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Projeção da
inflação cai
para 7,27%
Após o presidente do Banco
Central, Ilan Goldfajn, enfatizar
que buscará o centro da meta
de inﬂação em 2017, de 4,5%,
a mediana das estimativas no
Relatório de Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira, 4,
pelo BC, cedeu após seis semanas seguidas de estabilidade.

De acordo com o documento, a
taxa para o ano que vem oscilou de
5,50% para 5,43%. Também para
a inﬂação deste ano, a trajetória
de alta das estimativas, que vinha
sendo mantida por seis semanas,
recuou no boletim, com a mediana
passando de 7,29% para 7,27%.
PÁGINA 3

TIMÃO FAZ PRESSÃO
NO PALMEIRAS
O Corinthians fez 4 a 0 sobre
o Flamengo, graças à boa atuação
no segundo tempo, e manteve a
perseguição ao líder Palmeiras
no Campeonato Brasileiro – que
jogou na noite de ontem, contra o
Sport Recife. Ainda sobre a vitória de domingo do Timão, os gols
foram marcados por Romero,
duas vezes, Guilherme e Rildo.
ESPORTES 8

Retração do
PIB em 2016
passa de 3,44%
para 3,35%
PÁGINA 2
5

Preço de alguns cortes de carne teve aumento de cerca de 30% nos últimos 12 meses

Venda de carros novos baixa 25,43%
Divulgação

A venda de veículos novos
no Brasil terminou o primeiro semestre com queda de
25,43% em relação à primeira
metade do ano passado, segundo a Federação Nacional
de Distribuição de Veículos
Automotores. Foram 984.599
unidades vendidas no acumulado de janeiro a junho deste
ano, o menor volume para o
período desde 2006.
O mês de junho também
teve seu pior desempenho em
10 anos, com 171.792 emplacamentos registrados, recuo de
19,16% em comparação com junho de 2015.
O setor sofre com o baixo
apetite do brasileiro para a compra de carros, em meio a um cenário que combina aumento do
desemprego, queda da renda e
maior restrição ao crédito.
PÁGINA 5

Festa Literária
Internacional de
Paraty debateu
direitos humanos
PÁGINA 2
TERÇA-FEIRA

A previsão para o ano é de queda de 9,8% em relação a 2015, quando as vendas atingiram 2,569 milhões de unidades

Impostômetro
vai bater R$ 1
trilhão hoje
PÁGINA 3

PREDOMÍNIO DE SOL - SOL
NA MAIOR PARTE DO PERÍODO

Copete coloca Santos no G4
O colombiano Copete foi um dos
responsáveis pela vitória de 3 a 0
do Santos sobre a Chapecoense, no
domingo, na Vila Belmiro.
A alteração feita pelo técnico Dorival Júnior levou o Peixe a

superar o forte esquema defensivo
dos catarinenses. A entrada do
ex-jogador do Atletico Nacional da
Colômbia mudou o jogo e o atacante
participou dos três gols, inclusive
marcando um.
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FONTE: CPTEC

Cientistas
ensinam a ficar
‘mais inteligente’
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Flip trata de crimes
contra humanidade
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Audiência Pública debate
orçamento estadual

Divulgação

O Governo do Estado, por meio
da Secretaria de Planejamento e
Gestão, realiza audiência pública
para debater orçamento de 2017. O
encontro, aberto ao público, é destinado à região do Vale do Paraíba
e Litoral Norte. O evento será na
Câmara Municipal de São José dos
Campos - Auditório Mário Covas,

nesta terça-feira (5), às 10 horas.
O técnico da Secretaria de Planejamento e Gestão, Maurício Hoﬀmann, estará à disposição para
entrevista.
A Câmara ﬁca à rua Desembargador Francisco Murilo Pinto,
33, Vila Santa Luzia, São José dos
Campos.

Acordos para pagar condomínios
atrasados crescem 25% no Estado

Festa Literária debateu diversos assuntos de interesse global

U

m paralelo
entre Clarice
Lispector e Ana
Cristina César. Esse foi
o enredo que conduziu
a mesa com Benjamin
Moser e Heloísa Buarque
de Hollanda, no sábado,
2, penúltimo dia da
14 ª Festa Literária
Internacional de Paraty.
O americano
(biógrafo de Clarice)
e a crítica literária
discorreram sobre
semelhanças e diferenças
entre as duas escritoras
que conseguem ser
herméticas e populares
ao mesmo tempo,
segundo deﬁniu a
mediadora, Alice
Sant’Anna. Para Moser,
parte do gosto do público
pela obra de Clarice
vem do fato de ela ser
extremamente sincera:
“ou toca ou não toca. A
escrita dela não pode
entrar pela cabeça,
tem que ser pelo corpo,
coração. É quase uma
questão espiritual”.
Já Heloísa acredita
que o sucesso de Ana
Cristina César se dá pela
capacidade de sua obra
ser muito íntima. “É
uma conversa que chega
muito perto. Mesmo
sendo retórica, uma
armadilha para o leitor,
todo mundo cai”, disse
ela.
Antes dessa mesa, o
público acompanhou
atentamente o poeta
Leonardo Fróes
(cultuado por mais de
uma geração de autores
de todo o Brasil). Um
absurdo completo - foi
assim que ele deﬁniu
a tragédia/crime

ambiental que aconteceu
em Mariana (MG), em
2015.
Com uma ligação
intrínseca com a terra,
que deﬁne sua vida e
obra, Fróes aﬁrmou que
o ocorrido foi um crime
não só contra as pessoas,
mas contra o planeta
e contra os animais
da região. “Foi uma
tristeza.”
A mineração
agressiva foi outra
questão que o poeta
comentou. “O Brasil
está sendo escavado. A
noção que eu tenho é que
a Terra é um organismo
vivo”, aﬁrmou ele,
que vive num sítio em
Secretário (na região
de Petrópolis, RJ) desde
os anos 1970. “Sentimos
isso de uma forma
muito forte quando se
trabalha para plantar.
Uma enxadada passa
uma nítida sensação de
cortar.”
Fróes leu diversos
poemas, textos curtos
que passeiam com
lirismo por temas da
natureza, do homem e
do divino. “Existe uma
tradição da poesia
ocidental da natureza,
muito descritiva,
mas esse não é o meu
caminho”, aﬁrmou.
“Mesmo quando há
descrição, nos meus
poemas sempre existe
um substrato filosófico,
considerando a
condição humana.”
Em 2015, a Azougue
lançou Trilha: Poemas
1968-2015, antologia
organizada pelo
próprio. O livro sugeriu
uma nova onda de

o
A ç ã Apto Duplex no Centro de Pindamonhangaba (Mobiliado) Edifício Monte Verde
L o C3 dormitórios (sendo 2 suítes), sala 2 amb., coz., wc social, sacadas, área de
serviço, área com churrasqueira e 2 vagas de gar., armários em todos os ambientes e
demais mobílias. Tratar: Sr. Ricardo Henrique : 12. 99731-7512 (Horário Comercial)

Novidade em Pinda

Spa das Unhas

Especialidades em banhos com flores e hidratação em pés

Rosangela dos Santos
Consultora de beleza

Rua Benedito Cardoso, 41 - Santana - Tel 3522-7160
Informações ou dicas de beleza
99159-9502
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evidência para a sua
poesia.
A poeta Alice
Sant’anna, o escritor
Benjamin Moser e a
crítica literária Heloisa
Buarque de Hollanda
durante a 14ª Festa
Literária Internacional
de Paraty, a Flip.
Já a colunista
do Estado Adriana
Carranca levou, também
ontem, seu infantil
Malala - A Menina
Que Queria ir Para
Escola (Companhia das
Letras) ao público da
Flipinha. A escritora
apresentou o livro,
que conta a história
de MalalaYousafzai
- paquistanesa que
desaﬁou o grupo
extremista Taleban - a
três escolas da região de
Paraty.
Na palestra, a
jornalista contou de seu
histórico de cobertura
de guerras em países
como Irã, Afeganistão,
Paquistão, Congo e
Sudão. Ainda lembrou
dos anos em que cobriu
violência urbana no
Brasil. “A dor da mãe
que perde um ﬁlho em
um tiroteio aqui é a
mesma dor da mãe que
pede um ﬁlho em uma
guerra”, garantiu, ao
relatar sua experiência.
No ﬁm do papo,
Adriana mostrou às
crianças os tipos de véus
que se usam no mundo
muçulmano. Com ajuda
de uma voluntária da
plateia - que vestiu uma
burca -, perguntou:
“quem está aí embaixo?”
“Lorena”, respondeu
a menina. “Viu? Não
importa o que você veste,
você é a Lorena. Estamos
acostumadas a ver as
mulheres do mundo
muçulmano pelo que elas
vestem, que são burcas
e véus. Mas, por debaixo
dessa vestimenta, nos
esquecemos que são
mulheres como nós”,
concluiu.

O número de acordos
amigáveis firmados por
moradores para pagar
cotas de condomínio em
atraso no Estado de São
Paulo cresceu 25,5% em
abril e maio deste ano
na comparação com o
mesmo período de 2015,
de acordo com a administradora Lello, com
base em 2 mil condomínios situados na capital
paulista, ABC, interior e
litoral do Estado, onde
vivem 150 mil famílias.
A maior procura de

condôminos para quitar
cotas em atraso aconteceu
após a entrada em vigor
do novo Código de Processo Civil brasileiro, que
tornou mais ágil o rito de
cobrança de condôminos
inadimplentes.
Segundo a Lello, entre
abril e maio foram realizados 9.405 acordos amigáveis para a quitação de
dívidas atrasadas, contra
7.494 registrados na mesma época em 2015.
O valor arrecadado
pelos condomínios con-

sultados para o levantamento com esses acordos
subiu 39%, passando de
R$ 11,8 milhões em abril/
maio de 2015 para R$
16,4 milhões em abril/
maio deste ano.
Ainda conforme o levantamento, o índice de
inadimplência
nesses
condomínios, que tinha
sido de 5,88% (boletos
em aberto por 60 dias ou
mais) em fevereiro deste
ano, baixou para 5,49%
em março e 5,46% em
abril.

Cientistas ensinam
a turbinar o cérebro
em até 100%
Estudos sobre a neurociência realizados por professores e cientistas do
Massachusetts Instituteof Technology (MIT) e da Harvard já comprovaram que a utilização de ferramentas
e técnicas corretas potencializam o
cérebro humano de 30% a 100%. E,
no momento em que o País enfrenta
uma das maiores crises econômicas e
com exigências cada vez maiores por
resultados, estar focado nos negócios
e nas metas é fundamental para empresários, proﬁssionais autônomos e
funcionários de todos os escalões de
uma empresa.
Embora muita gente acredite que
não há como melhorar a sua capacidade cerebral de forma natural, sem
remédios, estudos e pesquisas indicam o caminho oposto. Hoje, sabemos que existem diferentes tipos
de funcionamento do cérebro e que
eles afetam diretamente o desempenho de uma equipe e do negócio.
“O mapeamento permite que você
identifique quais áreas do seu cérebro desempenham papel dominante
no seu processo de pensamento, permitindo uma análise do panorama,
com tomadas de decisão e reposta
mais rápidas para cada situação ou
problema”, explica Luciano Barbosa
Vital, CEO da Cérebro Vital, empresa sediada nos Estados Unidos e com
operação em Campinas (SP), especializada em ajudar pessoas a potenciali-

zar o cérebro.
“Mapeando o funcionamento do
seu cérebro e o dos membros da equipe, ﬁca possível criar uma combinação
cerebral poderosa, capaz de atuar nas
diferentes tarefas de forma efetiva e
otimizada”, explica.
O executivo conta que com a adoção de simples técnicas no dia a dia é
possível otimizar a atividade cerebral
em até 100% e até melhorar a nossa
energia pessoal. “Uma simples otimização de sua atividade cerebral e energia corporal trazem poderosos resultados”, garante Vital.
AS TÉCNICAS ABAIXO,
UTILIZADAS AO LONGO DO DIA
E COM UMA FREQUÊNCIA DE
ATÉ TRÊS VEZES POR SEMANA,
PODEM AJUDÁ-LO A MELHORA O
FUNCIONAMENTO DO CÉREBRO
1. Praticar esportes diversiﬁcados, trocando a cada semana;
2. Utilizar o controle remoto da tv com a
mão trocada;
3. Escovar os dentes com a mão trocada;
4. Jogar baralho, vídeo game, xadrez,
jogos de lógica, dentre outros jogos;
5. Pesquisar sobre assuntos novos na
internet;
6. Meditar;
7. Apreender novas tecnologias, usar
novos softwares e aparelhos eletrônicos;
8. Aprender e treinar uma nova língua;
9. Tomar muita água ao longo do dia;
10. Comer ovos e castanhas;

ERRATA: Na edição de sexta-feira (1º/7), o nome correto do técnico
do Industrial de Coruputuba, campeão em 1976, era Alfredo Colli - e
não Alfredo Cozzi.
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COTIDIANO
Projeção para inflação 2016 cai para 7,27%
após 6 semanas estável, segundo Focus
Depois que o presidente do Banco Central (BC),
Ilan Goldfajn, enfatizou
em sua primeira entrevista que buscará o centro
da meta de inﬂação em
2017, de 4,5%, a mediana
das estimativas no Relatório de Mercado Focus,
divulgado na segunda-feira, 4, pelo BC, cedeu após
seis semanas seguidas de
estabilidade. De acordo
com o documento, a taxa
para o ano que vem oscilou de 5,50% para 5,43%.
Também para a inﬂação
deste ano, a trajetória de
alta das estimativas, que
vinha sendo mantida por
seis semanas, recuou no
boletim, com a mediana
passando de 7,29% para
7,27%.
A rigidez das previsões
para o ano vinha trazendo inquietações dentro do
Comitê de Política Monetária (Copom). Na ata do
Copom e no Relatório Trimestral de Inﬂação (RTI),
os diretores da instituição
enfatizaram que há um
“choque temporário” dos
preços dos alimentos. No
RTI, o BC informou que
projeta inﬂação de 4,7%
para 2017 no cenário de
referência e de 5,5% pelo
de mercado. Já no caso de
2016, as estimativas são
de, respectivamente, 6,9%
e 7,00%. Para o IPCA acumulado em 12 meses até

ESTADO TRANSFERE
GESTÃO DE
ESTÁGIOS AO CIEE
O governado de São
Paulo assinou termo que
autoriza a transferência ao
CIEE da gestão do programa de estágio do governo
paulista, que atualmente
conta com 11 mil estudantes contratados por 140
órgãos públicos em 231
municípios.
A decisão governamental também possibilitará que órgãos públicos
estaduais, da administração
direta ou indireta, recorram
ao CIEE para recrutamento
e seleção de candidatos
a estágio, bem como a
formalização da contratação, aliviando os setores
governamentais de processos burocráticos.
“O CIEE é um parceiro
que sempre sonhamos;
tem expertise, competência, é reconhecido pelas
empresas e órgãos públicos
e ajudará muito o estado
na gestão dos estágios”, diz
Luiz Antonio de Carvalho
Pacheco, subsecretário de
gestão da Secretaria de
Planejamento e Gestão
do Estado de São Paulo,
durante reunião realizada com coordenadores e
supervisores de estágio
dos órgãos contratantes de
estágio, em 29/6, na sede
do CIEE, em São Paulo/SP.
O objetivo do encontro foi
apresentar a metodologia
do CIEE e todas as providências necessárias para a
migração dos estagiários, o
que deverá ocorrer até 1º
de agosto.

Divulgação

Preços
administrados

Apesar da previsão de queda, o consumidor não deve encontrar diferenças nos preços
junho de 2018, a previsão
é de 4,2%.
Também ajudou o
movimento o fato de, na
quinta-feira passada, o
Conselho Monetário Nacional (CMN) ter decidido
repetir em 2018 a meta de
inﬂação de 2017, de 4,5%
com margens de tolerância de 1,5 ponto porcentu-

al para cima e para baixo.
Entre as instituições
que mais se aproximam
do resultado efetivo do
índice no médio prazo,
denominadas Top 5, as
medianas das projeções
para este ano recuaram
de 7,29% para 7,18%.
Para 2017 permaneceram
em 5,30%. Quatro sema-

nas atrás, as expectativas
eram de, respectivamente,
7,09% e 5,50%.
Já a inﬂação suavizada
12 meses à frente, que tinha voltado a apresentar
alta, agora caiu, passando
de 5,98% para 5,90% de
uma semana para outra
- há um mês, estava em
5,94%. As estimativas do

mercado para os índices
mensais também inverteram a tendência de alta
da última semana: as de
junho recuaram de 0,39%
para 0,38% (quatro semanas antes estavam em
0,33%). Para julho, passou de 0,40% para 0,38%
- um mês antes estava em
0,26%.

O Relatório de Mercado Focus trouxe uma
queda nas projeções
para os preços administrados de 2016 de
7,00% para 6,94%. Há
um mês, a mediana das
estimativas estava em
6,98%. Vilões da inﬂação de 2015, ao avançarem 18,07%, no caso
de 2017, a mediana das
expectativas continuou
em 5,50%, onde já se encontra há oito semanas
seguidas.
O BC conta com
forte desinﬂação desse
segmento este ano para
levar o IPCA para o
intervalo de 4,5% a
6,5% em 2016. Nos
últimos tempos, o dólar
mais baixo também
tem mostrado que pode
colaborar com esse
movimento.
No Relatório Trimestral de Inﬂação (RTI),
divulgado na semana
passada pelo BC, a taxa
para os preços administrados em 2016 mudou
de 6,1% do RTI de março para 6,7%. Na ata
do Comitê de Política
Monetária (Copom) de
junho, a estimativa era
de 6,8%. Para 2017, a
expectativa é de alta de
5,3% ante 5,0% do último RTI e da ata divulgada no mês passado.

Impostômetro alcançará R$ 1 ‘tri’
hoje, 6 dias após a marca de 2015
O Impostômetro da
ACSP – Associação Comercial de São Paulo –
deve registrar a marca de
R$ 1 trilhão com atraso
em relação ao ano anterior pela primeira vez
desde 2007. A previsão
da instituição é que o nível trilionário de impostos
seja alcançado às 13h30
desta terça-feira, dia 5.
Em 2015, esse volume havia sido atingido seis dias
antes, em 29 de junho.
De acordo com a ACSP,
a demora em atingir o nível de R$ 1 trilhão neste
ano é consequência de
uma queda forte da arrecadação causada pela
retração da atividade econômica. Ainda assim, a
associação defende que a
saída da crise não passa
pelo aumento de tributos.
“Apesar dos aumentos
realizados pela administração anterior, vimos
que a arrecadação não
melhorou em nada. Ou
seja, não surtiu nenhum
efeito nos cofres do governo. E a carga tributária já está no limite”,
escreveu, em nota, o pre-

Divulgação

Painel foi implantado em 2005 e abrange o total de impostos, taxas e contribuições pagas
pela população brasileira
sidente da ACSP, Alencar
Burti.
“O atual governo precisa focar no controle dos
gastos de médio prazo e
deixar a economia se recuperar. Embora o PIB não
vá crescer neste ano, já há

fortes indícios de que o segundo semestre será melhor para todos os setores
da atividade econômica”,
disse.
A primeira vez que o
Impostômetro chegou à
marca de R$ 1 trilhão

foi em 18 de dezembro
de 2007. O painel foi
implantado em 2005 e
abrange o total de impostos, taxas e contribuições pagas pela população brasileira nos
três níveis de governo

(municipal, estadual e federal).
O equipamento está localizado no centro da capital paulista e foi criado com
o objetivo de dimensionar o
tamanho da carga tributária paga pelos brasileiros.
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Usucapião - Usucapião Ordinária
Requerente:
Valdir Francisco de Souza
FAZ SABER a(o)s sucessores de ADHEMAR MUASSAB, OSWALDO MUASSAB, FELÍCIO
MUASSAB, MIGUEL MUASSAB, CONSTANTINO MUASSAB e MARIA JOSÉ SOARES,
bem como dos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
cônjuges
e/ouCível
sucessores, que Valdir Francisco de Souza ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
3ª Vara Cível3ª
Vara
visando
usucapião– PRAZO
do imóvelDE
localizado
no lote
69 da nos
quadra
73 do
denominado
EDITAL DE
CITAÇÃO
30 DIAS,
expedido
autos
da loteamento
Ação de Usucapião,
Jardim
Imperial,
situado nesta cidade de Pindamonhangaba/SP, devidamente descrito na planta de
PROCESSO Nº 0007526-61.2011.8.26.0445
fls. 32 e memorial descritivo de fls.50, 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
úteis, a da
fluir
prazo de
dias.de
Não
sendo contestada a Estado
ação, o de
réuSão
será
O(A) MM.(quinze)
Juiz(a) dias
de Direito
3ª após
Varao Cível,
do30Foro
Pindamonhangaba,
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc.
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Pindamonhangaba, aos 21 de junho de 2016.

FAZ SABER a(o)s sucessores de ADHEMAR MUASSAB, OSWALDO MUASSAB, FELÍCIO
MUASSAB, MIGUEL MUASSAB, CONSTANTINO MUASSAB e MARIA JOSÉ SOARES,
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
bem como dos réus ausentes,
incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
cônjuges e/ou sucessores, que Valdir Francisco de Souza ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando usucapião do imóvel localizado no lote 69 da quadra 73 do loteamento denominado
Jardim Imperial, situado nesta cidade de Pindamonhangaba/SP, devidamente descrito na planta de
fls. 32 e memorial descritivo de fls.50, 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 úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Pindamonhangaba, aos 21 de junho de 2016.

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

CITAÇÃO _2 COL POR 11 CM

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Vigilância Sanitária
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – Centro
Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel(0XX12) 3648-1912
__________________________________________

AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:

Em: 30/05/2016

Processo nº: 15475/2016

Processo nº: 15475/2016

Atividade: Farmácia de manipulação

Atividade: Farmácia de manipulação

Razão Social: Lelisan Farmacia Ltda ME

Razão Social: Teixeira e Campos Farmácia e Drogaria

CNPJ / CPF: 10255819000749

CNPJ / CPF: 10582308/0001-99

Av. Cel Fernando Prestes, 149

Rua Gustavo de Godoy, 137

Município: Pindamonhangaba

Município: Pindamonhangaba

Responsável Legal: Luciana Elisa Santiago

Responsável Legal: Pablo A. A. Teixeira

CPF: 26114866894

CPF: 274855548-16

Auto de Infração nº 1898

Auto de Infração nº 3541

Defesa: Indeferida

Defesa: Indeferida

Auto de imposição de penalidade de multa n° 3592

Auto de imposição de penalidade de multa n° 3593

Recurso: Não apresentou

Recurso: Não apresentou

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

Abertura

AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

Pauta

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Panteão Nacional Guarda de Honra de Dom Pedro I Igreja São José.
Capela Sant’Ana.
Usina Izabel
Calendário Segundo Semestre

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 35/2016

Em: 18/06/2016

Local: Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro 1 e Dona Leopoldina – Rua Mal. Deodoro da
Fonseca , 246, Centro , Pindamonhangaba – SP

Processo nº: 11453/2016

Data: 05/07/2016 as 18:30

Atividade: Drogaria

Tempo estimado de duração: 2 horas.

Razão Social: BR Farmaceutica Ltda
CNPJ / CPF: 13782245/0002-40

Gustavo Felipe Cotta Tótaro
Presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico
de Pindamonhangaba.

Av. Dr. Jorge Tibiriçá, 571
Município: Pindamonhangaba

CPF: 27539660872
Auto de Infração nº 2044

LOCAL Sindicato Rural de Pindamonhangaba
Rua Dr. Frederico Machado, nº 65, São Benedito, Pindamonhangaba-SP
Com os seguintes assuntos:
Rua Deputado Claro César, 33, Centro, CEP: 12440-220 – Pindamonhangaba – SP
1. Eleição da nova Diretoria Executiva e dos Conselhos fiscal e técnico.
2. Assuntos gerais.
Pindamonhangaba, 30/06/2016
		
Nelson Jose Salgado Schmidt
Atual Presidente

Defesa: Indeferida
Auto de imposição de penalidade de multa n° 3591
Página 1

Comunicado de DEFERIMENTO:

Nº PROTOCOLO:
Nº CEVS:
CNAE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO:
RESP. LEGAL:
RESP. TÉCNICO:
CBO:

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
16/06/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 16 de Junho 2016.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino Ballestero,
na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
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 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.

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

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Frederico Machado,179 – São Benedito- Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-040 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail: visa@pindamonhangaba.sp.gov.br

			

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº:
0501742-41.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Jose Milton Vieira da Silva
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

072/16

011595
DATA PROTOCOLO:
19/04/2016
353800601-464-000013-1-7 DATA DE VALIDADE:
16/06/2017
4646-0/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMETICO, PRODUTOS DE
HIGIENE E PERFUME
LATIKA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME
11.159.756/0001-02
RUA ORLANDO SILVA
N°: 189
BAIRRO:
BELA VISTA
PINDAMONHANGABA
CEP: 12.412-450
U SP
F:
ANTONIO YONG NAM
CPF: 32508035882
SARA SOUZA AGUIAR ROCHA
CPF: 409887887807
CONS. PROF.: CRF
N º INSCR.: 79632- SP

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 31 de maio
de 2016.

Recurso: Não apresentou dentro do prazo

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Promoção Social
Depto de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Frederico Machado,179 – São Benedito- Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-040 – Tel.: (0XX12) 3644-5995
E-mail: visa@pindamonhangaba.sp.gov.br
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:

0503278-29.2010.8.26.0445
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Ana Cristina e S G Queiro

Executada: Ana Cristina e S G Queiro
Documentos da Executada: n/c
Execução Fiscal nº: 0503278-29.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 25/10/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: n/c
Valor da Dívida: R$ 1148,91

Responsável Legal: Iara de Oliveira Leite Vieira
Edital de Convocação
Convoca-se todos os interessados da Associação dos Usuários de Água do Polder Pinda
IV para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em: DATA 03/08/2016 às 15:00 horas

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 36/2016

Em: 01/06/2016

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Vigilância Sanitária
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – Centro
Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel(0XX12) 3648-1912
__________________________________________

• Hino Nacional
• Hino Municipal

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 37/2016

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
Municipal de Patrimônio Histórico, Cultural, Ambiental e Arquitetônico de Pindamonhangaba convocados
e aos munícipes faço o convite a comparecer na data e local abaixo, para a realização da 6ª Reunião
Ordinária 2016, cuja pauta vem a seguir:

•
•
•
•

AUTO DE INFRAÇÃO/
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

Comunicado de DEFERIMENTO:

Nº PROTOCOLO:
Nº CEVS:
CNAE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO:
RESP. LEGAL:
RESP. TÉCNICO:
CBO:

075/16

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

011518
DATA PROTOCOLO:
353800601-863-000101- DATA DE VALIDADE:
1-1
8630-5/03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SAÚDE
ULTRADERME SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
03699922/0001-27
RUA PINHEIRO DA SILVA
BAIRRO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
FATIMA DOS REIS ALBUQUERQUE MACIEL CPF:
FATIMA DOS REIS ALBUQUERQUE MACIEL CPF:
CONS.
CRM
N º INSCR.:
PROF.:

19/04/2016
07/06/2017

N°: 377
BOA VISTA
12.410-050
UF: SP
04530774716
04530774716
95541- SP

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
07/06/2016, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às
atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando,
inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 07 de Junho 2016.

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 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
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 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: Jose Milton Vieira da Silva
Documentos da Executada: CPF: 04670169840, RG: 431528
Execução Fiscal nº: 0501742-41.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 23/10/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: N/C
Valor da Dívida: R$ 818,57
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 31 de maio de 2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Pindamonhangaba

Tribuna do Norte

5 de julho de 2016

economia
Legenda

Pátios das montadoras estão lotados; campanhas e promoções têm dado poucos resultados

Venda de veículos novos
cai 25,43% até junho, pior
1º semestre desde 2006
A venda de veículos novos
no Brasil terminou o primeiro
semestre com queda de 25,43%
em relação à primeira metade
do ano passado, informou nesta segunda-feira, 4, a Federação
Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Foram 984.599 unidades vendidas no acumulado de janeiro a
junho deste ano, o menor volume para o período desde 2006.
O mês de junho também teve
seu pior desempenho em 10 anos,
com 171.792 emplacamentos registrados, recuo de 19,16% em
comparação com junho de 2015.

Em relação a maio, no entanto,
houve alta de 2,56%, com a ajuda
de um dia útil a mais na conta.
O segmento de automóveis,
que ocupa a maior fatia do mercado, somou 139.559 unidades
vendidas em junho, retração de
20,37% em comparação com
igual mês de 2015, mas avanço
de 1,54% ante o volume de maio.
A venda de comerciais leves, por
sua vez, atingiu 26.851 unidades no sexto mês do ano, baixa
de 8,52% sobre junho do ano
passado, mas alta de 8,62% em
relação a maio. Juntos, os dois
segmentos somam 166.410 ve-

ículos, queda de 18,67% na variação anual, mas crescimento
de 2,62% na comparação mensal. No primeiro semestre, registram 851.206 emplacamentos, baixa de 25,09% ante igual
período de 2015.
Entre os caminhões, a venda chegou a 4.188 unidades em
junho, retração de 32,52% em
relação a igual mês do ano passado, mas crescimento de 3,15%
sobre o volume registrado em
maio. No acumulado do ano, a
queda é de 31,99%. No caso dos
ônibus, foram 1.194 unidades
vendidas, baixa de 29,93% em

comparação com junho de 2015
e queda de 6,72% em relação a
maio. O recuo acumulado de janeiro a junho é de 40,72%.
A previsão da Fenabrave para
o ano inteiro é de queda de 9,8%
em relação a 2015, quando as
vendas atingiram 2,569 milhões
de unidades. A estimativa foi revisada no início de maio. A projeção anterior era de contração de
5,8%. O setor sofre com o baixo
apetite do brasileiro para a compra de carros, em meio a um cenário que combina aumento do
desemprego, queda da renda e
maior restrição ao crédito.
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Mais de mil
empresas
pediram falência
durante o 1º
semestre, diz
Boa Vista SCPC
De janeiro a junho de 2016,
um contingente de 1.098 empresas quebraram no Brasil sob os
impactos da crise que assola a
economia, revela levantamento da Boa Vista SCPC - Serviço
Central de Proteção ao Crédito.
O número representa um aumento de 26,5% sobre o total de
empresas que pediram falência
no primeiro semestre do ano
passado.
Só em junho, a Boa Vista
registrou aumento de 20,2% na
quebradeira de empresas comparativamente a maio e crescimento de 22,8% na comparação
com o mesmo mês de 2015.
As falências decretadas também fecharam o semestre em
alta. Subiram 11,3% na comparação com os decretos contabilizados de janeiro a junho de
2015. Em junho, comparativamente ao mesmo mês no ano
passado, os decretos de falências
cresceram 0,9%. Já em relação a
maio, caíram 15,6%.
A Boa Vista SCPC também
tabulou os dados relativos
aos pedidos de recuperação
judicial e recuperações judiciais deferidas. Os pedidos
crescerem 113,5% no primeiro
semestre deste ano em relação
ao mesmo período do ano passado e os deferimentos cresceram 118,8% na mesma base de
comparação.
“O crescimento das falências
no primeiro semestre de 2016 é
bem mais significativo do que o
observado no primeiro semestre de 2015, quando os pedidos
acumulavam alta de 9,25”,
dizem os técnicos da Boa Vista
SCPC. Para eles, a fraca atividade econômica e os elevados
custos atingiram fortemente o
caixa das empresas ao longo de
2015. Naquele ano os pedidos de
falência cresceram 16,4%, enquanto as recuperações tiveram
alta de 51%.
“A tendência de alta não só
continuou como se intensificou
neste primeiro semestre do ano.
Sem previsão de mudança no cenário macroeconômico em 2016,
os indicadores parecem conservar, de forma mais intensa, a
tendência observada ao longo de
2015”, afirmaram.

Retração do PIB em 2016 passa de 3,44% para 3,35%, avalia Focus
O Relatório de Mercado Focus,
divulgado nesta segunda-feira, 4,
pelo Banco Central, mostrou um
pequeno alívio para o Produto Interno Bruto (PIB) deste ano. Pelo
documento, a projeção passou
de -3,44% para -3,35% - um mês
atrás estava em -3,71%. Na semana passada, o BC informou no
Relatório Trimestral de Inflação
que a sua nova estimativa para o
PIB deste ano é de uma retração
de 3,3% ante baixa de 3,5% vista
na edição anterior do documento.
Para 2017, a mediana das previsões do mercado ficou estacionada em +1,00% de um levantamento para o outro. Quatro semanas
atrás, a pesquisa apontava alta de
0,85%.
Já a estimativa para a produção industrial deste ano saiu de
queda de 5,89% para recuo de
5,90%, a mesma taxa de um mês
atrás. Para 2017, no entanto, a
previsão voltou a subir, passando
de uma alta de 0,80% para uma
elevação de 0,90%. Quatro semanas atrás estava em +1,00%.
Para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor
público e o PIB em 2016, a mediana das previsões piorou mais uma
vez, saindo de 43,70% para 43,90%
de uma semana para outra. Um

mês atrás, estava em 42,00%. No
caso de 2017 no boletim Focus, as
expectativas avançaram de 47,95%
para 48,31% ante projeção apontada um mês atrás de 47,00%.
Balança comercial em 2016
As projeções do mercado financeiro para a balança comercial
voltaram a ganhar um gás esta
semana no Relatório de Mercado
Focus, divulgado pelo BC. A estimativa de superávit para este ano
passou de US$ 50,76 bilhões para
US$ 51,05 bilhões - um mês atrás
estava em US$ 50,00 bilhões.
Pela mais recente estimativa do
BC, o saldo positivo de 2016 também ficará em US$ 50 bilhões.
Para 2017, as estimativas continuaram em US$ 50,00 bilhões de
uma semana para a outra. Há um
mês, a mediana já estava neste
patamar.
No caso das previsões para a
conta corrente, as previsões para
2016 continuam de um déficit
de US$ 15,00 bilhões, como na
edição anterior. Um mês atrás,
estava em US$ 15,40 bilhões. O
montante de US$ 15 bilhões de
déficit também foi a nova previsão do BC, que até três meses
atrás contava com um rombo de

US$ 25 bilhões. Já para 2017, a
perspectiva do mercado financeiro de déficit de US$ 12,00 bilhões
foi substituída por um rombo de
US$ 12,60 bilhões de uma semana para outra. Quatro semanas
atrás, a perspectiva era de déficit
de US$ 13,70 bilhões.
Para esses analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no
País (IDP) será bem mais do que
suficiente para cobrir esse resultado deficitário nos dois anos. A
mediana das previsões para esse
indicador em 2016 subiu de US$
60,50 bilhões para US$ 64,00 bilhões - estava em US$ 60,00 bilhões um mês antes. Para 2017, a
perspectiva de volume de entradas permaneceu em US$ 60,00
bilhões pela décima semana consecutiva. Nas revisões promovidas pelo BC há cerca de 10 dias, a
perspectiva é de ingresso de US$
70 bilhões de IDP no País este
ano - a estimativa anterior era de
US$ 60 bilhões.
Dólar
Com a forte queda do dólar
na semana passada, o mercado
financeiro revisou de forma importante as projeções para o câm-

bio deste e do próximo ano. Isso,
mesmo com a volta de atuação do
Banco Central (BC) neste mercado por meio de leilões de swap
cambial reverso.
O Relatório de Mercado Focus,
divulgado nesta segunda-feira,
pelo BC, apresentou que a cotação da moeda estará em R$ 3,46
no encerramento de 2016 ante
R$ 3,60 do levantamento anterior - um mês atrás, estava em R$
3,68. Com isso, o câmbio médio
de 2016 passou de R$ 3,61 para
R$ 3,51 - um mês antes, estava
em R$ 3,65
Para 2017, a mediana recuou
de R$ 3,80 para R$ 3,70 de uma
divulgação para a outra - quatro
semanas atrás estava em R$ 3,85
Já o câmbio médio do ano que
vem caiu de R$ 3,74 para R$ 3,61
de um levantamento para o outro
- estava em R$ 3,81 um mês atrás.
Juros
Depois da divulgação do Relatório Trimestral de Inflação (RTI)
e da definição da meta de 2018
(4,5% com bandas de tolerância
de 1,5 ponto porcentual), as projeções do mercado para a taxa
básica de juros praticamente não
se mexeram. O Relatório de Mer-

cado Focus trouxe estabilidade
das previsões para a Selic no fim
de 2016 em 13,25% ao ano (aa)
e para 2017, em 11,00% aa. Na
semana passada, os analistas já
tinham apresentado fortes correções para a taxa, que atualmente
está em 14,25% ao ano. Entre os
Top 5, porém, houve mudanças
significativas na edição do documento desta segunda-feira.
Um mês atrás, o boletim apontava a Selic em 12,88% para o encerramento de 2016 e em 11,25%
para o fim de 2017. No caso da
Selic média, a mediana das previsões subiu novamente, de 14,03%
para 14,06% para o horizonte
de 2016 ante 13,88% de quatro
semanas atrás. Já para 2017, a
mediana do mercado para a Selic média permaneceu em 11,67%
pela segunda vez - um mês antes
estava em 11,70% ao ano.
Nas estimativas do grupo dos
analistas consultados que mais
acertam as projeções, o chamado
Top 5 da pesquisa Focus (médio
prazo), a estimativa para o fim
deste ano recuou de 13,75% aa,
patamar em que já estava há um
mês, para 13,50%. Para 2017, a
mediana recuou de 11,25% aa
para 10,50% - um mês antes, estava em 12,25% aa.
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Edital - Citaç_o - Empresas - Execuç_o Fiscal [0002285-04.2014.8.26.0445] [Somente Leitura]
EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº:
0002285-04.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Executado:
Papelaria e Magazine Princesa Ltda Epp e outros

Nomeia Assessoria Parlamentar

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.

Executados: Francisco Alvanor Silva, CPF: 103.467.408-00, RG: 2833544SP; Aida
Martins Silva, CPF: 978.287.188-53, RG: 5999334SP
Execução Fiscal nº: 0002285-04.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 24/03/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: N/C
Valor da Dívida: R$ 7.449,39

lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta Portaria

Art 1º - Nomear os servidores abaixo, para o emprego em comissão de Assessor Parlamentar
do quadro de pessoal em comissão da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, em 1º de
julho de 2016, a saber:

- Ana Paula Felix Ribeiro Nunes
- Fabiana Ferreira de Oliveira Amaral
- Joyce Bustamante Teixeira Shiraíshi
- Leandro Antonio Pinto
- Talita Cristina Marques Teodoro
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Edital - Citaç_o - Empresas - Execuç_o Fiscal [0005557-74.2012.8.26.0445] [Somente Leitura]
PEDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0005557-74.2012.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Requerente:
União
Requerido:
Evangelina Fatima Viegas e outros

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Calles Novellino
Ballestero, 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, 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: Barros & Oliveira Neto Ltda
Documentos da Executada: CNPJ: 08.712.251/0001-00
Execução Fiscal nº: 0005557-74.2012.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 22/02/2012
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: n/c
Valor da Dívida: R$ 21.147,66
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de maio de
2016.

Edital - Citaç_o - Empresas - Execuç_o Fiscal [0011779-63.2009.8.26.0445] [Somente Leitura]
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0011779-63.2009.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de
Estabelecimento
Requerente:
Município de Pindamonhangaba
Requerido:
Terezinha Ivanda Miranda
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.

Vereador CARLOS EDUARDO-MAGRÃO
1 º Vice-Presidente

Vereador JANIO ARDITO LERARIO
2º Vice-Presidente

Vereador Antonio Alves da Silva
2° Secretário

Vereador RODERLEY MIOTTO
1° Secretário
Publicada no D A.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 211/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba o Sr. (a) SERGIO FERREIRA , responsável
pelo imóvel situado a RUA JOÃO MONTEIRO DO AMARAL, inscrito no município sob a sigla
SO 110903029000, para que efetue a CONSTRUÇÃO DA CALÇADA no referido imóvel no
prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o
artigo 116º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º, Inciso III da Lei 3815/01.
Obs.: Artigo 118 – Se a exigência da Administração Municipal não for cumprida, os serviços
de que trata o artigo anterior serão executados pela Prefeitura que cobrará os custos do
trabalho efetuado. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Gastão Jose Schmidt
Gerente de Posturas

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 210/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr(a) SERGIO FERREIRA ,
responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO MONTEIRO DO AMARAL, S/N, BAIRRO
MOMBAÇA, inscrito no município sob a sigla SO110903029000, para que efetue a limpeza
do imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012
artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Gastão José Schmidt
Gerente de Posturas

Edital - Citaç_o - Empresas - Execuç_o Fiscal [0011893-02.2009.8.26.0445] [Somente Leitura]
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0011893-02.2009.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de
Estabelecimento
Requerente:
Município de Pindamonhangaba
Requerido:
Gravale Artes Graficas 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). Cláudia Calles Novellino
Ballestero, 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 Município 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: Terezinha Ivanda Miranda
Documentos da Executada: OUT: IM00011929
Execução Fiscal nº: 0011779-63.2009.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 13/10/2009
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00011929
Valor da Dívida: R$ 1774,07

Executada: Gravale Artes Graficas Me
Documentos da Executada: N/C
Execução Fiscal nº: 0011893-02.2009.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 13/10/2009
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 10291
Valor da Dívida: R$ 3064,90

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 31 de maio de
2016.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 31 de maio de
2016.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Processo Físico nº:
0012576-39.2009.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de
Estabelecimento
Requerente:
Município de Pindamonhangaba
Requerido:
Sandra Dea Veiga

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

Executada: Carlos Henrique Cortez
Documentos da Executada: OUT: IM011927
Execução Fiscal nº: 0011780-48.2009.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 13/10/2009
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00011927
Valor da Dívida: R$ 1219,92
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 31 de maio de
2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PREGÃO Nº. 138/2016 (PMP 13973/2016)
Comunicamos que a licitação supra, que cuida de “contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de impressões e cópias
(outsourcing), pelo período de 12 meses”, fica adiada sine-die, motivo análise
de questionamento da empresa Simptec Comércio de Máquinas, processo
externo 18690/2016.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 151/2016 (PMP 15992/2016)
Comunicamos que a licitação supra, que cuida de “aquisição de lousa
panorâmica e tela interativa, projetor multimídia, notebook, instalação e
configuração da lousa/projetor e capacitação dos educadores da rede pública
de ensino”, fica adiada sine-die, para análise da impugnação interposta pela
empresa WWW. Suprimentos EIRELI EPP (processo externo 19087/2016).
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº. 016/2016 (PMP 5063/2016)
Foi firmado o contrato 071/2016, datado de 12/04/2016, para “contratação
de empresa especializada em dedetização, desratização, desinsetização,
descupinização e limpeza de caixa d’água no Palacete da Palmeira Museu
Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, Palacete 10 de Julho
– Centro de Memória Barão Homem de Mello, pelo período de 12 meses”, no
valor total de R$ 7.899,12, vigente por 12 meses. Assina pela contratante e
como gestora do contrato, Sra Marcia Fernandes Lima Silva, e pela contratante,
empresa Carlos Roberto Machado ME, o Sr Carlos Roberto Machado.
*** AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO / SERVIÇO ***
PREGÃO Nº. 114/2016 (PMP 12052/2016)
Foi emitida a autorização 1022/2016, datada de 28/06/2016, no valor de R$
13.355,00, em favor de Santos Gouvêa Comercial Ltda EPP; autorização
1021/2016, datada de 28/06/2016, no valor de R$ 13.328,00, em favor de 7R
Comercial Ltda ME; ambas para “aquisição de material de construção para uso
nas obras e manutenções diversas executadas no Distrito de Moreira César”.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO Nº. 134/2016 (PMP 13965/2016)
A autoridade superior homologou, em 28/06/2016, a adjudicação do pregoeiro
na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em
fornecimento de equipamentos e materiais necessários com mão de obra
inclusa, para execução do serviço de instalação de rede estruturada e central
telefônica na nva unidade do almoxarifado da saúde e da farmácia municipal”,
em favor da empresa Fonevale Telecomunicações Ltda EPP, o item 01, no valor
total de R$ 21.220,00.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 140/2016 (PMP 13980/2016)
A autoridade superior homologou, em 29/06/2016, a adjudicação do pregoeiro
na licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada para
fornecimento de muro de placas de concreto pré-moldado, compreendendo
materiais, mão de obra e equipamentos”, em favor da empresa Raul Rabello
Neto EPP, o item 01, no valor unitário de R$ 470,00.

CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2016 (PMP 15331/2016)
A autoridade superior, face à manifestação da CPL, considera deserta a licitação
supra, que cuida de “aquisição de produtos da agricultura familiar rural, para
atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme
termo de referência”.
*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***
PREGÃO Nº. 133/2016 (PMP 13963/2016)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considera fracassada
a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada em
processamento de roupa hospitalar, constituindo-se de lavagem (incluindo
umectação, quando necessária), centrifugação, secagem, dobragem,
embalagem e reparo de rouparia, pelo período de 12 meses”.

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

CONVOCAÇÃO PARA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016

Ficam os senhores Conselheiros e senhoras Conselheiras, Titulares e
Suplentes, convocados a comparecer à 6ª Reunião Ordinária/2016
do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local abaixo discriminados:

Edital - Citaç_o - Empresas - Execuç_o Fiscal [0012576-39.2009.8.26.0445] [Somente Leitura]
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Físico nº:
0011780-48.2009.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de
Estabelecimento
Requerente:
Município de Pindamonhangaba
Requerido:
Carlos Henrique Cortez

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 Município 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.

*** ADIAMENTO ***

*** LICITAÇÃO DESERTA ***

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 Município 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.
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Edital - Citaç_o - Empresas - Execuç_o Fiscal [0011780-48.2009.8.26.0445] [Somente Leitura]
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 004/2016 (PMP 18487/2016)
Para “cadastramento de artistas e profissionais de arte e cultura nos programas
‘Pinda em Cena’, ‘Cultura para Todos’ e ‘CEU das Artes’, para fomento à cultura
Municipal de Pindamonhangaba”, recebimento dos documentos de 06 a 25 de
julho de 2016, das 09h às 16h, no Departamento de Cultura.

Vereador FELIPE CÉSAR

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

Página 1

PREGÃO Nº. 162/2016 (PMP 16009/2016)
Para “contratação de meio de hospedagem para acomodação de jurados
e integrantes dos grupos teatrais que participarão do FESTE – Festival de
Teatro”, com encerramento dia 18/07/16 às 08h e abertura às 08h30.

Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12)
3644-5600.

Pindamonhangaba, 1º de julho de 2016

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

Página 1

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do
Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:

PREGÃO Nº. 163/2016 (PMP 16010/2016)
Para “contratação de alimentação para jurados e integrantes dos grupos
teatrais que participarão do FESTE – Festival de Teatro”, com encerramento
dia 18/07/16 às 14h e abertura às 14h30.

- Aline Rodrigues Barbosa

Presidente

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

*** EDITAL ***

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições que

ASSESSOR PARLAMENTAR
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DOS SÓCIOS ABAIXO RELACIONADOS, 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 FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

___________________________

RESOLVE:
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

5 de julho DE 2016

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 Município 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: Sandra Dea Veiga
Documentos da Executada: N/C
Execução Fiscal nº: 0012576-39.2009.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 00012754
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00012754
Valor da Dívida: R$ 2500,89

07/07/2016 (quinta-feira)
14h (tolerância de 10 min)
aproximadamente, 2 horas
Local:
Casa dos Conselhos Municipais – à Travessa
Rui Barbosa, 37, Centro – Fone: 3642.7447
Dia:
Horário:
Duração prevista:

Pauta:
I. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
II. Campanha Municipal de Enfrentamento à Violência contra o
Idoso-avaliação;
III. Projetos FMI-reavaliação;
IV. Assuntos pertinentes ao Conselho;
V. Informes e encerramento.

Favor confirmar a presença e/ou justificativa da ausência no endereço:
cmi@pindamonhangaba.sp.gov.br, ou cmipinda@gmail.com ou
conselhospinda@gmail.com

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 31 de maio de
2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba

CONVOCAÇÃO
GREMIO ESPORTIVO AFIZP, Valdemir Amaral Pereira, portador RG. nº 13.407.2807 SSP/SP., por seu associado convocado todos os demais associados a comparecerem
no dia dezesseis do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis (16/05/2016), às 19:00
hs., endereço: Rodovia Professor Manoel Cesar Ribeiro, nº 1206, bairro Santa Luzia,
Pindamonhangaba-SP., CEP.: 12411-010, para eleição da diretoria executiva, conselho
fiscal e aprovação do novo estatuto de acordo com as normas vigentes.

Controle 209/16
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr(a) APARECIDA CELIA BUENO
, responsável pelo imóvel situado a RUA JOÃO LIVRAMENTO, S/N, BAIRRO VILA RICA
SOCORRO, inscrito no município sob a sigla SO111301021000, para que efetue a limpeza
do imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da
data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012
artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Gastão José Schmidt
Gerente de Posturas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Às nove horas do dia vinte e um de junho de dois mil e dezesseis, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Oitava Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo
Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Vanderson
Luiz da Costa, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 08.ª Sessão Ordinária, realizada
em 20.06.2016. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0077/16 Mario Vilela
Marcondes. II – RELATOR: Vanderson Luiz da Costa DEFERIDO, por votação unânime: 10034/16 Luciene Cristina Polastri. INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0010/16 Fernando Correa
Leite Menecucci, 1-0022/16 Pascoal Benedito da Silva e 1-0040/16 José Barbosa Moreira Filho.

Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 21 de junho de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 06.ª Sessão Ordinária de 2016, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.06.2016.
Às nove horas do dia seis de junho de dois mil e dezesseis, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Sexta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo
Leite e presença dos senhores, Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos
Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 05.ª Sessão Ordinária, realizada
em 23.05.2016. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0047/16 Paulo Donizeti
Moreira e 1-0050/16 Adriana Cinachi Emidio ME. DILIGÊNCIA, por votação unânime: 1-0059/16
Carlos Eduardo Pereira Cesar. II – RELATOR: Sra. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0037/16 Mauricio Coelho França. III – EXPEDIENTE:
Ofício 004/15-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da
JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 06 de junho de 2016.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 09.ª Sessão Ordinária de 2016, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 27.06.2016.
Às nove horas do dia vinte e sete de junho de dois mil e dezesseis, nesta Cidade
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Nona Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo
Leite e presença dos senhores, Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos
Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 08.ª Sessão Extraordinária,
realizada em 21.06.2016. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I –
RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0074/16 Lincoln
Andrew da Silva Antunes Moreira. II – RELATOR: Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior
Kleber Marcondes Santiago.
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0049/16
“DEPTRAN”
Rua Dr Monteiro
Godoy
nº 405 – aBosque
Princesa
- CEP
12401-390 –osPindamonhangaba
SP
Nadademais
havendo
tratar,daforam
dados
encerrados
trabalhos desta –reunião
Tel.: (0xx12) 3648.3714
lavrando-se do ocorrido estae-mail:
ata, que
vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
transito@pindamonhangaba.sp.gov.br
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 27 de junho de 2016.

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Rua Deputado Claro Cesar, 53 – Centro
CEP 12400-220 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3643.2223
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 06.ª Sessão Extraordinária de 2016, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.06.2016.
Às nove horas do dia sete de junho de dois mil e dezesseis, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Sexta Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo
Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Vanderson Luiz da
Costa, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 06.ª Sessão Ordinária, realizada
em 06.06.2016. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0053/16 Vivian Elizabeth de
Carvalho Andrade e 1-0056/16 João Simões. II – RELATOR: Sr. Vanderson Luiz da Costa
DEFERIDO, por votação unânime: 1-0288/15 Maria das Dores Souza, INDEFERIDO, por
“DEPTRAN”
Ferraz, 1-0294/15 José Aurelio Salgado de Barros e 1votação unânime: 1-0276/15 Armando Ramos
RuaClaudia
Dr Monteiro
de Godoy
nº 405
da Princesa
- CEP 12401-390
– Pindamonhangaba
– SP por
0306/15
Gonçalves
Pinto.
III–– Bosque
RELATOR:
Sr. Carlos
Alberto Camilo
INDEFERIDO,
Tel.: (0xx12) 3648.3714
votação unânime: 1-0030/16 e-mail:
Everson
dos
Santos
Fonseca, 1-0033/16 Lucila Vilela Monteiro dos Reis e
transito@pindamonhangaba.sp.gov.br

1-0036/16 Carlos Alberto Alves de Alvares.

Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 07 de junho de 2016.

CONVOCAÇÃO – 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecer, na
data e local abaixo, para a realização da “12ª Reunião Ordinária de 2016”, cuja pauta vem a
seguir:
Pauta:
 Leitura e aprovação da Ata da 11ª Reunião Ordinária/2016
 Edital Banco Itaú/2016 – providencias do CMDCA
o Plano de Ação CMDCA
o Plano de Aplicação do FUMCAD
o Demais documentos
 Informes e outros assuntos pertinentes ao Conselho.
Dia:

05/07/2016 (terça-feira)

Horário:
Local:

17h (dezessete horas)
“DEPTRAN”
Rua Dr Monteiro de Godoy nº 405 – Bosque da Princesa - CEP 12401-390 – Pindamonhangaba – SP
(0xx12) 3648.3714
Auditório da PrefeituraTel.:
Municipal
e-mail: transito@pindamonhangaba.sp.gov.br

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder público)
que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
conselhospinda@gmail.com ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 07.ª Sessão Ordinária de 2016, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 13.06.2016.
Às nove horas do dia treze de junho de dois mil e dezesseis, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Sétima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo
Leite e presença dos senhores, Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos
Alberto Camilo, membro titular e Vanderson Luiz da Costa, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 06.ª Sessão Extraordinária,
realizada em 07.06.2016. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I –
RELATOR: Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime:
1-0013/16 Luiz Ramos Pera, 1-0025/16 Lucí Carvalho de Andrade Salomão Alves, 1-0031/16 Everson
dos Santos Fonseca e 1-0043/16 Paulo Avelino Alves.

Nada mais havendo a tratar,“DEPTRAN”
foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
Rua Dr Monteiro de Godoy nº 405 – Bosque da Princesa - CEP 12401-390 – Pindamonhangaba – SP
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai
pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
Tel.:assinada
(0xx12) 3648.3714
e-mail: transito@pindamonhangaba.sp.gov.br
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 13 de junho de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 07.ª Sessão Extraordinária de 2016, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 14.06.2016.
Às nove horas do dia quatorze de junho de dois mil e dezesseis, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Sétima Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo
Camargo Leite e presença dos senhores, Carlos Alberto Camilo, membro titular e Vanderson
Luiz da Costa, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 07.ª Sessão Ordinária, realizada
em 13.06.2016. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR:
Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0068/16 Agda Cristina Rosa e
1-0071/16 Graça Maria Tunissi Lorena de Lima. II– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo
INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0039/16 Josimar de Moura Santiago, 1-0042/16 José
Domingos Granato e 1-0048/16 Marino Soares de Souza. III – EXPEDIENTE: Ofício 006/16-JARI
encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito
encaminhando as Atas da JARI para publicação.
“DEPTRAN”
Rua Dr Monteiro
Godoy
nº 405 – aBosque
Princesa
- CEP
12401-390 –os
Pindamonhangaba
SP
Nadademais
havendo
tratar,daforam
dados
encerrados
trabalhos desta– reunião
Tel.: (0xx12) 3648.3714
lavrando-se do ocorrido estae-mail:
ata, que
vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
transito@pindamonhangaba.sp.gov.br
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 14 de junho de 2016.

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0501630-77.2011.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Laz & Gagliotto Panificadora Ltda Me
Agindo no presente - construímos o futuro

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 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 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 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: Laz & Gagliotto Panificadora Ltda Me
Documentos da Executada: N/C
Execução Fiscal nº: 0501630-77.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal
Data da Inscrição: 06/12/2011
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00014378
Valor da Dívida: R$ 703,35
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 31 de maio de 2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Processo Físico nº:
0501439-27.2014.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Isaias Santana

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.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 08.ª Sessão Ordinária de 2016, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.06.2016.
Às nove horas do dia vinte de junho de dois mil e dezesseis, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, em sua sede,
realizar a Oitava Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo
Leite e presença dos senhores, Tarcísio José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos
Alberto Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 07.ª Sessão Extraordinária,
realizada em 14.06.2016. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I –
RELATOR: Sr. Tarcísio José Moreira dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime:
1-0055/16Pedro Antonio Caldas de Gusmão.

Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e
por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 20 de junho de 2016.
“DEPTRAN”
Rua Dr Monteiro de Godoy nº 405 – Bosque da Princesa - CEP 12401-390 – Pindamonhangaba – SP

0500823-86.2013.8.26.0445
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Carlos Alberto Ronconi Salgado

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 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 ISS/ Imposto sobre Serviços. Encontrandose a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias 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: Carlos Alberto Ronconi Salgado
Documentos da Executada: N/C
Execução Fiscal nº: 0500823-86.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 13/11/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 17059
Valor da Dívida: R$ 1213,58
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 31 de maio
de 2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0500756-24.2013.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Julio Cesar Martorelli
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na
forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO 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 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 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: Julio Cesar Martorelli
Documentos da Executada: N/C
Execução Fiscal nº: 0500756-24.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 13/11/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 18725
Valor da Dívida: R$ 896,93
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 31 de maio de 2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Processo Físico nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

0500712-05.2013.8.26.0445
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Luciano dos Santos

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena,
na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de
CITAÇÃO 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 ISS/ Imposto sobre Serviços. Encontrandose a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias 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: Luciano dos Santos
Documentos da Executada: N/C
Execução Fiscal nº: 0500712-05.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 13/11/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 19860
Valor da Dívida: R$ 975,21
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 31 de maio
de 2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

0500533-71.2013.8.26.0445
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Benedito Alves Filho

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação

Processo Físico nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Ana Maria Rita Gomes
Presidente em Exercício – Gestão 2015/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Habitação
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EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Ata da 08.ª Sessão Extraordinária de 2016, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 21.06.2016.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

5 de julho DE 2016

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
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 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: Isaias Santana
Documentos da Executada: CPF: 03338245807
Execução Fiscal nº: 0501439-27.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 23/10/2014
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: N/C
Valor da Dívida: R$ 806,26
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 31 de maio de 2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena,
na forma da Lei, etc.
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 ISS/ Imposto sobre Serviços. Encontrandose a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S)
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias 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: Benedito Alves Filho
Documentos da Executada: N/C
Execução Fiscal nº: 0500533-71.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 13/11/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4526
Valor da Dívida: R$ 1084,86
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 31 de maio
de 2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PINDAMONHANGABA

TERÇA-FEIRA

ESPORTES
Tribuna do Norte
Com Romero inspirado,
Corinthians goleia Fla
e põe pressão no líder,
o rival Palmeiras
Com direito a “olé”, o Corinthians fez 4 a 0 sobre o Flamengo, graças à boa atuação
no segundo tempo, e manteve a
perseguição ao líder Palmeiras
no Campeonato Brasileiro. Os
dois times estavam com 25 pontos, mas o rival entrou em campo na segunda-feira (4), contra
o Sport, em Recife, no fechamento desta 13ª rodada. Os gols
foram marcados por Romero,
duas vezes, Guilherme e Rildo.
Já o time ﬂamenguista estacionou nos 20 pontos e segue fora
do G4 da tabela.
No início, as duas equipes
estavam posicionadas de maneira bem parecida, com apenas um homem de frente, cinco
no meio e uma linha de quatro
na defesa. Só que o Corinthians
abusava dos erros de passe e
com isso facilitava a vida dos
defensores rivais. Tanto que
a principal estratégia eram os
chutes de longe.
Do outro lado, o Flamengo
estava armado para os contra-ataques e aproveitava a ida dos
laterais Rodinei e Jorge para o
ataque. Mas a lentidão no passe fez com que os atacantes estivessem impedidos pelo menos
em duas boas oportunidades no
primeiro tempo.
A melhor chance veio aos 14,
quando Cássio faz duas ótimas
defesas em chutes de Marcelo
Cirino e Rafael Vaz. Dez minutos depois, Marquinhos Gabriel
recebeu livre, chutou e Muralha
salvou uma chance ótima para o
Corinthians.
Apesar de jogar em casa, era
o Flamengo que mandava na
partida e por pouco não abriu o
placar aos 31, com Ederson, que
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Daniel Augusto Jr./Agência Corinthians

Sem chances com Tite, Romero virou ‘queridinho’ de Cristovão
mandou no canto após jogada
de Guerrero, mas a bola bateu
na trave. No rebote, seus companheiros não aproveitaram. A
maior alegria dos corintianos foi
um chapéu de Bruno Henrique
em Guerrero.
Na etapa ﬁnal, o Corinthians
tratou de tomar a iniciativa do
jogo. Passou a atuar melhor pelos lados, mas foi o Flamengo
que levou grande perigo com
Willian Arão, que chutou após
receber passe de Guerrero, mas
Cássio fez ótima defesa. Pouco
depois, o time da casa atacou e
conseguiu o escanteio após Muralha espalmar.
Na cobrança, a bola acabou
sobrando para Romero, livre
dentro da pequena área, que
só teve o trabalho de empurrar
para o gol e festejar com a torcida. A vitória parcial acabou
deixando o Flamengo mais vul-

nerável aos contra-ataques, já
que a equipe carioca tinha de
sair para buscar o empate.
E em uma jogada de velocidade de Romero, ele partiu em
velocidade e tocou para Guilherme, que marcou. O Flamengo não teve nem tempo de se
recuperar e Rildo fez o terceiro,
quando a bola sobrou livre após
rebote de Muralha. No ﬁnal, Romero ainda fez mais um, tocando na saída do goleiro. A partir
daí, a torcida cantou mais forte
e vibrou com os três pontos em
casa.
Após esta goleada sobre os
ﬂamenguistas, o Corinthians
volta a campo pelo Brasileirão
no próximo sábado, às 16h30,
contra a Chapecoense, em Chapecó. No mesmo dia e horário, o
time rubro-negro buscará a reabilitação diante do Atlético-MG,
no Mané Garrincha, em Brasília.

Troféu Brasil chega ao ﬁm
com enxurrada de índices

D

epois de três dias
de poucas emoções,
o Troféu Brasil de
Atletismo chegou ao ﬁm neste
domingo, em São Bernardo
do Campo (SP). Foi também
a última oportunidade para
que atletas brasileiros obtivessem índice para os Jogos
Olímpicos. Neste domingo
acabou o prazo estipulado
pela Confederação Brasileira
de Atletismo (CBAt), ainda
que a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) aceite marcas
feitas até 11 de julho.
A maior parte dos índices saiu nas provas de 200
metros. No masculino, Jorge
Henrique Vides, de 23 anos,
venceu com 20s40, correndo
pela primeira vez abaixo dos
20s50 necessários. Vitor Hugo
dos Santos chegou em segundo, com 20s50, mas não deve
ser convocado para essa prova. As vagas devem ﬁcar com
Bruno Lins e Aldemir Gomes,
que ﬁzeram o índice antes,
mas a CBAt só vai revelar a
convocação às 15 horas.
Entre as mulheres, vitória de Kauiza Venâncio, com
22s93. Ela já tinha corrido
abaixo do índice de 23s20, mas
agora melhorou a marca e se
garantiu na Olimpíada tanto
nos 200m quanto no revezamento 4x100m. Rosângela
Santos ratiﬁcou o índice, com
exatamente 23s20, e, além
dos 200m e do revezamento,
também vai estar nos 100m.
Jailma de Lima fez 23s30 e
quase entrou no revezamento.
No salto triplo, vitória e
índice para Núbia Soares,
com 14,17m, ﬁcando dois
centímetros acima do mínimo
necessário. Keila Costa, que
também está garantida nesta
prova (e no salto em distância) no Rio-2016, terminou
em segundo, com 14,02m.
Geisa Arcanjo ratiﬁcou o
índice no arremesso de peso.
Ela marcou 17,79m e saiu
lamentando não ter alcançado os 18 metros. Já Gabriel
Constantino ﬁcou no quase
nos 110m com barreiras. Ele
venceu a prova em 13s50,

a três centésimos do índice.
Ficou à frente de Eder Souza (segundo) e João Vitor
Oliveira (quinto), que vão à
Olimpíada.
FABIANA
BATE RECORDE
No salto com vara, Fabiana Murer bateu o recorde sul
-americano, saltando 4,87m e,
pela primeira vez, quebrando
a barreira dos 4,85m, na qual
ela mesmo admite que estava
“empacada”. Joana Ribeiro
Costa surpreendeu e também
fez índice, com 4,50m.
Só depois de Joana encerrar sua participação é que
Fabiana Murer entrou na
prova. Passou 4,50m, 4,65m e
4,75m na primeira tentativa.
Ao arriscar 4,87m, precisou
de três saltos para enﬁm
bater o recorde sul-americano. Ao longo da carreira, ela
tinha três saltos de 4,85m,
realizados em 2010, 2011 e
2015. Com o último, ganhou a
medalha de prata no Mundial
do ano passado.
A temporada 2016 do salto
com vara é, de longe, a mais
forte da história. Fabiana agora lidera o ranking mundial,
com 4,87m, mas outras cinco
atletas já saltaram acima de
4,80m: a grega EkateríniStefanídi (4,86m), a cubana
Yarisley Silva (4,84m), as
norte-americanas Sandi
Morris (4,83m) e Jennifer
Suhr (4,82m) e a neozelandesa
Eliza McCartney (4,80m).
O melhor salto do ano ao
ar livre, entretanto, foi da
russa YelenaIsinbayeva, que
passou o sarrafo a 4,90m
no Campeonato Russo. Mas
o resultado dela e de outros
atletas russos não entram no
ranking mundial porque a
federação local está suspensa
pela IAAF. Contando também
Isinbayeva e Anzhelika Sidorova (4,85m), são no total
oito atletas saltando acima de
4,80m. Como comparação,
em 2012, ano da última Olimpíada, só duas atletas foram
tão alto e a melhor marca do
ano fora 4,82m.

Copete entra e leva Santos de volta ao G4 do Brasileirão
Uma alteração feita pelo técnico Dorival Júnior levou o Santos
a superar o forte esquema defensivo da Chapecoense, vencer por
3 a 0, na Vila Belmiro, e voltar ao
G4 do Brasileiro - em quarto lugar, com 22 pontos. A entrada do
colombiano Copete na etapa ﬁnal
foi fundamental para que um jogo
até então bastante complicado
terminasse com vitória folgada
da equipe santista. Ele participou
dos três gols.
O técnico Caio Júnior acaba
de chegar à Chapecoense. Mas
rapidamente conseguiu encontrar maneira de segurar o Santos.
Ciente de que na Vila Belmiro
o time paulista ataca bastante,
montou um time bem fechado,
com manjado objetivo de não dar
espaços ao adversário.
A estratégia deu certo na primeira etapa. O Santos, embora
martelasse, não encontrava espaços. Seus jogadores recebiam
quase sempre a marcação de dois
catarinenses. Penetrar no “fer-

Legenda

rolho’’ armado por Caio Júnior
estava difícil e, com o passar do
tempo, ﬁcou ainda mais complicado por causa da irritação dos
santistas, sobretudo Gabriel.
O reﬂexo disso foi que o Santos concluiu apenas quatro vezes
em toda a etapa, mesmo número
de ﬁnalizações da Chapecoense,
que foi até mais perigosa em seus
contra-ataques, mas não teve
competência para marcar gols e
assim estacionou nos 18 pontos,
caindo para a 11ª colocação.
O segundo tempo estava da
mesma maneira até Dorival Júnior fazer uma alteração que
imediatamente resultou em crescimento santista: trocou Vitor
Bueno por Copete.
O colombiano entrou aos 11
minutos e abriu a defesa catarinense com jogadas de velocidade
pelo lado esquerdo. Assim nasceu
o primeiro gol do Santos, cinco
minutos depois de Copete ir a
campo.
O atacante penetrou pela es-

Colombiano Copete foi decisivo na vitória do Santos
querda e rolou equivocadamente,
pois deu a bola atrás de Gabriel.
Mas o toque errado tirou o zagueiro Thiego da jogada e a bola
sobrou para Rodrigão chutar rasteiro, sem defesa para Marcelo
Boeck.

O gol desestruturou a Chapecoense e o Santos passou a ser
aquele Santos conhecido dos jogos na Vila Belmiro. Um time veloz, agressivo, procurando jogadas pelos lados e jogando sempre
no campo do adversário, mesmo

se expondo vez ou outra aos contra-ataques.
Copete deixou a sua marca
aos 20 minutos, concluindo na
pequena área após cobrança de
escanteio e bola desviada por Renato para enganar a defesa.
Àquela altura, o Santos tinha
o domínio total da partida, o
bom público que foi à Vila (mais
de 10 mil pessoas) já trocara a
tensão pela festa e pedia mais
um gol. Foi atendido, com um
golaço: Yuri acertou uma bola
de fora da área, num chute de
primeira após bola rolada por
Copete, que, ao final da partida,
foi o jogador mais aplaudido pelos torcedores.
Após este duelo, o Santos voltará a campo pelo Brasileirão
apenas no próximo dia 12 de julho, uma terça-feira, no clássico
contra o Palmeiras que fechará a
14ª rodada, às 20h30, no Allianz
Parque. Já a Chapecoense joga no
próximo sábado contra o Corinthians, em casa, às 16h30.

