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Etore Bonini é reeleito presidente da Acip

CIDADE SEDIA EXPOSIÇÃO DE 
CARROS ANTIGOS NESTE DOMINGO

NOVO CURSO 
UNIVERSITÁRIO VISA 
DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL

O curso de Engenharia da 
Produção, novo na grade da fa-
culdade Anhanguera de Pinda-
monhangaba, tem o objetivo de 
atender a demanda empresarial 
do município e da região. De 
acordo com a direção da insti-
tuição, a modalidade é uma das 
que mais emprega no Vale do 
Paraíba por ser uma peça fun-
damental em indústrias de vá-
rios setores.

Os interessados em participar das aulas de Tai Chi de-
vem comparecer à Fazenda Nova Gokula neste sábado 
(23) e domingo (24). Dentre as características da moda-
lidade, classifi cada como terapia milenar chinesa, está a 
transferência de energia, que nasce nos pés, se desenvol-
ve pelas pernas, é direcionada pela cintura e chega às ex-
tremidades superiores. PÁGINA 6

SHOPPING OFERECE 
ATRAÇÕES PARA AS 
CRIANÇAS

FAMILIARES DE 
INTERNADOS EM 
HOSPITAIS TÊM 
SIDO VÍTIMAS DE 
NOVO GOLPE

O empresário Etore Boni-
ni foi reeleito presidente da 
Acip – Associação Comer-
cial e Industrial de Pinda-
monhangaba – na segunda-
feira (18). Bonini, da chapa 
Atitude, obteve 68% dos vo-
tos e superou Antonio Cozzi 
Júnior, da Modernidade, na 
primeira eleição da Associa-

ção em 45 anos de fundação. 
O presidente eleito des-

tacou a participação dos as-
sociados e disse que a ges-
tão 2016/2017 pretende dar 
continuidade aos trabalhos 
realizados nos últimos anos 
em prol do desenvolvimento 
do comércio do município.

O 3º Encontro de Colecio-
nadores de Autos Antigos do 
Shopping Pátio Pinda vai reunir 
dezenas de veículos de várias 
marcas e diferentes épocas, nes-
te domingo (24).

O evento, que é aberto ao pú-
blico, acontece das 9 às 16 horas 
e também contará com estande 
com minicarros, preparado pe-
los colecionadores das miniatu-
ras Hot Wheels.

Nova Gokula promove 
aulas gratuitas de 
terapia milenar chinesa

Presidente durante votação na segunda-feira (18)

Ford 1928 é um dos carros raros que serão expostos no estacionamento do shopping
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Nossa Terra  Nossa Terra  Nossa Terra  Nossa Terra  
(Juraci de Faria - escritora, poetisa e membro da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras)

NOSSA GENTE

No princípio, existia 
um sonho. O sonho de 
João de Deus de ter a fl o-
resta estampada na pare-
de de sua sala. A fl oresta 
estava invisível, escondida 
debaixo do tecido de uma 
gigantesca tela de 3 me-
tros de comprimento por 
3 metros de largura e o es-
pírito da fl oresta pairava 
sob o sonho. 

E Deus soprou sobre os 
olhos de Judith a fl oresta 
e seus encantos. E Deus 
soprou sobre as mãos de 
Judith a maestria dos pin-
céis e suas cores. E Deus 
soprou sobre a alma de 
Judith a poesia que deve-
ria habitar o sonho daque-
la fl oresta.

No primeiro dia, Judith 
pintou a árvore mãe, ma-
jestosa, no lado direito da 
tela. Das raízes à copa, ela 
foi crescendo e, no topo de 
seu mais alto galho, um 
macaco apareceu. Seus 
olhos eram mágicos como 
os olhos de Deus. Sentine-
las que tudo enxergam: o 
presente, o passado e tudo 
o que está à sua frente, à 
direita e à esquerda. É o 
guardião da fl oresta de 
João.

Outras árvores foram 
nascendo, aqui e acolá, 
crescendo e ocupando o 
cenário, bem próximas 
umas das outras, enlaça-

A POESIA DA FLORESTA
(Leitura de uma obra de Judith Ribeiro de Carvalho)  

das como árvores-irmãs. 
Os pássaros com suas 

cores e sua alegria foram 
chegando com o desabro-
char das fl ores e a doçu-
ra dos frutos: o casal de 
araras azuis, o tucano, o 
gavião rei, a saíra de sete 
cores, o bem-te-vi, o tiê-
sangue, os beija-flores... 
A floresta neles voava. 
A floresta neles cantava. 
A floresta tecia ninhos 
invisíveis para que eles 

habitassem toda eterni-
dade.

Orquídeas e bromélias 
também foram se abrindo 
na copa das árvores. Os 
suinãs fl oresceram a gosto 
de Deus, no canto esquer-
do da fl oresta e suas fl ores 
salpicavam de vermelho 
o espaço das bananeiras 
e dos pequeninos arbus-
tos que foram ocupando 
o chão, rastejando entre 
os troncos e além do ho-

rizonte. Nas fl ores e nos 
matos, a fl oresta desabro-
chava, a fl oresta pulsava 
seiva, sabedoria e graça!

E a noite chegou com 
a onça pintada no pri-
meiro plano. Luz na es-
curidão. Escuridão na luz 
do pequeno tatu que saiu 
da toca por um instante e 
pra toca retornou nos seus 
passos sonolentos, em 
busca de proteção. 

Perigo. 
A fl oresta clama.
Devastação. Fogo. Nu-

vens em corredeira de 
chuva.  

Ameaças ferozes à har-
monia da fauna e da fl ora, 
dos rios e das matas, da 
fl oresta e do cosmo. 

Em sua singela contri-
buição, a pomba da paz 
ouve o clamor da nature-
za e pousa seus pés sobre 
o chão do sonho que teve 
a força de existir: a fl ores-
ta imaginária e todos os 
homens da fl oresta e fora 
dela! 

Na fl oresta de João, a 
poesia que Deus soprou 
sobre as mãos de Judith, 
este carvalho de folhas 
azuis celeste, invisível no 
meio da mata, nascido à 
beira de um riacho cris-
talino que jorra arte e po-
esia desde o primeiro dia 
que Judith abriu os olhos 
sobre a criação!

‘Poesia da Floresta’, de  Judith Ribeiro de Carvalho

Quando uma pessoa reclama de que a maior 
parte dos brasileiros não têm acesso a produ-
tos e serviços, normalmente se trata de um jul-

gamento premeditado e sem embasamento estatístico.
A ‘acusação’ contra o sistema público virou senso co-

mum. Criticar, reclamar e cobrar são exempos de ver-
bos que se difundem de maneira espantosa dentro da 
cabeça das pessoas ao redor do país.

Muitas vezes, quem faz a cobrança tem razão, porém 
em grande parte das situações o que falta é informação.

Aliás, esta ‘informação’, muitas vezes, não cai no colo 
– ela tem que ser buscada.

Neste incessante e constante julgamento das ações 
públicas, as pessoas se esquecem de ler jornais, ouvir 
rádio, assistir jornais televisivos, buscar notícias na in-
ternet e outros meios. A maneira mais notória de se in-
formar sobre algo é utilizando as velhas frases: “Fiquei 
sabendo”, “estão dizendo”, “fulano está falando”... pois 
bem, um monte de palavras ao vento e nada de concre-
to. Os ouvidos parecem captar ondas de reclamação, 
mas o que falta é atitude.

Ontem, por exemplo, a igreja Matriz de Pindamo-
nhangaba celebrou uma missa inaugural da chegada ao 
município dos trabalhos do Grupo Esperança Viva, que 
atua como orientador às pessoas e famílias de quem é 
dependente químico, seja por drogas ou álcool.

A partir do dia 27 de janeiro, todas as quartas-fei-
ras, das 19h30 às 21 horas, haverá encontro no Centro 
Pastoral (atrás do antigo Fórum). Mas só está sabendo 
disso quem leu os jornais, a internet ou ouviu o rádio. 
Este é um simples exemplo do descaso brasileiro com a 
informação.

Aliás, cabe ressaltar que em todo o país, apenas 22 
mil pessoas buscaram o serviço da Central de Atendi-
mento sobre Drogas em 2015. A Central funciona 24 
horas por dia, inclusive nos fi nais de semana e feriados 
e as ligações são gratuitas.

O dado é quase irrelevante a se considerar o número 
de brasileiros que possuem problemas com substâncias 
químicas.

O interessante no serviço, além de ser gratuito, é que 
prestar um 'socorro' de qualidade, desenvolvido com 
um método que personaliza os atendimentos depen-
dendo de quem está ligando.

“Por exemplo, caso seja um adolescente que con-
sumiu drogas pela primeira vez é adotado um tipo de 
procedimento. Se for uma mãe desesperada em ajudar 
o fi lho, a abordagem é outra”, explica a coordenadora do 
serviço, Helena Barros.

A coordenação conta com consultores, capacitados 
na área da saúde, que estão disponíveis para responder 
dúvidas, orientar e informar à população brasileira so-
bre drogas.

No Ligue 132, os consultores recebem demanda de 
diversos tipos de substâncias psicoativas. Em 2015, as 
drogas mais questionadas foram álcool e cocaína.

Em relação aos atendimentos envolvendo álcool 
e cocaína é importante destacar sobre os prejuízos de 
usar essas duas substâncias ao mesmo tempo, pois há 
um risco maior de overdose. “Aqueles que usam ape-
nas o álcool, os nossos atendimentos visam mostrar que 
essa substância é tão prejudicial quanto outras drogas”, 
relata a supervisora do call center, Adriane Rohden.

As fi ssuras e as recaídas são os casos mais difíceis. 
“Nos momentos de fi ssura, o consultor faz um atendi-
mento acolhedor orientando o usuário que esse é um 
período de grande vontade de usar, mas que após al-
guns minutos irá passar”, afi rma a supervisora. Muitos 
usuários ligam para o serviço a fi m de diminuir a vonta-
de, como uma estratégia.

Outra situação delicada é a recaída, pois quem liga 
sente-se muito culpado e julgado pelas pessoas. No Li-
gue 132, orienta-se que a recaída faz parte do processo, 
como um aprendizado.

A central avançou no atendimento realizando um 
acompanhamento sistemático. Por isso, a pessoa que 
deseja participar desse tipo de serviço recebe um nú-
mero de protocolo permitindo a continuação do atendi-
mento em outra data – uma espécie de psicólogo para o 
dependente e seus familiares.

Vale a pena conhecer e utilizar o serviço se você está 
passando por situação similar ou possui alguém em sua 
família ou grupo de amigos.

ANHANGUERA ABRE INSCRIÇÕES PARA MINICURSO DE FÉRIAS

Curso de cabeleireiro está 
com turmas abertas no SOS  

Essencial, porém desconhecido

Central de Atendimento 
sobre Drogas ajuda 
familiares e usuários

O SOS – Serviço de 
Obras Sociais de Pindamo-
nhangaba está com inscri-
ções abertas para o curso 
completo de cabeleireiro. 
Durante as aulas serão tra-
balhadas diversas técnicas 
como corte, tratamento 
dos fi os, penteados, tintu-
ra, refl exos, luzes e alisa-
mento. 

O curso tem duração de 
nove meses com duas tur-
mas: terças e quintas-fei-
ras - manhã - das 9 horas 
ao meio dia; à tarde, das 
16h30 às 19 horas. 

Inscrições no SOS no 
endereço rua Dr. Fre-
derico Machado, 270. 
Informações pelos te-
lefones 3642-2787  ou  
3642-3023.

A Faculdade Anhan-
guera está com matrícu-
las abertas para cursos 
profi ssionalizantes na 
unidade de Pindamo-
nhangaba. As aulas se-
rão de aproximadamen-
te três horas nos dias 1º, 

2 e 3 de fevereiro. O ob-
jetivo é capacitar pesso-
as em busca de atualiza-
ção profi ssional e novos 
conhecimentos. 

Os cursos oferecidos 
são: A atuação do assis-
tente social no sistema 

prisional; O que o mer-
cado espera de você?; 
Noções de Análises de 
Desenvolvimento de 
Sistema; Oficina de 
brinquedos pedagógi-
cos; Preparação para 
concursos - licencia-

turas; Técnicas de 
vendas e marketing 
pessoal.

As inscrições po-
dem ser feitas pelo site: 
www.cursosdeveraoae-
du.com.br ou no DCA/ 
Secretaria da unidade.
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cidade 
Universidade lança novo 
curso de graduação para 
atender demanda da região

Associação Comercial elege presidência

Polícia Civil 
alerta para 
crimes 
cometidos 
aos familiares 
de internados 
em hospitais

Os agentes de Pindamo-
nhangaba alertam para um 
golpe que criminosos estão 
aplicando a familiares de 
pacientes nos hospitais. 
Eles ligam às famílias do 
internado passando-se por 
representantes da institui-
ção e pedem dinheiro para 
os gastos com o paciente.

De acordo com o delega-
do titular do 1º Distrito Po-
licial de Pindamonhangaba, 
Vicente Lagioto, o bandido 
diz que precisa de uma 
quantia para um tratamen-
to, mas trata-se de golpe. 
Ainda segundo o delegado, 
há registros de telefone 
com o DDD 65, referente 
ao Estado de Mato Gros-
so. Para ele “como alguém 
pode conseguir informações 
do internado?”. A polícia diz 
que são crimes já pratica-
dos ganhando uma “nova 
roupagem”, além de infor-
mações que os familiares 
postam nas redes sociais. 

A polícia orienta quem 
receber ligações simila-
res, não efetuar qualquer 
pagamento e procurar o 
hospital. Para aqueles que 
foram vítimas do golpe, é 
recomendável que procu-
re a delegacia para que os 
criminosos sejam identifi-
cados. 

PinDA sE PrEPArA PArA rECEbEr MAis juDOCAs PArA trEinAMEntO

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

A Anhanguera de Pindamo-
nhangaba vai oferecer, a partir 
deste semestre, a nova gradu-
ação em engenharia da Produ-
ção. o curso está com inscrições 
abertas e tem o objetivo de aten-
der à demanda da cidade e da 
região por esse profissional.

 “O novo curso visa colaborar 
para o desenvolvimento de Pin-
damonhangaba. A instituição 
tem acompanhado o crescimen-
to da necessidade de engenhei-
ros e traz a graduação para aten-
der as demandas do mercado de 
trabalho com profissionais qua-
lificados”, afirma Ana Teresa 
Rosa, diretora da faculdade.

De acordo com ela, o enge-
nheiro de produção é peça funda-
mental em indústrias e empresas 
de todos os setores. O profissio-
nal gerencia recursos da empre-
sa com o objetivo de aumentar 
sua produtividade e rentabilida-
de. sua formação associa conhe-
cimentos de engenharia, técnicas 
de administração e fundamentos 
de economia, preparando-o para 
adotar procedimentos e méto-

Laboratório de Engenharia de Produção da Anhanguera

dos que racionalizam o trabalho, 
aperfeiçoam técnicas de produ-
ção e ordenam as atividades da 
organização. 

Esse profissional é respon-
sável por projetar, implantar e 
buscar melhorias nos sistemas 

integrados de produção de bens e 
serviços. Por atuar como elo entre 
os setores técnicos e administrati-
vos, seu campo de trabalho ultra-
passa os limites da indústria.

o curso proporciona forma-
ção nas áreas de administração, 

economia e engenharia, com 
foco na gestão e controle da pro-
dução. 

As inscrições para o vestibu-
lar estão abertas e podem ser 
realizadas pelo portal www.ves-
tibulares.br.

Após 45 anos de funda-
ção, a Acip – Associação 
Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba – reali-
zou sua primeira eleição.

Cento e três associados 
exerceram o direito à demo-
cracia e depositaram seus 
votos na urna, dando a pre-
sidência, novamente, ao em-
presário Etore Bonini, que 
com 70 votos, segue mais um 
mandato de dois anos, para 
o biênio 2016/2017.

Na disputa duas chapas: 
Atitude e Modernidade. A 
votação aconteceu no audi-
tório da Acip com a presença 
de integrantes das duas 
chapas. Ao final da dispu-
ta, o empresário Antonio 
Cozzi Júnior, candidato pela 
chapa Modernidade, salien-
tou aos presentes que estava 
à disposição do presidente 
eleito para contribuir para 
o trabalho realizado pela 

diretoria eleita. O presidente 
eleito Etore Bonini, agra-
deceu a presença de todos, 
principalmente, ao candida-
to da chapa Modernidade, 
ressaltando a importância 
do evento. “Estamos felizes 
com o resultado e, muito 
mais, pela participação dos 
associados. Queria também 
agradecer a todos da chapa 
Modernidade. Qualquer que 
fosse o resultado seria em 
prol do crescimento da Acip, 
dessa forma a diretoria elei-
ta está aberta a sugestão”, 
ressaltou. 

O presidente eleito, 
afirmou ainda que a direto-
ria vai dar continuidade ao 
trabalho iniciado no biênio 
anterior e dará início a no-
vos projetos, sempre no sen-
tido de oferecer um excelente 
atendimento ao associado, 
promovendo a indústria, o 
comércio e o setor de serviço.

DirEtOriA

Presidente - etore bonini
1º Vice Presidente - Thiago alves derrico
2º Vice Presidente - douglas Torres Louza
1º Secretário- acília aparecida César Lourenço
2º Secretário - Carlos marcelo César
1º Tesoureiro - Luiz ramos Pera
2º Tesoureiro - Carlos alberto Camilo
diretor Social - josé antonio goulart rodrigues
diretor de Patrimônio - marcelo aparecido guerrero
1º diretor de SCPC - elisabete aparecida dos Santos
2º diretor de SCPC Vilma antonia Leite Pinto

COnsELHO DELibErAtiVO:

Conselheiro - nivaldo balarin
Conselheiro - josé Tadeu junho de araújo
Conselheiro - daniel machado dos reis
Conselheiro - josé renato Couppê Schmidt
Conselheiro - mauro rogério de almeida
Conselheiro - Carlos alberto da Silva
Conselheiro - Luis otávio Palhari
Conselheiro - alexandre josé balarin 
Conselheiro - roberto de Souza Costa
Conselheiro - joaquim Carlos Simões de araújo
Conselheiro - josé Francisco ruzene 
Suplente - mauricio Pereira Tineo
Suplente - Paulo henrique goulart rodrigues
Suplente - hamilton Vieira Pires
Suplente - Francisco roberto martins
Suplente - Carlos Francisco Pupio marcondes
Suplente - edmar gomes de PaulaPresidente Etore bonini

AiAndrA Alves MAriAno
* * *

Após sediar o Treinamento 
de Campo Internacional entre as 
seleções brasileiras de base, da 
Rússia e do Azerbaijão, que reu-
niu cerca de 100 judocas no mu-
nicípio, Pindamonhangaba já está 
preparada para receber uma nova 
delegação de atletas. Desta vez, 
será sede do Treinamento da Se-
leção dos Jogos Escolares da Ju-
ventude. 

Com o objetivo de ter um traba-
lho mais efetivo junto à classe Sub 
15 já de olho no Mundial Sub 18 de 
2017 e nos Jogos Olímpicos da Ju-
ventude Buenos Aires 2018, a CBJ 
- Confederação Brasileira de Judô, 
em parceria com o CoB - Comitê 
Olímpico do Brasil, está organi-

zando um treinamento de campo 
com os destaques dos Jogos Esco-
lares da Juventude Fortaleza 2015 
– etapa de 12 a 14 anos. 

Além dos treinadores da equi-
pe juvenil, também estará pre-
sente ao TC a técnica Yuko Fujii, 
japonesa contratada para aprimo-
rar os fundamentos dos judocas 
brasileiros. As atividades serão 
realizadas a partir deste domingo 
(24) e seguem até o dia 29, no Ho-
tel Colonial Plaza.

“Para os treinadores o objetivo 
é alinhar o trabalho de formação 
que é feito nos estados  com o que 
a seleção precisa e faz. Já para os 
judocas que estão em fase de de-
finição sobre a continuidade ou 
não na carreira de atletas, o trei-
namento será importante pelo 

trabalho técnico que será realiza-
do. É essa evolução que queremos 
em todas as áreas”, disse Marcelo 
Theotônio, gestor das equipes de 
base. 

A escolha dos nomes seguiu 
dois critérios: campeão e vice de 
cada uma das oito categorias dis-
putadas durante o evento na capi-
tal cearense, tanto no masculino 
quanto no feminino, foram con-
vocados para formar a chamada 
“seleção de judô dos Jogos Esco-
lares”. Além deles, foram convi-
dados outros 32 judocas observa-
dos pelo técnico Douglas Potrich, 
da seleção Sub 18, e por Matheus 
Theotônio, supervisor das equi-
pes de base da CBJ. Dezesseis 
treinadores completam a lista dos 
participantes no evento.Equipe treinando na cidade

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Delegado Vicente Lagioto

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

Divisão De ComuniCação
Chefe da divisão de ComuniCação: Robson Luís monteiRo (mtb 18.021) - (12) 3644-2275 - imprensa@Camarapinda.sp.gov.br

assistente de imprensa parlamentar: Luiz CaRLos Pinto (mtb 32.783) - (12) 3644-2279 - ComuniCaCao@Camarapinda.sp.gov.br

Fale com o Vereador Cal
Gabinete - telefones: (12) 3644-2267 ou 3644-2268

e-mail:cal@camarapinda.sp.gov.br
facebook:vereadorcal

Fale com o vereador Magrão:
Gabinete Tels. (12) 3644-2263 ou 3644-2264

e-mail: vereadormagrao@camarapinda.sp.gov.br
Facebook: Carlos Moura Magrão

Fale com o Vereador Janio Lerario
Telefones: (12) 3644-2251 e 3644-2252

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

Fale com o Vereador Felipe César – FC
E-mail: felipecesar@camarapinda.sp.gov.br
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Fale com o vereador Professor Eric
professoreric@camarapinda.sp.gov.br

gabinete: 3644-2269 ou 3644-2270.
facebook : Professor Eric

Fale com o vereador Toninho da Farmácia
Gabinete: 3644-2259 / 3644-2260

toninhodafarmacia@camarapinda.sp.gov.br
www.facebook.com/verpindatoninhodafarmacia
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Vereador Toninho da Farmácia 

O vereador Professor 
Eric (PR) e os moradores 
do bairro Laerte Assump-
ção, no Distrito de Moreira 
César, estão comemorando 
mais uma conquista:  a 
entrega do Centro Educa-
cional Municipal do bairro. 
Por meio do requerimento 
nº 121/2013, endereçado 
ao Prefeito, ao Subprefeito 
do Distrito e à Secretaria 
de Obras e Serviços, o 
vereador havia solicitado 
a construção do Centro 
Educacional Municipal,  
sendo que o documento foi 
aprovado no plenário da 
Câmara por unanimidade. 
Ele também é o autor do 
Projeto de Lei nº 173/2014 
que denominou o novo 
Centro de “Fátima Campos 
Resende de Oliveira”. O 
Espaço educacional está 
loca l i zado  na  aven ida 
Manoel Teixeira de Souza, 
501 e tem uma área cons-
truída de 368,30m² com 
dependências para copa, 
área de serviço, vestiário, 
salão principal com palco, 
sala de depósito, arquivo, 
dois sanitários e sala mul-
tiúso e ainda conta com 
estacionamento com piso 
intertravado, iluminação 

Autor do Projeto de Lei 
nº 116/2009, que previa a 
redução de idade de 65 anos 
para 60 anos para isenção da 
tarifa do transporte público 
do município, o vereador 
Toninho da Farmácia (PDT) 
está reiterando sua posição de 
apoio e defendendo a medida 
para benefício dos idosos. 

Na ocasião, o projeto foi 
aprovado pela Câmara, mas 
vetado pelo prefeito. Diversos 
municípios da região, como 
Taubaté já adotaram esta 
medida, beneficiando uma 
grande parcela da população 
que necessita se deslocar pela 
cidade e, muitas vezes, não 
possui recursos para arcar com 
os custos da passagem.

Toninho da Farmácia vai 
encaminhar novamente ao 
prefeito um requerimento 
solicitando estudos visando 
a implantação da gratuidade 
para pessoas acima de 60 anos. 
“Essa é uma medida que vai 
beneficiar principalmente a 
população mais carente que 
não possui recursos para arcar 
com os custos das passagens 

Toninho da Farmácia 
defende gratuidade no 
transporte coletivo para 
pessoas acima de 60 anos

dos transportes coletivos. 
Contamos com a sensibilidade 
do atual prefeito, no sentido 
de atender esta solicitação tão 
importante para a comuni-
dade de Pindamonhangaba”, 
disse o vereador Toninho da 
Farmácia.

Tarifa do
Transporte Público
O vereador Toninho da 

Farmácia declara seu apoio a 
luta pelo não reajuste da tarifa 
de ônibus em nosso município. 
De acordo com o parlamentar, 
vários municípios da região já 
reajustaram as tarifas e, em 
alguns casos, com valores aci-
ma da inflação. O parlamentar 
solicita ao Prefeito que estude 
uma forma de não penalizar a 
população com um reajuste da 
tarifa de ônibus num momento 
de crise econômica e de altas 
taxas de desemprego. 

Que o vereador Toninho 
da Farmácia é o autor do 

Projeto de Lei nº 116/2009, 
que previa a redução de 
idade de 65 anos para 60 
anos para isenção da tari-
fa do transporte público. 
Na ocasião, o projeto foi 
aprovado pela Câmara, 

mas vetado pelo prefeito. 

Professor Eric 
participa da entrega 
do Centro Educacional 
no Laerte Assumpção

Novo Órgão deve abrir espaço para

iNformação e lazer aos moradores do 
distrito de moreira César

com postes, muro e grade 
na frente do prédio.

A construção de um 
Centro Educacional Mu-
nicipal  no Residencia l 
Laerte Assumpção trará 
maior entretenimento e 
lazer aos moradores, pois 
o vereador Professor Eric 
v e m  a c o m p a n h a n d o  o  
crescimento expressivo 
da população do bairro e 
tem visto a necessidade de 
um local apropriado para a 
população se reunir.

O vereador Professor 
Eric aproveitou a oportu-
nidade para reforçar o pe-
dido de construção de uma 
Quadra Poliesportiva para 
o bairro, uma vez que ele já 
havia feito esta reivindica-
ção através do requerimento 
nº 128/2013. O vereador 
Professor Eric alegou que 
“o Laerte Assumpção é o 
único bairro do Distrito que 
ainda não conta com esse be-
nefício”. Para o vereador, o 
esporte e o lazer trazem para 
a população uma vida mais 
saudável. “Estamos lutando 
muito para conquistarmos 
melhorias e benefícios para 
o Distrito de Moreira César 
e nossa cidade”, enfatizou 
o vereador Professor Eric.

O vereador José Carlos 
Gomes – Cal (PTB) parabeniza 
o Poder Executivo, através das 
Secretarias de Obras e Educação, 
pelas obras de construção das 
creches que estão sendo con-
cluídas no Distrito de Moreira 
César. As novas creches estão 
sendo feitas no centro de Moreira 
César, nos bairros Azeredo e 
Liberdade e, também, que está 
pronta no Residencial Lessa. 
Todas estão próximas de serem 
inauguradas pela Prefeitura.

Por esta razão, o vereador 
Cal está solicitando ao Prefeito 
Vito Ardito que estude junto aos 
departamentos competentes do 
município, o mais rápido pos-
sível, uma forma que permita a 

Após receber inúmeras 
solicitações dos moradores 
do bairro Campo Alegre, em 
Pindamonhangaba, sobre um 
buraco no meio da rua Gui-
lherme José Gama Pestana, 
o 1º secretário da Câmara, 
vereador Janio Ardito Lerario 
(PSDB) entrou em contato 
com a Secretaria de Obras e 
Serviços do município para 
que o problema “seja resolvi-
do o mais depressa possível”.

O parlamentar esclarece 
que os moradores do local 
demonstraram preocupação, 
pois além da insegurança, ele 
está dificultando o trânsito 
na região.

O Presidente da Câmara, 
Vereador Felipe César – FC 
(PMDB), está propondo ao 
Poder Executivo a criação de 
um Distrito para Pequenos e 
Médios Empresários de Pin-
damonhangaba. Atualmen-
te, os empreendedores da 
cidade pagam altos aluguéis, 
inviabilizando seu trabalho. 
A sugestão do Vereador é 
que a Administração reali-
ze estudos para viabilizar 
este Distrito Empresarial, 
exclusivamente para be-
neficiar o empresariado do 
município nas áreas de funi-
laria, mecânica, serralheria, 
carpintaria, oficinas entre 
outras. “Queremos propor-
cionar ao pequeno e médio 
empresário, condições de 
atender nossa população 
com condições favoráveis 
ao seu empreendimento”, 
destaca o Presidente, Vere-
ador Felipe César.

RODOVIÁRIA
NA DUTRA E
TERMINAL EM
MOREIRA CÉSAR
O Vereador Felipe César 

– FC solicita ao Prefeito a 
realização de estudos para 
viabilizar a construção de 
uma rodoviária interestadu-
al às margens da Rodovia 
Presidente Dutra e de um 

PRESIDENTE FELIPE 
CÉSAR – FC LUTA
PELA CRIAÇÃO DE 
DISTRITO EMPRESARIAL

objetivo é implaNtar um espaço

para os pequeNos e médios

empresários de piNdamoNhaNgaba

terminal de ônibus no Distri-
to de Moreira César. Em sua 
justificativa, o parlamentar 
alega que a atual rodoviá-
ria, construída há mais de 
30 anos, é pequena e não 
comporta a entrada de mais 
empresas com novas linhas 
de ônibus. A construção de 
uma outra, mais moderna, 
com mais guichês e plata-
formas, à beira da Via Dutra, 
vai proporcionar que novas 
empresas sejam implantadas 
e novas linhas passem a ser 
atendidas, permitindo que 
Pindamonhangaba tenha 
ligações com outras cidades 
e capitais do país. “Nosso 
município cresce a cada dia 
e a Dutra está cada vez mais 
próxima. Desta forma, uma 
rodoviária às margens desta 
rodovia, vai facilitar novas 
linhas e novas empresas”.

Já a construção de um 
Terminal em Moreira César 
beneficiaria a comunidade 
daquela região da cidade, 
que possui uma população 
maior que muitas cidades da 
RM Vale. “Os moradores dos 
bairros do Distrito teriam 
mais segurança, conforto, 
comodidade e tranquilidade 
para usar os coletivos da ci-
dade”, observou o Vereador 
Felipe César.

Atendendo pedido de 
moradores, Janio Lerario
quer fechamento de buraco
em rua do Campo Alegre

ComuNidade teme que buraCo possa Causar

aCideNtes e ferimeNtos graves em pessoas do bairro 

Para o vereador Janio 
Lerario, quanto mais rápido 
for a solução do problema, 
ou seja, o tapamento do bu-
raco, mais segurança terão 
os motoristas e pedestres 
que utilizam esta via públi-
ca. “O problema do buraco 
é sério e as reclamações dos 
moradores são procedentes. 
Por isso, entrei em contato 
com a Secretaria de Obras 
para que seja feito o urgente 
reparo na rua Guilherme 
José Gama Pestana. Não 
podemos brincar com a 
segurança da comunidade”, 
declarou o vereador Janio  
Ardito Lerario.

Vereador Janio Lerario quer, com urgência,  o TapamenTo do buraco na rua 
guiLherme José gama pesTana, no campo aLegre

Município constrói novas 
creches em Moreira César 
e vereador Cal parabeniza 
Executivo por melhorias

Novos espaços eduCaCioNais estão seNdo 
feitas No CeNtro de moreira César

e Nos bairros azeredo e liberdade

contratação de funcionários para 
a abertura e o funcionamento 
destas creches visando atender 
as famílias de Pindamonhangaba 
– que estão na fila de espera – e 
que poderão deixar seus filhos 
com segurança, para suas ativi-
dades profissionais.

Cal frisa, ainda, que além 
dessas que estão praticamente 
prontas, o Executivo já abriu 
“Concorrência Pública” para 
contratação de empresa espe-
cializada com fornecimento 
de material e mão de obra para 
construção de mais creches nos 
bairros Maricá, Mantiqueira, 
Parque das Palmeiras, Crispim, 
Loteamento Arco Iris e centro 
de Pindamonhangaba.

À esquerda, a creche do cenTro 
de moreira césar; abaixo, a 
noVa creche do azeredo 

acima, a creche que esTá sendo 
FinaLizada no Liberdade e À direiTa, 

a creche do residenciaL Lessa

Preocupado com a falta de se-
gurança, o vereador Carlos Edu-
ardo de Moura - Magrão (PPS) 
vai reiterar na primeira sessão 
ordinária de 2016, prevista para 
o dia 25 de janeiro, a solicitação 
ao Executivo para instalação de 
câmeras de monitoramento em 
Pindamonhangaba para inibir a 
prática de delitos, como furtos 
de veículos, tráfico de drogas, 
proteção ao patrimônio públi-
co, furtos de lojas, latrocínios 
e roubos. 

Em 2013, ele havia protoco-
lado os requerimentos números 
158, 1.349 e 2.995 reivindicando 
este beneficio para a população. 
Em 2014, reiterou o pedido 
através do requerimento nº 
2.077/2014 e em 2015, por meio 
do requerimento nº 1337/2015, 
reforçou o pedido pela 4ª vez, 
requerendo providências ao 
Poder Executivo para instalação 
do sistema integrado de monito-
ramento, com portais em pontos 
estratégicos visando a melhoria 
da qualidade dos serviços de se-
gurança do município e combate 
a criminalidade.

Logo no início de seu man-

Magrão sugere implantação 
de monitoramento por 
câmeras em Pindamonhangaba

“vereador pleiteia o

esquema de seguraNça desde 2013”

dato, em 2013, Magrão conheceu 
as instalações do COI - Centro 
de Operação e Inteligência - de 
Indaiatuba/SP, considerado a 
referência no Brasil e no exterior. 
As câmeras foram instaladas em 
2008 e, entre os anos de 2008 e 
2012,  o furto de veículos caiu 
70,1% fazendo o COI chamar a 
atenção pelo número expressivo 
na diminuição deste crime.  “Fi-
quei impressionado ao conhecer 
as instalações do COI de Indaia-
tuba. Uma estrutura de dar inve-
ja. Todos estão empenhados em 
combater a criminalidade com 
o apoio dos cidadãos”, afirmou. 

O vereador Magrão enfatiza 
que continuará lutando para ver 
implantado esse sistema que, 
comprovadamente, além de me-
lhorar a segurança é um grande 
aliado da polícia no combate aos 
delitos e na elucidação de crimes, 
como já ocorre em cidades vizi-
nhas. “Vou continuar cobrando 
o monitoramento e conto com o 
Executivo, pois as câmeras com 
monitoramento visam dar mais 
tranquilidade e segurança aos 
nossos munícipes”, observou 
e concluiu o vereador Magrão.

Vereador magrão conVersa com coordenador do coi de indaiaTuba, sub-inspeTor Jesus 
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RESIDENCIAL VILLAGE DO SOL

Ref.: EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Prezados Senhores:
Ficam os associados convocados para participarem da Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se no próximo dia 02 de Fevereiro de 2016, (terça 
feira), no salão de reunião, na portaria do Residencial Village do 
Sol, sito à Rod. Vereador Abel Fabricio Dias, 2.240 (antiga Rua Suíça), 
Bairro Crispim, Pindamonhangaba – SP, CEP 12402-020, às 19h em 
primeira convocação, contando com a presença da maioria absoluta dos 
Associados com direito a voto, ou às 19h30 em segunda convocação, no 
mesmo dia e local, com qualquer número de Associados com direito a dela 
participar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
A) Eleição da Presidência e demais cargos vagos na Diretoria e 
Conselho da Associação dos Adquirentes de Lotes do Loteamento 
Residencial Village do Sol, para exercerem os cargos, cumprindo o 
mandato vigente até o dia 30/04/2017, face aos pedidos de renuncia 
do Presidente, Diretores e Conselheiros;
B) Deliberação para manter ou não a ajuda de custo do Presidente;
C) Prestação de Contas de Maio/2015 a Janeiro/2016;
D) Previsão Orçamentária para o ano de 2016.
OBSERVAÇÕES:
- As decisões da Assembleia Geral serão obrigatórias para todos os 
associados, ainda que vencidos nas deliberações, ou que a ela não tenham 
comparecido, mesmo que ausentes do domicilio e independentemente do 
recebimento pessoal do edital de convocação;
- Os Associados poderão fazer-se representar na Assembleia Geral, por 
procurador, com poderes gerais e bastantes para, legalmente, praticar os 
atos que se fizerem necessários e contrair obrigações, portanto lícito o voto 
por procuração, ficando limitado o número máximo de uma procuração 
por mandatário. As procurações deverão especificar para qual Assembleia 
terão efeito, qualificar o procurador e estar com firma reconhecida pelo 
Cartório;
- Para participarem das Assembleias Gerais e para terem direito a voto, os 
associados deverão estar quites com todas as suas obrigações perante a 
Associação. 
Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2016.

Associação dos ADQ. de L.do L. Village do Sol - 
Francisco Aloysio Klein

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA
Instituído pela LEI N° 4.966, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009.

4ª Reunião Ordinária do biênio 2015/2017.

Ficam às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 
suplentes do Conselho Municipal de Cultura convocados a comparecer na 
data e local abaixo: 
DATA: 26 de Janeiro de 2016, terça-feira.
HORÁRIO: 18h00 com duração aproximada de 2 horas.
LOCAL: Sede do Conselho Municipal de Cultura/Palacete 10 de Julho.
ENDEREÇO: Rua Deputado Claro César, 33, centro.
PAUTA 
- Abertura;
- Leitura e aprovação de atas anteriores;
- Apresentação do calendário das ações do Departamento de Cultura para 2016;
- Proposta e deliberações referentes ao calendário das ações do Conselho 
Municipal de Cultura para 2016;
- Informes.
A reunião é aberta à população e todos estão convidados. 
Pindamonhangaba, 19 de Janeiro de 2016.

Karina Lacorte Cesar
Presidente do Conselho Municipal de Cultura

Extrato de Convênio nº 85/2015
Processo administrativo n.º 28707/2015

Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico/ Associação Comercial e Industrial de 
Pindamonhangaba
Objeto: Incubadora de Empresas
Data de Assinatura: 28/12/2015

PMP 277-10 08-01-2016
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0005141-77.2010.8.26.0445-PROC.277/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << 
Nenhuma informação disponível >>
Requerente: Municipio de Pindamonhangaba
Requerido: Marco Aurelio da Silva

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do 
Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). 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, 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 Auto de Infração. 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: Marco Aurelio da Silva
Documentos da Executada: AUTO DE INFRAÇÃO
Execução Fiscal nº: 0005141-77.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - 
Data da Inscrição: 31/05/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 532982
Valor da Dívida: R$ 289,30.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 30 
de novembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PMP 672-14 08-01-2016
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0500047-52.2014.8.26.0445-PROC.672/14
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Estefania Camila Garutti Sales

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 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: Estefania Camila Garutti Sales
Documentos da Executada: CPF: 31221541889
Execução Fiscal nº: 0500047-52.2014.8.26.0445-PROC.672/14
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 09/10/14
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:21165. 
Valor da Dívida: R$724,33

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 30 
de novembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PMP 987-13 08-01-2016
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0500452-25.2013.8.26.0445-PROC.987/13
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial 
Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Pedro Alves Apolinario

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. 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: Pedro Alves Apolinario
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada 
<< Nenhuma informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0500452-25.2013.8.26.0445-PROC.987/13
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial 
Urbano
Data da Inscrição: 13/11/2013.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: SO111105016000
Valor da Dívida: R$ 800,93.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 30 
de novembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PMP 2322-2014 08-01-2016
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0500797-54.2014.8.26.0445-PROC.2322/14.
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Alfa Dois S C Ltda.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do 
Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido 
Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente 
edital de CITAÇÃO DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), 
expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, 
processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes 
de 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: Alfa Dois S C Ltda.
Documentos da Executada: CNPJ: 05270180000145
Execução Fiscal nº: 0500797-54.2014.8.26.0445-PROC.2322/14
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 17/11/14
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 16226.
Valor da Dívida: R$ 728,61

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 30 
de novembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PMP 8277-10 08-01-2016
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0510560-21.2010.8.26.0445-PROC.8277/10.
Classe: Assunto: Execução Fiscal - 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Antonio Aleixo de Melo Me

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do 
Foro de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). 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 AUTO DE INFRAÇÃO/LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. 
Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e 
não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, 
por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, 
no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) 
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de 
mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas 
judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 
6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação 
do débito.
Executada: Antonio Aleixo de Melo Me
Documentos da Executada: AUTO DE INFRAÇÃO/LOCALIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO.
Execução Fiscal nº: 0510560-21.2010.8.26.0445-PROC.8277/10
Classe – Assunto: Execução Fiscal - 
Data da Inscrição: 23/11/2010.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00001302
Valor da Dívida: R$ 853,12.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 30 
de novembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PMP 8377-10 08-01-2016
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0510660-73.2010.8.26.0445-PROC.8377/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de 
Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Florisvaldo Lopes de Araujo

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente 
edital de CITAÇÃO DA(S) EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), 
expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, 
processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes 
de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento. Encontrando-se 
a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do 
qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos 
encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária 
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a 
execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de 
serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Florisvaldo Lopes de Araujo
Documentos da Executada: ISSQN/LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
Execução Fiscal nº: 0510660-73.2010.8.26.0445-PROC.8377/10
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de 
Estabelecimento
Data da Inscrição: 23/11/10
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00015965
Valor da Dívida: R$ 701,03.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 30 
de novembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PMP 8397-10 08-01-2016
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0510680-64.2010.8.26.0445-PROC.8397/10.
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << 
Nenhuma informação disponível >>
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Hebert Fernandes da Silva

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

(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 LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO/ ISSQN. 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: Hebert Fernandes da Silva
Documentos da Executada: LOCALIZAÇÃOP E FUNCIONAMENTO/
ISSQN
Execução Fiscal nº: 0510680-64.2010.8.26.0445-proc.8397/10.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - 
Data da Inscrição: 23/11/2010.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00014976
Valor da Dívida: R$ 1.879,21.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 30 
de novembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
C.M.E DE PINDAMONHANGABA-SP

Rua Fortunato Moreira, 173 – Centro Pindamonhangaba / SP.
Mandato de 2015 a2017

As reuniões do Conselho Municipal de Educação de Pindamonhangaba, 
durante o ano de 2016, serão realizadas mensalmente, sempre na  4ª 
Quinta -feira do mês, no horário das 18:30 as 20:30  nas datas a abaixo: 
Local: No Palacete 10 de Julho( Antiga Prefeitura)  Rua Deputado Claro 
Cesar,Nº 33  – Centro - 
Email: cme@ pindamonhangaba.sp.gov.br- para contato de sugestões ou 
reclamações.
FEVEREIRO =      25     -    MARÇO =          31      -     ABRIL =            28
MAIO =                 19     -    JUNHO =           30      -   JULHO =            28
AGOSTO =           25     -    SETEMBRO =   29
OUTUBRO =        27     -    NOVEMBRO =   24

PMP 8597-10 08-01-2016
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0510879-86.2010.8.26.0445-PROC.8597/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de 
Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Marçal Edson Sanches Sobrinho

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Marçal Edson Sanches Sobrinho
Documentos da Executada:  TAXA DE LICENCIAMENTO DE 
ESTABELECIMENTO
Execução Fiscal nº: 0510879-86.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de 
Estabelecimento
Data da Inscrição:23/11/2010.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00018450.
Valor da Dívida: R$ 761,94.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 30 
de novembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PMP 9167-10 08-01-2016
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº: 0511449-72.2010.8.26.0445-PROC.9167/10
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de 
Estabelecimento
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Mgsvarela Minimercadome

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Mgsvarela Minimercadome
Documentos da Executada: Documentos da Parte Passiva Selecionada 
<< Nenhuma informação disponível >>
Execução Fiscal nº: 0511449-72.2010.8.26.0445-PROC.9167/10.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de 
Estabelecimento
Data da Inscrição: 23/11/10.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00018424
Valor da Dívida: R$ 975,90

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 30 
de novembro de 2015.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

LICENÇA DA CETESB
FÁBRICA DE CONSERVAS E ENTREPOSTO DE CARNES CONQUISTA LTDA. 
torna Publico que  Requereu da CETESB (Agência Ambiental de Taubaté), a Licença 
Previa e de Instalação, para atividade de Fabricação de produtos de salsicharia, 
não associado ao Abate, (Ampliação), Sito á Av. Orlando Ferreira, nº 1950, S.p, Cep 
12.411.600.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2° VARA CÍVEL2° VARA CÍVELRUA ALCIDES RAMOS
NOGUEIRA N. 7802° VARA CÍVEL2° VARA CÍVEL2° VARA
CÍVEL2° VARA CÍVELCOMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2° VARA CÍVEL
Rua Alcides Ramos Nogueira n. 780, ., Mombaça - CEP 12421-705, Fone:
(12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0007708-13.2012.8.26.0445
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: Antonio Casares Morant Junior

2ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0007708-13.2012.8.26.0445

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que Antonio Casares Morant Junior ajuizou ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração judicial do domínio por Usucapião do imóvel objeto da ação, qual seja, Lote
de terreno n° 19, da Quadra G-3, do loteamento denominado "Jardim Residencial
Araretama", situado nesta cidade de Pindamonhangaba/SP, objeto da matrícula n° 7.756 do
Cartório de Registro de Imóveis de Pindamonhangaba, cadastrado na Prefeitura Municipal
sob n° 0423.03.04.017.000, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 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 09 de
outubro de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2° VARA CÍVEL2° VARA CÍVELRUA ALCIDES RAMOS
NOGUEIRA N. 7802° VARA CÍVEL2° VARA CÍVEL2° VARA
CÍVEL2° VARA CÍVELCOMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
2° VARA CÍVEL
Rua Alcides Ramos Nogueira n. 780, ., Mombaça - CEP 12421-705, Fone:
(12) 3643-2784, Pindamonhangaba-SP - E-mail: pinda2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0007708-13.2012.8.26.0445
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: Antonio Casares Morant Junior

2ª Vara Cível
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0007708-13.2012.8.26.0445

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, bem como seus
cônjuges e/ou sucessores, que Antonio Casares Morant Junior ajuizou ação de USUCAPIÃO,
visando a declaração judicial do domínio por Usucapião do imóvel objeto da ação, qual seja, Lote
de terreno n° 19, da Quadra G-3, do loteamento denominado "Jardim Residencial
Araretama", situado nesta cidade de Pindamonhangaba/SP, objeto da matrícula n° 7.756 do
Cartório de Registro de Imóveis de Pindamonhangaba, cadastrado na Prefeitura Municipal
sob n° 0423.03.04.017.000, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos,
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados 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 09 de
outubro de 2015.

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

pindamonhangaba

Shopping sedia encontro de 
colecionadores de carros antigos

Nova Gokula promove aula gratuita de Tai Chi

Além do miniparque “Férias com o Snoopy e a turma do Charlie Brown” até 31 de janeiro, o shopping 
Pátio Pinda contará com mais atividades para as crianças nas férias, todas gratuitas.

O Shopping Pátio Pin-
da vai sediar, no domingo 
(24), o terceiro Encon-
tro de Colecionadores de 
Autos Antigos. O evento 
acontecerá no estaciona-
mento, das 9 às 16 horas, 
e terá a participação do 
público apaixonado pela 
modalidade e de colecio-
nadores de mais de 20 ci-
dades da região. O evento 
é realizado em parceria 
com o grupo Antigos de 
Pinda e o CAAT- Clube de 
Autos Antigos de Tauba-
té, organização filiada à 
Federação Brasileira de 
Veículos Antigos. 

Na exposição, os vi-
sitantes poderão ver 
uma grande variedade 
de marcas, conhecer 
mais sobre os modelos 
apresentados e também 
curtir o encontro com 
toda a família. “Essa 
será uma oportunidade 
para as novas gerações 
conhecerem como eram 
nossos carros e entende-
rem mais sobre a nossa 
paixão por eles”, comen-
ta Sérgio Garcia, diretor 
de Divulgação do CAAT 
– que tem amor por car-
ros antigos. “Autos anti-
gos estão no meu sangue 
desde sempre.”

Modelos
Além do Ford 1928, 

considerado até o mo-
mento o carro mais an-
tigo do encontro, a ex-
posição terá automóveis 
que foram sucesso e que 
ainda hoje chamam mui-
ta atenção. Um veículo 
Rádio Patrulha dos anos 
1960, uma ambulância 
dos anos 1980 e um Fus-
ca Herbie – exemplar que 
ganhou destaque depois 
que apareceu em filmes 
produzidos pelos estú-
dios Disney – são alguns 
dos exemplares confir-
mados para o evento. 

João Simonetti, dono 
do Ford 1928, diz que é 
“antigomobilista” há 34 
anos – o adjetivo, ain-
da não encontrado nos 
dicionários mais tradi-
cionais, designa a pes-
soa comprometida com 
a preservação de autos 
antigos. Segundo ele, fa-
zer parte desse grupo é 
uma oportunidade para 
aprender mais e ajudar 
um ao outro a recuperar 
a história desses veículos. 
“Ninguém consegue res-
taurar um carro de acor-
do com as características 
originais sem o conheci-
mento e a ajuda dos ami-
gos”, reforça. 

O público também po-
derá conferir um estande 
com minicarros, prepa-
rado pelos colecionado-
res das miniaturas Hot 
Wheels. Os minimodelos 
estarão no encontro para 
aproximar ainda mais os 
apaixonados pelo tema.

LocaL terá atraçõeS para aS fériaS daS criançaS

Exposição Imago 
Até 31 de janeiro
Local: próximo à loja Splash.
O público poderá apreciar os desenhos produ-

zidos por alunos e professores da escola Imago. Os 
trabalhos apresentam traços realistas de persona-
gens do cinema e do mundo dos quadrinhos.

Espaço “Era uma vez”
Todos os domingos do mês
Horário: às 16 horas.
Local: próximo à loja Nina Kids.
O espaço lúdico, com contação de histórias e tea-

tro com fantoches, estará disponível para crianças 
durante todas as tardes de domingo. De segunda a 
sábado, o local recebe o “Espaço Kids”, da Ri Ha-
ppy, com brinquedos e jogos.

AiANDRA AlVES MARiANO
* * *

Desde o início do 
mês, a comunidade Hare 
Krishna da Fazenda Nova 
Gokula, no Ribeirão 
Grande, tem promovido 
aulas gratuitas de Tai Chi 

aos fins de semana. Sába-
do (23) e domingo (24) 
acontecem as últimas au-
las da temporada.

Muitos visitantes têm 
se beneficiado com as au-
las ministradas por Anjee 
Momoi, instrutora da As-

sociação Tai Chi Pai lin 
de São Paulo. 

Uma das característi-
cas básicas da medicina 
tradicional chinesa é o 
conceito de chi ou energia 
vital. O tai chi, cujo signi-
ficado da palavra indica 

o movimento contínuo 
do chi, pode ser uma das 
práticas de harmonização 
desta energia mantene-
dora da vitalidade.

Para os praticantes, o 
chi está presente desde o 
nascimento, quando ad-
quirido da ancestralida-
de, e durante toda vida. 
O chi também está na 
essência do alimento con-
sumido e do ar respirado, 
sendo o nutriente do cor-
po.

No tai chi, os movi-
mentos estruturam-se 
sobre uma base firme e 
enraizada nos pés. As-
sim, o chi (a energia) 
nasce nos pés, se desen-
volve pelas pernas, é di-
recionado pela cintura 
e chega suavemente às 
extremidades superiores, 
em um movimento de ex-
pansão. Antes de chegar 
ao limite da expansão, 
inicia-se seu trajeto de 
retorno, fazendo o mes-
mo percurso em sentido 
oposto, quando o movi-
mento se recolhe junta-
mente com o chi.

Desde o pisar firme 

no solo até o soltar as 
mãos no ar estimulam-se 
constantemente canais 
e pontos pelo corpo que 
refletem cada parte do 
organismo e suas funções 
orgânicas e emocionais, 
promovendo contínua 
massagem em toda a ex-
tensão corporal e aquie-
tando mente e emoções 
com a suavidade medita-
tiva dos gestos contínuos 
e arredondados.

Ambientalista, a ins-
trutora Anjee Momoi tem 
passagens por várias co-
munidades rurais no Bra-
sil, Bolívia e Venezuela. 
Após vivências de conhe-
cimento no Peru, Índia, 
Japão e China, reside no 
campo há 12 anos e divul-
ga o modo de vida simples 
com consciência elevada.

As aulas em Nova 
Gokula são gratuitas e 
acontecem a partir das 11 
horas da manhã.

A visita à fazenda 
não exige agendamento 
e mais informações po-
dem ser através do site: 
http://www.novagokula.
com.br/.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Público poderá obervar veículos que fizeram história no passado, como carros que se tornaram famosos no cinema

Miniparque do Snoopy e da turma do Charlie Brown no shopping

Visitantes têm se beneficiado com as aulas ministradas por Anjee Momoi, 
instrutora da Associação Tai Chi Pai Lin de São Paulo


