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Jovens nascidos em 1998 
devem fazer Alistamento 
Militar até dia 30 de junho

Os jovens nascidos 
em 1998 devem ir à 
JSM – Junta de Serviço 
Militar – para fazer o 
alistamento até dia 30 
de junho. 

Eles precisam levar 
certidão de nascimento, 
RG, CPF, comprovante 
de residência, declaração 
de matrícula escolar 
– todos documentos 
originais – e uma foto 
recente, tamanho 3x4.

Segundo o 
secretário da JSM de 
Pindamonhangaba, 
Israel de Souza, até o 
fi nal do prazo, o órgão 
espera receber cerca de 
1.400 jovens.Marcio Gabriel de Freitas foi à JSM, ao lado de sua mãe, para fazer o Alistamento Militar, 

na tarde de quarta-feira (8). Prestar serviço militar é um sonho do jovem, que recebe 
amplo apoio da família, especialmente de sua mãe

Coral ‘Pastorinhos de Fátima’ já recebeu mais de 500 membros
O grupo Pastorinhos de Fáti-

ma, que exerce trabalho musical 
na Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima, no Crispim, já recebeu 
mais de 500 crianças ao longo 
de 30 anos de existência. De 
acordo com a coordenadora do 
coral Pastorinhos de Fátima, 
Nadir Oliveira, os ensaios são 
às quartas-feiras e as apresen-
tações acontecem na missa das 
crianças, de domingo.

Além de músicas religiosas, 
em apresentações pela 

cidade e pela região, o grupo 
executa canções populares
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‘Geração 
Futuro’ atende 
crianças e 
adolescentes  
do Araretama

O projeto Geração Futuro, 
da Primeira Igreja Batista do 
Araretama, oferece diversas 
ações para os jovens do bairro. 
Os destaques são as atividades 
de futebol, vôlei, defesa pessoal, 
passeios ecológicos, dança e co-
reografi a, artesanato e acompa-
nhamento psicológico.

PALESTRA SOBRE 
‘ATENDIMENTO 
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ACONTECE HOJE
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(Juraci de Faria - escritora, poetisa e membro da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras)

Nossa Terra  NOSSA GENTE

Divulgação

HELENA GOMES E O PRESENTE: JARDIM DA BIBLIOTECA VEREADOR RÔMULO CAMPOS D’ARACE
No coração de Pin-

damonhangaba pulsa a 
Biblioteca Municipal Ve-
reador Rômulo Campo 
D’Arace. Localizada entre 
as árvores centenárias do 
Bosque da Princesa, essa 
“casa de livros” guarda 
obras preciosas e raras e, 
sobretudo, mantém em 
circulação o conhecimen-
to que elas detêm. Des-
de sua inauguração - em 
1941, por todos os locais 
onde já esteve anterior-
mente instalada, nossa bi-
blioteca tem contribuído 
para a formação leitora de 
várias gerações de crian-
ças, jovens e adultos.

Além do extraordi-
nário acervo que possui, 
seu espaço externo  é um 
convite à introspecção, 
uma vez que o seu jardim 
- com mesas sob a sombra 
das árvores, o canto dos 
pássaros e o assovio das 
águas do Rio Paraíba - co-
necta-nos com a natureza 
e convida-nos à leitura e à 
refl exão. 

Nos últimos tempos, 

Mesinhas em formato de livros estampam cores, tornando o local mais convidativo à leitura

Motorista é detido com 
CNH falsa na Dutra

Fatec Pinda abre concurso 
público para professores

esse jardim ganhou tons 
novos: algumas árvores 
foram podadas; as mesi-
nhas em formato de livros 
estampam cores alegres; 
caminhos foram delinea-
dos com pedriscos e gra-
minha amendoim; bro-
mélias e orquídeas vieram 
habitar os troncos das ár-

vores; o velho chafariz de 
cimento deu lugar a uma 
bela fl oreira... 

Quem hoje visita o jar-
dim da biblioteca encan-
ta-se com a graciosa har-
monia de tudo o que nele 
fl oresce - obra de um mu-
tirão de voluntários, entre 
os quais destaco Helena 

Gomes, a mentora desse 
projeto de ação cidadã! 

Na proposta de revita-
lização do jardim da bi-
blioteca, ela buscou criar 
nesse espaço tão especial 
outras possibilidades de 
ações socioeducativas que 
pudessem sensibilizar o 
interesse da comunidade 

pela sustentabilidade do 
planeta.

Outros voluntários se 
dispuseram a ajudá-la e, 
toda manhã, lá estão eles, 
no jardim de Rômulo. 
Esta equipe dia a dia nos 
surpreende! Transforma-
ram um cantinho de terra 
no fundo da biblioteca no 

“Jardim dos Escritores de 
Pindamonhangaba” - este 
minijardim com mesinhas 
e banquinhos é dedicado 
aos leitores mirins; no ta-
lude próximo à margem 
do rio está brotando um 
pomar, com árvores fru-
tíferas de várias espécies 
que, em breve, concede-
rão saborosos frutos! 

Ao contemplar esse 
presente-jardim à Biblio-
teca Municipal Vereador 
Rômulo Campos D’Arace 
no ano em que esta “casa 
de livros” comemora 75 
anos, parabenizo Hele-
na Gomes e cada um de 
seus colaboradores; pa-
rabenizo Fátima Siqueira, 
Diretora de Bibliotecas, e 
cada um de seus funcioná-
rios; parabenizo Rômulo 
Campos D’Arace e todas 
as mãos invisíveis que cui-
daram desse santuário de 
árvores, de fl ores, de pás-
saros e, até, de livros para 
que nossa terra e nossa 
gente ganhassem de pre-
sente um jardim tão belo 
quanto esse!

A Fatec - Faculdade 
de Tecnologia Pindamo-
nhangaba - abriu concur-
so público para duas vagas 
de emprego.

As oportunidades es-
tão disponíveis nos edi-
tais nº 133/01/2016 e 
133/02/2016, para Auxi-
liar de Docente nas áreas 
de Mecânica e Manuten-
ção (1 vaga) e Automação 
Eletrônica e Eletroeletrô-
nica (1 vaga).

Entre os requisitos exi-
gidos para concorrer às 
vagas é desejável que o 
candidato tenha conhe-
cimento sobre máquinas 
de solda automatizadas 
(manuseio e manuten-
ção), CLP (programação 

A Polícia Rodoviária Fe-
deral autuou um homem 
de 27 anos por falsificar a 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação, na tarde des-
sa terça-feira (7), na  via 
Dutra, trecho de Pinda-
monhangaba. O condutor 
do veículo foi penalizado 
por infração gravíssima e 
encaminhado para a dele-
gacia.

Na altura do km 87, o 
rapaz foi parado para uma 
fi scalização, na carteira 
marcava a validade em 
17/2/2021 nas categorias 
AD, porém, foi constatado 

nos registros do Detran, 
que a permissão para diri-
gir estava vencida desde ja-
neiro, e era apto apenas nas 
categorias AB. O motorista 
foi autuado por infração 
gravíssima acrescentando 
7 pontos na carteira.

As autuações podem 
ocorrer quando a CNH está 
vencida há mais de 30 dias, 
na qual as multas variam 
de R$ 191,54 a R$ 957,69. 

O homem responderá 
por falsifi cação de docu-
mento, e sua pena de re-
clusão pode variar de 2 a 6 
anos mais multa.  

e operação), sistemas e 
dispositivos hidráulicos e 
pneumáticos e instalações 
elétricas em geral.

A remuneração é de R$ 
2.376,42, para desempe-
nhar atividades em jorna-
das semanais de 40 horas.

As inscrições devem 
ser realizadas até dia 13 
de junho, na Faculdade de 
Pindamonhangaba, que 
fi ca na rodovia Vereador 
Abel Fabrício Dias, 4.010. 
A taxa de inscrição custa 
R$ 51,81.

Todos os inscritos se-
rão classifi cados por meio 
de provas objetivas, com 
prática de habilidades 
operacionais e técnicas.

Estes concursos públi-
cos são válidos por um ano, 
e podem ser prorrogados.

PALESTRA DE ERIK PENNA 
ACONTECE HOJE

Erik Penna vai pa-
lestrar em Pindamo-
nhangaba nesta quinta-
feira (9), às 19h30, no 
Colonial Palace Hotel e 
os convites estão sendo 
vendidos na Acip e na 
Dokar.

O tema da palestra 
será 'Atendimento Má-
gico – O Modelo Disney 
de surpreender clientes'. 
No encontro, Erick Pen-
na vai apresentar ferra-
mentas utilizadas pela 
Disney para surpreender 
e fi delizar os clientes.

Informações e com-
pra de ingressos na sede 
da Acip, na rua Deputa-
do Claro César, 44. In-
formações também por 
telefone (12) 3644-7100.

Divulgação

Depois de tantos problemas, sendo muitos de-
les ligados às falhas no processo de segurança 
do Enem - Exame Nacional do Ensino Médio 

- este ano, pela primeira vez, o Ministério da Educação 
vai recorrer à biometria para fazer o reconhecimento 
individual de todos os estudantes inscritos. Sendo as-
sim, no primeiro ou segundo dia de provas – que acon-
tecerão nos dias 5 e 6 de novembro - haverá o registro 
da impressão digital dos estudantes. O objetivo é evitar 
fraudes e impedir que uma pessoa faça a prova no lugar 
de outra. Cerca de oito milhões de jovens devem passar 
por essa experiência – sendo que 2,2 milhões de alunos 
estão no último ano do Ensino Médio e dependem desse 
exame para ingressar numa das 500 universidades que 
utilizam o resultado do Enem como critério de seleção.

Na opinião de Phil Scarfo, especialista em biometria 
e vice-presidente de vendas e marketing da HID Biome-
trics, a autenticação da ‘impressão digital’ tem o mais 
alto valor de uso no nosso dia a dia, já que se trata de um 
atributo físico inviolável, que não pode ser alterado por 
criminosos. “Num futuro próximo, não vamos precisar 
de bolsa nem carteira, apenas dos nossos dedos para fa-
zer uma série de atividades, incluindo as acadêmicas. 
Por isso, é uma grande ideia usar a impressão digital 
para autenticar pessoas que estão participando de um 
grande processo de seleção”.

O especialista destaca ainda que a maioria dos docu-
mentos conta com registros de impressão digital: docu-
mento de identidade (RG), passaporte, título de eleitor, 
carteira de motorista etc. “O Brasil está fazendo um enor-
me banco de dados de impressões digitais, o que permitirá 
em breve cruzar informações que serão muito úteis para 
agilizar processos e aumentar a segurança dos cidadãos”.

No âmbito acadêmico, o uso de autenticação de im-
pressão digital não é importante somente no controle de 
acesso dos estudantes às escolas e universidades, mas 
em tantas outras situações em que é fundamental haver 
maior supervisão.

Com tantas vantagens e ainda sendo redescoberta, é 
bom lembrar que não se trata de uma possibilidade para 
o futuro e sim de um mecanismo existente há muito 
tempo. Como curiosidade, vale informar que a impres-
são digital foi aceita pela primeira vez em 1880.

Impressão digital foi ofi cializada 
em 1880, mas ainda está
 em 'fase de implantação'
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cidade
Prazo para AlistAmento 
militAr termina dia 30

Documentos necessários
jovens nascidos em 1998 devem com-

parecer à junta militar munidos de certidão 
de nascimento, Rg, CPF, comprovante de 
residência, declaração de matricula escolar 
– todos documentos originais – e uma foto 
recente, tamanho 3x4.

outras informações
no caso de mudança de endereço após 

o alistamento, o jovem deve comparecer à 
Junta de Serviço Militar munido do Certifi-
cado de alistamento militar e do compro-
vante de residência.

Caso a pessoa tenha filhos, também é 
necessária a apresentação das certidões de 
nascimento das crianças. Pessoas com de-
ficiência têm de mostrar atestado médico. 
Todos os documentos precisam ser apre-
sentados em suas versões originais.

Quem estiver residindo no exterior deve 
procurar os consulados ou embaixadas do 
brasil. aqueles que perderem o prazo de 
alistamento podem participar da seleção 
somente em 2017, para incorporar apenas 
em 2018.

A Junta Militar de Pinda fica na aveni-
da Albuquerque Lins, 138, São Benedito. 
Para atendimento, funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 11 horas e das 14 
às 16h30. mais informações pelo telefone 
3648-1070.

o alistamento
É um ato obrigatório, cujo descumpri-

mento pode causar desdobramentos para o 
cidadão.

Além disso, a norma prevê o pagamento 
de multa, cujo valor varia de acordo com a 
quantidade de dias passados após a data 
marcada para o alistamento.

o não AlistAmento pode acarretar 
consequências. Abaixo, confira a lista das 
dificuldades que o cidadão pode enfrentar:

– Obter passaporte ou prorrogação de 
sua validade;
  

– ingressar como funcionário, emprega-
do ou associado em – instituição, em-
presa ou associação oficial, oficializada 
ou subvencionada;

– assinar contrato com o governo Federal, 
estadual, dos territórios ou municípios;

– Prestar exame ou matricular-se em 
qualquer estabelecimento de ensino;

– Obter carteira profissional, registro de 
diploma de profissões liberais, matrícula 
ou inscrição para o exercício de qualquer 
função e licença de indústria e profissão;

– inscrever-se em concurso para provi-
mento de cargo público;
– exercer, a qualquer título, sem distin-
ção de categoria ou forma de pagamen-
to, qualquer função pública ou cargo 
público, eletivos ou de nomeação;
– Receber qualquer prêmio ou favor do 
governo Federal, estadual, dos territó-
rios ou municípios.

O prazo para as pesso-
as do sexo masculino nas-
cidas em 1998 fazerem o 
alistamento militar termi-
na dia 30 de junho.

De acordo com o secre-
tário da JSM – Junta de 
Serviço Militar – de Pin-
damonhangaba, Israel de 
Souza, dos 1.400 jovens 
esperados em 2016, 860 
já compareceram ao ór-
gão, que é vinculado ao 
Ministério da Defesa.

Ele ressaltou que em-
bora ainda haja mais de 
20 dias, os jovens devem 
fazer o alistamento o mais 
rápido possível e evi-
tar deixar para a ‘última 
hora’, pois a JSM deve re-
ceber mais de 500 pessoas 
até o fim do prazo.

O secretário destacou 
que o CAM – Certificado 
de Alistamento Militar – é 
emitido na hora. “É bas-
tante rápido e simples. De-
mora cerca de cinco minu-
tos se não houver fila, por 

Dia do Meio Ambiente tem palestras 
e premiação para alunos da Funvic

A Funvic – Faculdade 
de Pindamonhangaba - 
organizou na segunda-fei-
ra (6), uma programação 
especial em comemoração 
ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, comemorado 
no domingo (5).

Foram realizadas duas 
palestras para alunos dos 
cursos de Administração, 
Enfermagem, Engenharia 
de Controle e Automação, 
Engenharia de Produção, 
Farmácia, Fisioterapia e 
Nutrição.

Com o tema “Meio 
Ambiente e Sustentabi-
lidade”, as palestras fo-
ram ministradas pelo 
pesquisador científico do 
Instituto Florestal, José 
Luiz de Carvalho, que de-
monstrou a atual situação 
da degradação da Mata 
Atlântica através de ví-
deos e imagens, desde as 
primeiras expedições ao 
Brasil.

Segundo ele, no início 
o país era rico em vegeta-
ção, mas a colonização, o 
desenvolvimento econô-
mico, vinda dos cultivos 
de café e açúcar, novas 
culturas, chegada das in-

isso eles devem evitar o 
fim do prazo”, ressalta.

Outro ponto funda-
mental é que no próprio 

CAM, o jovem já obtém a 
informação sobre qual a 
data do mês de julho (va-
ria entre os dias 18 e 29) 

ele deve retornar à Junta 
de Serviço Militar para sa-
ber o dia, horário e local do 
exame de Seleção Militar.

dústrias entre outros fa-
tores, influenciaram ne-
gativamente, mudando de 
forma drástica o cenário 
natural e, em 1973, a co-
bertura vegetal do país era 
de apenas 8,3%. “A partir 
daí a nação acordou para 
a realidade e iniciou ações 
para mudar este quadro, 
pois se os recursos natu-
rais forem extintos, o pla-
neta pode acabar”. “Nos 
dias atuais, a população 
está mais consciente, cui-
dando melhor deste bem 
tão precioso, mas isso não 
pode parar, é preciso ter 
equidade social, conser-
vação ambiental e eficiên-
cia para desenvolvermos 
bons projetos de sustenta-

bilidade em proteção à na-
tureza e garantir um mun-
do melhor para as futuras 
gerações”.

Para isso, é necessá-
ria uma ação conjunta de 
desenvolvimento, já que 
são culturas diferentes 
em cada parte do Bra-
sil. De acordo com José 
Luís, “Pindamonhangaba 
é um exemplo de conser-
vação ambiental, com 
quase 20% de cobertura 
vegetal, atingindo assim 
a meta da ONU”. “Além 
disso, a cidade é reco-
nhecida nacionalmente 
pela reciclagem de ma-
teriais de vários tipos, 
não apenas vindos do 
município, mas também 

de várias partes do país”, 
comentou.

O presidente da facul-
dade, Luís Otávio Palhari, 
abriu o evento e explanou 
a realidade do Brasil des-
de proteção ambiental, 
total de analfabetos no 
país e a questão da mi-
séria que precisa ser er-
radicada, e frisou para a 
necessidade de uma so-
ciedade mais justa e prós-
pera. “Esta consciência 
precisa ser aplicada dia a 
dia e é um privilégio aos 
alunos poderem conhe-
cer as metas da Agenda 
da ONU”. “É preciso ter 
uma mudança de cultura 
para melhorar a situação 
do país”.

O ponto alto do evento foi a certificação e premiação 
dos melhores trabalhos realizados pelos estudantes no 
ano de 2015, e que tiveram como foco a proteção ao 
meio ambiente e uso responsável dos recursos naturais, 
principalmente a água, já que no ano passado o país 
ficou em alerta com a constante redução dos níveis dos 
reservatórios nacionais, e consequentemente, proble-
mas ocasionados e dificuldades enfrentadas por todos.

Foram três trabalhos premiados, sendo que o tercei-
ro e segundo lugares, receberam certificação, e o pri-
meiro lugar, além do certificado, os alunos ganharam 
R$ 500, que foi dividido entre cada um dos envolvidos 

com o projeto.
Maria Izabel dos Santos, do curso de Fisioterapia, 

integrante do grupo 1º colocado, falou em nome de 
todos. “A consciência dos cuidados que devemos ter com 
o meio ambiente faz a diferença e é um incentivo para 
outros colegas. Nossa ideia é levar o projeto para além 
da faculdade”.

Segundo Luís Otávio Palhari, “a faculdade desen-
volve este projeto de conscientização dos alunos há três 
anos, oferecendo uma educação ambiental e mostran-
do que uma nova política de sustentabilidade deve ser 
trabalhada para ajudar o planeta”,  finalizou.

certificação e premiação

Odirley Pereira

Divulgação

Após obterem o Certificado de Alistamento Militar, jovens devem voltar à 
JSM para saberem data do exame de seleção militar

Presidente da faculdade com alunos que conquistaram o primeiro lugar
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NIS NOME
12541753790 APARECIDA LILIAN FERNANDES CORREA                                     
20168998364 BARBARA SIMONE DE GODOY                                               
12829398264 ELAINE DOS SANTOS BARBOSA                                             
20091679472 ELIANE DO NASCIMENTO                                                  
16046540039 FABRINA DOS SANTOS CHAVES                                             
12431874240 FERNANDO LIBERATO MARCONDES                                           
16271220518 JENIFER SILVA DE SOUZA                                                
20091679499 JOSENI JOELIA DO NASCIMENTO                                           
13066482080 MAIARA CAMPOS GOMES                                                   
14013655965 MARCELO SIFONELLI ESPINOZA                                            
16408571833 MARIA APARECIDA DE ARAUJO EUGENIO                                     
12438534038 PEDRINA CAETANO DE CAMPOS                                             
17020330655 ROSANA MOREIRA                                                        
16544867587 VANESSA GONCALVES COSTA SANTOS                                        

Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, ligar para 0800 726 0207.
Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social do município.

O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE JUNHO/2016 É DIA 27/09/2016
ATUALIZADO EM 06/06/2016

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS INCLUÍDAS OU REINCLUÍDAS NO PROGRAMA EM JUNHO/2016
VERIFIQUE SEU NOME AQUI
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17020330655 ROSANA MOREIRA                                                        
16544867587 VANESSA GONCALVES COSTA SANTOS                                        

Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, ligar para 0800 726 0207.
Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social do município.

O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE JUNHO/2016 É DIA 27/09/2016
ATUALIZADO EM 06/06/2016

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS INCLUÍDAS OU REINCLUÍDAS NO PROGRAMA EM JUNHO/2016
VERIFIQUE SEU NOME AQUI

NIS NOME
12541753790 APARECIDA LILIAN FERNANDES CORREA                                     
20168998364 BARBARA SIMONE DE GODOY                                               
12829398264 ELAINE DOS SANTOS BARBOSA                                             
20091679472 ELIANE DO NASCIMENTO                                                  
16046540039 FABRINA DOS SANTOS CHAVES                                             
12431874240 FERNANDO LIBERATO MARCONDES                                           
16271220518 JENIFER SILVA DE SOUZA                                                
20091679499 JOSENI JOELIA DO NASCIMENTO                                           
13066482080 MAIARA CAMPOS GOMES                                                   
14013655965 MARCELO SIFONELLI ESPINOZA                                            
16408571833 MARIA APARECIDA DE ARAUJO EUGENIO                                     
12438534038 PEDRINA CAETANO DE CAMPOS                                             
17020330655 ROSANA MOREIRA                                                        
16544867587 VANESSA GONCALVES COSTA SANTOS                                        

Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, ligar para 0800 726 0207.
Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social do município.

O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE JUNHO/2016 É DIA 27/09/2016
ATUALIZADO EM 06/06/2016

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS INCLUÍDAS OU REINCLUÍDAS NO PROGRAMA EM JUNHO/2016
VERIFIQUE SEU NOME AQUI

NIS NOME
NIS NOME

20710244686 ADRIANA BRAZ DE AQUINO                                                
16166590637 AIRAN SUEDE SILVA DE OLIVEIRA                                         
16091374215 ALCIELE MAYUMI DA SILVA                                               
12730751221 ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA                                         
13331266816 ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS VALERIO                               
20221724545 ALESSANDRA DE MOURA SOUZA                                             
23729983470 ALEXANDRA EUGENIO                                                     
23640514676 ALEXSANDRA CARLA DOS SANTOS ALMEIDA                                   
16084322051 ALICE MARIA PRADO DE MORAES                                           
13452516899 ALINE CARDOSO VIEIRA                                                  
20778575343 ANA PAULA CELESTINO DOS SANTOS                                        
19041564759 ANA PAULA DE CASTRO BATISTA MOREIRA                                   
20785048752 ANGELA MARIA SENA RIBEIRO                                             
16144679422 ANTONIO DA SILVA ARAUJO NETO                                          
20785123517 BRENDA DE LIMA JARDIM                                                 
20778569971 BRUNA BASSANELLO OLIVEIRA                                             
12383790623 CONCEICAO PEDRO PAULINO                                               
20390600010 DAIANE SILVA MELO                                                     
21269178573 DAIANE SIQUEIRA LOPES                                                 
16105577088 DALVA APARECIDA DE PAULA                                              
12805269138 DALVA LEITE RANGEL SALGADO                                            
12644334243 DANIELLA PASTORELLI FAUSTINO                                          
16007993087 EDITANIA FREITAS DA SILVA                                             
16020012353 ELIANA BERNARDES DA SILVA                                             
20795760676 ELIANA RANGEL CORDEIRO                                                
12425876997 ELISABETE DO ESPIRITO SANTO                                           
16020040012 EMILIA APARECIDA MOREIRA JORGE                                        
16223723718 ESTEFANIA CONCEICAO GOMES DE LEMOS                                    
23720627221 EWERTON HENRIQUE DE MELO BRAZ                                         
10847841178 GERALDA MARIA DA SILVA                                                
12974906224 GIOVANA MARIA FERNANDES                                               

Para demais dúvidas, procurar a Assistência Social do município.
Para esclarecer dúvidas sobre o calendário de pagamentos e cartões, ligar para 0800 726 0207.

O ÚLTIMO DIA PARA RECEBIMENTO DA PARCELA DE MARÇO/2016 É DIA 28/06/2016
ATUALIZADO EM 31/05/2016

VERIFIQUE SEU NOME AQUI

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA

PESSOAS QUE TÊM BENEFÍCIOS DISPONÍVEIS DE MARÇO/2016

1 de 3

NIS NOME
12881709267 GISELE VICENTINI CUNHA DE CARVALHO                                    
22023553112 GRABRIELA DOS SANTOS VASCONCELLOS                                     
23717749885 IEDA CRISTINA DE MOURA                                                
10437892368 ISABEL CRISTINA FERNANDES BONILHA                                     
16252567710 JANETE SANTOS DA SILVA                                                
10617233419 JOAO BENEDITO FERREIRA PINTO                                          
14495125245 JONES RODRIGO OLIVEIRA ROSA                                           
10288694012 JOSE HENRIQUE                                                         
16323480434 JUDITE APARECIDA DA SILVA                                             
23693031378 JULIANA FELBERG DE PAULA                                              
16408247599 LAIS DE PAULA SANTOS                                                  
23724544800 LETICIA DOS SANTOS GALVAO                                             
16482129502 LILIAN APARECIDA CONCEICAO                                            
14484749315 LILLIANE ISABEL SIMOES                                                
16518500825 LUCIANA APARECIDA FERREIRA RAMOS                                      
12102412719 LUIZ CARLOS DA SILVA                                                  
23675872587 MARCOS ROBERTO DE MOURA                                               
20303331660 MARGARIDA JERONIMO                                                    
16444763488 MARIA ANDERLINA CORREA SOBRAL                                         
10876599142 MARIA APARECIDA DE LIMA                                               
12955703496 MARIA BETANIA DA SILVA                                                
16369472302 MARIA DE FATIMA FIAES BARBOSA                                         
16498148773 MARIA DE LOURDES NUNES DA SILVA                                       
16405420834 MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA                                      
16445899456 MARIA JOSE SILVA BARBOSA                                              
16508159551 MARIA LUIZA ARANTES                                                   
16444765391 MARIA MARLENE DE MELO                                                 
20162976601 MARIA REGIANE PEREIRA                                                 
12432337788 MARIA SEIXAS FERRO                                                    
23726661332 MARIA TACIANNE DA SILVA DE ALMEIDA                                    
16485370944 MARIANE DA SILVA ATALIBA                                              
16445954155 MARTA DA SILVA FEITOSA                                                
23719575949 MIRIAN GALVAO GUIMARAES                                               
16583497930 MONICA APARECIDA PEREIRA ANTONIO                                      
12384428502 NAZIDI CAVALCANTE MARQUEZINI DA SILVA                                 
19001292502 NELSON ANTONIO GALVAO                                                 
10891017728 NELSON DOS SANTOS                                                     
16544623491 PALOMA ANDREZA MOREIRA                                                
20938906296 PALOMA VIEIRA DA SILVA                                                
12628091773 PATRICIA QUARESMA RIBEIRO DOS SANTOS                                  
16584153437 PAULO EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA                                       
10864380000 PAULO JOSE LEMES DA SILVA                                             
20984451395 PRISCILA RODRIGUES DE OLIVEIRA                                        

2 de 3

NIS NOME
16674536572 RAQUEL NUNES DE OLIVEIRA ANTUNES                                      
16580855941 REGINA APARECIDA RODRIGUES                                            
23733006697 ROCILENE BARBOSA VALERIO MILCZUK                                      
16544730069 ROSANA MOREIRA                                                        
16688645514 ROSEANE LUCIMARA PEREIRA                                              
16544734420 ROSELI DA CONCEICAO                                                   
16583736315 SAMANTA APARECIDA FLORENCIO VIEIRA                                    
12277318746 SORAYA VILMA FERREIRA SANTOS                                          
16250173774 STEFANE ANGELINA BENTO DE MELO                                        
12414129532 SUELI APARECIDA DA SILVA                                              
13055040855 TATIARA GOMES MATSUMOTO                                               
12126633065 VALDIR GONCALVES DE OLIVEIRA                                          
12085135929 VALQUIRIA GOBBO TEIXEIRA                                              
16581070182 VIVIANE VITORINO AUGUSTO                                              
20791466838 WLADIMIR JOSE DIAS DA SILVA                                           

3 de 3

NOME

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Físico nº: 0510561-06.2010.8.26.0445  -  Proc. 8278/10-fa 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Jaqueline Reis Ribeiro 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 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: Jaqueline Reis Ribeiro Me 
Documentos da Executada: - 
Execução Fiscal nº: 0510561-06.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 
Data da Inscrição: 23/11/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: - 
Valor da Dívida: R$ 1627,23 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de março de 2016. 
 
 

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Físico nº: 0511009-76.2010.8.26.0445  -   Proc. 8727/10-fa 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Gilson Conceição 
 

 
 

 
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 
PESSOA ABAIXO RELACIONADA, 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: Gilson Conceição 
Documentos da Executada: - 
Execução Fiscal nº: 0511009-76.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 
Data da Inscrição: 23/11/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: - 
Valor da Dívida: R$ 1350,11 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de março de 2016. 
 
 

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

MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 162/2015 – SFP

A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba notifica César 
Henrique Bolson, proprietário 
do veículo com placa EGO8048 
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 outubro  novembro 
de 2014. Ressaltamos que o 
proprietário teve 5 dias para 
justificar as evasões a partir do 
dia 11/05/2016, data em que a 
Notificação foi publicada neste 
jornal, conforme previsto no art. 6º 
no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 174/2015 – SFP

A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba notifica 
Marcelo Nunes da Silva, 
proprietário do veículo com placa 
JIH5763 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 outubro a novembro 
de 2014. Ressaltamos que o 
proprietário teve 5 dias para 
justificar as evasões a partir do 
dia 11/05/2016, data em que a 
Notificação foi publicada neste 
jornal, conforme previsto no art. 6º 
no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 181/2015 – SFP

A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba notifica Luiz 
Carlos Bento, proprietário do 
veículo com placa BHR0496 
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 outubro de 2014. 
Ressaltamos que o proprietário 
teve 5 dias para justificar as 
evasões a partir do dia 11/05/2016, 
data em que a Notificação foi 
publicada neste jornal, conforme 
previsto no art. 6º no Decreto 
Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 182/2015 – SFP

A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba notifica Flávia 
Cristiane Carneiro dos Santos, 
proprietário do veículo com placa 
BMM2829 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 outubro de 2014 a 
setembro de 2015. Ressaltamos 
que o proprietário teve 5 dias 
para justificar as evasões a partir 
do dia 11/05/2016, data em que 
a Notificação foi publicada neste 
jornal, conforme previsto no art. 6º 
no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 196/2015 – SFP

A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba notifica 
Elson Pereira de Moura Filho, 
proprietário do veículo com placa 
CJQ7196 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 outubro de 2014 
a  outubro de 2015. Ressaltamos 
que o proprietário teve 5 dias 
para justificar as evasões a partir 
do dia 11/05/2016, data em que 
a Notificação foi publicada neste 
jornal, conforme previsto no art. 6º 
no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 199/2015 – SFP

A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba notifica K. Mavili 
Transportes Rodoviários Ltda ME, 
proprietária do veículo com placa 
CLK2864 a comparecer ao Setor de 
Fiscalização de Pedágio para quitar 
os débitos referentes às evasões 
cometidas na praça de pedágio na 
Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias – 
SP62, no período de outubro de 2014 
a março de 2015. Ressaltamos que o 
proprietário teve 5 dias para justificar 
as evasões a partir do dia 11/05/2016, 
data em que a Notificação foi publicada 
neste jornal, conforme previsto no art. 
6º no Decreto Municipal 4802/2012.

MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA
AUTO DE INFRAÇÃO
NOT 208/2015 – SFP

A Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba notifica Edwaldo de 
Souza Pereira, proprietário do veículo 
com placa CPW4109 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 
outubro de 2014 a  janeiro de 2015. 
Ressaltamos que o proprietário teve 
5 dias para justificar as evasões a 
partir do dia 11/05/2016, data em que 
a Notificação foi publicada neste jornal, 
conforme previsto no art. 6º no Decreto 
Municipal 4802/2012.



Pindamonhangaba Tribuna do Norte 59 de junho de 2016

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO  
 

Processo Físico nº: 0511981-46.2010.8.26.0445   -   Proc. 9699/10-fa 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Lisete Almeida de Paula 
 

 
 

 
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 
PESSOA ABAIXO RELACIONADA, 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: Lisete Almeida de Paula 
Documentos da Executada: - 
Execução Fiscal nº: 0511981-46.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Data da Inscrição: 23/11/2010 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: - 
Valor da Dívida: R$ 2113,28 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de março de 2016. 
 
 

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Físico nº: 0003170-18.2014.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: 'União - Fazenda Nacional 
Executado: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES VISÃO VALE LT e outro 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 'União - 
Fazenda Nacional, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. Encontrando-se a(s) 
executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) 
mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, 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: Leonardo Dorsner 
Documentos da Executada: CPF: 282.750.608-42, RG: 430093093 
Execução Fiscal nº: 0003170-18.2014.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição:16/03/2014 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 44.222.624-1 
Valor da Dívida: R$34.042,09 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 04 de maio de 2016. 
 
 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 

IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO  
 

Processo Físico nº: 0500450-55.2013.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Luiz Henrique 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). Claudia Aparecida de Araujo, 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: Luiz Henrique dos Santos  
Execução Fiscal nº: 0500450-55.2013.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Valor da Dívida: R$ 906,34 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 27 de abril de 2016. 
 
 

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 
FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 
pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Físico nº: 0512238-71.2010.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Lucineia dos Santos de Carvalho 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, 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 úteis, 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: Lucineia dos Santos de Carvalho 
Documento: RG.28.222.366-6 
Execução Fiscal nº: 0512238-71.2010.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 
Data da Inscrição:08/01/2008 e/ous 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0039865 e/ous  
Valor da Dívida: R$912,96 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 05 de maio de 2016. 
 
 

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

IGREJA EVANGELICA MISSÃO MUNDIAL
CNPJ 18.731.715/0001-80

AV. ALBUQUERQUE LINS, 948- CEP 12410-030
S. Benedito-Pindamonhangaba-SP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO
A Igreja Evangélica Missão Mundial convoca os Senhores Membros em comunhão para deliberarem 
em Assembleia Geral Extraordinária sobre aprovação da alteração do Estatuto e outros assuntos de 
interesse, a se realizar no dia 27/06/2016 as 19:30 horas na sua sede, em primeira convocação com 
a presença de 2/3 dos seus membros aptos a votarem, ou com qualquer quorum as 20:00 horas.
Pindamonhangaba, 08 de Junho de 2016.

Mauricio da Silva Dias.          

LICENÇA DA CETESB
AM PNEUS DISTRIBUIDORA DE BARRA MANSA LTDA. torna público que 
requereu na CETESB a Renovação de Licença de Operação para serviços de pneus 
(recondicionamento, recauchutagem, recapagem ou remoldagem) 10.882.131/0002-
84 sito à Av. Francisco Carvalho, 93, quadra 06, Vitória Valle II, Cep. 12.414-341 
Pindamonhangaba-SP. 

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO 

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006 

 
PROGRAMAÇÃO

CAMPANHA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 
CONTRA O IDOSO 

 
DIA 

 
LOCAL 

HORÁRIO DE 
CADA 

APRESENTAÇÃO
 

HORÁRIO DE 
ENCONTRO 

DOS IDOSOS 

 
ATIVIDADES 

 
PARTICIPANTES 

 
13/06 

 
Câmara Municipal 

 
18 horas 

 Tribuna Livre  Conselheiros 
 População em geral 

 
15/06 Liceu Coração de Jesus 15 horas 14 horas   Conselheiros 

 Alunos, Professores e 
convidados 

16/06 ETEC João Gomes de 
Araújo 

14 horas 13 horas   Conselheiros 
 Alunos, Professores e 

convidados 
18/06 Praça Monsenhor 

Marcondes 
9 horas às 12 

horas 
   C.C.I.s. 

 I.L.P.I.s. 
 População em geral 
 Conselheiros 

21/06 E.E. Ryoiti Yassuda 09h40min 08h40min   Conselheiros 
 Alunos, Professores e 

convidados 
 

24/06 
 

Teatro Galpão 
 

19 horas 
   C.C.I.s. 

 I.L.P.I.s. 
 População em geral 
 Conselheiros 

 

 

 

 

 

OBS: O transporte que irá colher os residentes deve ter a ciência de que o 
ponto de encontro será no Lar são Vicente de Paulo, 1 (uma) hora antes de 
cada apresentação citada no cronograma acima.  

EDITAL DE CITAÇÃO 
Processo Físico nº: 0509890-80.2010.8.26.0445  -   Proc. 7607/10-fa
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Assunto Principal do Processo << Nenhuma 
informação disponível >>
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Empreiteira Cristino & Cristino Sc Ltda 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 ISSQN e LOCALIZAÇÃO 
E FUNCIONAMENTO (exercícios 2006 a 2009), no valor de R$ 1313,27. 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: Empreiteira Cristino & Cristino Sc Ltda Me
Documentos da Executada: -
Execução Fiscal nº: 0509890-80.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - 
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: -
Valor da Dívida: R$ 1313,27

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de março de 2016.

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



9 de junho de 2016QUINTA-FEIRA

Tribuna do Norte
cotidiano

pindamonhangaba

Coral ‘Pastorinhos de 
Fátima’ já recebeu 
mais de 500 crianças 
da comunidade

O grupo Pastorinhos de Fáti-
ma, que hoje conta com cerca de 
50 crianças, faz parte da Paró-
quia Nossa Senhora de Fátima, 
no Crispim. Lá eles cantam na 
igreja e atuam na sociedade le-
vando a religiosidade católica às 
pessoas.

A coordenadora do coral, há 
mais de 30 anos, Nadir Olivei-
ra, conta que se reúnem para 
ensaiar às quartas-feiras, e que 
muitos pais participam junto 
aos filhos. “Já tivemos casos 
onde o casal estava se separan-
do, mas através da filha, repen-
sou e continua junto”, afirma. 
Muitos também ajudam na 
preparação do lanche ou jantar 

após o término do ensaio.
Mais de 500 crianças já pas-

saram pelo ‘Pastorinhos de Fá-
tima’, criado por dois amigos, 
Nina Paparazo e Araújo. Atual-
mente o coral não conta só com 
crianças, fazem parte também 
jovens e adultos, onde cantam 
músicas religiosas nas igrejas 
da cidade e em festas de outros 
municípios da região. 

O coral é uniformizado e para 
que isso possa ser mantido, são 
feitas rifas para comprar e fazer 
a manutenção dos uniformes. O 
padre Chiquinho, da Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima, sem-
pre que pode vai aos ensaio fazer 
celebração e conversar com eles.

Outro fato lembrado por Na-
dir é que há mães grávidas de 
baixo poder econômico. Assim 
as crianças se reúnem e fazem 
um chá de bebê, doando fral-
das. “Eu tenho muito amor por 
aquelas crianças, digo que são 
meu filhos”, elogia. 

Coral
Aos domingos, o coral canta 

na Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima, às 9 horas, na missa de-
dicada às crianças. Os ensaios são 
todas as quartas-feiras, às 19h30. 
Quem quiser participar basta ir 
até a casa de Dona Nadir, na rua 
Sebastião Machado Andrade, 42, 
Andrade (rua da Escola Estadual 
Ismênia Monteiro).

o melodrama dell´arte 
‘Sonhos Roubados’ será apre-
sentado nesta quinta-feira (9) 
no Teatro galpão, às 20 horas. 
a peça foi desenvolvida a partir 
de fatos históricos da cidade de 
São josé dos Campos, durante 
o período do Sanatório Vicenti-
na aranha.

Com duração de 2 horas, 
quatro atores, andreia barros, 
jean de oliveira, jéssica Lane 
e josivan Costa, vão narrar e 
cantar os fatos, atuando sob 
nomes fictícios, o que se pas-
sou na época. de acordo com 

os organizadores, esse melo-
drama circense mescla o riso 
e a emoção, fazendo muitas 
pessoas chorarem nas cenas. 

a nova montagem tem 
dramaturgia de Calixto de 
inhamuns, direção de neyde 
Veneziano, direção musical de 
Beto Quadros, cenário e figuri-
nos de Pitiu Bomfin e atuação 
de andreia barros, jean de 
oliveira, jéssica Lane e josivan 
Costa.

os ingressos são gratuitos e 
devem ser retirados a partir das 
19 horas, no Teatro galpão.

igreja evangélica mantém projeto social no araretama

Grupo também se apresenta em outras cidades da região

Peça ‘Sonhos Roubados’ 
chega a Pinda contando 
histórias do sanatório 
de São José dos Campos

Cena da peça ‘Sonhos Roubados’

ColéGIo PRomovE FEIRA 
do CoNhECImENTo

O Colégio Aprendiz de Pinda-
monhangaba realizou, na semana 
passada,  a 19ª Feira do Conheci-
mento. O evento já é uma tradição 
do colégio e envolve todos os alu-
nos, desde a educação infantil até 
o ciclo 2 do Ensino Fundamental. 

O tema abordado este ano foi 
“Arte na escola, uma visão além 
das telas de Romero Britto”, onde 
cada sala explorou durante o 
bimestre uma obra do artista bra-

sileiro e, no dia da feira, puderam 
expor todo o trabalho realizado 
para o público que compareceu ao 
evento.

Este projeto educativo está 
inserido numa proposta pedagó-
gica que visa levar o aluno, dentro 
de suas possibilidades, ao conhe-
cimento, vivenciando de forma 
natural e concreta, podendo fazer 
suas escolhas com mais autono-
mia e confiança.

O projeto social Geração Fu-
turo, coordenado pela Primeira 
Igreja Batista no Araretama Pin-
damonhangaba, atende crianças 
e adolescentes do bairro com 
idade entre dois e 17 anos.

São oferecidas atividades 
como futebol, vôlei, defesa 
pessoal, passeios ecológicos, 

dança e coreografia, artesana-
to e acompanhamento psicoló-
gico.

As ações desenvolvidas são 
gratuitas. Para participar as 
crianças são devidamente auto-
rizadas pelos pais ou responsá-
veis legais e durante  as práticas 
são acompanhadas por moni-

tores voluntários. Além disso, 
recebem uniforme para a parti-
cipação.

O projeto funciona na sede 
da Primeira Igreja Batista no 
Araretama (av. Nicanor Ramos 
Nogueira, 1.772) às sextas-feiras 
das 19  às 21h30 e aos domingos 
das 8 às 12h30.

Parte dos integrantes do ‘Geração Futuro’, da Primeira Igreja Batista do Araretama

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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