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Bienal do Livro começa hoje 
apostando em inovações

Escolas mobilizam estudantes 
em ‘Dia D’ da atividade física

10 mil pessoas ainda não 
sacaram abono salarial na região

DETRAN LEILOA 
436 VEÍCULOS 
APREENDIDOS 

O Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (Detran.
SP) vai leiloar, nesta sexta-feira 
(26), 436 carros e motocicletas 
apreendidos por infrações de 
trânsito em Taubaté. Do total, 
75 veículos serão vendidos com 
direito a documentação — isto 
é, eles podem voltar a circular. 

O leilão será nas formas pre-
sencial e online, a partir das 10h. 

A 24ª Bienal Internacio-
nal do Livro tem início hoje 
(26) e segue até dia 4 de se-
tembro, com programação 
todos os dias, no Pavilhão do 
Anhembi, em São Paulo.

Durante os dez dias ha-
verá espaços culturais como 
Arena de Autógrafos, Área de 
Autógrafos 1 e 2, Arena Cul-
tural, BiblioSesc, Cozinhan-
do com Palavras, Salão de 
Ideias, Espaço Infantil BIC 
– Mauricio de Sousa, Cordel 
e Repente, e Espaço Ignácio 
Loyola Brandão, onde os vi-
sitantes poderão participar, 
interagir e debater sobre di-
versos assuntos e lançamen-
to de livros.

A expectativa deste ano é 
que 700 mil pessoas passem 
pelo evento, que poderão ver 
280 expositores.

As secretarias de Estado da 
Saúde e da Educação, em par-
ceria com o Celafi scs (Centro 
de Estudos do Laboratório de 
Aptidão Física de São Caetano 
do Sul), promovem nesta sexta-
feira (26), o “Agita Galera – Dia 
da Comunidade Ativa” que visa 
mobilizar 5 mil escolas públicas 
da rede estadual.

Ao longo de todo o dia, os 
alunos farão algum tipo de ati-
vidade física, que podem envol-
ver brincadeiras, jogos e diver-
sas modalidades esportivas.

A poucos dias do fi m do prazo, cerca de 10 
mil pessoas ainda não sacaram o benefício do 
abono salarial do Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (Pasep) no Vale 
do Paraíba, segundo o Ministério do Trabalho.

O valor disponível a cada benefi ciado é re-
ferente ao exercício de 2014 e é de R$ 880 - o 
equivalente a um salário mínimo. 

A consulta do direito ao benefício pode ser 
feita pelo portal no Ministério do Trabalho e 
Emprego com o número de registro do PIS/Pa-
sep ou CPF.

TIMÃO APOSTA 
EM GUSTAVO  
E JEAN PARA 
REFORÇAR ELENCO

SANTOS  BATE O 
VASCO POR 3 A 1 
NAS OITAVAS DA 
COPA DO BRASIL

SÃO PAULO 
PERDE PARA O 
JUVENTUDE 
NO MORUMBI

PALMEIRAS 
TREINA PARA 
ENFRENTAR 
FLUMINENSE

FUTEBOL - PÁGINA 8

PRIMEIRA PARCELA 
DO 13º SALÁRIO 
COMEÇA A SER PAGA A 
BENEFICIÁRIOS DO INSS
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São esperadas 700 mil pessoas para o evento, que contará com 280 expositores

Diversas atividades serão realizadas nas escolas estaduais
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O Índice de Confi ança do Comércio (Icom) subiu 7,2 
pontos em agosto ante julho, divulgou na quinta-feira, 
25, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resulta-
do, o Icom saiu de 74,9 pontos no mês passado para 
82,1 pontos neste mês. 

Houve melhora tanto na avaliação sobre a situação 
presente quanto nas perspectivas futuras. O Índice da 
Situação Atual (ISA-COM) subiu 5,9 pontos, enquanto 
o Índice de Expectativas (IE-COM) cresceu 8,2 pontos.

“O resultado de agosto consolida a tendência de 
alta da confi ança do comércio em 2016, com alguma 
melhora na percepção sobre o ambiente atual dos 
negócios. Ainda assim, a distância recorde de 21 pontos 
entre os índices que medem expectativas e percepção 
sobre o momento presente (IE e ISA) ilustra o fato de 
que, em agosto, o setor apresenta um grau de otimismo 
em relação ao futuro que se aproxima da neutralidade 
mas continua enfrentando grandes difi culdades no dia 
a dia”, avaliou Aloisio Campelo, superintendente de 
Produção de Bens Públicos do Instituto Brasileiro de 
Economia da FGV (Ibre/FGV).

Na passagem de julho para agosto, o ISA-COM foi 
de 66,1 pontos para 72 pontos. No mesmo período, o 
IE-COM avançou de 84,8 pontos para 93 pontos.

A coleta de dados para a edição de agosto da son-
dagem foi realizada entre os dias 1º e 23 deste mês e 
obteve informações de 1.208 empresas. 

Abertura
O avanço de 7,2 pontos no Icom em agosto ante ju-

lho teve perfi l disseminado. Houve melhora em 12 dos 
13 segmentos principais pesquisados, informou a FGV. 
O Icom saiu de 74,9 pontos em julho para 82,1 pon-
tos em agosto. O Índice da Situação Atual (ISA-COM) 
avançou em 8 dos 13 segmentos, enquanto que o Índi-
ce de Expectativas (IE-COM) cresceu nos 13 setores.

Com a alta de 5,9 pontos em agosto ante julho, 
o ISA-COM chegou a 72,0 pontos, nível ainda mais 
próximo ao piso histórico, de 59,8 pontos, do que da 
mediana, de 102,8 pontos, informou a FGV. A maior 
contribuição para a melhora no mês foi do quesito que 
mede o grau de satisfação com a Situação Atual dos 
Negócios, que subiu 7,0 pontos em relação a julho, che-
gando a 74,1 pontos em agosto.

“Apesar da melhora em agosto, a alta do ISA-COM 
ocorreu pelo retorno a uma situação considerada como 
sendo ‘normal’ por empresas que antes indicavam 
insatisfação com a situação presente. A proporção de 
empresas realmente satisfeitas com a situação dos 
negócios ou com o nível de demanda continua oscilan-
do próximo aos níveis mínimos históricos”, ressaltou a 
FGV, em nota ofi cial.

Já o IE-COM subiu 8,2 pontos ante julho, atingindo 
93,0 pontos em agosto, o maior patamar desde agosto 
de 2014. Houve evolução no grau de otimismo tanto 
com as Vendas nos três meses seguintes quanto com 
a evolução da Situação dos negócios nos seis meses 
seguintes. Os dois quesitos avançaram 8,1 pontos na 
passagem de julho para agosto. Com o resultado, o IE-
COM aproximou-se mais da mediana histórica de 101,9 
pontos.

Confi ança do 
Comércio sobe 7,2 
pontos em agosto 

Os benefi ciários do 
Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) que re-
cebem um salário mínimo 
e têm cartão com fi nal 1, 
desconsiderando-se o dí-
gito, começaram a receber 
na quinta-feira (25) a pri-
meira parcela do décimo 
terceiro salário.

Tem direito ao décimo 
terceiro quem recebeu, 
durante o ano, benefício 
previdenciário como apo-
sentadoria, pensão por 
morte, auxílio-doença, 
auxílio-acidente, auxílio
-reclusão ou salário-ma-
ternidade.

Os pagamentos serão 

feitos até o dia 8 de setem-
bro. A segunda parcela 
será paga em novembro.

Os benefi ciários do 
INSS chegaram a ter a 
antecipação do benefício 
ameaçada pelo ajuste fi s-
cal, mas após negociações 
com centrais sindicais e 
associações de aposenta-

dos e pensionistas, o mi-
nistro-chefe da Casa Civil, 
Eliseu Padilha, anunciou, 
no fi m de junho, que o 
adiantamento estaria ga-
rantido.

A antecipação de 50% 
do décimo terceiro salário 
aos benefi ciários do INSS 
é feita desde 2006.

Primeira parcela do 
13º salário começa a ser 
paga a benefi ciários do INSS

Evento reúne profi ssionais de 
contabilidade em Campos do Jordão

10 mil pessoas deixam de sacar abono salarial no Vale
A poucos dias do fi m 

do prazo, cerca de 10 
mil pessoas ainda não 
sacaram o benefício do 
abono salarial do Pro-
grama de Formação do 
Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep) no Vale 
do Paraíba e região bra-
gantina, segundo o Mi-
nistério do Trabalho.

O valor disponível a 
cada benefi ciado é re-
ferente ao exercício de 
2014 e é de R$ 880 - o 
equivalente a um sa-
lário mínimo. O saque 
pode ser feito em qual-

quer agência da Cai-
xa Econômica Federal 
ou, para os servidores 
públicos, no Banco do 
Brasil.

As cidades com o 
maior número de bene-
fi ciários que ainda não 
sacaram o valor são: 
São José dos Campos, 
Taubaté e Bragança 
Paulista. O prazo limite 
para o saque termina no 
dia 31 de agosto.O valor 
injetado na economia 
da região com os saques 
será de de R$ 10,7 mi-
lhões.

Benefi ciados

Tem direito ao abono 
salarial os trabalhado-
res que tenham exercido 
atividade remunerada 
durante pelo menos 30 
dias em 2014 e recebido 
até dois salários mínimos 
por mês nesse período. 
Além disso, é necessário 
estar cadastrado no PIS 
há pelo menos cinco anos.

A consulta do direito 
ao benefício pode ser feita 
pelo portal no Ministério 
do Trabalho e Emprego-
com o número de registro 
do PIS/Pasep ou CPF.

Desde quarta-fei-
ra (24), Campos do 
Jordão recebe o 25º 
EESCON – Encon-
tro das Empresas de 
Serviços Contábeis do 
Estado de São Paulo, 
maior evento do seg-

mento empreendedor 
contábil de São Pau-
lo e o segundo maior 
do Brasil, realizado a 
cada dois anos pelo 
Sescon-SP, sindicato 
da categoria. 

Com o tema “Inte-

ragir para evoluir”, o 
encontro deve atrair, 
até o fi m da tarde desta 
sexta-fera (26), mais 
de mil visitantes, entre 
empresários, gesto-
res e profi ssionais da 
área contábil. Parale-

lamente, acontece no 
local, feira de negócios 
com demonstrações 
e comercialização de 
produtos e serviços.

O evento acontece 
no Campos do Jordão 
Convention Center.

Divulgação

Os pagamentos serão feitos até o dia 8 de setembro. Segunda parcela será paga em novembro

O abono deve injetar mais de R$ 10 milhões na economia da região
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COTIDIANO
Estado mobiliza estudantes 
em ‘Dia D’ da atividade física

Começa primeira fase da 
Olimpíada Brasileira de Física 

O Campeonato League 
of Legends promete agitar 
neste fi nal de semana em 
Taubaté. Na sexta, sábado 
e domingo, (26, 27 e 28) 
gamers estarão reunidos 
no Via Vale Garden Sho-
pping, em Taubaté, para 
partidas eletrizantes.

O campeonato reúne 
jogadores de 14 a 25 anos 
de idade, sempre em ti-
mes para batalhas com 
muita estratégia. As par-
tidas serão transmitidas 
em telões para o público 
acompanhar as jogadas. 
Um furgão Gamer tam-

 As secretarias de Es-
tado da Saúde e da Edu-
cação, em parceria com o 
Celafi scs (Centro de Es-
tudos do Laboratório de 
Aptidão Física de São Ca-
etano do Sul), promovem 
nesta sexta-feira (26), o 
“Agita Galera – Dia da Co-
munidade Ativa” que visa 
mobilizar 5 mil escolas 
públicas da rede estadual.

Como uma espécie de 
‘Dia D’ da atividade física, 
a iniciativa envolverá 3,8 
milhões de alunos, além 
de professores, funcioná-
rios e toda a comunida-
de escolar para a prática 
regular de exercícios. O 
tema da edição deste ano 
é ‘Criança Ativa, Adulto 
Saudável’, cujas escolas 
organizaram uma pro-
gramação diversifi cada, 
respeitando a cultura e 
as características de cada 

unidade, de acordo com a 
região em que está situa-
da.

Ao longo de todo o dia, 
os alunos farão algum tipo 
de atividade física, que 
podem envolver brinca-
deiras, jogos e diversas 
modalidades esportivas. O 
intuito é levá-los a refl etir 
sobre a importância dos 
exercícios físicos para um 
estilo de vida mais ativo e 
saudável, prevenindo do-
enças como a obesidade, 
diabetes e colesterol alto, 
por exemplo.

Vale ressaltar ainda 
que, além do “Agita Gale-
ra”, que ocorre anualmen-
te na última sexta-feira de 
agosto, o governo do Es-
tado estimula as escolas 
estaduais para que esten-
dam as atividades de for-
ma permanente, ao longo 
do ano letivo.

O Departamento 
Estadual de Trân-
sito de São Paulo 
(Detran.SP) vai lei-
loar, nesta sexta-fei-
ra (26), 436 carros 
e motocicletas apre-
endidos por infra-
ções de trânsito em 
Taubaté. Do total, 75 
veículos serão vendi-
dos com direito a do-
cumentação — isto é, 
eles podem voltar a 
circular. 

O leilão será nas 
formas presencial e 
online, a partir das 
10h. Já é possível dar 
lances no site www.
euamoleilao.com.
br, leiloeiro respon-
sável. Lances pre-
senciais ocorrerão 
no Via Vale Garden 
Shopping (avenida 
Dom Pedro I , 7.181, 
São Gonçalo). 

Os cidadãos in-
teressados podem 
ver os veículos antes 
do leilão, das 7h às 
9h30, nos pátios SOS 
Taubaté (av. Manoel 
dos Santos, 209, Be-
lém) e Betinho (av. 
Antonio Garcia da 
Cunha, 225, Jardim 
das Bandeiras). 

Pessoas físicas po-
dem adquirir apenas 
veículos com direito 
a documentação. O 
pagamento deve ser 
feito à vista. Após o 
arremate, os débi-
tos fi cam quitados 
e é necessário emi-

tir novo documento 
para o veículo. 

Desmonte 
Os demais 361 veí-

culos serão destinados a 
desmonte para revenda 
das autopeças e recicla-
gem para reaproveita-
mento do metal. 

Nesses dois ca-
sos, eles só podem 
ser comprados por 
empresas do setor 
credenciadas pelo 
Detran.SP. Esses es-
tabelecimentos pre-
cisam comprovar ter 
condições de efetuar 
todos os procedi-
mentos necessários 
após o arremate, 
como equipamentos 
adequados para des-
monte e descontami-
nação dos veículos 
(retirada de combus-
tível, óleo do motor 
e do freio, baterias 
e pneus), evitando a 
contaminação do solo. 

O número de lo-
tes a serem leiloa-
dos está sujeito a 
alterações, pois os 
proprietários podem 
regularizar a situa-
ção de seus veículos 
e retirá-los do pátio 
antes da realização 
do evento. 

O Detran.SP tem 
feito sistematica-
mente leilões em 
todo o Estado: em 
2015, foram arrema-
tados 103 mil veícu-
los de todos os tipos. 

Desde quarta-feira (24), 
as unidades de ensino 
participantes da Olimpía-
da Brasileira de Física das 
Escolas Públicas (OBFEP) 
começaram a aplicar as 
provas da primeira fase 
da competição, que busca 
alunos matriculados no 
9º ano do Ensino Funda-
mental e nas três séries 
do Ensino Médio, além de 
estudantes da modalidade 
Jovens e Adultos (EJA).

No dia 31 de agosto, a 
Comissão da OBFEP di-
vulga o gabarito das pro-
vas da primeira fase. Já a 
segunda fase está marca-
da para acontecer no dia 
18 de outubro, de acordo 
com o calendário ofi cial 
da competição nacional.

CENTRO DE COMPRAS RECEBE 
CAMPEONATO DE LEAGUE OF LEGENDS 

Detran leiloa 436 
veículos apreendidos 
em Taubaté

A Olimpíada Brasileira 
de Física das Escolas Públi-
cas é realizada pelo Minis-

tério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação (MCTI) por 
meio do CNPq. Também 

constitui um programa 
permanente da Sociedade 
Brasileira de Física (SBF).

bém promete agitar o 
campeonato: os visitan-
tes do evento poderão 
conhecer detalhes de jo-
gos dentro de um veícu-
lo, que fi cará estacionado 
na portaria que dá acesso 
ao Walmart. O evento é 
aberto ao público e conta-
rá com sorteio de brindes. 
Na sexta-feira, as ativida-
des têm início às 17h, já no 
sábado e no domingo às 
11h, na Praça de Eventos 
do Garden.

SOBRE O JOGO
League of Legends 

(LoL) é um jogo eletrôni-
co do gênero multiplayer 
online battle arena desen-
volvido e publicado pela 
Riot Games e é um jogo 
free-to-play.

Em League of Legends, 
os jogadores assumem o 
papel de invocadores, 
controlando campeões 
com habilidades únicas e 
que lutam com seu time 
contra outros invocado-
res ou campeões contro-
lados pelo computador. 
No modo mais popular 
do jogo, o objetivo de 
cada time é destruir o 
“nexus” da equipe ad-
versária, uma constru-
ção localizada na base 
e que é protegida por 
outras estruturas. Cada 
jogo de League of Le-
gends é distinto, pois os 
campeões sempre come-
çam fracos e progridem 
através da acumulação de 
ouro e da experiência ao 
longo da partida.

Divulgação

Divulgação

Cerca de 3,8 milhões de alunos devem participar da ação ‘Agita Galera’ nas escolas estaduais 

Alunos do 9º ano Ensino Fundamental e Ensino Médio participam desta fase

Evento vai reunir jogadores de 14 a 25 anos
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Placa Ait Cod. Infr Data Infr Placa Ait Cod. Infr Data Infr

ALN4093 Z440018109 55412 11/08/2016 AOZ0135 E000001968 51851 12/08/2016

ASW1388 B440229650 52152 10/08/2016 ATQ1430 B440234802 55411 08/08/2016

AWT0203 B440235441 73662 05/08/2016 AYZ8229 B440235196 73662 17/08/2016

AZK7016 B440234760 58780 08/08/2016 AZK7016 B440234801 52070 08/08/2016

BFQ5050 Z440018113 55412 11/08/2016 BHS3753 B440235550 51851 17/08/2016

BHT9133 E000001976 51851 14/08/2016 BPK4301 E000001973 51851 14/08/2016

BPV5996 E000001989 51851 17/08/2016 BTI9089 B440235494 55680 17/08/2016

BTV4558 B440235152 55412 05/08/2016 BUZ9888 B440223728 73662 17/08/2016

BVM0190 B440235551 51851 17/08/2016 BXI9995 Z440018108 55412 11/08/2016

BZQ7510 B440235358 51851 17/08/2016 CBV9812 B440235544 51851 12/08/2016

CCB7183 B440235114 60501 08/08/2016 CCB9033 B440234769 55250 21/08/2016

CED7928 B440219740 55250 11/08/2016 CFF3538 E000001972 51851 14/08/2016

CFX7268 Z440018115 55412 11/08/2016 CHD8494 Z440018060 55412 08/08/2016

CJF0844 B440235357 54521 11/08/2016 CKM6190 Z440018093 55412 10/08/2016

CKP3582 Z440018059 55412 08/08/2016 CNA0009 B440235480 73662 11/08/2016

CNV3685 B440235602 51930 18/08/2016 CNV5327 B440235529 57970 14/08/2016

CNV7286 Z440018085 55412 10/08/2016 CNV8460 B440234771 55250 21/08/2016

CNV8627 Z440018098 55412 10/08/2016 CNY0240 B440235481 51851 09/08/2016

CPL0023 B440234598 54521 15/08/2016 CQL8407 B440235490 55680 15/08/2016

CQL8868 B440235526 52151 12/08/2016 CTK4752 B440235339 54522 22/08/2016

CXP8774 Z440018126 55412 13/08/2016 CYG1485 B440235489 51851 15/08/2016

CYM3180 Z440018121 55412 12/08/2016 DBM9489 B440235521 61220 10/08/2016

DDK4935 B440235644 54790 22/08/2016 DDN6514 B440235070 55500 17/08/2016

DDY9081 B440235151 73662 05/08/2016 DEH4186 Z440018123 55412 12/08/2016

DFE5209 B440235527 54523 14/08/2016 DFQ3122 Z440018076 55412 09/08/2016

DFQ4121 Z440018120 55412 12/08/2016 DGB7544 E000001978 51851 14/08/2016

DGE9078 B440235486 51851 15/08/2016 DIM0436 E000001984 73662 15/08/2016

DIX3222 B440235443 51851 10/08/2016 DJQ3202 Z440018077 55412 09/08/2016

DJQ3697 Z440018111 55412 11/08/2016 DKE4648 B440235336 51851 22/08/2016

DKF0934 Z440018056 55412 08/08/2016 DKF0972 Z440018122 55412 12/08/2016

DKS1935 Z440018118 55412 12/08/2016 DKT6974 Z440018103 55412 10/08/2016

DMY7683 Z440018075 55412 09/08/2016 DQJ5646 B440235483 61220 10/08/2016

DQJ8381 B440234764 57380 19/08/2016 DQO1586 B440235624 51851 19/08/2016

DQT0086 Z440018129 55412 13/08/2016 DRH6610 E000001982 51851 14/08/2016

DRI6103 B440235523 51851 11/08/2016 DSG9285 Z440018061 55412 08/08/2016

DSR2548 Z440018090 55412 10/08/2016 DUI7876 B440235546 51851 12/08/2016

DVK4146 B440235641 61220 20/08/2016 DWM2001 B440235542 51851 12/08/2016

DWN5430 B440235630 54526 22/08/2016 DXB4216 B440235547 55411 15/08/2016

DXE8816 Z440018078 55412 09/08/2016 DXT0303 B440235335 51851 12/08/2016

DXX1424 Z440018058 55412 08/08/2016 DYK8872 B440234768 57380 19/08/2016

DZW5643 B440235484 73662 11/08/2016 EAB6787 E000001991 54790 18/08/2016

EAB7392 Z440018086 55412 10/08/2016 EAN1435 B440234239 60502 09/08/2016

EBF5561 B440235629 55411 22/08/2016 EDQ3532 Z440018081 55412 09/08/2016

EDQ4493 B440235195 73662 17/08/2016 EDT3877 B440235488 51851 15/08/2016

EFI4404 B440235492 57380 16/08/2016 EFJ6878 B440235194 55412 13/08/2016

EFT7117 Z440018057 55412 08/08/2016 EGO7752 B440235474 51851 09/08/2016

EIB8373 E000001986 73662 15/08/2016 EIB8767 B440235447 73662 12/08/2016

EIB9222 Z440018096 55412 10/08/2016 EIB9373 B440235482 55414 10/08/2016

EIB9901 Z440018116 55412 12/08/2016 EIL3923 E000001983 73662 14/08/2016

EIL5710 B440235477 73662 09/08/2016 EIT0149 Z440018097 55412 10/08/2016

EIT0200 Z440018095 55412 10/08/2016 EJB3608 B440229651 55413 12/08/2016

EJJ6227 B440235549 51851 17/08/2016 EJT4879 B440235360 73662 17/08/2016

EJT4886 B440235150 51851 05/08/2016 EJZ4459 B440235159 55416 12/08/2016

EKS1677 Z440018083 55412 10/08/2016 EKS2300 E000001985 51851 15/08/2016

ELP5151 Z440018127 55412 13/08/2016 EMU9429 B440235621 73662 18/08/2016

ENB2570 B440235198 73662 17/08/2016 ENB2916 Z440018092 55412 10/08/2016

ENB2954 E000001974 51851 14/08/2016 ENH0952 Z440018066 55412 08/08/2016

ENH4305 Z440018079 55412 09/08/2016 ENH4305 Z440018110 55412 11/08/2016

ENR8516 B440235501 61220 10/08/2016 EPH3733 B440235522 55500 11/08/2016

PReFeitURa mUniCiPaL de Pindamonhangaba 
seCRetaRia habitaÇÃo

dePaRtamento mUniCiPaL de tRÂnsito
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

ÓRGÃO AUTUADOR 268610

  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
 
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de trânsito brasileiro;
o departamento municipal de trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de trânsito brasileiro, torna público, nos ter-

mos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados. Nestes termos, notifica os proprie-
tários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da autuação e/ou informar 
condutor infrator.

A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identificado na lavratura do auto de infração.



EPH3753 B440235545 51851 12/08/2016 EPH3753 E000001969 51851 12/08/2016

EPH3896 Z440018112 55412 11/08/2016 EPI6586 Z440018100 55412 10/08/2016

EPV3616 B440235478 73662 11/08/2016 EQX8640 B440234759 58196 08/08/2016

ERM6263 B440235423 55414 11/08/2016 ERM7113 Z440018102 55412 10/08/2016

ERM7620 Z440018087 55412 10/08/2016 ERM7684 Z440018101 55412 10/08/2016

ETM2730 Z440018088 55412 10/08/2016 EUA3626 Z440018106 55412 11/08/2016

EUC3516 B440235153 54600 08/08/2016 EVI9140 Z440018117 55412 12/08/2016

EVI9344 Z440018072 55412 08/08/2016 EVI9482 B440235442 51851 07/08/2016

EVM9310 B440235493 51851 16/08/2016 EVN9059 B440235543 61220 12/08/2016

EWR1402 B440235199 54522 18/08/2016 EWR1402 B440235627 51851 20/08/2016

EXA6459 B440219377 70561 18/08/2016 EYG8344 Z440018080 55412 09/08/2016

EYH1923 B440235625 55411 20/08/2016 EYJ8101 B440235444 51851 11/08/2016

EYJ8225 Z440018089 55412 10/08/2016 EYJ9288 Z440018124 55412 12/08/2016

EYJ9480 B440235149 51851 05/08/2016 EYJ9834 B440235487 73662 15/08/2016

EYR9828 Z440018074 55412 08/08/2016 EZK4184 B440232939 54521 04/08/2016

FBB3130 Z440018107 55412 11/08/2016 FBB3861 B440235548 60501 16/08/2016

FBB3871 B440234164 54523 12/08/2016 FBB3908 E000001979 51852 14/08/2016

FBP1446 B440235475 51851 09/08/2016 FCQ0830 Z440018065 55412 08/08/2016

FDF1990 E000001990 73662 18/08/2016 FEB5767 E000001980 51851 14/08/2016

FEB6088 E000001981 51851 14/08/2016 FEB6589 Z440018082 55412 09/08/2016

FEB6665 B440235158 51851 12/08/2016 FEB7028 B440235479 51851 11/08/2016

FEB7083 B440235628 51851 20/08/2016 FFF3785 Z440018125 55412 13/08/2016

FFH2125 B440235476 73662 09/08/2016 FFR8869 B440234596 73662 08/08/2016

FFT3361 B440235497 55500 17/08/2016 FFT3361 B440235500 55500 18/08/2016

FGK6378 Z440018099 55412 10/08/2016 FGK6409 B440235069 55500 16/08/2016

FGS5201 B440235160 73662 12/08/2016 FHM0849 B440235359 73662 17/08/2016

FHY6563 B440235426 73662 08/08/2016 FHY6755 Z440018073 55412 08/08/2016

FIU2587 Z440018070 55412 08/08/2016 FKU1655 B440235491 51851 15/08/2016

FLE6047 B440235623 51851 19/08/2016 FLO7129 Z440018062 55412 08/08/2016

FMB2082 B440235425 73662 15/08/2016 FMB8994 E000001993 73662 18/08/2016

FMM3636 Z440018071 55412 08/08/2016 FNE6665 Z440018094 55412 10/08/2016

FNP4621 B440234804 60501 08/08/2016 FNS5364 Z440018069 55412 08/08/2016

FNS5532 Z440018104 55412 11/08/2016 FPP5849 B440235524 51930 11/08/2016

FQU7880 B440234600 73662 17/08/2016 FRK7639 B440234599 73662 17/08/2016

FUV8035 E000001975 56650 14/08/2016 FVP7608 B440235541 51851 12/08/2016

FWA4910 Z440018128 55412 13/08/2016 FWX0968 B440235495 51851 17/08/2016

FXE2890 B440229257 73662 17/08/2016 FYL3551 Z440018119 55412 12/08/2016

FZJ3660 B440235528 55411 14/08/2016 GEJ0088 B440223727 73662 17/08/2016

GMY2500 B440235154 51851 12/08/2016 GTP3548 B440235530 73662 15/08/2016

GWK5292 B440235422 54600 11/08/2016 GXH7230 B440234805 60411 08/08/2016

GZS6983 Z440018114 55412 11/08/2016 GZS6983 B440235200 68580 19/08/2016

HCQ3714 B440235338 61220 22/08/2016 HIP9756 B440234597 54522 13/08/2016

HMS5329 Z440018063 55412 08/08/2016 HMS5329 Z440018091 55412 10/08/2016

HOC2392 Z440018068 55412 08/08/2016 HVB5637 B440235424 55414 12/08/2016

IJO3859 Z440018064 55412 08/08/2016 JHV2404 E000001988 73662 17/08/2016

JLS9268 B440235485 73662 11/08/2016 JQT3316 B440234766 57380 19/08/2016

KMP4978 Z440018105 55412 11/08/2016 KRC2169 E000001971 61220 14/08/2016

LAO3213 E000001970 51851 14/08/2016 LLK4108 E000001987 51851 17/08/2016

LQT0017 Z440018067 55412 08/08/2016 MHO1861 B440235446 73662 11/08/2016

MQK7882 E000001977 51851 14/08/2016 MSV3997 B440235498 55500 17/08/2016

NSV5293 B440235496 73662 17/08/2016 NTR5153 B440235622 51851 18/08/2016

OPK2624 B440235155 51851 12/08/2016 OXF6467 B440234758 59670 08/08/2016

PUA0189 Z440018084 55412 10/08/2016 PXQ5334 E000001992 73662 18/08/2016

PXZ6378 B440235601 73662 18/08/2016    

Pindamonhangaba, 26 de agosto de 2016.

Edson Henrique dos Santos
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
SECRETARIA HABITAÇÃO

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 

ÓRGÃO AUTUADOR 268610

  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
 
Considerando o disposto no artigo 24 e seus incisos, da Lei Federal nº 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito 

Brasileiro;
O Departamento Municipal de Trânsito, no uso de suas atribuições, com fulcro no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro, torna público, 

nos termos da Resolução do CONTRAN nº 404/12, a relação de Auto de Infração de Trânsito (AIT) validados e processados. Nestes termos, no-
tifica os proprietários dos veículos que, caso queiram, terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação, para oferecer defesa da 
autuação e/ou informar condutor infrator.          

A informação de condutor infrator aqui autorizada somente é cabível quando este não tiver sido identificado na lavratura do auto de infração.
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Palacete Dez de Julho 

Rua Deputado Claro César, 33, Centro 

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

 
 
 
 

11ª Reunião Ordinária do biênio 2015/2017. 
 
Ficam às senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e 

suplentes do Conselho Municipal de Cultura convocados a comparecer na data e 
local abaixo:  
 
DATA: 30 de Agosto de 2016, terça-feira. 
HORÁRIO: 18h00 com duração aproximada de 2 horas. 
LOCAL: Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina. 
ENDEREÇO: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 260, centro. 
 
PAUTA  
 
- Abertura; 

- Dia Nacional da Cultura; 

- Medalha do Mérito ATHAYDE MARCONDES; 

- Canais de comunicação do Conselho no Facebook; 

- Apresentação de artesão municipal – proposta ao FMAPCP; 

- Informes. 

A reunião é aberta à população e todos estão convidados.  

 
 
 

Pindamonhangaba, 19 de Agosto de 2016. 
 
 
 
 
 

Karina Lacorte Cesar 
Presidente do Conselho Municipal de Cultura 

 
  
 
 
 

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
DE INTERESSE SOCIAL DE PINDAMONHANGABA 

 
 

CONVOCAÇÃO - 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2016 
 
 Ficam os senhores conselheiros titulares do Conselho Gestor do Fundo Municipal 
de Habitação de Interesse Social convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a 
realização da “4ª Reunião Ordinária de 2016”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 

 Informes;  
 Apreciação do projeto do trabalho técnico social; 
 Aprovação do Relatório de Gestão do Fundo Local de Habitação de Interesse 

Social – FLHIS – 2016 e Declarações. 
 Leitura e aprovação da ata da terceira reunião ordinária de 2016, realizada no 

dia 23 de junho de 2016; 
 Leitura e aprovação da ata desta reunião; 
 Outros assuntos pertinentes ao Conselho Gestor. 

 
 
Dia:   01/09/2016 (quinta-feira) 
 
Horário:  15h (nove horas)  
 
Local:  SECRETARIA DE HABITAÇÃO 
                        Rua Dr. Monteiro de Godói, 445 – Bosque da Princesa. 

 
 
 
 

 
Marcos Antonio Guerrero 

Presidente 
 

 
 
 
 
 
Os conselheiros que não puderem comparecer deverão enviar com antecedência a 
justificativa de ausência através do email: habitação@pindamonhangaba.sp.gov.br  

 
 
 
 
 
 
 
 

Rua Monteiro de Godoy, 445 – Bairro do Bosque – Pindamonhangaba - SP. CEP: 12401-390 
Fone (12) 3644.5231 Fax: (12) 3644-5200  

E-mail: habitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br 

              
     ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

                      EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
Ficam convocados os 137 (cento e trinta e sete) médicos cooperados da UNIMED DE 
PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico, a se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no auditório da ACIP – Associação 
Comercial e Industrial, à Rua Deputado Claro César, 44 – Centro, em Pindamonhangaba-
SP, para melhor acomodação, no dia 12 de setembro de 2016, às 18 h em primeira 
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 19 h em segunda 
convocação, com a presença de metade e mais um dos cooperados, e às 20 h em terceira 
convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a 
seguinte: 
 

ORDEM DO DIA 
 

1. APROVAR A CAPITALIZAÇÃO DA COOPERATIVA. 
 
 
Obs.:  
1. Para efeito de quorum, o número de cooperados em condições de votar é de 119 (cento 

e dezenove). 
 
Pindamonhangaba, 25 de agosto de 2016. 
 
 
DR. JOSÉ RENATO COUPPÊ SCHMIDT, 

Diretor Presidente, 

UNIMED DE PINDAMONHANGABA Cooperativa de Trabalho Médico. 
 
 ANS Nº 342343   

UNIMED 2 col por 10 cm
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

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

Rua Dr Frederico Machado s/n - Pindamonhangaba  
cep: 12410-040 – fone/fax: (12)3644-5995 

 
 
AUTO DE INFRAÇÃO E 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: 
 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº  38 
  
Em: 05/05/16 
 
Processo nº: 12966 
 
Atividade: atividade médica 
 
Razão Social: Francisco Paulo Martins Freire  
 
 CPF:  61091022704 
 
Endereço Rua João Gama 40 
  
Município: Pindamonhangaba. 
 
Responsável Legal Francisco Paulo Martins Freire 
 
CPF: 61091022704 
 
Auto de Infração  nº: 3537 de 4/05/16 
 
Defesa: não apresentou 
 
Auto de Imposição de Penalidade de MULTA: 3512 
 
Recurso: indeferido 
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO E POSSE DE NOVO CONSELHO 
DELIBERATIVO

A Associação Cultural Controvérsias, entidade sem fins lucrativos, representada 
neste ato pelo Exmo. Senhor Presidente Adbailson Wellington Moreira dos Santos, 
convoca seus membros para eleição e posse de novo Conselho Deliberativo, a ser 
realizada, em caráter extraordinário, no dia 3 de setembro de 2016.
A eleição será feita às 18 horas na sede administrativa da Associação Cultural 
Controvérsias, na Rua Aloísio Ivahy Dantas da Gama, n°76, Santana - 
Pindamonhangaba - São Paulo.

Adbailson Wellington Moreira dos Santos
Presidente

Thatiane da Rosa Lopes Reis
Secretária

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 243/16 - Calçada

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Sr(a). MARLISE ALBANO 
SALES, responsável pelo imóvel situado a RUA DURIVAL DE CARVALHO, S/Nº  
Bairro GALEGA , inscrito no município sob as sigla SO10723005000, para que efetue 
a construção de calçada  do 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. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
JUNTO AO SETOR DE IMOBILIÁRIO, CADASTRO FISICO.

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas

Prefeitura MuniciPal de PindaMonhangaba
edital de notificação
controle 244/16 - Muro

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica Sr (a) MARLISE ALBANO 
SALES, responsável pelo imóvel Situado a RUA DURIVAL DE CARVALHO, S/N°, 
Bairro GALEGA, inscrito no município sob as sigla 10723005000, para que efetue o 
fechamento do referido imóvel no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação. 
Em atendimento e conformidade com o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º e 3º da Lei 2610/1991.
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. ATUALIZAR AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS JUNTO 
AO SETOR DE IMOBILIARIO, CADASTRO FISICO.

Gastão José Schmidt
Gerente do Setor de Posturas 

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

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Físico nº: 0501398-41.2006.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Magazine dos Colchoes Ltda 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. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de 
Licenciamento de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do 
qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) 
o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, 
juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou 
garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem 
penhorados bens suficientes para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Denilson Rodrigues de Souza e Anna Paula de A Bastos de Souza, Magazine dos 
Colchoes Ltda 
Documentos da Executada: N/C 
Execução Fiscal nº: 0501398-41.2006.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 
Data da Inscrição: 19/10/2006 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: PREJ. 
Valor da Dívida: R$ 2000,92 
 
 
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 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE PINDAMONHANGABA 

FORO DE PINDAMONHANGABA 
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP 
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail: 

pindasef@tjsp.jus.br 
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Físico nº: 0501683-58.2011.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: Ideal Com e Representacoes de Matconstrucao Ltda 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). 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: Ideal Com e Representacoes de Matconstrucao Ltda 
Documentos da Executada:  
Execução Fiscal nº: 0501683-58.2011.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 06/12/2011 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 0001512 
Valor da Dívida: R$ 90,79 
 
 
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 

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

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Físico nº: 0501828-17.2011.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Requerido: LAVANDERIA AUTOMÁTICA PINDA LTDA 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de 
Licenciamento de Estabelecimento. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do 
qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) 
o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, 
juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou 
garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem 
penhorados bens suficientes para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Lavanderia Automatica Pinda Ltda 
Documentos da Executada: nada consta 
Execução Fiscal nº: 0501828-17.2011.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 
Data da Inscrição: 01/01/2007  
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3995275 
Valor da Dívida: R$899,62 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 07 de julho de 2016. 
 
 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
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Bienal do livro começa hoje 
apostando em inovações

 A Mauricio de Sousa Pro-
duções, responsável por uma 
das marcas mais admiradas do 
país, a Turma da Mônica, vai 
apresentar, durante a Bienal do 
Livro, um dos seus principais 
projetos para os próximos anos: 
o Movimento Brincadeira.

A MSP, com ajuda da Turmi-
nha que mais entende de brin-
cadeiras, quer resgatar o quin-
tal perdido, pois acredita que 
é brincando que os pequenos 
aprendem a se desenvolver de 
uma maneira divertida experi-
mentando o mundo e suas enor-
mes possibilidades.

“Nossa turminha ainda brin-
ca muito de amarelinha, bolinha 
de gude, corda e outras tantas 
atividades que fizeram parte da 
infância de muita gente e que 
hoje fazem falta no desenvol-
vimento das nossas crianças. 
Queremos ajudar as famílias 

a incentivar os pequenos a re-
descobrir essas brincadeiras, 
sempre alinhando tudo com 
educação, cultura e, claro, mui-
to divertimento”, diz a diretora
-executiva da Mauricio de Sousa 
Produções e inspiradora da per-
sonagem, Mônica Sousa. 

Durante a Bienal Interna-
cional do Livro de São Paulo, 
no Espaço Movimento Brinca-
deira Turma da Mônica, a di-
versão será garantida para as 
crianças, que curtirão o escor-
regador de rolinhos, parede de 
escalada, teatro de fantoches e 
espaço de atividades onde os 
pequenos poderão colorir de-
senhos com os personagens da 
Turma da Mônica. Esse será 
o primeiro evento onde será 
apresentado o conceito do pro-
jeto que contará também com 
produtos, ações digitais, edito-
riais, livros e etc.

O Submarino — loja 
online referência em tecno-
logia e inovação — marcará 
presença pela quarta vez 
consecutiva na Bienal do Li-
vro de São Paulo. Este ano, 
a marca traz uma grande 
novidade: os clientes que 
comprarem no estande do 
Submarino poderão levar 
seus livros para casa na 
hora.

Serão cerca de 300 
títulos entre gêneros de 
literatura estrangeira, 
nacional, ficção, não-ficção, 
biografias, infantil com os 
mesmos preços praticados 
no site. Durante os dez dias 
do evento, o Submarino 
vai destacar no espaço de 
150m² as coleções de maior 
sucesso da literatura pop 
como Harry Potter e Game 
of Thrones.

Outro destaque serão os 
bate-papos interativos com 
autores como André Vianco, 
que explora o gênero so-

brenatural como nos livros 
“Estrela da Manhã” e “A 
Noite Maldita - Crônicas do 
Fim do Mundo”, e o jornalis-
ta e historiador Laurentino 
Gomes, da trilogia formada 
por “1808”, “1822” e “1889”. 
Além disso, o Submarino 
receberá a dupla de book-
tubers Daniel Lameira e 
Adriano Fromer, do canal 
da editora Aleph.

O Submarino também fe-
chou parceria com o Skoob, 
rede social brasileira focada 
em livros com 3,6 milhões 
de leitores cadastrados. Os 
representantes do Skoob 
acompanharão tudo que 
ocorre em tempo real na 
Bienal à convite da marca. 

A programação do 
Submarino na Bienal do 
Livro está disponível pelo 
hotsite www.submarino.
com.br/bienal-2016 ou nas 
redes sociais do Submarino 
(facebook.com/submarino e 
twitter.com/submarino).

A novidade que muitos bus-
cam são os autores best-sellers, 
que neste ano contará com Jen-
nifer Niven, Lucinda Riley e Ava 
Dellaria, e influenciadores que 
fazem sucesso na internet como 
JoutJout, Kéfera Buchmann e 
Maju Trindade. A 24ª Bienal 
Internacional do Livro tem iní-
cio hoje (26) e segue até dia 4 
de setembro, com programação 
todos os dias, no Pavilhão do 
Anhembi, em São Paulo.

As redes sociais estão dando 
espaços para novas pessoas que 
criam conteúdo e atingem princi-
palmente o público jovem, alguns 
com livros, vídeos no youtube ou 
blogs. Eles, por sua vez, atraem 
muitos dos seus seguidores, e 
para não gerar tumultos este ano 
foi gerado uma senha, onde os 
internautas se cadastram no site 
para uma sessão de autógrafos. 
Logo nos primeiros dias de regis-
tros, as sessões dos influenciado-
res já estavam esgotadas.

Outra novidade é que você 
pode fazer um roteiro como 
geek, cult e família para acom-
panhar e aproveitar melhor 
suas preferências. Por exemplo 
o “romântico”, mostra um mapa 
e localiza os estandes e bate pa-
pos que correspondem ao tema, 
dando os dias e horários das 
atrações. Além de dicas de livros 
que estarão expostos no evento 
e uma playlist romântica.

Durante os dez dias haverá 
espaços culturais como Arena 
de Autógrafos, Área de Autógra-
fos 1 e 2, Arena Cultural,Biblio-
Sesc, Cozinhando com Palavras, 
Salão de Ideias, Espaço Infantil 
BIC – Mauricio de Sousa, Cor-
del e Repente, e Espaço Ignácio 
Loyola Brandão, onde os visi-
tantes poderão participar, inte-
ragir e debater sobre diversos 
assuntos e lançamento de livros.

A expectativa deste ano é que 
700 mil pessoas passem pelo 
evento, 20 mil a menos que a 
última edição, que poderão ver 
280 expositores, sendo a maioria 
estreantes, contra 350 da Bienal 
anterior. De acordo com a orga-
nização, isso se deu devido à cri-
se no mercado editorial de 2016.

O ingresso pode ser adqui-
rido pelo site www.bienaldoli-
vrosp.com.br, onde menores de 
12 anos e maiores de 60 não pa-
gam, estudantes e matriculados 
no Sesc credencial plena pagam 
meia entrada, e os demais, de se-
gunda a quinta-feira R$ 20,00, e 
de sexta-feira a domingo R$ 25.

Os horários variam, de se-
gunda a sexta-feira é das 9h às 
22 horas, aos sábados e domin-
gos o evento tem início uma 
hora mais tarde, às 10, porém, 
no último dia, (4) a Bienal será 
encerrada às 21 horas.

Interação

Umas das inovações deste 
ano é com o aplicativo de músi-
cas Spotify, que permite que você 
siga a playlist da Bienal, e durante 
o evento acompanhar as canções 
que estarão tocando no momento. 

A Bienal também desenvol-
veu um aplicativo, para que os 
visitantes confiram a programa-
ção. Nele é possível ver a planta 
do evento, conferir os exposito-
res, participantes, fazer a pró-
pria agenda e guardar notas.

Além da exposição habitual de livros, evento contará com a presença de criadores de conteúdo na Internet

Turma da Mônica lança projeto 
“Movimento Brincadeira”

Mônica Sousa, que inspirou a personagem do gibi, estará 
presente na Bienal apresentando o novo projeto infantil

Submarino promoverá 
nova experiência de compra

Loja online tem estande na Bienal do Livro

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Corinthians aposta em Gustavo  
e Jean para reforçar elenco

As chegadas do atacante 
Gustavo (Criciúma) e do volante 
Jean (Paraná) no  Corinthians, 
servem para suprir um proble-
ma de elenco do clube na dispu-
ta do Campeonato Brasileiro.

No entanto, Cristóvão Borges 
terá exatamente o elenco que 
treinou durante esta semana no 
CT Joaquim Grava.

Como André foi negociado 
com o Sporting-POR, Luciano 
acabou emprestado ao Leganés
-ESP e Bruno Henrique será re-
forço do Palermo-ITA, Cristóvão 
terá muito trabalho para armar 
a equipe, já que perde três para 
ganhar apenas dois. Em suma, 
o treinador terá que achar no 
atual grupo ou nas categorias de 
base jogadores que aumentem 
sua capacidade tática e técnica.

Para piorar a situação de 
Cristóvão, no primeiro jogo da 
Copa do Brasil, contra o Flu-
minense, no Rio de Janeiro, ele 
não terá o lateral direito Fag-
ner, convocado para a Seleção 
Brasileira, o lateral esquerdo 

SAnToS  bATE o VASco poR 3 A 1 
nAS oITAVAS dA copA do bRASIl  

São Paulo perde para o Juventude e provoca ira da torcida

palmeiras faz 
atividades 
técnicas em 
preparação 
ao jogo com 
Fluminense

O Palmeiras realizou na tarde 
de quarta-feira (24), na Acade-
mia de Futebol, movimentações 
técnicas visando o confronto 
com o Fluminense, no domingo 
(28), às 16h, no Estádio Mané 
Garrincha, em Brasília-DF, pela 
22ª rodada do Campeonato 
Brasileiro.

O lateral-esquerdo Zé Roberto 
participou dos primeiros traba-
lhos com o grupo e, na sequência, 
fez um reforço muscular com a 
preparação física. Lucas Barrios 
deu sequência ao processo de 
transição física.

O Verdão, atual líder do tor-
neio nacional com 40 pontos, 
voltou a treinar (treino fecha-
do) na tarde dessa quinta (25), 
às 15h30.

Nesta sexta (26), o treino 
será no mesmo horário e aberto. 
A entrevista coletiva será do téc-
nico Cuca.

Guilherme Arana, a serviço da 
Seleção sub-20, e o atacante Án-
gel Romero, chamado para a se-
leção do Paraguai.

Pela Copa do Brasil, o Corin-
thians estreia na quarta-feira 
(31), às 21h45, diante do Flumi-
nense, na Arena Corinthians. 

E no Campeonato Brasileiro, 
o Timão enfrenta a equipe da 
Ponte Preta, em Campinas, nes-
te sábado (27) às 16 horas.

centroavante Gustavo e volante Jean chegam para reforçar o corinthians no brasileiro

Na quarta-feira (24), o São 
Paulo perdeu para o Juven-
tude, por 2 a 1, em pleno Mo-
rumbi, pela partida de ida das 
oitavas de final da Copa do Bra-
sil. O técnico Ricardo Gomes, 
afirmou que  o tempo vai fazer 
com que os jogadores atuem da 
forma com a qual deseja que 
atuem.

“Foi pouco tempo de traba-
lho, consequentemente vai ter 
dúvidas. Então, não tem o que 
fazer. Toda essa mudança de 
comando tem um preço”, disse 
Gomes, que foi apresentado no 
último dia 16 de agosto, estrean-
do à beira do campo, no empate 

por 1 a 1 contra o Internacional, 
em Porto Alegre.

 Contra o Juventude, Ricar-
do Gomes armou a equipe com 
objetivo  de ser mais ofensiva 
com o esquema no 4-1-4-1. Es-
calou Bruno e Carlinhos nos lu-
gares de Buffarini e Mena. Dei-
xou João Schmidt como volante 
mais recuado, dando liberdade 
para Hudson e Thiago Mendes 
auxiliarem Kelvin e Christian 
Cueva nas pontas. Todos atrás 
do atacante argentino Andres 
Chavez.

A nova formação, no entan-
to, não funcionou. O time ficou 
exposto defensivamente – como 

no primeiro gol, em que Rober-
son invadiu a área tricolor sem 
resistência para abrir o placar 
para a representação gaúcha, e 
não apresentou criatividade no 
ataque, buscando as jogadas aé-
reas. No entanto, Ricardo Gomes 
acredita que a equipe vai evoluir 
de acordo com seu trabalho.

Pela Copa do Brasil, o Tri-
color buscará reverter a des-
vantagem diante do Juventude 
somente no dia 21 de setembro, 
em Caxias do Sul, no estádio Al-
fredo Jaconi. A equipe paulista 
precisa de uma vitória por dois 
gols de diferença para avançar 
às quartas de final.derrota deixa tricolor em situação ruim na copa do brasil

Goleiro Fernando prass 
segue em recuperação após 
cirurgia no cotovelo

O Santos   venceu o primeiro duelo das 
oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite 
de quarta-feira, na Vila Belmiro, o Peixe 
bateu o Vasco por 3 a 1 e deu um importante 
passo para seguir na competição. Os gols do 
Peixe foram marcados por Renato, Ricardo 
Oliveira e Lucas Lima, respectivamente. 
Eder Luis, no fim da partida, descontou para 
os visitantes.

A equipe santista começou a partida 
levando perigo ao gol carioca logo aos dois 
minutos. De fora da área, Lucas Lima bateu 
colocado e obrigou o goleiro Martín Silva 
voar no ângulo para mandar para escan-
teio. Oito minutos depois, Ricardo Oliveira 
também teve boa oportunidade, porém, o 
camisa 9 bateu por cima da meta vascaína.

Neste ritmo, os gols não demoraram a 
sair. Aos 30 minutos, após cruzamento de 
Lucas, Renato estava bem posicionado na 
pequena área e cabeceou sozinho para o fun-
do das redes. Seis minutos depois, Ricardo 
Oliveira ampliou o placar. Em cobrança de 
falta, o capitão do Peixe encobriu a barrei-
ra e viu a bola tocar ao travessão antes de 
morrer no fundo do gol.

Na segunda etapa, o Peixe continuou 
criando oportunidades e, com uma troca 
de passes envolventes, o Alvinegro Praiano 

chegou ao terceiro gol com Lucas Lima. Após 
receber um passe de letra de Renato, o camisa 
20 santista bateu de fora da área e não deu 
chances de defesa para Martín Silva.  Nos 
acréscimos, o Vasco ainda chegou a descon-
tar com Eder Luis, mas não havia tempo para 
reação e o placar que terminou em 3 a 1. 

Agora, para garantir a vaga nas quartas 
de final, a equipe santista pode até perder 

por um gol de diferença que avança na 
competição. O embate de volta está marcado 
para o dia 21 de setembro, às 21h45, em São 
Januário.

 Pelo Campeonato Brasileiro, o time do 
técnico Dorival Júnior volta a campo neste 
domingo diante do Figueirense. A partida 
ocorre às 11 horas, na Vila Belmiro. Os in-
gressos já estão à venda.

Cesar Greco/Ag.Palmeiras/Divulgação

Ricardo oliveira comemora segundo gol santista após cobrança de falta

espn.uol.com.br

Arthur Dallegrave /E.C. Juventude

www.lance.com.br
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