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Escola da Família passa
de 800 milhões de
atendimentos em 13 anos
Com mais de 2 mil escolas estaduais
participantes dos 645 municípios do Estado de São Paulo, o ‘Escola da Família’
completa 13 anos nesta terça-feira (23). O
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Tite convoca
seleção brasileira
para eliminatórias
da Copa de 2018
Divulgação

programa abre as portas das escolas conveniadas para a comunidade aos ﬁns de
semana, oferecendo atividades como esporte, trabalho, cultura e saúde.
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O técnico Tite divulgou a sua primeira
convocação da seleção brasileira, na segundafeira (22), com três novidades para disputar
as eliminatórias da Copa, além de 7 campeões
dos jogos olímpicos: Neymar, Gabigol, Gabriel
Jesus, Rodrigo Caio, Weverton, Renato Augusto
e Marquinhos.
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PALMEIRAS COMEMORA
VOLTA DE GABRIEL JESUS
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MERCADO DIZ QUE ECONOMIA
CRESCERÁ 1,2% EM 2017

Voluntários e universitários são essenciais para a realização do projeto

Instituições
ﬁnanceiras
consultadas pelo Banco Central informaram que a projeção de crescimento da economia brasileira em 2017 passou
de 1,1% para 1,2%. Para 2016,
elas mantêm a estimativa de

encolhimento da economia.
A projeção de queda do Produto Interno Bruto, soma de
todos os bens e serviços produzidos no país, permanece
em 3,20% para 2016.
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Na festa do adeus, brasileiros encerram
Jogos Olímpicos no Maracanã
www.800noticias.com

Depois de 19 dias de
competições, a Olimpíada
do Rio terminou em clima
de alto-astral, na noite de
domingo, no estádio do Maracanã, com muita dança,
música e espírito de carnaval.
Depois de uma irretocável festa de abertura, a
cerimônia de encerramento
tentou aplacar a saudade
já instalada na cidade com
a valorização do espírito
carioca, ou seja, aquele que,
mesmo diante de adversidades, sabe manter o entusiasmo.
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Mesmo com melhor desempenho na história, Brasil não atinge meta do COB
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INSS publica portaria sobre
revisão de benefício reativado
por decisão judicial
PÁGINA 2

Camex zera tarifa de importação
da vacina contra HPV e da
tríplice bacteriana
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INSS publica portaria
sobre revisão de
benefício reativado
por decisão judicial
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
publicou no Diário Oﬁcial da União (DOU)
portaria com procedimentos relacionados à
revisão administrativa dos benefícios auxíliodoença e aposentadoria por invalidez que
foram restabelecidos por decisão judicial. O
pente-ﬁno na concessão desses dois benefícios
foi anunciado pelo Governo Michel Temer
no início de julho e está previsto na Medida
Provisória 739/2016.
Este é o terceiro ato sobre a revisão editado
pelo governo. Já foram anunciados os critérios
para a convocação do beneﬁciários que terão
de passar por uma nova perícia e as regras
especíﬁcas para a atuação dos peritos do INSS
nesse processo de revisão.
A portaria dessa segunda-feira, 22, disciplina
os procedimentos a serem observados pelas
gerências executivas do INSS, Agências da
Previdência Social, Serviço/Seção de Saúde do
Trabalhador, Agências da Previdência Social de
Atendimento de Demandas Judiciais (APSADJ)
e Setores de Atendimento de Demandas
Judiciais (SADJ) na perícia de revisão
administrativa dos dois benefícios concedidos e
reativados em cumprimento de decisão judicial.
De acordo com o texto, essa revisão
administrativa dos benefícios será realizada
pelos peritos médicos e pelos supervisores
médicos periciais da Previdência Social para
veriﬁcar a existência de incapacidade laboral
atual que justiﬁque a manutenção do auxíliodoença ou da aposentadoria por invalidez. “Na
realização da perícia médica serão veriﬁcados
os dados e as informações constantes nos
sistemas da Autarquia, os documentos e exames
médicos apresentados pelo segurado”, cita a
portaria.
“A perícia será orientada por critérios
exclusivamente médicos, não sendo cabível a
alteração de datas técnicas referentes à data
do início da doença (DID), data do início da
incapacidade (DII) e data do início do benefício
(DIB), decorrentes do processo judicial que
originou a concessão ou reativação do benefício,
podendo o INSS regulamentar a ﬁxação de
referidas datas quando não constarem em
seus sistemas, garantindo o atendimento à
determinação judicial”, acrescenta.
Nos casos em que ﬁcar constatado ausência
de incapacidade laboral atual do segurado,
o benefício será cessado, sem a necessidade
de manifestação prévia ou posterior do
órgão de execução da Procuradoria-Geral
Federal. “Caberá ao INSS consolidar e
encaminhar à PGF dados e relatórios
trimestrais sobre os resultados das perícias
realizadas, que contemplem, no mínimo, os
benefícios selecionados, a origem judicial ou
administrativa de sua concessão ou reativação,
a agência mantenedora do benefício, seu tempo
de duração, a idade do beneﬁciário, o valor
médio dos benefícios mantidos e a conclusão da
perícia médica.”
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‘Estatísticas são sólidas’, diz secretaria
A Secretaria Estadual
da Segurança Pública aﬁrmou, por meio de nota,
que as estatísticas criminais de São Paulo são “sólidas e de qualidade”. “O
fenômeno da redução dos
homicídios no Estado de
São Paulo, que tem hoje
uma taxa de homicídio de
8,19 casos por 100 mil habitantes, é indiscutível”,
diz o texto.
Confrontada com a informação de que seus próprios funcionários apontaram a existência de casos
de assassinatos que ﬁcam
de fora dos índices de criminalidade, a pasta informou que, “conforme declarações de proﬁssionais
da Coordenadoria de Análise Pública (CAP) ao Ministério Público Estadual,
a Secretaria da Segurança
Pública sempre ressaltou
que todos os casos registrados como mortes suspeitas são investigados”.
A nota aﬁrma ainda que
“se, antes do prazo para
fechamento das estatísticas mensais, for constatado que a morte ocorreu
em decorrência de um crime, o caso é contabilizado
nos números oﬁciais”, diz
o texto.
A nota não presta informações sobre o que acontece com mortes que são
classiﬁcadas como crime
após o prazo de fechamento das estatísticas.
“A secretaria cumpre o
que determina a lei. O ar-
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tigo 2.º da Resolução SSP
160/2001 estipula que ‘os
dados oﬁciais divulgados
pela Secretaria da Segurança Pública têm por
fonte primária o Boletim
de Ocorrência da Polícia Civil’. O parágrafo 2.º
art. 3.º do mesmo texto
estipula que as correções
podem ser realizadas em
casos excepcionais, mediante justiﬁcativa fundamentada”, continua a
nota.
Ao prestar informações, a secretaria mandou
cópia de questionário enviado pela capitã da PM
Marta das Graças de Souza e Sousa ao Ministério
Público Estadual (MPE)
antes de ela prestar depoimento. “A análise isolada
de apenas parte das declarações não permite a compreensão adequada do as-

sunto”, aponta a pasta. O
documento aﬁrma que as
delegacias enviam dados
retiﬁcados à CAP, sem dizer se essas informações
são publicadas.
Investigações
A secretaria também
prestou informações sobre o desfecho de 21 casos
de assassinatos que foram
registrados como morte
suspeita pela Polícia Civil
no primeiro semestre de
2015, relatados pelo Estado em reportagem que revelou haver assassinatos
fora das estatísticas em
São Paulo.
Também deu informações sobre outros três
casos relatados naquela
reportagem - mortes suspeitas que, para a secretaria, haviam sido incluídas
nos registros de homicí-

dio, embora não constassem em planilhas obtidas
por meio da Lei de Acesso
à Informação (LAI) com a
relação de todos os delitos
do tipo incluídos nas estatísticas daquele período.
Ao todo, 16 inquéritos
desses casos ainda estão
em andamento, sem conclusão. “Os outros sete
inquéritos policiais foram
relatados e encaminhados
à Justiça”, diz a nota, sem
aﬁrmar se o autor do crime
foi identiﬁcado. A pasta
aﬁrma que um dos casos
citados se trata de morte
natural - refere-se a um
idoso morto após uma briga de rua em São Mateus,
na zona leste. Disse também que um dos casos de
morte suspeita é, na verdade, uma ocorrência de letalidade policial - um assaltante morto na zona oeste.

IBGE VAI DIVULGAR ÍNDICE DE MÃO DE OBRA SUBUTILIZADA
O IBGE, responsável
pela Pnad Contínua, vai
divulgar novos dados sobre o mercado de trabalho
a partir de novembro, com
as chamadas medidas de
subutilização da mão de
obra - a quantidade de trabalhadores ocupados, mas
que poderiam trabalhar
mais horas na semana.
Além da taxa de desocupação, a pesquisa vai,
portanto, começar a revelar um indicador de subutilização por insuﬁciência
de horas trabalhadas e
outro de força de trabalho potencial. “No recorte
por insuﬁciência de horas serão considerados os

que trabalharam menos
de 40 horas na semana
de referência, porém gostariam de trabalhar mais
e estavam disponíveis
para isso”, explica Cimar
Azeredo, coordenador de
Trabalho e Rendimento
do IBGE. “Já a força de
trabalho potencial são as
pessoas que realizaram
busca efetiva de trabalho,
mas não estavam disponíveis, como grávidas ou
estudantes. Outro grupo
são os que não haviam
buscado emprego, mas
gostariam de trabalhar e
estavam disponíveis - os
que antes eram chamados
de desalentados.”
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Cimar explica que o
cálculo da taxa de desocupação não sofrerá mudanças, pois segue os padrões
estabelecidos pela Organização Internacional
do Trabalho (OIT). Pela

Pnad Contínua, são considerados desocupados os
que não trabalharam nem
uma hora na semana anterior à pesquisa, mas tentaram conseguir emprego
nos últimos 30 dias.

Camex zera tarifa de importação da
vacina contra HPV e da tríplice bacteriana
Divulgação

A Câmara de Comércio Exterior (Camex)
zerou a alíquota do
Imposto de Importação da vacina contra o
HPV e da versão acelular da vacina tríplice
bacteriana, a DTPa. A
decisão está em resolução publicada no Diário Oficial da União

Fundação Dr. João Romeiro

(DOU) e vale por 180
dias.
Pela resolução, a redução é direcionada
para uma cota de 3 milhões de doses da “vacina contra o Papilomavirus Humano 6, 11,
16, 18, (recombinante),
apresentada em doses
ou acondicionada para
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venda a retalho”, e para
uma cota de 2,5 milhões
de doses da “vacina contra a difteria, o tétano e
a pertussis (acelular) dTpa, apresentada em
doses ou acondicionada
para venda a retalho”.
A importação das
duas vacinas era taxada
a 2%.
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Mais de 800 milhões de pessoas
já passaram pelo Escola da Família
Com mais de duas mil escolas estaduais participantes dos
645 municípios do estado de
São Paulo, o Escola da Família
completa 13 anos nesta terçafeira (23). O programa abre as
portas das escolas conveniadas
para a comunidade aos fins de
semana, oferecendo atividades
como esporte, trabalho, cultura
e saúde.
Estima-se que mais de 800
milhões de pessoas tenham
passado pelo projeto, além da
realização de 40 milhões de atividades entre agosto de 2003 e
julho de 2016. Também foram
registradas a participação de
17.976 voluntários e 17.720 universitários.
“Os números do programa
mostram um favorecimento da
cultura participativa, patrimônio público preservado, forta-

lecimento dos vínculos escola,
família e comunidade, democratização dos espaços escolares
públicos e comunidades cada
vez mais distantes de situações
de vulnerabilidade social”, disse
o coordenador do Escola da Família na Secretaria de Estado da
Educação, Ricardo Addeo Dias.
Voluntários e universitários
são essenciais para a realização
do projeto. Eles são responsáveis por organizar e/ou participar de reformas, mutirões
de limpeza, gincanas, eventos,
campanhas, atividades educativas, entre outros projetos.
Existem também bolsas para
os universitários. Para obter
esse benefício, o aluno tem que
estar matriculado em uma das
150 instituições de ensino superior conveniadas à Secretaria de
Estado da Educação.

Receita anuncia fiscalização
rigorosa de contribuintes
que deixaram o país
A Receita Federal em
São Paulo anunciou que
intensificou a fiscalização de contribuintes que
saíram do Brasil apenas
como forma de sonegar
tributos. Dentre os contribuintes que deixaram
o país de 2015 a 2016, já
foram abertas 91 fiscalizações, que resultaram
em autuações superiores
a R$ 112 milhões.
Apenas nos sete primeiros meses de 2016,
mais de 6 mil pessoas
apresentaram, no estado
de São Paulo, declaração de saída definitiva
do país. Esse quantitativo vem aumentando de
forma crescente, já que,
durante todo o ano de
2015, foram 4.594 declarações, pelos dados da
Receita. Em 2014, 3.569
contribuintes paulistas
apresentaram a declaração de saída definitiva.
Em 2013, foram 3.141 e,
em 2012, 2.759.
De acordo com o órgão, a maioria dessas
pessoas é formada por
empregados de empresas do setor privado,
seguida por dirigentes,
presidentes ou diretores
de empresas industriais,
comerciais ou de prestação de serviços e por proprietários de empresas
ou firmas individuais. Os
números mostram ainda
que 25% dos declarantes
sequer informaram a
ocupação principal.
Ainda que grande parte dos pedidos refira-se,
efetivamente, a pessoas
que decidiram deixar o
país, a Receita Federal
verificou que existe, neste
universo, um pequeno
número de contribuintes
que usam essa declaração apenas como forma
de sonegar tributo, pois

não deixam de fato o
Brasil.
Para a Receita, a apresentação da declaração
definitiva é apenas uma
estratégia desses contribuintes para sair do foco
da fiscalização. Em outros casos, a pessoa residiu durante algum tempo
no exterior, mas passou a
maior parte do tempo no
Brasil, tendo sua principal residência, família e
interesses no Brasil.
A Receita diz também
que em alguns casos de
fraudes o contribuinte
informa durante anos
que não tem rendas ou
bens no Brasil. De repente, muda para o exterior
e lá consegue, em um
curto período de tempo,
ganhar milhões de reais.
Passados cinco anos, retorna ao País com os bens
“que acumulou fora”.
Fraudes como essas estão
no foco do Fisco e a troca de informações cada
vez mais intensa entre os
países é uma importante
ferramenta para combater fraudes.
Os técnicos lembram
que, quando são verificadas omissões de recolhimento de tributos,
os valores devidos são
cobrados com acréscimo
de juros (calculados de
acordo com a taxa básica
de juros - Selic) e multa
(que pode chegar a 225%
dos valores sonegados).
Além disso, os bens dos
contribuintes podem ser
objeto de arrolamento ou
cautelares fiscais, ficando eles sujeitos, ainda,
a responder, no âmbito
criminal, pelos crimes de
sonegação fiscal, falsidade ideológica, evasão
de divisas e lavagem de
dinheiro - crime este cuja
prescrição é de 16 anos.

Gilberto Marques

Programa completa 13 anos abrangendo 645 municípios do Estado de São Paulo

Mercado diz que economia
crescerá 1,2% em 2017
Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC)
informaram que a projeção de
crescimento da economia brasileira em 2017 passou de 1,1%
para 1,2%. Para 2016, elas mantêm a estimativa de encolhimento da economia. A projeção de
queda do Produto Interno Bruto
(PIB), soma de todos os bens e
serviços produzidos no país, permanece em 3,20% para 2016. As
estimativas fazem parte de pesquisa feita todas as semanas pelo
BC sobre os principais indicadores da economia. O levantamento é divulgado às segundas-feiras
no boletim Focus.
A projeção das instituições financeiras para a inflação, medida
pelo Índice Nacional de Preços

ao Consumidor Amplo (IPCA),
foi mantida em 7,31% este ano,
e caiu de 5,14% para 5,12%, em
2017. As estimativas estão distantes do centro da meta de inflação de 4,5%. Para 2016, a projeção ultrapassa também o limite
superior da meta que é 6,5%. O
teto da meta em 2017 é 6%.
Inflação
É função do BC fazer com que
a inflação fique dentro da meta.
Um dos instrumentos usados
para influenciar a atividade econômica e, consequentemente, a
inflação, é a taxa básica de juros, a Selic. Quando o Comitê
de Política Monetária (Copom)
do Banco Central aumenta a

Selic, a meta é conter a demanda aquecida, e isso gera reflexos nos preços, porque os juros
mais altos encarecem o crédito e
estimulam a poupança.
Quando o Copom reduz os
juros básicos, a tendência é que
o crédito fique mais barato, com
incentivo à produção e ao consumo, mas a medida alivia o controle sobre a inflação. Atualmente, a Selic está em 14,25% ao ano.
A expectativa das instituições
financeiras para a taxa Selic permanece em 13,75% ao ano, ao final de 2016, e segue em 11% ao
ano no fim de 2017. A projeção
para a cotação do dólar segue
em R$ 3,30 ao final de 2016, e
caiu de R$ 3,50 para R$ 3,45,
no fim de 2017.

Divulgação

Após retração em 2016, economia deve crescer no ano que vem, impulsionando as vendas

Secretaria da Fazenda prorroga prazo para entrega de DeSTDAs
O grande volume de
estabelecimentos que ainda
não entregou a declaração foi
o motivo
O prazo para a entrega das
Declarações de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquota e
Antecipação (DeSTDAs), relativo
aos primeiros sete meses do ano,

foi prorrogado para o dia 31 de
agosto. A decisão foi publicada no
Diário Oficial de sexta-feira (19).
A declaração deve ser feito por
meio eletrônico e é obrigatória
para os contribuintes do Regime
Simples Nacional. Os colaboradores do Microempreendedor Individual (MEI) estão dispensados

da entrega de DeSTDAs.
A prorrogação ocorreu pelo
grande volume de contribuintes
que ainda faltam entregar suas declarações, o que dificultaria a recepção da Secretaria da Fazenda.
Mais informações, acesse:
http://www.fazenda.sp.gov.br/
DeSTDA/.
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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, 08 de Agosto 2016.
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tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, 09 de Agosto 2016.
Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
08 /08/2017

300
UF:
SP
199.117.768-24
199.117.768-24
68592 - SP

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
08/08/2016, 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, 08 de Agosto 2016.
Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
08/08/2016, 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, 08 de Agosto 2016.
Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
134/16
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
17499.
DATA PROTOCOLO:
16/06/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000746-1-6
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA/EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL:
PATRICIA VERISSIMO COSTA E S MARQUES
CNPJ/CPF: 392.488.858-29
ENDEREÇO:
RUA DR. CAMPOS SALLES
N°:
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12.422-020
RESP. LEGAL:
PATRICIA VERISSIMO COSTA E S MARQUES
392.488.858-29
RESP. TÉCNICO:
PATRICIA VERISSIMO COSTA E S MARQUES
392.488.858-29
CBO:		
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.:

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 ISS/
Imposto sobre Serviços - 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: J.a.a. de Carvalho Dança - Me
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0500766-68.2013.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 13/11/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 18465
Valor da Dívida: R$ 846,43
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de julho de 2016.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

11 /08/2017

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

624
UF:
CPF:

SP

CPF:
104002 - SP

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
11/08/2016, 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.

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

Pindamonhangaba, 11 de Agosto 2016.
Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
135/16
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
03901
DATA PROTOCOLO:
04/02/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000746-1-6
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA/EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL:
SULEILA ROSA DE OLIVEIRA ARAUJO
CNPJ/CPF: 276.182.068-13
ENDEREÇO:
RUA DOS ESPEDICIONÁRIOS
N°:
COMPLEMENTO:
SALA 02
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12.400-370
RESP. LEGAL:
SULEILA ROSA DE OLIVEIRA ARAUJO CPF:
RESP. TÉCNICO:
SULEILA ROSA DE OLIVEIRA ARAUJO CPF:
CBO:		
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.:

16 /08/2017

272
UF:
SP
276.182.068-13
276.182.068-13
72.240 - SP

Pindamonhangaba, 16 de Agosto 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 - 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: Paulo Pereira de Carvalho Sene Me
Documentos da Executada:
Execução Fiscal nº: 0501107-41.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 19/10/2006
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0009664
Valor da Dívida: R$ 1.153,02

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de julho de 2016.
272
UF:
SP
276.182.068-13
276.182.068-13
72.240 - SP

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

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
16/08/2016, 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.

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

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
09/08/2016, 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, 09 de Agosto 2016.

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
137/16
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
012307
DATA PROTOCOLO:
28/04/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000515-1-9
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
RAZÃO SOCIAL:
RODOLFO MOURA VIEIRA
CNPJ/CPF: 295.256.438-83
ENDEREÇO:
RUA JOÃO GAMA
N°:
70
COMPLEMENTO:
TERREO
BAIRRO:
SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12.410-260
RESP. LEGAL:
RODOLFO MOURA VIEIRA
CPF:
RESP. TÉCNICO:
RODOLFO MOURA VIEIRA
CPF:
CBO:		
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.:

0501107-41.2006.8.26.0445
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Paulo Pereira de Carvalho Sene Me

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
16/08/2016, 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.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
136/16
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
03901
DATA PROTOCOLO:
04/02/2016
Nº CEVS: 353800601-863-00033-1-0 DATA DE VALIDADE:
16 /08/2017
CNAE:
8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
RAZÃO SOCIAL:
SULEILA ROSA DE OLIVEIRA ARAUJO
CNPJ/CPF: 276.182.068-13
ENDEREÇO:
RUA DOS ESPEDICIONÁRIOS
N°:
COMPLEMENTO:
SALA 02
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12.400-370
RESP. LEGAL:
SULEILA ROSA DE OLIVEIRA ARAUJO CPF:
RESP. TÉCNICO:
SULEILA ROSA DE OLIVEIRA ARAUJO CPF:
CBO:		
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.:

0500766-68.2013.8.26.0445
Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
J.a.a. de Carvalho Dança - Me

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

Pindamonhangaba, 16 de Agosto 2016.

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
129/16
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
34523
DATA PROTOCOLO:
27/11/2015
Nº CEVS: 353800601-863-000476-1-9
DATA DE VALIDADE:
09 /08/2017
CNAE:
8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
RAZÃO SOCIAL:
FERREIRA & FERREIRA CLINICA ODONTOLOGICA
CNPJ/CPF: 07.609.486/0003-70
ENDEREÇO:
RUA BARÃO HOMEM DE MELLO
N°:
147
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12.400-440 UF:
SP
RESP. LEGAL:
HELLEN CRISTINE FERREIRA LOPES CPF:
256.082.068-43
RESP. TÉCNICO:
HELLEN CRISTINE FERREIRA LOPES CPF:
256.082.068-43
CBO:		
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.: 78.838 - SP

17 /08/2017

UF:
SP
295.256.438-83
295.256.438-83
78869- SP

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
17/08/2016, 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.

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

0501240-83.2006.8.26.0445
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Jade Melo Pindamonhangaba Me e outro

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

Pindamonhangaba, 17 de Agosto 2016.

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde
ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
130/16
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
010563
DATA PROTOCOLO:
08/04/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000540-1-1
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
RAZÃO SOCIAL:
FELIPE FRANCISCHETO TARDIN
CNPJ/CPF: 199.117.768-24
ENDEREÇO:
RUA CEL. JOSÉ FRANCISCO
N°:
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
BOSQUE
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12.401-420
RESP. LEGAL:
FELIPE FRANCISCHETO TARDIN
CPF:
RESP. TÉCNICO:
FELIPE FRANCISCHETO TARDIN
CPF:
CBO:		
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.:

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
132/16
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
010563
DATA PROTOCOLO:
08/04/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000541-1-9
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA/EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL:
FELIPE FRANCISCHETO TARDIN
CNPJ/CPF: 199.117.768-24
ENDEREÇO:
RUA CEL. JOSÉ FRANCISCO
N°:
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
BOSQUE
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12.401-420
RESP. LEGAL:
FELIPE FRANCISCHETO TARDIN
CPF:
RESP. TÉCNICO:
FELIPE FRANCISCHETO TARDIN
CPF:
CBO:		
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.:

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
133/16
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
09215
DATA PROTOCOLO:
24/03/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000453-1-4
DATA DE VALIDADE:
08 /08/2017
CNAE:
8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA / EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL:
PAULO BENTO ROSA
CNPJ/CPF: 741.851.108-63
ENDEREÇO:
RUA DOS ANDRADAS
N°:
490
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12.400-240 UF:
SP
RESP. LEGAL:
PAULO BENTO ROSA
CPF:
741.851.108-63
RESP. TÉCNICO:
NATALIA ANDRADE BENTO ROSA
CPF:
335.533.408-19
CBO:		
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.: 94.901 - SP

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

UF:
CPF:

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

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:
125/16
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
09215
DATA PROTOCOLO:
24/03/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000680-1-2
DATA DE VALIDADE:
08 /08/2017
CNAE:
8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA / EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL:
PAULO BENTO ROSA
CNPJ/CPF: 741.851.108-63
ENDEREÇO:
RUA DOS ANDRADAS
N°:
490
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12.400-240 UF:
SP
RESP. LEGAL:
PAULO BENTO ROSA
CPF:
741.851.108-63
RESP. TÉCNICO:
VERONICA ANDRADE ROSA ARESE CPF:
266.603.158-61
CBO:		
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.: 62.552 - SP

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
126/16
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
17499.
DATA PROTOCOLO:
16/06/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000742-1-7
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
RAZÃO SOCIAL:
PATRICIA VERISSIMO COSTA E S MARQUES
CNPJ/CPF: 392.488.858-29
ENDEREÇO:
RUA DR. CAMPOS SALLES
N°:
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12.422-020
RESP. LEGAL:
PATRICIA VERISSIMO COSTA E S MARQUES
392.488.858-29
RESP. TÉCNICO:
PATRICIA VERISSIMO COSTA E S MARQUES
392.488.858-29
CBO:		
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.:

23 agosto de 2016

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

08 /08/2017

300
UF:
SP
199.117.768-24
199.117.768-24
68592 - SP

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
08/08/2016, 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, 08 de Agosto 2016.
Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
138/16
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
012307
DATA PROTOCOLO:
28/04/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000493-1-0
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA/EQUIPAMENTO
RAZÃO SOCIAL:
RODOLFO MOURA VIEIRA
CNPJ/CPF: 295.256.438-83
ENDEREÇO:
RUA JOÃO GAMA
N°:
70
COMPLEMENTO:
TERREO
BAIRRO:
SÃO BENEDITO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12.410-260
RESP. LEGAL:
RODOLFO MOURA VIEIRA
CPF:
RESP. TÉCNICO:
MARILIA GABRIELA FERNANDES CARVALHO
289.263478-42
CBO:		
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.:

17 /08/2017

UF:
SP
295.256.438-83
CPF:
93581- SP

							
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
17/08/2016, 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, 17 de Agosto 2016.
Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
131/16
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
09215
DATA PROTOCOLO:
24/03/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000232-1-3
DATA DE VALIDADE:
08 /08/2017
CNAE:
8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
RAZÃO SOCIAL:
PAULO BENTO ROSA
CNPJ/CPF: 741.851.108-63
ENDEREÇO:
RUA DOS ANDRADAS
N°:
490
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12.400-240 UF:
SP
RESP. LEGAL:
PAULO BENTO ROSA
CPF:
741.851.108-63
RESP. TÉCNICO:
PAULO BENTO ROSA
CPF:
741.851.108-63
CBO:		
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.: 13.085 - SP

ORDEM DE PUBLICAÇÃO:
139/16
Comunicado de DEFERIMENTO:
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Nº PROTOCOLO:
012717
DATA PROTOCOLO:
03/05/2016
Nº CEVS: 353800601-863-000515-1-9
DATA DE VALIDADE:
CNAE:
8630-5/04 ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
RAZÃO SOCIAL:
BRUNO GUIMARÃES PAIM
CNPJ/CPF: 218.327.288-03
ENDEREÇO:
RUA DR GUSTAVO DE GODOY
N°:
COMPLEMENTO:		
BAIRRO:
CENTRO
MUNICÍPIO:
PINDAMONHANGABA
CEP:
12.400-040
RESP. LEGAL:
BRUNO GUIMARÃES PAIM
CPF:
RESP. TÉCNICO:
BRUNO GUIMARÃES PAIM
CPF:
CBO:		
CONS. PROF.:
CRO
N º INSCR.:

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
08/08/2016, 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.

O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, DEFERE em
08/08/2016, 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, 08 de Agosto 2016.

Pindamonhangaba, 08 de Agosto 2016.

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

Rafael Lamana
Diretor
Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde

08 /08/2017

280
UF:
SP
218.327.288-03
218.327.288-03
83.124 - SP

							

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: J A DE MELO PINDAMONHANGABA-ME e João Alberto de Melo
Documentos da Executada: CPF: 019.526.328-62, RG: 17529851
Execução Fiscal nº: 0501240-83.2006.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 18/10/2006
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: prej.
Valor da Dívida: R$ 431,32
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
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futebol
Barcelona libera Neymar, que seguirá
no Brasil para as Eliminatórias
O atacante Neymar não
se apresentará ao Barcelona nesta semana, como
estava previsto. De acordo
com o jornal “El Mundo

Deportivo”, o jogador recebeu permissão do técnico
Luis Enrique para seguir
no Brasil após a conquista
da inédita medalha de ouro

EDITAIS
INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
O Oficial de Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos e Civil das
Pessoas Jurídicas da Comarca de
Americana,
no
uso
de
suas
atribuições, e com fundamento no §
4° do artigo 26 da Lei número
9.514/97,

I N T I M A
FRANCISCO SILVÉRIO DOS SANTOS, brasileiro, chefe intermediário, portador
da RG/SSP/SP nº 306341220, inscrito no CPF nº 270.531.608-66 e SIMONE
FERNANDES SANTOS, brasileira, trabalhador metalúrgico e siderúrgico,
portadora da RG/SSP/SP nº 308983191, inscrita no CPF nº 276.706.818-37, os
quais não foram encontrados nos endereços indicados pela Credora Fiduciária:
Rua Vinte e Um, n° 326, loteamento Jardim Terramérica III, em Americana-SP,
CEP 13468-876; Rua das Maravilhas, nº 36, Jardim Nilsen Ville, em AmericanaSP, CEP 13467-230; Estrada Municipal Wilson Monteiro, nº 15, Cruz Pequena,
em Pindamonhangaba-SP, CEP 12403-550, na qualidade de devedores
fiduciantes no instrumento particular de alienação fiduciária registrado no imóvel
matriculado sob n°. 115.815 nesta Serventia, que se descreve abaixo:
Matrícula n° 115.815: Um prédio residencial com dois pavimentos (térreo e
superior), com frente para a Rua Vinte e Um, sob nº 326, situado no
loteamento “Jardim Terramérica III”, em Americana-SP.
Para que NO PRAZO DE QUINZE (15) DIAS A CONTAR DA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO
DESTA, compareça nesta Serventia, estabelecida na Avenida Brasil nº 1955,
Jardim Paulista, CEP 13468-390, em horário de atendimento ao público, das
09:00h às 16:00h, a fim de efetuar o pagamento, em dinheiro ou cheque
OP., dos valores devidos a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (credora fiduciária),
decorrentes do Instrumento Particular de Venda e Compra e Alienação
Fiduciária, celebrado em 14/08/2013, tendo como objeto o supracitado
imóvel.
O valor para pagamento está detalhado em planilha de cálculos, a qual é de
responsabilidade da credora fiduciária e encontra-se arquivada nesta Serventia.
FICA V. Sª. ADVERTIDO(A), QUE O NÃO PAGAMENTO GARANTE O
DIREITO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PLENA DO IMÓVEL EM
FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA, NOS TERMOS DO §7º, DO ART. 26, DA
LEI FEDERAL Nº 9.514/97.
Americana, 23 de agosto de 2016.
Carlos Roberto Buriti

LICENÇA DA CETESB
JOSÉ CARLOS GRIGONIS - ME torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação Nº 3005305, válida até
19/08/2019,para Usinagem (torno, fresa,etc); serviço de à RUA CHILE
,132, PQ DAS NAÇÕES , PINDAMONHANGABA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

com a seleção brasileira no
torneio de futebol dos Jogos Olímpicos.
O principal motivo
para Luis Enrique tomar
essa decisão, de acordo
com a publicação, é que
o jogador teria que retornar ao país na próxima semana para se apresentar
ao técnico Tite e iniciar
a preparação da seleção
brasileira de olho nos jogos das Eliminatórias da
Copa do Mundo de 2018,
na Rússia.
Neymar sofreu com
muitas pancadas e um
enorme desgaste durante a
reta final dos Jogos Olímpicos. Além disso, a publicação cita que Arda Turan
vem fazendo um ótimo
início de temporada, o que
deixa Luis Enrique mais
tranquilo para abrir mão

ww.goal.com

Principal motivo é que o jogador teria que retornar ao país na próxima
semana para se apresentar ao técnico Tite
da presença de Neymar
contra o Bilbao, no próximo domingo, pelo Campeonato Espanhol.
Tite apresentou na
segunda-feira a lista de

convocados para os jogos
contra Equador e Colômbia, dias 1 e 6 de setembro,
respectivamente, pelas Eliminatórias. O Brasil ocupa
a sexta posição na compe-

tição, com nove pontos. Os
quatro primeiros colocados garantem vaga direta
na Rússia, e o quinto disputa a repescagem contra
uma equipe da Oceania.

Palmeiras comemora volta de Gabriel Jesus
Desfalque do Palmeiras nas
últimas seis rodadas do Campeonato Brasileiro, Gabriel Jesus será
o principal reforço do técnico Cuca
durante a semana de preparação
para o duelo contra o Fluminense,
domingo que vem, em Brasília.
No último domingo, o atacante
esteve na arena e acompanhou dos
camarotes o empate por 2 a 2 com a
Ponte Preta. No intervalo, desceu ao
gramado e foi homenageado pelo clube. Após a partida, nos vestiários, os
companheiros destacaram a importância do retorno do atleta de 19 anos.
“Importante ter o retorno do Gabriel, com a medalha, confiante. Isso

vai ajudar, com certeza. Importante
também ele ver que o time conseguiu
dar conta do recado. É bom porque
ele não chega com a pressão de ter
de resolver”, disse o meia Moisés.
O reforço no ataque vem em boa
hora para o técnico Cuca. Alecsandro, suspenso por causa de doping,
e Lucas Barrios, em recuperação
de uma lesão muscular, estão fora.
Leandro Pereira, que se recuperou
de um entorse no joelho esquerdo,
retornou contra a Ponte Preta, mas
ficou apenas entre os suplentes.
Mesmo negociado com o Manchester City, da Inglaterra, Gabriel
Jesus vai permanecer no Palmeiras

até dezembro. E os números do atacante mostram a importância dele
para o atual grupo comandado por
Cuca: ele é o artilheiro do Verdão
em 2016, com 19 gols, e, mesmo
após perder as últimas seis rodadas
do Brasileirão, continua o maior
goleador do torneio, com dez gols.
“Ficamos felizes com o ouro que
ele conquistou. Gritamos no hotel
(no sábado) e hoje pudemos dar
um abraço nele. Vou falar para ele
trazer a medalha para nós tirarmos foto. Ele vai voltar bem, está
bem na artilharia, vai manter e nos
ajudar muito”, afirmou o zagueiro
Vitor Hugo.

*** HOMOLOGAÇÃO ***
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº. 193/2016 (PMP 20127/2016)
A autoridade superior homologou, em 17/08/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “aquisição de placa de muro de concreto”, em favor da empresa Raul Rabello Neto
EPP, o item 01, no valor unitário de R$ 199,00.
PREGÃO Nº. 204/2016 (PMP 21039/2016)
A autoridade superior homologou, em 17/08/2016, a adjudicação do pregoeiro na licitação supra,
que cuida de “aquisição de gás de cozinha para alimentação escolar”, em favor da empresa Gasball
Armazenadora Distribuidora Ltda, os itens 01, 02, 03, 04, no valor total de R$ 228.375,00.
*** LICITAÇÃO DESERTA ***
PREGÃO Nº. 199/2016 (PMP 20134/2016)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 16/08/2016, deserta a
licitação supra, que cuida de “aquisição de materiais de borracha”.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº. 088/2016 (PMP 10410/2016)
Foi firmado o contrato 185/2016, de 15/08/2016, para “contratação de empresa especializada
para disponibilizar profissional em reumatologia para realização de consultas”, no valor de R$
300.000,00, vigente por 12 meses. Assina pela contratante e como gestora do contrato a Sra
Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa Ferreira & Silva Serviços Médicos
Ltda, Sr Thiago da Silva.
PREGÃO Nº. 157/2016 (PMP 16003/2016)
Foi firmado o contrato 177/2016, de 28/07/2016, para “aquisição de cadeiras caixa e mesa de
reunião oval”, no valor de R$ 6.340,00, vigente por 12 meses. Assina pela contratante e como
gestora do contrato a Sra Sandra Maria Carneiro Tutihashi, e pela contratada, empresa L S Aguiar
Móveis EPP, o Sr Frederico Cavalcanti Guratti.
Foi firmado o contrato 176/2016, de 28/07/2016, para “aquisição de mesas de cozinha com 04
cadeiras”, no valor de R$ 4.400,00, vigente por 12 meses. Assina pela contratante e como gestora
do contrato a Sra Sandra Maria Carneiro Tutihasni, e pela contratada, empresa C T Araújo Móveis
ME, o Sr José Ricardo Silva Araújo.
*** ADITAMENTO ***
PREGÃO Nº. 078/2013 (PMP 13515/2013)
Foi firmado o aditamento 02/2016, de 19/07/2016, ao contrato 115/2013, que cuida de “contratação
de empresa especializada para prestação de serviço de imunização e controle de pragas
urbanas nos prédios da Secretaria de Educação, por um período de 12 meses”, para prorrogação
até 21/08/2017 e para reajuste de 10,18% conforme variação do IPC FIPE, para o valor de R$
652.920,12. Assina pela contratante a Sra Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena, e pela contratada,
empresa Procontrol Serviço de Controle de Vetores e Pragas Urbanas Ltda, o Sr Guilherme Ardito
Teixeira.
PREGÃO Nº. 114/2015 (PMP 14446/2015)
Foi firmado o aditamento 01/2016, de 21/07/2016, ao contrato 168/2015, que cuida de “contratação
de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção para o elevador instalado no
Palacete da Palmeira – Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina (contrato
por 12 meses)”, para prorrogação até 27/07/2017, e para reajuste de 8,695652174%, conforme
variação do IPC FIPE, para R$ 9.000,00. Assina pela contratante a Sra Maria Aparecida Pedroso
Rocha Pena, e pela contratada, empresa Conexão Elevadores Ltda ME, a Sra Cintia Aparecida
de Oliveira.
Foi firmado o aditamento 01/2016, de 21/07/2016, ao contrato 169/2015, que cuida de “contratação
de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção para o elevador instalado no
Palacete 10 de Julho – Centro de Memória Barão Homem de Mello (contrato por 12 meses)”, para
prorrogação até 27/07/2016. Assina pela contratante a Sra Maria Aparecida Pedroso Rocha Pena,
e pela contratada, empresa Elevadores Orion Ltda, o Sr Edson Borges da Costa.
PREGÃO Nº. 162/2015 (PMP 18261/2015)
Foi firmado o aditamento 01/2016, de 05/08/2016, ao contrato 192/2015, que cuida de “contratação
de empresa especializada em prestação de serviços automotivos em geral, para manutenção
mecânica preventiva e corretiva, com reposição, sem exclusividade, de peças e /ou componentes
genuínos ou originais de fábrica, para os veículos leves e utilitários de diversas marcas (Chevrolet,
Fiat, Ford, Peugeot, Mitsubishi, Renault, Mahindra), modelos e tipos pertencentes a frota
operacional da Prefeitura de Pindamonhangaba/SP”, para prorrogação até 18/08/2017, e reajuste
de 9,63% conforme variação do IPC FIPE, passando o valor do contrato para R$ 263.112,00. Assina
pela contratante o Sr Marcos Antonio Guerrero, e pela contratada, empresa Elizandra Mara de Lima
Peças ME, a Sra Elizandra Mara de Lima.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, PARA ELEIÇÃO DA NOVA
DIRETORIA EXECUTIVA, E CONSELHO FISCAL DO “CENTRO ESPIRITA VICENTE DE PAULO”
BIÊNIO 2016/2018.
O CENTRO ESPÍRITA VICENTE DE PAULO, com sede na rua São Vicente de Paulo nº 209 , bairro
Santana , CEP 12403-203, Pindamonhangaba – SP, inscrito no CNPJ 51.624.161/0001-97, por
sua diretoria executiva devidamente representada pelo presidente Sra. Benedicta Sônia Lopes
Rabello, convoca através do presente edital, os membros da atual diretoria, bem como todos os
seus associados, para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada em sua sede, no dia 26 de
setembro de 2016 com início às 20:00 horas, para os eventos abaixo;
a)
Assembleia Eleitoral
Eleições para os cargos da Diretoria Executiva , e Conselho Fiscal para a gestão 2016/2018.
b)

Assembleia De Prestação de Contas e Posse
Prestação de contas Gestão 2014 a / 2016, e posse da nova diretoria.

Pindamonhangaba, 23 de agosto de 2016.
Benedicta Sônia Lopes Rabello
presidente

Tite convoca seleção com 7 campeões olímpicos
O técnico Tite divulgou a sua primeira convocação da seleção brasileira na segunda-feira (22) com 3
VEJA A LISTA
DOS CONVOCADOS
GOLEIROS
Alisson (Roma)
Marcelo Grohe (Grêmio)
Weverton (Atlético-PR)

novidades. O lateral Fagner (Corinthians), o atacante Taison (Shakhtar, da Ucrânia) e o meio-campista
Rafael Carioca (Atlético-MG), além
dos retornos do lateral Marcelo
(Real Madrid) e do meio-campista
Paulinho (Guangzhou Evergrande,
da China) para os dois próximos jo-

www.gazetaesportiva.com

LATERAIS
Daniel Alves (Juventus)
Fagner (Corinthians)
Filipe Luís (Atlético de Madrid)
Marcelo (Real Madrid)
ZAGUEIROS
Marquinhos (PSG)
Miranda (Inter de Milão)
Gil (Shandong)
Rodrigo Caio (São Paulo)
MEIO-CAMPO
Casemiro (Real Madrid)
Giuliano (Zenit)
Paulinho (Guangzhou Evergrande)
Rafael Carioca (Atlético-MG)
Coutinho (Liverpool)
Renato Augusto (Beijing Gouan)
Willian (Chelsea)
Lucas Lima (Santos)
ATACANTES
Gabigol (Santos)
Gabriel Jesus (Palmeiras)
Taison (Shakhtar)
Neymar (Barcelona)

gos do Brasil nas Eliminatórias da
América do Sul.
Tite fará sua estreia pela seleção brasileira no dia 1º de setembro
contra o Equador, em Quito.
A primeira partida do treinador
em casa será no dia 6 de setembro,
diante da Colômbia, em Manaus.

A estreia de Tite
será no dia 1º de
setembro contra
a seleção do
Equador, em Quito

PINDAMONHANGABA
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Na festa do adeus, ícones brasileiros
encerram os Jogos Olímpicos no Maracanã
Os olhos sorriam porque a boca precisava gritar. Depois de 19 dias de
competições, a Olimpíada do Rio terminou em
clima de alto-astral, na
noite de domingo, no estádio do Maracanã, com
muita dança, música e espírito de carnaval. Depois
de uma irretocável festa
de abertura, a cerimônia
de encerramento tentou
aplacar a saudade já instalada na cidade com a
valorização do espírito carioca, ou seja, aquele que,
mesmo diante de adversidades, sabe manter o entusiasmo.
Figura
emblemática
na abertura, o aviador
Santos Dumont surgiu
novamente na festa deste
domingo (para desespero dos norte-americanos
que não o aceitam como
Pai da Aviação), agora na
contagem regressiva de
dois momentos: o início
da cerimônia e o ﬁm da
Olimpíada.
Criador do relógio de
pulso, Santos Dumont
foi recebido pelo chorinho Odeon, de Ernesto
Nazareh. As boas-vindas
foram completadas por
uma enorme imagem do
Pão de Açúcar, desenhada
no palco que, por sua vez,

trazia as famosas curvas
do calçadão de Copacabana. Natureza e ocupação
urbana - outra referência
da abertura, reaﬁrmada
no encerramento: a necessidade de se manter
um adequado equilíbrio.
Para evitar um didatismo chato, o assunto
foi tratado à base de música, com Martinho da
Vila homenageando grandes compositores (como
Noel Rosa, Pixinguinha e
Braguinha) ao cantar os
clássicos Carinhoso e Pastorinhas. A melodia das
canções serviu de ponte
para o primeiro ato cívico da festa, a execução do
Hino Nacional do Brasil.
Cumprida a obrigação, a
festa recebeu seus principais convidados - atletas
das 207 delegações tomaram as cadeiras postadas
no gramado. As bandeiras
foram carregadas por medalhistas, como o canoísta
Isaquias Queiroz, representando o Brasil.
Jovens pedem um ritmo animado, o que foi
providenciado pela música eletrônica do DJ Dolores e a Orchestra Santa
Massa, além do DJ Mika
Mutti, que fundiu a sonoridade eletrônica com
percussão de raiz. Sim,

www.rio2016.com

O Rio de Janeiro se despediu dos Jogos Olímpicos com grande festa no Maracanã
era preciso não se esquecer da referência brasileira, homenageada por
Roberta Sá interpretando
Carmen Miranda. A Pequena Notável, de fato,
exibia as curvas e as cores
que orgulham o Brasil,
detalheslembrados ainda pelo tecido de renda e
pela elegância das obras
do paisagista Burle Marx.
Com todos atletas em
cena, a festa de encerramento foi usada para

o lançamento do Canal
Olímpico, plataforma digital gratuita que vai exibir programação própria
e também eventos esportivos ao vivo. A primeira
ação foi mostrar um vídeo com atletas olímpicos
dançando.
Emoção é um elemento essencial em uma festa de despedida. Como a
lembrança de atletas já
mortos. A reverência veio
acompanhada do poema

Saudade, criado por Arnaldo Antunes. A palavra,
aliás, foi projetada na plateia em diversos idiomas.
Emocionante também foi
relembrar as conquistas
dos atletas ao longo da
Olimpíada em imagens no
telão.
DESPEDIDA
A cerimônia chegava
ao ﬁnal. O prefeito do Rio
de Janeiro e a governadora de Tóquio trocaram

bandeira olímpica e a cidade japonesa já revelou
que a tecnologia será seu
forte: animações mostraram exemplos dos 33
esportes em disputa e a
reprodução do beira-mar
de Tóquio. E, passados os
discursos oﬁciais, o Rio se
despediu com seu principal produto de exportação: o carnaval. O domingo, na verdade, teve
um indisfarçável gosto de
quarta-feira de cinzas.

Mesmo com melhor desempenho na história
dos Jogos, Brasil não atinge meta do COB

Brasil teve no Rio2016 a sua melhor participação na história dos
Jogos Olímpicos, mas
não atingiu a meta estipulada pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil).
Com sete medalhas de
ouro, seis de prata e seis
de bronze, o Time Brasil
subiu ao pódio 19 vezes.
Com oito medalhas a
menos do que o previsto,
o Brasil não conseguiu ﬁcar no Top 10 nem pelo
critério do total de medalhas nem pelo ranking
qualitativo (número de
ouros) - ﬁcou em 13.º
lugar nos dois. Com
mais três medalhas, por
exemplo, o País empataria com o Canadá, que foi
o 10.º colocado pelo total
de medalhas.
O crescimento em relação aos Jogos de Londres, em 2012, foi pequeno. Mesmo com o apoio
da torcida e aumento nos
investimentos, o Brasil conquistou somente
duas medalhas a mais
do que na Inglaterra, há
quatro anos.
Para os Jogos do Rio,

ndonline.com.br

DE OLHO NO FUTURO
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Objetivo era que o país conquistasse 27 ou 28 medalhas e terminasse
a Olimpíada entre os 10 mais bem colocados

o Brasil teve a maior delegação de sua história,
com 465 atletas. Foi feito um planejamento especial, justamente para
uma edição olímpica em
casa, e, por isso, a projeção do COB era que o
Brasil pudesse ﬁcar no
Top 10.
Mas foram muitas as
decepções que ﬁzeram
o Brasil não alcançar a
meta do COB. A equipe

de natação, por exemplo, não subiu nenhuma
vez no pódio, sendo que
o objetivo era conquistar
quatro medalhas. Até o
vôlei, com três pódios
(dois ouros e uma prata), ﬁcou aquém do esperado. A expectativa era
de seis pódios, somando
as equipes de quadra e
praia.
Nem mesmo as modalidades consideradas

“surpresas” contribuíram para que o Brasil
tivesse um desempenho
melhor no Rio. O COB
esperava que levantamento de peso e tiro
com arco pudessem subir ao pódio, mas não
foi isso que aconteceu.
A única “surpresa” foi
o bronze conquistado
no último sábado por
Maicon Andrade no
taekwondo.

a vela, o Brasil conquistou apenas uma medalha, de ouro, mas chegou a sete medal races.
Para o presidente da Confederação Brasileira de Vela,
Marco Aurélio Ribeiro, a equipe mostrou que tem
boas perspectivas de futuro para uma modalidade que
sempre ganha medalhas para o País. “A vela entrou
com uma equipe renovada na Olimpíada, tanto com
a Martine e Kahena, como com o Jorge Zarif, que foi
quarto lugar. Pela idade que eles têm, irão a mais duas
Olimpíadas”, comentou
O dirigente, inclusive, não descarta um retorno de
Robert Scheidt para os Jogos de Tóquio, em 2020, apesar de o velejador já ter anunciado a sua aposentadoria
olímpica. “Primeiro que ainda tenho esperança de ele
não se aposentar. Temos duas jovens ganhando medalha de ouro, o Zarif muito decepcionado com o quarto
lugar, o que é bom. O inconformismo pode ajudar a
chegar a Tóquio bem”.
A renovação de atletas de ponta na vela sempre
preocupou a confederação. Agora, o dirigente acredita
que pelos próximos 12 anos o Brasil conta atletas que
poderão brigar por medalhas. “Nas classes onde não
tivemos uma performance muito boa vamos fazer um
trabalho de renovação, com jovens”.
Outro carro-chefe de medalhas para o Brasil, o judô
conquistou três medalhas, número inferior a Londres.
A CBJ (Confederação Brasileira de Judô) se mostrou
incomodada por não ter garantido mais pódios. “A equipe
se preparou melhor que o resultado e o desempenho que
tivemos. Por outro lado, teve uma diluição de medalhas.
Nunca tiveram 26 países conquistando medalhas”, comentou Ney Wilson, gestor de alto rendimento da entidade.
Já na canoagem velocidade, com a ajuda de Isaquias
Queiroz, o Brasil conquistou três pódios, todos com o
garoto. O feito se deve principalmente ao trabalho do
técnico espanhol Jesus Morlán, que ainda vai discutir
com o COB a sua permanência no País como treinador.

