos pedestres e ciclistas que circulam
pelo local.
Trânsito na Campos
Sales: conversão
proibida
Outro pedido do vereador Martim Cesar ao
Prefeito Vito Ardito, é
para que sejam colocados
obstáculos, tipo tachão,
no trecho de acesso da rua
Dr. Campos Sales com a
avenida Dr. Francisco Lessa
Júnior (Via Expressa) e a
rua Álvaro Pinto Madurei-

ra, para ordenar o trânsito
nesta região.
O vereador alega que os
veículos que vem na rua
Dr. Campos Sales sentido
centro, não estão respeitando a sinalização vertical
que proíbe a conversão a
esquerda, que dá acesso
à avenida Dr. Francisco
Lessa Júnior e a rua Álvaro Pinto Madureira. Desta
forma, colocam em risco a
segurança dos pedestres,
ciclistas e motoristas que
transitam neste local.
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 proliferando animais
peçonhentos colocando
em risco as residências
próximas.

sErá rEalizada no dia

19
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O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade
da Divisão de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
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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.

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

Divisão
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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.

Fale com o vereador Dr. Marcos Aurélio:

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

Divisão

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

os motoristas

não rEspEitam os limitEs. alta VElocidadE

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.

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

sEgurança no trânsito é o principal
problEma da população .

problemas e prejuízos para
os moradores”, destaca.
Coleta de sangue
em Moreira César
Membro da Comissão
de Saúde na Câmara, atuante no que diz respeito
a Saúde na cidade, o vereador Roderley Miotto
vem trabalhando junto ao
prefeito e a Secretária de
Saúde para que seja implantado a coleta de sangue
no Distrito de Moreira
César.
“O Distrito possui muitos bairros, é desumano os
moradores terem que sair
de suas residências em
jejum e enfrentar às vezes
dois ônibus para ir até o
centro fazer a coleta”.
O vereador diz que no
Cisas e na UBS recém-inaugurada na Terra dos
Ipês II tem espaço físico
que pode realizar este
serviço, trazendo mais
conforto para a população.

VErEador lEmbra quE Esta é uma rEiVindicação
do primEiro ano dE sEu 2º mandato E, junto com o
saudoso amigo ‘sEu andradE’, idEalizou o
rEquErimEnto nº 27/13, Em 28 dE janEiro dE 2013,
para a implantação da chamada crEchE do idoso

Números indicam que
Orçamento 2016 de
Pindamonhangaba terá
redução de 0,09%

maior ampliação dE rEcursos sErá fEita na sEcrEtaria
dE assuntos jurídicos com aumEnto dE 25,46%
A Câmara de Pindamonhangaba realizou no dia 17 de novembro, terça-feira, a
Audiência Pública para debater e analisar o Projeto de Lei nº 138/2015 que “Estima
a Receita e fixa a Despesa do Município de Pindamonhangaba para o exercício de
2016”. O ato público foi presidido pelo vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB),
com a participação do vereador Martim César (DEM) e de Secretários e Diretores
da Prefeitura de Pindamonhangaba.
Após abrir a audiência, o vereador José Carlos Gomes – Cal concedeu a palavra
ao Secretário de Finanças de Pindamonhangaba, Domingos Geraldo Botan, para
apresentação dos dados, números, índices e valores do Orçamento 2016. Botan
observou que “desde o início dos trabalhos de elaboração da peça orçamentária
2016, informou aos secretários municipais que não haveria variação de receita”.
Segundo os dados apresentados, em 2016, Pindamonhangaba terá um Orçamento estimado em R$ 456.500.000,00 (quatrocentos e cinquenta e seis milhões
e quinhentos mil reais) contra o de 2015 que foi fixado em R$ 456.900.000,00. A
redução de 2016 para 2015 foi de R$ 400.000,00, perfazendo o índice de 0,09%.
Dados, valores e números
O maior percentual de aumento das receitas para 2016 ficou com a Secretaria
de Assuntos Jurídicos com 25,46%, passando dos atuais R$ 3.370.000,00 em 2015
para R$ 4.228.000,00 em 2016.
Entre as principais secretarias de caráter social, a Prefeitura está prevendo
uma pequena ampliação dos recursos. A Secretaria de Saúde e Assistência Social
passará a ter, em 2016, uma verba estimada em R$ 134.866.000,00 o que representa
acréscimo de 2,11% em relação a 2015. Na área da Educação e Cultura, a Secretaria foi contemplada com uma verba de R$ 116.949.000,00 no ano que vem, com
evolução percentual de 3,68%.

Fonte: seCretaria De Finanças/PreFeitura De PinDamonhangaba

Questões específicas da cidade
Diversos assuntos foram abordados pelos secretários em relação aos planos
para 2016. Entre os destaques, o Secretário de Planejamento, Jorge Baruki Samahá,
informou que a principal meta de trabalho para 2016 é a revisão do “Plano Diretor
de Pindamonhangaba”.
Na área de saúde, a Secretária Sandra Tutihashi observou que “a verba estipulada
irá garantir a manutenção dos serviços essenciais que acontecem na cidade”. Ela
enfatizou que os maiores problemas da saúde dizem respeito ao fato de o Governo
Federal – via SUS – não revisar e ajustar os valores repassados ao município de
Pindamonhangaba.
No campo educacional e da cultura, ao ser questionada pelo vereador José
Carlos Gomes – Cal, a secretária Maria Aparecida Pedroso informou que estão
sendo finalizadas 03 (três) creches em bairros do Distrito de Moreira Cesar e uma
no Residencial Lessa. E quanto as questões de contratações de docentes e outros
profissionais da área, Cidinha Pedroso disse que “isso ainda depende de questões
jurídicas a serem resolvidas para que as admissões ocorram”.

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
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natal
Tribuna do Norte
Parada e iluminação marcam
abertura das festividades
Já é Natal em Pindamonhangaba! Papai Noel, Mamãe Noel
e os duendes chegaram no centro da cidade na sexta-feira (4),
em uma grande Parada Natalina, organizada pela parceria
entre a Prefeitura, por meio do
Departamento de Cultura, e a
Acip – Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba. Milhares de pessoas recepcionaram o Bom Velhinho e Cia.
Participaram da Parada de
Natal: representantes da Acip,
Rádio Metropolitana, Hípica
Vigilato, motos, carrinhos da
praça, carros antigos, atletas
da Secretaria de Esportes, Corporação Musical Euterpe, Cias
de balé Lado do Cisne, Mônica
Alvarenga, Cássia Ogata, El Azama, Gorette Von Gal, além de
Céu das Artes, capoeira Dendê
Maruô, Grupo Maculelê de Capoeira, programa Nosso Bairro
e projeto Saindo das Ruas. O
desfile teve o apoio da Polícia
Militar, Departamento de Trânsito e Guarda Municipal.

Até o dia 23 de dezembro,
Papai Noel estará em sua casinha na praça Monsenhor Marcondes, das 19h30 às 22 horas,
recebendo as cartinhas e tirando
fotos com as crianças. Os duendes também estarão no local interagindo com todos.
Além da casinha do Papai
Noel, a decoração iluminada é
um grande destaque do Natal de
Pindamonhangaba. Muito elogiada por todos, a decoração na
praça baseia-se principalmente
na iluminação das árvores, do
tradicional presépio, além de
diversos locais pela cidade. O
chafariz foi transformado em
gazebo e ostenta a principal
árvore de Natal, que também
recebeu iluminação especial. A
Banda Alegria e uma programação de corais e dança no coreto complementam as noites de
dezembro na praça Monsenhor
Marcondes e ruas do centro. O
comércio já está funcionando
em horário estendido, garantindo o clima natalino.

Divulgação

Milhares de pessoas acompanham a chegada do Papai Noel a Pindamonhangaba

Divulgação

Divulgação

Parada de Natal contou com desfile de figuras ligadas à época

Bailarinas e duendes na praça Monsenhor Marcondes

Programação de natal
PRESÉPIO
Exposição de figuras do Presépio do Acervo Municipal
Local: Praça da Cascata
De: 4/12/15 a 10/1/16
CHEGADA DO PAPAI NOEL
Dia 4, às 19 horas - Parada de Natal - Chegada do Papai Noel e Duendes
De 5 a 23, das 19h30 às 22 horas - Visitação à Casinha do Papai Noel e
recreação infantil com os Duendes
Local: Praça Monsenhor Marcondes
MOREIRA CÉSAR
Dia 6 - às 19h30 - Carreata conduzindo o Papai Noel e Duendes, com saída da Praça Cícero Prado, percorrendo várias ruas do distrito e chegando
à praça do Cisas
Dia 6 – às 20h30 – Show com Banda Bellator
Dia 12 – das 19h30 às 22 horas – Visitação à Casinha do Papai Noel e
Show com Banda Gold
BANDA ALEGRIA
Dia: 5, 6, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21 e 22/12/15, das 20 às 22 horas
Praça Monsenhor Marcondes e ruas centrais
CONCERTO NA MATRIZ
Concerto Ave Marias II com o Quarteto Cantos Sagrados
Dia 16 de dezembro, às 20 horas

População de Moreira César enfrenta
chuva para recepcionar Papai Noel
A chegada de Papai Noel,
Mamãe Noel e os duendes em
Moreira César foi realizada
no domingo (6), com uma
carreata a partir da praça
da Vila São Benedito, passando por bairros do distrito, até a praça do Cisas, onde
está instalada a casinha e a
principal decoração natalina. A chuva intermitente não
assustou a população, que
marcou presença, formando
uma grande fila para abraçar e tirar uma foto com o
Bom Velhinho.
Além do Papai Noel, a praça recebeu a etapa da corrida
de rua e show com a banda
Bellator. No sábado (12), Papai Noel e sua turma estarão
de volta à praça do Cisas,
das 19h30 às 22 horas, para

Divulgação

Papai Noel recebeu crianças em Moreira César
conversar com as crianças e
receber as cartinhas com os
pedidos de presentes de Natal.

Na ocasião, será realizado
show com a Banda Gold, animando adultos e crianças.

Divulgação

CANTATA NO CORETO
Local: Coreto da Praça da Cascata, a partir das 20 horas
Dia 3 - Projeto Guri
Dia 5 - Escola de Dança Gorette von Gal
Dia 6 - Escola de Dança Lago do Cisne
Dia 10 - Escola Art Toledo
Dia 11 - Corporação Musical Euterpe
Dia 12 - Ballet Julia Pyles
Dia 13 - Estúdio El Azama
Dia 17 - Coral Madrigal InCantum
Dia 18 - Cia Cênica de Dança Mônica Alvarenga
Dia 19 - Coral IA3
Dia 20 - Conatus Studio de Dança
Dia 21 - Coral Ágape
ENCONTRO DE GRUPOS FOLCLORICOS
Dia 10 de janeiro de 2016, às 9 horas
Local: Praça da Cascata
Participação dos Grupos Folclóricos

População do Distrito lotou praça do Cisas no domingo (6)
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CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMôNIO HISTóRICO, CULTURAL, AMBIENTAL E
ARqUITETôNICO DE PINDAMONHANGABA
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba,
convocados e aos munícipes faço o convite a comparecer na data e local abaixo, para a realização
da 4ª Reunião Extraordinária 2015, cuja pauta vem a seguir:
PAUTA O BOSqUE PARA UMA PRINCESA
DATA: 10/12/2015
Abertura / Hino Nacional / Hino Municipal
Pauta
Diretora de Patrimônio Histórico de Pindamonhangaba:
TEMA: De porto ao Bosque da Princesa
Elisabete Nogueira da Silva Guimarães, Escritora.
TEMA: Leitura da ata que aprova doação de terras para construção de um bosque.
Sua Alteza Imperial e Real do Brasil, o Príncipe D.Bertrand de Orleans e Bragança.
TEMA: Casa Imperial
Apresentação musical, Projeto Guri
Fabrício Cesar Gomes, Secretário Executivo do Comité das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba
do Sul.
Tema: Rio Paraíba do Sul
José Luíz de Carvalho, Pesquisador Cientifico, Instituto Florestal do Governo do Estado de São
Paulo.
Tema: A importância da Conservação das áreas naturais do munícipio de Pindamonhangaba.
Diretor do Departamento de Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental.
TEMA: Aspecto ambientais do Bosque da Princesa
Encerramento.
Fala de autoridades.
Cerimonialista: Fantasmaria.
Local: Bosque da Princesa, R. Dr. Monteiro de Godoy, 25, Pindamonhangaba - SP,
CEP - 12401-390
Inicio: 18:30
Gustavo Felipe Cotta Tótaro
Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e
Arquitetônico de Pindamonhangaba.
CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DA COMUNIDADE NEGRA DE PINDAMONHANGABA
CONVOCAÇÃO 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2015
Ficam convocados os Conselheiros Municipais eleitos pela sociedade civil para 6ª Reunião
Ordinária de 2015 a se realizar conforme abaixo:
Local: Sede do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, à
Travessa Rui Barbosa, 37, Centro.
Horário: 18h30 - Data: 17/12/2015 (quinta-feira) Pauta:
* Abertura oficial
* Contação de História – A Criação segundo a Cultura Afrodescendente
* Atualização de documentos e atas pertinentes ao Conselho
* Devolutiva das ações desenvolvidas no ano
* Posição sobre a reunião do Conselho com Secretaria de Administração
* Processo de recomposição do Conselho
* Calendário 2016
Pindamonhangaba, 4 de dezembro de 2015.
Antonio Rogério Lemes de Souza (Pai Rogério)
Presidente - CMPDCN
3° Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba - SP
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 10 DIAS. Processo Físico nº: 000415810.2012.8.26.0445. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a Boris Alexander Christoff, CPF 090.494.286-49, RG nº 23.898.557-X e CPF/MF sob nº
090.494.286-49, que Itaú Unibanco S/A lhe ajuizou uma ação de Execução Hipotecária (Lei nº
5.741/71), constando da inicial que, por Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem
Imóvel, Financiamento com Garantia Hipotecária e outras Avenças nº 06879902, firmado em
14/11/1989, o executado adquiriu um prédio sob nº 99, situado à Rua Monteiro de Godoy,
Bosque da Princesa, Pindamonhangaba SP, matricula nº 3.070 do CRI de Pindamonhangaba SP. Ocorre que o executado deixou de cumprir com o pactuado a partir da prestação, vencida em
14/12/1995, apesar de intimado, estando a dever o valor de R$ 1.063.489,23 (um milhão,
fls. 1
sessenta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos) (30/04/2012).
Encontrando-se oTRIBUNAL
mesmo em
ignorado,
foi deferido
a CITAÇÃO por edital, para que no
DE lugar
JUSTIÇA
DO ESTADO
DE SÃO PAULO
prazo de 24 horas,
a fluir após o prazo de dez dias contados a partir da publicação deste edital,
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
pague o “quantum” reclamado, acrescido das cominações legais, sob pena de não o fazendo, ser
FORO
DE PINDAMONHANGABA
penhorado o imóvel
supra
referido, prosseguindo-se no feito, pelo valor do saldo devedor, até
CÍVEL
final arrematação 3°
ouVARA
adjudicação.
O presente será afixado e publicado na forma da lei. NADA
Alcidesnesta
Ramos cidade
Nogueira,de
780,
., Real Ville - CEP 12421-010,
(12)
MAIS. Dado e passado
Pindamonhangaba,
aos 30Fone:
de setembro
de 2015.
fls. 1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL ELETRÔNICA - RETIFICADOR
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
Processo Físico nº:
0000764-92.2012.8.26.0445
3° VARA CÍVEL
Classe – Assunto:
Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e
Alcides Ramos
Nogueira,
., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12)
Empresas
de Pequeno
Porte780,
- Anônima
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário
de
Atendimento
ao
Público:
12h30min
Requerente
Massa falida da Nobrecel S/A Celulose e das
Papel
e outras às19h00min

Justiça Gratuita
EDITAL DE ALIENAÇÃO JUDICIAL ELETRÔNICA - RETIFICADOR
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO ONLINE DO EMPREENDIMENTO CONSTITUÍDO
Processo
Físico nº: DE0000764-92.2012.8.26.0445
DO
CONJUNTO
BENS arrecadados nos autos da Falência da NOBRECEL S/A CELULOSE E PAPEL E
Classe – Assunto:
de Empresários, Sociedades
Empresáriais,
Microempresas
OUTRAS
- Proc. n°Falência
0000764-92.2012.8.26.0445,
publicado
no D.J.E.
no dia 09 ede novembro de 2015, pp.
Empresas de Pequeno Porte - Anônima
725/762.
Requerente

Massa falida da Nobrecel S/A Celulose e Papel e outras

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
Dr(a).Gratuita
Hélio
Justiça
Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PRAÇA/LEILÃO ONLINE DO EMPREENDIMENTO CONSTITUÍDO
FAZ SABER que, conforme decisão proferida em 01 de dezembro de 2015, nas fls 26.171/26.173 dos autos acima referidos, determinou-se a
DO
CONJUNTO
DE BENS
arrecadados
nos autos publicado
da Falência
da NOBRECEL S/A CELULOSE E PAPEL E
retificação
dos itens a seguir
discriminados,
do edital anteriormente
em referência:
OUTRAS - Proc. n° 0000764-92.2012.8.26.0445, publicado no D.J.E. no dia 09 de novembro de 2015, pp.
9-L)
Fábrica
de
Celulose:
os
equipamentos
da
fábrica
de
celulose
estão
decrépitos,
deteriorados, mutilados e obsoletos. Em razão disso, na
725/762.
impossibilidade, por falta de documentação, de calcular o peso dos seus diversos componentes, conforme descrito no laudo avaliatório

"Nobrecel – Fábrica de Celulose", o valor residual da fábrica de celulose, como um todo, é R$ 254.646,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil,
O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 3° Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio
seiscentos e quarenta e seis reais).
Aparecido
Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
Assim, o valor total do empreendimento passa a ser de R$ 435.077.797,46 (quatrocentos e trinta e cinco milhões, setenta e sete mil,

setecentos e noventa e sete reais e quarenta e seus centavos), conforme a tabela, que segue.
FAZ SABER que, conforme decisão proferida em 01 de dezembro de 2015, nas fls 26.171/26.173 dos autos acima referidos, determinou-se a
AVALIAÇÃO
TOTAL
DOdiscriminados,
EMPREENDIMENTO:
retificação
dos itens
a seguir
do edital anteriormente publicado em referência:
BENSFábrica
ARRECADADOS
VALORES
9-L)
de Celulose: os equipamentos da fábrica
de celulose estão decrépitos, deteriorados, mutilados e obsoletos. Em razão disso, na
impossibilidade, por falta de documentação, de calcular o peso dos seus diversos componentes, conforme descrito no laudo avaliatório
Bens Imóveis c/ resp. Plantios
R$ 247.954.350,00
"Nobrecel
–
Fábrica
de
Celulose",
o
valor
residual
da
fábrica
deR$
celulose,
como um todo, é R$ 254.646,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil,
Ativos florestais (imóveis de terceiros)
1.104.276,67
seiscentos
quarenta e seisereais).
Máquinas,e Equipamentos
ativos fixos diversos
R$ 185.634.056,40
Assim,
valor total do empreendimento passa a ser de R$ R$
435.077.797,46
(quatrocentos e trinta e cinco milhões, setenta e sete mil,
Pontes oRolantes
223.520,42
setecentos
noventae eCavacos
sete reais
e quarenta e seus centavos), conforme
a161.593,97
tabela, que segue.
Sucata de eMadeira
Sobressalentes
R$
VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO (outubro/2015)
R$ 435.077.797,46
AVALIAÇÃO TOTAL DO EMPREENDIMENTO:
Mantendo-se inalterados todos os demais termos do referido item e todo o edital
BENS ARRECADADOS
VALORES
Fica a FALIDA, na pessoa do seu administrador judicial e terceiros interessados, INTIMADOS das designações supra, através da publicação
Bens EDITAL,
Imóveis c/caso
resp.não
Plantios
R$ 247.954.350,00
deste
sejam localizados para a intimação pessoal.
Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. “O
Ativos florestais (imóveis
de do
terceiros)
1.104.276,67
no estado
que se encontra, livre de ônus, todas as providências e despesas
empreendimento
constituído
conjunto de bens será vendido R$
Máquinas, Equipamentos e ativos fixos diversos
R$ 185.634.056,40
relativas à transferência dos imóveis, tais como ITBI, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes,
Pontes Rolantes
R$
223.520,42
correrão
por
conta
unicamente
do
arrematante”.
Será
o
edital,
afixado
e
publicado
na forma da lei. Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2015.
Sucata de Madeira e Cavacos Sobressalentes
R$
161.593,97

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO (outubro/2015)

R$ 435.077.797,46

Mantendo-se inalterados todos os demais termos do referido item e todo o edital

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO
À MARGEM
Fica a FALIDA, na pessoa do seu administrador
judicial e terceiros
interessados,DIREITA
INTIMADOS das designações supra, através da publicação

deste EDITAL, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. “O
empreendimento constituído do conjunto de bens será vendido no estado que se encontra, livre de ônus, todas as providências e despesas
relativas à transferência dos imóveis, tais como ITBI, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes,
correrão por conta unicamente do arrematante”. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Pindamonhangaba, 04 de novembro de 2015.

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

EDITAL DE CITAÇÃO DO EXECUTADO

EDITAL DE CITAÇÃO DO
EXECUTADO

EDITAL DE CITAÇÃO DO
EXECUTADO

Processo
Físico
nº:
051162988.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa
de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Requerido: Manuel Eugenio Junior

Processo
Físico
nº:
050042894.2013.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/
Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba
Executado: Valdir Aparecido Vidal

EDITAL DE CITAÇÃO,
COM PRAZO DE 30 DIAS.

EDITAL DE CITAÇÃO,
COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem
conhecimento do presente edital de
CITAÇÃO DO EXECUTADO ABAIXO
RELACIONADO,
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.

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

Executada: Manuel Eugenio Junior
Execução
Fiscal
nº:
051162988.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa
de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 08/01/2008 e outras
Nº da Inscrição no Registro da Dívida
Ativa: 36339 e outras
Valor da Dívida: R$ 785,57 – em
23/11/2010.

Executada: Valdir Aparecido Vidal
Execução
Fiscal
nº:
050042894.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal IPTU/ Imposto Predial e Territorial
Urbano
Data da Inscrição: 06/01/2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida
Ativa: 47376
Valor da Dívida: R$ 1.092,31 - em
12/11/2013.

NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Pindamonhangaba, aos 03 de
novembro de 2015.

NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Pindamonhangaba, aos 03 de
novembro 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

Processo Físico nº: 0511419-37.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Julio Cesar Martorelli
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 EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que,
por este Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que
lhe(s) move Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas
provenientes de ISS/ Imposto sobre Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s)
relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s)
mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro
teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção
monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados
bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Julio Cesar Martorelli
Execução Fiscal nº: 0511419-37.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 08/01/2008 e outras
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 29716 e outras
Valor da Dívida: R$ 2.285,79 - em 23/11/2010.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 03 de novembro
de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº: 0503483-58.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma
informação disponível >>
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Mario Sergio dos Santos
EDITAL DE CITAÇÃO,
COM PRAZO DE 30 DIAS
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). 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(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): Mario Sergio dos Santos
Documentos do(a) Executado(a):
Execução Fiscal nº: 0503483-58.2010.8.26.0445 - Proc. 1138/2010
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: 0009833, 0023160 e 0018776
Valor da Dívida: R$ 1.154,18

EDITAL DE CITAÇÃO DO EXECUTADO
Este documento foi liberado nos autos em 03/12/2015 às 15:55, é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA.
Este documento foi liberado nos autos em 03/12/2015 às 15:55, é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0000764-92.2012.8.26.0445 e código CD0000000UGBZ.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0000764-92.2012.8.26.0445 e código CD0000000UGBZ.

3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

8 de deZembRo de 2015

Processo Físico nº: 0509820-63.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Adair Ferreira de Oliveira
EDITAL DE CITAÇÃO,
COM PRAZO DE 30 DIAS.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de setembro
de 2015.

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

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DO EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, 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: Adair Ferreira de Oliveira
Execução Fiscal nº: 0509820-63.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 05/01/2009 e outras
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 24683 e outras
Valor da Dívida: R$ 1.316,69 - em 23/11/2010.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 03 de novembro
de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 29/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Geni dos Santos, proprietária do veículo com
placa CHD9087 a comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os débitos referentes
às evasões cometidas na praça de pedágio na Estrada do Atanázio, no período de setembro de 2014
a janeiro de 2015. Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justificar as evasões a partir do
dia 06/10/2015, data em que foi recebida a Notificação pelos Correios, conforme previsto no art. 6º
no Decreto Municipal 4802/2012.
MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 53/2015 – SFP
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Vanessa Chagas Abreu Rodrigues, proprietária
do veículo com placa DHO0921 a comparecer ao Setor de Fiscalização de Pedágio para quitar os
débitos referentes às evasões cometidas na praça de pedágio na Estrada do Atanázio, no período de
setembro de 2014 a fevereiro de 2015. Ressaltamos que o proprietário teve 5 dias para justificar as
evasões a partir do dia 06/10/2015, data em que foi recebida a Notificação pelos Correios, conforme
previsto no art. 6º no Decreto Municipal 4802/2012.

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº: 0011787-40.2009.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Requerente:
Municipio de Pindamonhangaba
Requerido:
Estacionamento Nossa Senhora do Bom Sucesso
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 Municipio de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes
de ISS/ Imposto sobre Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital,
por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de
05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos
encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e honorários
advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para
satisfação do débito.
Executada: Estacionamento Nossa Senhora do Bom Sucesso
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma
informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0011787-40.2009.8.26.0445 - Proc. 1198/2009
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 13/10/2009
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0035505, 0025699, 0030231 e 0033875
Valor da Dívida: R$ 1.790,55
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de setembro
de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

fls. 49

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS
Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Requerente:
Requerido:

1003947-49.2015.8.26.0445
Protesto - Medida Cautelar
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Araguaia Construtora Brasileira de Rodovias Sa

EDITAL PARA NOTIFICAÇÃO DE ARAGUAIA CONSTRUTORA BRASILEIRA DE
RODOVIAS S.A., COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DO PROTESTO
JUDICIAL PARA INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA, PROCESSO Nº
1003947-49.2015.8.26.0445, REGISTRADO SOB O NÚMERO DE ORDEM 1599/2015, QUE
LHE MOVE O MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
O Doutor HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da
Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc…

2 col x 13Cm altura
X R$ 5,00Cm coluna
COMUNICADO
ATIV COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA situada em Pindamonhangaba/SP, na
= R$ 130,00 cada inserção
Avenida Francisco Gustavo Teixeira, Nº 70 - Bairro Residencial Campo Alegre,
Inscrição Municipal n° 23870 e CNPJ n° 71.819.304/0002-04, comunica o extravio das
notas fiscais de serviço série “A” nº 212 e 213 em branco, autorização de nº 3831 de
23/08/2012.
3ª Vara CíVel
EDITAL DE CITAÇÃO DE SABURO YOSHIHARA – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da
Ação de Retificação de Registro Imobiliário, PROCESSO Nº 0004503-15.2008.8.26.0445
O MM Juiz de Direito da 3ª vara cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr.
Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Saburo Yoshihara e a todos quantos o presente virem ou conhecimento tiverem
e interessar possa, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, bem como os cônjuges e/
ou sucessores, que por este Juízo e 3º ofício Judicial se processam os termos e atos da Ação de
Retificação de Registro Imobiliário, ajuizada por Espólios de Olivar de Araújo e Arlinda dos Santos
Araújo, alegando em resumo, que pretendem que seja retificada a transcrição 4.954 do Livro 3-M
do Cartório de Registro de Imóveis de Pindamonhangaba, a fim de conter a correta descrição
da área, nos termos do levantamento planimétrico e memorial descritivo que acompanham a
Ação, juntamente com os demais documentos que comprovam a tese exposta na inicial. Estando
em termos, expede-se o presente edital para citação do supramencionado para, no prazo de 15
(quinze) dias, a fluir após o prazo de 30 dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos
28 de julho de 2015.

FAZ SABER à empresa ARAGUAIA CONSTRUTORA BRASILEIRA DE RODOVIAS S.A.,
inscrita no CNPJ/MF sob o número 59.603.134/0001-40, com sede na Avenida Presidente Café
Filho, n. 111, CEP 09961-420, Jardim Casa Grande, Diadema SP, que por este Juízo e Cartório
da 3ª Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba, tramitam os autos do Protesto Judicial para
Interrupção de Prescrição Tributária, Processo nº 1003947-49.2015.8.26.0445, registrado sob o
número de Ordem 1599/2015, que lhe move o Município de Pindamonhangaba, distribuído a esta
serventia em 28/09/2015, conforme petição inicial, para interromper a prescrição dos créditos
tributários - relativos ao exercício 2008 do IPTU dos lotes do imóvel denominado Loteamento
Residencial e Comercial Araguaia, localizado na Rua das Orquídeas, n.º 560, Moreira César,
situado no perímetro urbano da cidade, melhor descrito e caracterizado na escritura definitiva de
venda e compra datada de 19.12.2003 e devidamente registrada no Cartório de Registro de
Imóveis da Circunscrição Imobiliária de Pindamonhangaba, sob o n° 40.826, fl. 01 e 02, do Livro
de Registro Geral, conforme documentos inclusos aos autos. Deu-se à causa o valor de R$
48.000,00 em 28/09/2015. Nos mencionados autos foi determinada a sua NOTIFICAÇÃO dos
termos da petição inicial, acima resumidos, com o fim de interromper A PRESCRIÇÃO DOS
ALUDIDOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INTERROMPIDA, com base no inciso II do § único
do artigo 174 do Código Tributário Nacional cumulado com os artigos 867 e 870, incisos I e III,
ambos do Código de Processo Civil. E, para que chegue ao conhecimento do público em geral e
da empresa ARAGUAIA CONSTRUTORA BRASILEIRA DE RODOVIAS S.A., que não poderá
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei.
Nada mais. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
aos 11 de novembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CONSELhO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIêNCIA
DE PINDAMONhANGABA
Este documento foi liberado nos autos em 12/11/2015 às 15:49, é cópia do original assinado digitalmente por PRISCILA COUTO VIEIRA e HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 1003947-49.2015.8.26.0445 e código C6B919.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
3° VARA CÍVEL
Alcides Ramos Nogueira, 780, ., Real Ville - CEP 12421-010, Fone: (12)
3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

CONVOCAÇÃO PARA A POSSE - GESTÃO 2015/2017
Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba eleitos pela sociedade civil e indicados pelo
poder público, bem como pessoas simpatizantes e interessadas na defesa dos direitos
da pessoa com deficiência, convocados a comparecerem à sessão de posse, a saber’:
Dia: 10/12/2015
Horário: 10h (dez horas) Local: Auditório da Prefeitura Municipal
Pauta:
• Posse nova gestão
• Eleição de Diretoria
Andrea Campos Sales Martins
Presidente do CMPD

CONSELhO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO PARA A 11º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem à 11ª reunião ordinária de 2015, a realizar - se:
Dia: 09/12/2015
Horário: 8h30
Local: Auditório da Prefeitura Municipal
Pauta:
• Aprovação dos projetos de serviço de fortalecimento de vinculo de idosos do bairro Campinas
• Serviços de proteção básica e média complexidade para pessoas com
deficiência
• Serviço de acolhimento de família
• Outros assuntos pertinentes ao Conselho
Benedito Sérgio Irineu
Presidente do CMAS
Observação:
1. Os conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar a justificativa com antecedência para o email: cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

Pindamonhangaba
EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº: 0503193-43.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Claudemir de Oliveira e O
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. Encontrandose 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.

Tribuna do Norte
EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº: 0012781-68.2009.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma
informação disponível >>
Requerente: Município de Pindamonhangaba
Requerido: José Ribeiro da Cunha
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 Município de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas
provenientes de Assunto Principal do Processo << Nenhuma informação disponível
>>. 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): Claudemir de Oliveira e O
Documentos do(a) Executado(a):
Execução Fiscal nº: 0503193-43.2010.8.26.0445 - Proc. 848/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 25/10/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0010823, 0019180 e 0027249
Valor da Dívida: R$ 1.154,18

Executado(a): José Ribeiro da Cunha
Documentos do(a) Executado(a):
Execução Fiscal nº: 0012781-68.2009.8.26.0445 - Proc. 1589/2009
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma
informação disponível >>
Data da Inscrição: 23/11/2009
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3754382, 0011980 e 0000652
Valor da Dívida: R$ 3.573,67

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de setembro
de 2015.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 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

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0503543-31.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma
informação disponível >>
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Expedito Braz de Faria
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(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): Expedito Braz de Faria
Documentos do(a) Executado(a):
Execução Fiscal nº: 0503543-31.2010.8.26.0445 - Proc. 1198/2010
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: 0011046, 0010664 e 0004581
Valor da Dívida: R$ 1.047,75

Processo Físico nº: 0502444-89.2011.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Renato Teixeira e Outros
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. Encontrandose 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): Renato Teixeira e Outros
Documentos do(a) Executado(a):
Execução Fiscal nº: 0502444-89.2011.8.26.0445 - Proc. 1828/2011
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 12/12/2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4050222
Valor da Dívida: R$ 563,21

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de setembro de 2015.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 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 DAS EMPRESAS

EDITAL DE CITAÇÃO

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

0501871-51.2011.8.26.0445
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Arovale Equipamentos Industriais e Prestservicos
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. 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: Arovale Equipamentos Industriais e Prestservicos
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma
informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0501871-51.2011.8.26.0445 - Proc. 1247/2011
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 06/12/2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3996061
Valor da Dívida: R$ 899,62
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de setembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

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

0502454-36.2011.8.26.0445
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Umbelina Pereira Azeredo

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. Encontrandose 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): Umbelina Pereira Azeredo
Documentos do(a) Executado(a):
Execução Fiscal nº: 0502454-36.2011.8.26.0445 - Proc. 1838/2011
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 12/12/2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4049326
Valor da Dívida: R$ 757,68
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de setembro
de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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8 de deZembRo de 2015
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA- CEVS
Nº PROTOCOLO:
1012/15
DATA PROTOCOLO:
27/08/2015
Nº CEVS:
353800601-960000169-2-6 DATA DE VALIDADE:
26/11/2016
CNAE:
9602-5/02 ATIVIDADES ESTETICAS E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADO BELEZA
RAZÃO SOCIAL:
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA
CNPJ/CPF: 12.504.432/0001-19
ENDEREÇO: RUA DOS ANDRADAS
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESP. LEGAL:
IVETE APARECIDA DOS SANTOS
RESP. TÉCNICO:
CBO:
CONS. PROF.:

N°: 623
BAIRRO:
CENTRO
CEP: 12400-010
UF: SP
CPF: 042.615.578-51
CPF:
N º INSCR.:

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
27/08/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 26 de Novembro de 2015
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

Processo Físico nº: 0501990-12.2011.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma
informação disponível >>
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido:
Beatriz Machado
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(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): Beatriz Machado
Documentos do(a) Executado(a):
Execução Fiscal nº: 0501990-12.2011.8.26.0445 - Proc. 1368/2011
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma
informação disponível >>
Data da Inscrição: 06/12/2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4086458
Valor da Dívida: R$ 8.242,03
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de setembro
de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

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

0507171-28.2010.8.26.0445
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Carlos H Teixeira e Outros
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 IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano. 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: Carlos H Teixeira e Outros
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada << Nenhuma
informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0507171-28.2010.8.26.0445 - Proc. 4868/2010
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 08/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0019887, 0015389 e 0019345
Valor da Dívida: R$ 5.416,99
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de setembro
de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

173/15

Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
0600/15
DATA PROTOCOLO:
05/05/2015
Nº CEVS:
353800601863-000732-1-0 DATA DE VALIDADE:28/10/16
CNAE:
8630-5/03 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
ALEXANDRE MANSUR ABUD
CNPJ/CPF: 251.233.848-71
ENDEREÇO: EUA CORONEL JOSE FRANCISCO
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESP. LEGAL:
ALEXANDRE MANSSUR ABUD
RESP. TÉCNICO: ALEXANDRE MANSSUR ABUD
CBO:
CONS. PROF.: CRM

N°: 93
BAIRRO:
CENTRO
CEP: 12400-320
UF: SP
CPF: 251.233.848-71
CPF: 251.233.848-71
N º INSCR.: 103152

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
28/10/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 28 de outubro de 2015
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

174/15

Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
2212/14
DATA PROTOCOLO:
10/11/2014
Nº CEVS:
353800601472-000276-1-8 DATA DE VALIDADE:
20/10/2016
CNAE:
4729-6/99 ATIVIDADE COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO EM
GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIO NÃO ESPECIFICADO
ANTERIORMENTE
RAZÃO SOCIAL:
ALINE APARECIDA DA SILVA
CNPJ/CPF: 21083366/0001-41
ENDEREÇO: R AMADOR BUENO DA VEIGA
N°: 1952
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
SOCORRO
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12424-590
UF: SP
RESP. LEGAL:
ALINE APARECIDA DA SILVA
CPF: 199.204.808-86
RESP. TÉCNICO:
CPF:
CBO:
CONS. PROF.: N/A
N º INSCR.:

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
20/10/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 20 de outubro de 2015
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

175/15

Comunicado de
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
DEFERIMENTO:
Nº PROTOCOLO:
778/2015
DATA PROTOCOLO:
19/06/2015
Nº CEVS:
353800601-477-000081-1-7 DATA DE VALIDADE: 20/10/2016
CNAE:
4771-7/01, COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM
MANIPULAÇÃO DE FORMULAS
RAZÃO SOCIAL: AAS E SILVA DORGARIA - ME
CNPJ/CPF: 10.483.082/0001-26
ENDEREÇO: RUA JOSÉ INACIO
N°: 20
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
ARARETAMA
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP:
12423-300 UF: SP
RESP. LEGAL:
ANDREZA APARECIDA SILVA E SILVA
CPF:
301891988-26
RESP.TÉCNICO: JESSICA RAHEL GONÇALVES
CPF:32330902859
CBO:
CONS-PROF:CRF
N º INSCR.:56129

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
20/10/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 20 de outubro de 2015

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

EDITAL DE CITAÇÃO

172/15

176/15

Comunicado de DEFERIMENTO: CADASTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA- CEVS
Nº PROTOCOLO:
1010/2015
DATA PROTOCOLO:
27/08/2015
Nº CEVS:
353800601-960-000167-2-1 DATA DE VALIDADE:
26/11/2016
CNAE:
9602-5/01 ATIVIDADE CABELEIREIROS
RAZÃO SOCIAL:
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA
CNPJ/CPF: 12.504.432.0001-19
ENDEREÇO: RUA DOS ANDRADAS
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESP. LEGAL:
ALEXANDRE ALVES DE SOUZA
RESP. TÉCNICO: IVETE APARECIDA DOS SANTOS
CBO:
CONS. PROF.:

N°: 623
BAIRRO:
CENTRO
CEP: 12400-010
UF: SP
CPF: 06581320838
CPF: 04261557851
N º INSCR.:

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
26/11/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 25 de Novembro de 2015
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Maj. José dos Santos Moreira, 570 – Centro Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel.: (0XX12) 3644-5986
E-mail: visasaudepinda@yahoo.com.br

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

Comunicado de DEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
1239/15
DATA PROTOCOLO:
Nº CEVS:
353800601-863-000-543-1-3 DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/03 ATIVIDADE AMBULATORIAL RESTRITO A CONSULTA
RAZÃO SOCIAL:
ANTONIO JOSÉ BETTONI MOREIRA
CNPJ/CPF: 97810398849
ENDEREÇO: RUA FREDERIDO MACHADO
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
RESP. LEGAL:
ANTONIO JOSÉ BETTONI MOREIRA
RESP. TÉCNICO: ANTONIO JOSÉ BETTONI MOREIRA
CBO:
CONS. PROF.: CRM

177/15

29/10/2015
30/11/2016

N°: 294
BAIRRO:
CENTRO
CEP: 12410-040
UF: SP
CPF: 97810398849
CPF: 97810398849
N º INSCR.: 32000

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
30/11/2015, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 30 de Novembro de 2015

TERÇA-FEIRA

pindamonhangaba

8 de dezembro de 2015

esportes
Tribuna do Norte
secretaria de esportes premia
atletas do circuito corrida de rua
Os atletas de Pindamonhangaba e região comemoraram as
premiações do “Circuito Corrida
Pinda” de corrida de rua no último domingo (6). A Secretaria
de Juventude, Esportes e Lazer
realizou a última etapa em Moreira César. As largadas foram
ao lado do Cisas. A organização
entregou troféus para os classificados entre 1º e 3º lugares em
todas as categorias, da pré-mirim à veteraníssimo.
Além da corrida, a Secretaria
de Esportes também ofereceu
atividades recreativas aos moradores. As crianças fizeram atividades como brincar com pernas de pau, confecção de pipas,
tênis de mesa, pintura no rosto,
mudar o penteado com o cabelo fashion e ainda torcer pelos
atletas. Além disso, a data já se
tornou tradicional pela última
etapa do circuito e pela chegada
do Papai Noel ao Distrito. Este
é o terceiro ano seguido que as
duas comemorações acontecem
juntas.
Márcia Peniche, moradora
de Moreira César, parabenizou
a organização da Corrida e conta que estava muito entusiasmada em ver a neta correr pela
primeira vez. “Eu achei o evento
ótimo, muita gente aqui parti-

cipando, dá até vontade de sair
correndo também, estou com
mais de 70 anos e fiquei muito
com essa vontade, é bonito demais”.
Eugênio Rodrigues, 76 anos,
conta que este foi o terceiro
ano que participou do Circuito
Corrida de Rua. “Correr o que
corro é uma graça concedida
por Deus. Eu digo para todas as
pessoas que o importante é vir
participar, não importa o lugar
que pegue”.
Campeões das etapas
Isabela Silva de Assis, campeã da categoria Infantil, afirma
que a última etapa foi um pouco
mais complicada, por vir de um
período de treinamento mais
difícil. “No geral foi um circuito
bom, na terceira etapa fiquei em
segundo lugar, foi ‘no meio’ do
Enem, estava cansada. Gostei
bastante de meu circuito como
um todo”.
Maria Luciana Siqueira
Paula, campeã da categoria
Máster, agradece a Prefeitura de Pindamonhangaba pelo
evento porque incentiva as
crianças a fazer atividade física, agradece ainda o treinador
Emerson Iser Bem e os amigos.
Ela venceu as quatro etapas
em sua categoria e conta que

Nadadores coNquistam
medalhas No Paulista
e Na Federação
Jovens atletas da equipe de
natação de Pindamonhangaba
participaram de duas competições
no último fim de semana: Campeonato Paulista Petiz de Verão e
Festival Mirim da Federação Paulista. O time contou com atletas de
8 a 12 anos.
O Campeonato Paulista Petiz
de Verão foi realizado no SC Corinthians Paulista, em São Paulo,
no sábado (28) e domingo (29).
O Festival Mirim da Federação
Paulista ocorreu em Guaratinguetá, no sábado. Os campeonatos
contaram com cerca de 30 equipes
e os atletas de Pinda conquistaram medalhas.
Esses atletas treinam duas horas por dia, cinco dias por semana
no CE João Carlos de Oliveira
“João do Pulo”. Vários deles se
destacaram nas competições.
No Campeonato Paulista Petiz,
Nicolle Marcelle ficou em 3º lugar

nos 100 metros costas e 4º nos
100 metros crawl; Diego Santos
ficou em 4º nos 100 metros peito;
Tarcísio Alencar ficou em 6º nos
100 metros costas e 7º nos 100
metros crawl.
No Festival Mirim, os destaques foram: Lavínia Teixeira, que
conquistou seis medalhas, sendo
ouro nos 100 metros medley, 50
metros crawl, prata nos 50 metros
peito, prata e bronze nas provas
de revezamento e 4º lugar nos 50
metros borboleta; José Santana,
três medalhas, sendo bronze nos
25 metros costas, 25 peito e 6º
lugar nos 50 metros crawl; Victor
Hugo Cavalcante conquistou duas
pratas nos 50 metros peito e foi 6º
lugar nos 50 metros costas.
“É muito legal ver que tudo o
que fizemos no treino valeu a pena.
Foi muito gratificante trazer medalhas para Pinda”, conta Nicolle
Marcelle.
Divulgação

Nadadores conquistam medalhas no Paulista e na Federação

sempre incentivou as crianças
do circuito para que façam excelentes provas.
Robson Karlos de Oliveira
e Silva foi o campeão da categoria Adulto e acrescenta que

este evento é motivador para
toda a população, independentemente de nível. “Parabenizo
a organização pela preocupação com as crianças, por prezarem pela segurança delas.

Nesta última etapa, a canseira
bateu e foi onde cheguei em
segundo lugar, o bacana é que
mostra para todos que ninguém é imbatível, parabéns a
todos os atletas”.
Divulgação

Secretário de Esportes e subprefeito de Moreira César entregaram troféus aos vencedores
Divulgação

Niucéia falou sobre Preservação e Turismo Ambiental aos participantes

PiNda Pedalada oFerece atividade
Física e lazer à PoPulação
Ocorreu no último domingo (6) a “6ª Pinda Pedalada”, e os participantes foram em direção à Usina Isabel, no Ribeirão Grande. A chegada aconteceu
próximo à usina, onde os ciclistas e baikeiros foram
recepcionados pela proprietária de um restaurante
da região, que explanou aos participantes sobre preservação e turismo ambiental.
Rodrigo Junqueira da Silva Rosa, analista de
Controle de Qualidade, conta que foi para a pedalada com a Prefeitura pela primeira vez. “Para os ciclistas, quanto mais ‘surrado’ for o trajeto melhor é”,
brinca.
Jarbas Severino dos Santos, aposentado, tem 66
anos e marcou presença na 6ª Pedalada. “É a primeira vez que eu venho e gostei bastante, a organização
está de parabéns. Eu resolvi vir porque vi bastante
gente pedalando e decidi enfrentar esse desafio. Teve
carro com água, o pessoal serviu lanche para gen-

te, nota dez mesmo, merece mais nota, mas, como o
máximo é dez todos estão de parabéns, muito bom
mesmo”.
“Eu participei da primeira pedalada da Prefeitura e vim para a 6ª porque gosto muito de natureza.
É muito importante essa consciência de natureza,
integração, de saúde. A Prefeitura está de parabéns,
muito bem organizado. Só tenho que parabenizar,
porque está show. O pedal proporciona a integração
e a gente só leva experiência positiva”, comenta Ana
Carolina Bissoli, 36 anos, gerente de pizzaria.
O próximo evento é o Pedal Kids, dia 20, a
partir das 8h30. As crianças deverão estar acompanhadas com os pais ou responsáveis. O uso do
capacete é obrigatório a todos, para garantir
a segurança dos participantes. Esta atividade
acontecerá no Parque da Cidade e irá encerrar as
‘pedaladas’ de 2015.

