Ano 135

Tribuna do Norte
FUNDAÇÃO DR. JOÃO ROMEIRO

PINDAMONHANGABA

SEXTA-FEIRA

Edição 8.886

7 DE ABRIL DE 2017
Divulgação

2º BLACK DAY SERÁ
NESTE DOMINGO
PÁGINA 2

Mazzaropi é
homenageado
com exibição
de ﬁlmes

PÁGINA 3

Ações preventivas
à depressão
marcam Dia
Mundial da Saúde
Na sexta-feira (7), Pinda comemora o Dia Mundial da Saúde, com ações na praça Monsenhor Marcondes e também nos
bairros.
O tema escolhido pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) para este ano é a Depressão.
PÁGINA 2

Objetivo é divulgar potencial turístico do município e trocar experiências com agentes de outras cidades

PINDA PARTICIPA DE FEIRA
INTERNACIONAL DE TURISMO
Leões do Vale estreiam no
Campeonato Paulista de Rugby
O Leões do Vale, equipe de Pindamonhangaba de rugby, estreia neste domingo (9) pelo
Campeonato Paulista de Desenvolvimento,
contra o Iguanas, time de São José dos Cam-

pos. O time pindamonhangabense joga fora
de casa, no Centro Esportivo João do Pulo, de
São José, às 10 horas da manhã.
PÁGINA 5
Christian Santos

A partir da segundafeira (10), terá início a
exibição de ﬁlmes de
Amácio Mazzaropi nas
bibliotecas municipais da
cidade. Pindamonhangaba
comemora, durante todo o
mês de abril, os 105 anos
do cineasta paulistano.
O evento Mazzaropi em
Cena, apresenta, neste
ano, os ﬁlmes “Jecão...
um Fofoqueiro no Céu”
(1977), “Betão Ronca
Ferro” (1970) e “Zé do
Periquito” (1960).

Partida será pela
divisão que dá acesso à
série C do campeonato

Seletivas definem
equipes de ciclismo
Duas importantes seletivas
estão deﬁnindo as equipes que
representarão Pindamonhangaba nas principais competições
de ciclismo.
No sábado (8), acontece a peneira de Ciclismo Speed, na Estrada da Pedreira Anhanguera,
com concentração a partir das 8
horas e início da prova às 9 horas.
Na semana passada, houve
seletiva de ciclismo MTB (mountain bike).
PÁGINA 5

Pindamonhangaba está participando da WTM Latin America 2017, considerado o principal
evento mundial do setor de viagens e turismo da América Latina, no Expo Center Norte, em
São Paulo.
A cidade está sendo representada pelo Departamento de Turismo da Prefeitura, no estande
do Circuito Mantiqueira, em parceria com o Governo do Estado.
PÁGINA 3

Bosque e Parque
terão oﬁcinas
gratuitas de
modelagem
em argila

Além de lazer e diversão, os
domingos agora serão também
um dia de aprendizado para
toda a família! Terão início, neste dia 9 de abril, as oﬁcinas gratuitas de modelagem em argila,
com o artista plástico premiado,
Sérgio Callipo.
PÁGINA 3
PREVISÃO DO TEMPO

Juca Moreira recebe
amistoso de vôlei adaptado
PÁGINA 5

Cia. Peralta comanda contação
de histórias para crianças
PÁGINA 3

PINDAMONHANGABA
20º
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26º

UV 10
Fonte CPTEC/INPE

2

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 7 de abril de 2017

Editorial
Atrações para todos
Durante essa semana, representantes de
Pindamonhangaba estão participando da WTM
Latin America 2017, considerado o principal evento
mundial do setor de viagens e turismo da América
Latina.
O objetivo é ampliar o conhecimento e trocar
ideias sobre ações que atraiam mais turistas para
a cidade, além de divulgar as atrações e iniciativas
que já existem por aqui.
Enquanto isso, aqui na cidade, diversas
atividades serão desenvolvidas no ﬁm de semana,
para levar cultura, lazer e entretenimento para a
população.
No sábado, o Circuito Cultural Paulista, parceria
entre Governo do Estado e administração municipal
traz o espetáculo “A Pescadora de Ilusões”. O evento
gratuito, é voltado para o público infantil e traz a
atriz Mel Lisboa.
Já no domingo, haverá contação de histórias
para a garotada no Bosque da Princesa. No mesmo
local, e também no Parque da Cidade, ocorrerá
oﬁcinas de modelagem em argila para visitantes
de todas as idades. Lembrando que essas ações se
repetirão aos domingos durante todo o mês de abril.
Os mais grandinhos também poderão se divertir,
no domingo, na primeira pescaria no Parque da
Cidade. Serão 100 pessoas previamente inscritas,
que poderão pescar tilápias no lago do parque.
A partir de segunda-feira (10), começa a exibição
de ﬁlmes de Amácio Mazzaropi nas bibliotecas
municipais da cidade, em comemoração aos 105
anos do cineasta. A programação também segue
por todo o mês.
Como se vê, a administração municipal tem
buscado fomentar ações de cultura e lazer, tanto
para melhorar a qualidade de vida do cidadão que
mora aqui, quanto para atrair turistas e moradores
de cidades vizinhas, que queiram conhecer mais da
nossa cultura.
Basta escolher a programação que mais lhe
atrai e curtir um dia ou uma tarde em família na
“Princesinha do Norte”.

Praça do Quartel recebe
2º Black Day no domingo
Neste domingo (9),
Pindamonhangaba recebe
o 2º Black Day, na Praça
do Quartel. Será das 14
às 21 horas, com entrada
gratuita e diversas atrações. A Prefeitura de Pindamonhangaba é parceira do evento, junto com
o Conselho Municipal de
Participação e Desenvolvimento da Comunidade
Negra.
Na programação, haverá uma disputa de basquete, batalha de rimas,
apresentações de bandas
de reggae e rap, dança

Cypher - em que todos
podem participar e ainda uma apresentação de
graﬁte em tempo real,
com o artista plástico de
São José dos Campos, Mr.
Freed.
De acordo com um dos
organizadores do evento,
o fundador da Black Unit,
Raphael Klop, o 2º Black
Day tem como objetivo
unir as artes e fortalecer a
cultura afrodescendente.
Ele e a organizadora Marcela Baptista convidam
toda a população a participar e prestigiar o evento.
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Dia Mundial da Saúde é comemorado
com ações preventivas à depressão
Nesta sexta-feira (7),
Pindamonhangaba
comemora o Dia Mundial
da Saúde, com ações na
praça Monsenhor Marcondes, no Cisas (Moreira César), no Ciaf (Centro
Integrado de Assistência à
Família) e no CEM (Centro de Especialidades Médicas). A organização do
evento é da Secretaria de
Saúde da Prefeitura.
O tema escolhido pela
Organização Mundial da
Saúde (OMS) para as comemorações deste ano é a
Depressão, mal que afeta
pessoas de todas as idades,
de toda as esferas da cidade, em todos os países.
De acordo com a diretora de Atenção Básica
da Secretaria de Saúde,
Vanélle Priscila de Camilo, a depressão é uma doença mental que provoca
angústia e tem impacto
na capacidade de as pessoas realizarem até mesmo tarefas diárias mais
simples, com consequên-

Divulgação

Narciso Machado fala sobre motivação proﬁssional
cias, às vezes, devastadoras para o relacionamento
com a família e amigos e
a capacidade de ganhar a
vida. Na pior das hipóteses, a depressão pode levar ao suicídio.
Dados da OMS mostram que, atualmente, a
depressão é a segunda
principal causa de morte
entre os 15 e os 29 anos de
idade, em todo o mundo.
“Mas a depressão pode
ser prevenida e tratada.
Uma melhor compreensão

do que é a depressão ajudará a reduzir o estigma
associado, e levar a que
mais pessoas procurem
ajuda”, explicou a diretora.
Na praça, das 8 às 16
horas, serão realizadas aferição de pressão arterial,
exame de glicemia capilar
e, em conjunto com a Secretaria Municipal de Esportes
e Lazer de Pindamonhangaba (Semelp), cálculo de
IMC (Índice de Massa Corpórea) e orientações sobre
atividades físicas.

O Cpic (Centro de Práticas Integrativas e Complementares) estará na
praça e também realizará ações em sua unidade,
na avenida Albuquerque
Lins, visando a alimentação saudável.
Formação para
proﬁssionais
Além das ações com a
população, a Secretaria
de Saúde da Prefeitura
está organizando, para o
Dia Mundial da Saúde, um
treinamento para médicos e enfermeiras da rede.
O Coaching Motivacional
Técnicas e Habilidades
Comportamentais será ministrado pelo comunicador
e conferencista Narciso
Machado, também nesta
sexta-feira , para um público de 50 pessoas. O objetivo da iniciativa é motivar,
desenvolver talentos, despertando a criatividade,
iniciativa e liderança. Essa
formação para a equipe
vai reﬂetir em um melhor
atendimento ao público.

Sindicato dos Metalúrgicos está com inscrições
abertas para cursos de informática
Divulgação

O Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba-CUT está com inscrições
abertas para cursos de informática básica e também
avançada.
Todos os cursos são gratuitos. Até esta sexta-feira
(7), as inscrições são exclusivas para sócios. A partir de
segunda-feira (10), estarão
abertas à população e seguem até o dia 20. Ao total,
serão 156 vagas.
Segundo o secretário de
Formação da entidade, Marcos Prudente, o sindicato irá
continuar oferecendo cursos
avançados de Excel, Word e
Power Point.
“A aceitação dos cursos
avançados foi muito boa. Vamos continuar com eles, até

No total 156 vagas serão abertas para pessoas a partir de 16 anos de idade
ﬁzemos algumas melhorias
na grade. Esse novo formato veio ao encontro do nosso
objetivo com o curso, que é
proporcionar mais oportunidades aos alunos”, disse.

Para garantir o bom andamento do curso de Excel Avançado, uma prova
de conhecimentos básicos
será realizada. A idade mínima para esse curso é 16

anos e para os demais é de
12 anos.
As aulas têm início dia
24. A grade de horários está
disponível no site sindmetalpinda.com.br.

Pindamonhangaba, 7 de abril de 2017

C ultura e Lazer

Pinda participa de
Feira Internacional
de Turismo
Pindamonhangaba está participando
da WTM Latin America 2017, considerado o
principal evento mundial do setor de viagens
e turismo da América
Latina, no Expo Center

Norte, em São Paulo.
Essa é a melhor oportunidade para todos os
profissionais do turismo
realizarem networking,
fechar negócios e expandir seu conhecimento.
A cidade está sendo

representada pelo Departamento de Turismo da
Prefeitura, no estande do
Circuito Mantiqueira, em
parceria com o Governo
do Estado. Eventos como
este são importantes para
trazer grupos de turistas
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Por meio da feira é possível fazer contato direto com agentes e empresários de
turismo, atraindo mais visitantes para Pindamonhangaba

que a Pinda e divulgar a
cidade por meio de revistas, folders e roteiros.
O evento atrai um
público mundial para
se reunir e determinar o rumo do setor de
viagens e turismo. Ao

longo de três dias, mais
de 6.500 visitantes influentes e 700 empresas expositoras fazem
networking, negociam e
se atualizam com as últimas notícias do setor.
Para a Prefeitura de

Pindamonhangaba, a
participação em eventos como este, que gera
quase nenhum gasto
para os cofres públicos, é muito importante
para movimentar o turismo na cidade.

Cia. Peralta comanda contação
exibição de filmes
de histórias domingo no Bosque lembra 105 anos
Divulgação

Durante todo o mês
de abril, os palhaços
Alicate e Tranqueira, da
Cia. Peralta, comandam
a contação de histórias
aos domingos, no Bosque da Princesa. A atividade é gratuita e aberta a crianças de todas
as idades, sempre às 15
horas.
Os temas das histórias as crianças escolhem na hora do espetáculo. São histórias
engraçadas e emocionantes, com muita interação do público e garantia de um divertido
passeio em família.
Os palhaços, vividos
pelos atores Rafael Gomes e Duda Macedo,
resolvem contar histórias, ao perceberem que
os contadores não apareceram. Nesta grande
brincadeira, começam

a trazer o mundo imaginário dos palhaços
para recriar e contar
histórias trazidas do
fundo de um bolso. Mas
qual bolso? Essa vai ser
a grande brincadeira:
possibilitar que os palhaços desenvolvam a
história a partir do improviso, se apropriando
dos elementos que dispõem, com a participação do público.
O projeto de contação de histórias é organizado pelo Departamento de Cultura da
Prefeitura, e a cada mês
tem a frente um artista diferente, de acordo
com o chamamento público da Cultura vigente
para este ano.
As apresentações da
Cia Peralta serão nos
dias 9, 16, 23 e 30 de
abril.

de mazzaropi

A

Os palhaços Alicate e Tranqueira são sucesso de
público em todas as apresentações

partir desta segunda-feira (10),
terá início a exibição de filmes
de Amácio Mazzaropi nas bibliotecas
municipais da cidade. Pindamonhangaba
comemora, durante todo o mês de abril,
os 105 anos do cineasta paulistano, mas
que tinha carinho especial por essa terra tanto, que está sepultado, ao lado de seus
pais, no cemitério municipal.
O evento Mazzaropi em Cena,
realizado pelo Departamento de Cultura
da Prefeitura em parceria com o Instituto
Mazzaropi, apresenta, neste ano, os
filmes “Jecão... um Fofoqueiro no Céu”
(1977), “Betão Ronca Ferro” (1970) e “Zé
do Periquito” (1960), nas cinco bibliotecas
públicas municipais.
A programação conta ainda com
a exposição “Tirinhas do Mazza”, no
saguão da Prefeitura, de 3 a 29 de abril.
Visitação de segunda a sexta-feira, das
8 às 17 horas, com entrada gratuita.
Confira a programação completa no site
da Prefeitura.

Bosque e Parque terão oficinas gratuitas de modelagem em argila

As oficinas serão ministradas pelo premiado artista plástico Sérgio Callipo

Divulgação

Além de lazer e diversão, os domingos agora
serão também um dia de
aprendizado para toda
a família! Terão início,
neste dia 9 de abril, as
oficinas gratuitas de modelagem em argila, com
o artista plástico premiado, Sérgio Callipo.
A cada domingo, as
oficinas se revezam entre
o Parque da Cidade e o
Bosque da Princesa. e a
programação fica assim:
no 1º, 3º e 5º domingos,
as aulas são no Bosque; e
no 2º e 4º domingos, as
aulas são no Parque da
Cidade. Sempre das 10
horas ao meio-dia.
Pessoas de todas as
idades são bem-vindas
às oficinas de modela-

dem, juntas, aprender as
principais técnicas dessa
arte que já rendeu muitos prêmios ao professor,
o artista Sérgio Callipo. É
só chegar e por a ‘mão na
massa’.
Essa oficina é organizada pelo Departamento
de Cultura da Prefeitura

e visa a incentivar a produção artística na cidade,
bem como a descoberta
de novos talentos, além
de ser uma atividade relaxante e que exige concentração do participante.
Todos estão convidados a
experimentar e descobrir
seus dons artísticos.

CURSOS PROFISSIONALIZANTES

INSTITUTO PROFISSION

“MUDE DE VIDA, SEJA UM PROFISSIONAL DE SUCESSO!”
Cursos em sala de aula
com teoria e prática com ferramentas e equipamentos!
*MECÂNICO DE MOTOS

*CHAVEIRO PROFISSIONAL

*MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS * INJEÇÃO ELETRÔNICA DE MOTOS
* INSTALAÇÃO DE CÂMARAS E SISTEMAS DE ALARME
*REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO E OUTROS....

Inscreva-se: (12) 3133-4600 / (12) 99610-6938
Rua José Godoy Serapião, 04- Jard. Bela Vista - Guaratinguetá/SP
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

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

Controle 081/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) DOLORES RAMOS ALVES,
responsável pelo imóvel, situado a RUA CESAR DE CESAR, Bairro TRIANGULO, inscrito no
município sob a sigla SE23.05.01.051.000, Quadra E, Lote 55, para que efetue a limpeza do
referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

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 DE EXECUTADO
Processo Físico nº:
Classe: Assunto:
Requerente:
Executado:

0005224-30.2009.8.26.0445
Execução Fiscal - Dívida Ativa
UNIÃOFeDeRAL
Droga Ju Ltda e outro

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S)
QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BACEN JUD
Processo nº:
Classe: Assunto:
Parte Ativa:
Parte Passiva:

0501434-05.2014.8.26.0445
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Maria Elisete de Fátima dos Santos

Controle 082/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) RONALDO MARIO BARBOSA DA
SILVA, responsável pelo imóvel, situado a RUA RODRIGO DA SILVA ARAUJO, s/nº, Bairro SANTA
CECÍLIA, inscrito no município sob a sigla SE12.05.01.007.000, Quadra A, Lote 25, para que
efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012
artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 083/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) VERA LÚCIA LOURENÇO
GIOVANELLI, responsável pelo imóvel, situado a RUA FRANCISCO SANTIAGO, s/nº, Bairro
SANTA CECÍLIA, inscrito no município sob a sigla SE12.09.03.044.000, Quadra A-04, para que
efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de
07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012
artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte
proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 084/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) MARA TATIANA CAROLINO LEITE,
responsável pelo imóvel, situado a RUA FRANCISCO ADEMAR FONSECA s/nº, Bairro VILA
SUIÇA, inscrito no município sob a sigla SE12.01.05.003.000, para que efetue a limpeza do
referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO(S)
EXECUTADO(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 U N
I Ã O F e D e R A L, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida Ativa. Encontrando-se a(s)
executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s)
mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos
encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária e honorários
advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º
da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para satisfação do débito.
Executada: Antenor Vargas Junior
Documentos da Executada: CPF:604.905.438-04
Execução Fiscal nº: 0005224-30.2009.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 11/12/2008 e/ous
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 80 2 08 025 141-01 e/ous
Valor da Dívida: R$56.697,68

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

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr (a) JANDIRA DA SILVA PEREIRA,
responsável pelo imóvel, situado a RUA SÃO JOÃO BOSCO s/nº, Bairro SANTANA, inscrito
no município sob a sigla NE11.14.08.074.000, para que efetue a limpeza do referido imóvel e a
retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação.
Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização
do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.

Controle 086/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) Sr (a) MÚLTIPLA IMOVEIS
LTDA, responsável pelo imóvel, situado a RUA JOÃO BAPTISTA PASSOS, s/nº, Bairro
LOTEAMENTO AUROLA - GALEGA, inscrito no município sob a sigla SO110721003000, Quadra
D, Lote 52, para que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do
mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade
com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada
pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de
responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/
outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 087/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) Sr (a) MÚLTIPLA IMOVEIS
LTDA, responsável pelo imóvel, situado a RUA ATILIO AMADEI, s/nº, Bairro LOTEAMENTO
AUROLA - GALEGA, inscrito no município sob a sigla SO110723023000, Quadra G, Lote 147,
para que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no
prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de
26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do
contribuinte proprietário, conforme divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 088/17 - LIMPEZA
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o (Proprietário) Sr (a) AGRO PASTORIL
E COMERCIAL MOMBAÇA S/A, responsável pelo imóvel, situado a RUA GILBERTO DE
MORAES CESAR, s/nº, Bairro RESIDENCIAL MOMBAÇA I, inscrito no município sob a sigla
SO110512004000, Quadra 16, Lote 501, para que efetue a limpeza do referido imóvel e a retirada
dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data desta publicação. Em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar atualização
do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme divulgado na
Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

Processo nº:
Classe: Assunto:
Parte Ativa:
Parte Passiva:

Dia:

20/04/2017 (quinta-feira)

Horário:

15h (quinze horas)

Local:

SECRETARIA DE HABITAÇÃO
Rua Dr. Monteiro de Godói, 445 – Bosque da Princesa.

Marcus Vinicius
Presidente

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

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA
GERDAU S.A. – UNIDADE PINDAMONHANGABA
Rua Cônego Tobias, 437, Sala 23, Pindamonhangaba/SP, CEP: 12.403-030
CNPJ: 60.219.045/0001-83
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Rua Monteiro de Godoy, 445 – Bairro do Bosque – Pindamonhangaba - SP. CEP: 12401-390
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Fone (12) 3644.5231 Fax: (12) 3644-5200
O Diretor Presidente da Cooperativa
de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da
E-mail: habitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br
Gerdau S.A. – Unidade Pindamonhangaba, inscrita sob o CNPJ: 60.219.045/0001-83 e
NIRE 35400018046, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca
os associados, que nesta data são em número de 894 (oitocentos e noventa e quatro)
em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
a realizar-se em sua sede social, à Rua Cônego Tobias, 437, sala 23, Edifício Abdalla
Mouassab, nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, CEP: 12.403030, no dia 24 de abril de 2017, obedecendo os seguintes horários e “quorum” para sua
instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) Em
primeira convocação: às 15:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total
de associados; 02) Em segunda convocação: às 16:00 horas com a presença de metade
e mais um do número total de associados; 03) Em terceira e última convocação: às 17:00
horas com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes
assuntos:
ORDEM DO DIA
ORDINÁRIA:
1.
Prestação de contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2016, compreendendo
o Relatório da Gestão, o Demonstrativo da Conta de Sobras, o Parecer do Conselho Fiscal;
2.
Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3.
Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
EXTRAORDINÁRIA
1.
Aprovação da Política de Sucessão, nos termos da Resolução do Conselho
Monetário Nacional nº 4.538/16.
2.
Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).
Pindamonhangaba/SP, 07 de abril de 2017.
Nirlene Aparecida Arruda
Diretor Presidente
Nota: Conforme determina a Resolução do CMN nº 4434/15 em seu art. 46, as
Demonstrações Contábeis do Exercício de 2016 estão à disposição dos associados no site
da Cooperativa.

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

0501350-04.2014.8.26.0445
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Maria Aparecida Calado

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

0509840-54.2010.8.26.0445-PROC.7557/10
Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Hassan Mohamad Barakat e outros

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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

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

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO
DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S) ABAIXO RELACIONADO(A)(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 o(a)(s) executado(a)(s)
relacionado(a)(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do(a)(s)
mesmo(a)(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADO(A)(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 ser convertido o ARRESTO efetuado sobre o(a)(s) automóvel
Marca/Modelo Ford Fiesta Sedan Flex, ano 2007 e modelo 2008, placa DXX1420 em PENHORA.
Decorrido o prazo, fica convertido o ARRESTO EM PENHORA, bem como INTIMADO(A)(S)
do prazo para interposição de embargos, que é de 30 (trinta) dias úteis, iniciando-se a contagem
após o decurso do prazo deste Edital.
Executado: Maria Aparecida Calado
Documentos da Executada: CPF: 314.831.278-34, RG: 5.042.285
Execução Fiscal nº: 0501350-04.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: SE11.10.20.004.002
Valor da Dívida: R$ 1.023,13
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 14 de março de 2017.
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

CONVOCAÇÃO - 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2017

 Leitura e aprovação de ata;
 Informes;
 Apreciação dos munícipes aprovados, rejeitados e reprovados sorteados para
empreendimento Bem Viver Pindamonhangaba;
 Outros assuntos pertinentes ao Conselho Gestor.

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

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

DE INTERESSE SOCIAL DE PINDAMONHANGABA

Pauta:

Executada: Maria Elisete de Fatima dos Santos
CNPJ oi CPF: 019.254.898-09
Execução Fiscal nº: 0501434-05.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Nº da CDA: 25.15.06.046.002
Valor da Dívida: R$ 981,41

EDITAL DE CITAÇÃO PARA PAGAMENTO E CONVERSÃO
DO ARRESTO EM PENHORA

CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Gestor do Fundo
Municipal de Habitação de Interesse Social convocados a comparecer, na data e local
abaixo, para a realização da “2ª Reunião Ordinária de 2017”, cuja pauta vem a seguir:

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO da(s)
EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhes move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre as quantias
bloqueadas pelo Sistema BACEN JUD, por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro
teor para, se o caso, oferecer(em) EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias, iniciando-se a
contagem após o decurso do prazo de 30 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Pindamonhangaba, aos 14 de março de 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

Controle 085/17 - LIMPEZA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

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.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de fevereiro de 2017.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

João Henrique Ferrari Gontijo
Diretor de Administração

EDITAL DE INTIMAÇÃO, 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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S)
QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BACEN JUD
Processo nº:
Classe: Assunto:
Parte Ativa:
Parte Passiva:

0501359-63.2014.8.26.0445
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Maria Elisete de Fátima dos Santos

EDITAL DE INTIMAÇÃO, 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 INTIMAÇÃO da(s)
EXECUTADA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhes move Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido,
foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre as quantias
bloqueadas pelo Sistema BACEN JUD, por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro
teor para, se o caso, oferecer(em) EMBARGOS, no prazo de 30 (trinta) dias, iniciando-se a
contagem após o decurso do prazo de 30 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Pindamonhangaba, aos 14 de março de 2017.
Executada: Rafael Jacintho Ribeiro
CNPJ oi CPF: 098.569.758-08
Execução Fiscal nº: 0501359-63.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Nº da CDA: SE11.07.12.002.000
Valor da Dívida: R$ 1.271,10

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: Hassan Mohamad Barakat, Youssea Mohamad Nasser, Mohamad & Mohamad
Decoracoes e Presentes Ltdame
Documentos da Executada: CPF: 038.250.588-32, CPF: 135.009.848-51
Execução Fiscal nº: 0509840-54.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 23/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 00010114.
Valor da Dívida: R$ 3.713,29.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 14 de março de 2017.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Processo Físico nº:
0508153-42.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: José Waldir Alves
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma
da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias 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: José Waldir Alves
Documentos da Executada: n/c
Execução Fiscal nº: 0508153-42.2010.8.26.0445- Proc. 5851-10
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 08/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: n/c
Valor da Dívida: R$ 646,99
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de março de
2017.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Processo Físico nº:
0508154-27.2010.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Alisson Felipe Galdino do Prado
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

Pindamonhangaba, 06 de abril de 2017.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle SEOB-005/2017
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. FELIPE LAMANA E OUTRO,
responsável pelo imóvel localizado na Rua Santa Maria, nº 198, bairro Jardim Roseli, para que
tome ciência da NOTIFICAÇÃO PRELEMINAR nº 52535/2017, lavrado em função de obra sendo
executada sem projeto aprovado junto à Prefeitura, infringindo assim o Código de Edificações de
Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 02 (DOIS) dias úteis a contar da data desta
publicação em atendimento e conformidade com o disposto em Lei.
ARQUITETA E URBANISTA LUCIANA AYUKO YUI
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** EDITAL ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Compras, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n°
1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO Nº 019/2017 (PMP 11260/2017)
Para “aquisição de tampão para galerias de águas pluviais e grelhas de ferro fundido, para serem
utilizados no Distrito de Moreira César”, com entrega dos envelopes até dia 25/04/17 às 08h e início
da sessão às 08h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores informações no
endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma
da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias 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: Alisson Felipe Galdino do Prado
Documentos da Executada: n/c
Execução Fiscal nº: 0508154-27.2010.8.26.0445 - Proc. 5852-10
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 08/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: n/c
Valor da Dívida: R$ 1834,07
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 13 de março de
2017.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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‘Leões do Vale’ estreia no

Campeonato Paulista neste domingo
Víctor Belmonte
***
O Leões do Vale, equipe de rugby de Pindamonhangaba, estreia neste
domingo (9) pelo Campeonato Paulista de Desenvolvimento, contra o Iguanas,
de São José dos Campos. O
time pindamonhangabense joga em São José dos
Campos, no Centro Esportivo João do Pulo daquela
cidade, às 10 horas.
O jogo valerá pela divisão de desenvolvimento,
que dá acesso para a série
C do campeonato. Clubes
de outras divisões também participam para dar
ritmo de jogo a jogadores
mais novos ou que estão
voltando de lesão.
“Os atletas estão bem ansiosos, e se preparando. O
ano passado inteiro foi um
ano de preparação para disputarmos o Paulista” disse o
capitão do time, Yago.
Esta será a primeira
partida federada que o
time participará, na categoria rugby 15, onde cada
time contém 15 integrantes e dois tempos de 40

minutos. No ano passado
o time disputou a Copa
Vale, terminando a competição na terceira posição, sem perder nenhuma
partida em casa, ganhou
inclusive do Iguanas, adversário na estreia.
O time surgiu há 7 anos,
através de uma junção de
sete amigos de rua, como
uma brincadeira. Com o
passar do tempo, começou
a ficar mais sério, e logo
fundou o clube de rugby.
Hoje, conta com mais de
50 atletas, no masculino
e no feminino, as Leoas
do Vale. As equipes têm
o apoio da Prefeitura de
Pindamonhangaba.
As pessoas que se interessarem pela prática de
rugby, podem conhecer
e treinar. O time treina
no Centro Esportivo João
Carlos de Oliveira local.
Os treinos dos leões acontecem às terças e quintasfeiras, das 19 às 22 horas e
sábado das 16 às 18 horas.
O time feminino treina todas as quartas-feiras das
20 às 22 horas, e aos sábados das 15h30 às 17h30.

Christian Santos

Equipe está preparada para a estreia no campeonato jogando em São José dos Campos

Pinda realiza seletiva de Ciclismo
Speed para definir equipes
Divulgação

Concentração acontecerá às 8 horas na Estrada da Pedreira Anhanguera

Neste sábado (8), a Semelp - Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer - da Prefeitura de Pindamonhangaba realiza a Seletiva de Ciclismo Speed. A competição
será na Estrada da Pedreira
Anhanguera, com concentração a partir das 8 horas e
início da prova às 9 horas.
Para participar, é preciso apresentar RG original
e, para menores de idade (a
partir de 16 anos), também
é necessária a presença de
um responsável para assinatura de autorização. Os
equipamentos obrigatórios
serão capacete, luva e óculos. Inscrição e participação
são gratuitas.
A prova terá o tempo de
1h30 + 1 volta, e a participação é aberta a todos os
interessados em compor a
equipe de Ciclismo Speed

de Pinda, que representará a
cidade nas competições dos
Jogos Regionais, Abertos e
outras na região.
Mountain bike
No
sábado
passado
(1º/4), a Semelp fez a Seletiva de Ciclismo MTB
(mountain bike). A equipe
masculina será composta
por: Jauro Pereira Ferreira,
Stéfano Macedo, João Victor
Ayres Pereira, Rubens Loberto, Aloísio Daniel Ramos
da Silva e Luís Augusto Cândido.
A equipe feminina terá
Juliana de Paiva Cozzi, Rejiane Aparecida da Silva
Rosa e Pamella Karina Ferreira Luiz.
A seletiva foi realizada na
pista de motocross do Parque da Juventude, ao lado
do aeroclube.

Juca Moreira recebe amistoso de vôlei adaptado neste sábado
Neste sábado (8), o
GE Juca Moreira, no
centro da cidade, recebe um amistoso de
voleibol adaptado com
os atletas da melhor
idade que representarão Pindamonhangaba
nos Jogos Regionais
do Idoso. Serão quatro
partidas contra equipes de Cruzeiro, a par-

tir das 8h30. Entrada
gratuita.
As partidas serão
entre as equipes masculinas e femininas
das duas cidades, categoria A (atletas de 60 a
69 anos) e categoria B
(a partir de 70 anos).
Os técnicos de Pinda, Marilda, Cláudio e
Márcia, estão otimis-

tas com o desempenho
dos atletas da cidade.
Essa é mais uma competição preparatória
para os Jori, que serão
realizados de 9 a 13 de
agosto, em São Sebastião.
Todos estão convidados a prestigiar os
atletas representantes
de Pindamonhangaba.

Arquivo TN

Amistoso realizado em fevereiro,
entre equipes de Pinda e Lorena,
também no GE Juca Moreira

Semana
de vários
jogos no
Campeonato
Salonão
(Colaborou com texto:
Víctor Belmonte)
***

Pelo campeonato Salonão, na terçafei-ra (4), aconteceram dois jogos na
quadra da Apae, no
Crispim. No primeiro, a equipe do
Crispim venceu o
Borussia por 3 a 0;
no segundo, o Fênix
derrotou o Vila São
José pela contagem
mínima.
Mais dois jogos
aconteceram na quarta-feira (5). Desta
vez no Centro Esportivo José Ely de
Miranda, o Zito, os
resultados foram
duas goleadas:
União Futsal 13x1
Morumbi; Prainha
7x1 Metralhas.
O campeonato,
em sua sexta rodada, prossegue nesta
sexta-feira (7) com
mais duas partidas
no Ginásio Esportivo Alto do Tabaú.
Às 20 horas jogam
Los Hermanos e
Araretama; às 21,
Beta e Dragões.
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S ociais

SEXTA-FEIRA
Tudo de bom!
Para a jornalista
Aline Bernardes, que
faz aniversário neste
sábado, 8 de abril.
Que sua vida seja
repleta de amor e
sucesso! São os votos
dos colegas de proﬁssão e da equipe da
Rádio Ótima FM.

Parabéns!
Para Rogério Socó,
o “Socó da Madrugada”, também aniversariante do dia 8 de
abril. Seus familiares
e amigos lhe desejam
tudo de bom!!

Dia de festa!
Também neste sábado, 8
de abril, tem festa na casa
de Verônica Pessoti, que
faz aniversário ao lado da
família. Toda felicidade do
mundo para a jovem!

Bodas de Esmeralda
Felicidade ao casal Silvia e Renato Munhoz, pelos 40
anos de casados - Bodas de Esmeralda - comemorados
no dia 2 de abril. Os aniversariantes recebem o abraço
dos ﬁlhos, noras, neta, demais familiares e amigos.

Feliz aniversário!
Para a assessora de imprensa do
Shopping Pátio Pinda, Camila Dezze,
que completa mais um ano de vida
nesta segunda-feira, 10 de abril. Recebe
todo o carinho da família, dos amigos e
do marido Muryel Chaves (foto).

No dia 2 de abril, nasceu João Victor de Oliveira,
segundo neto de João Waine e Marcia Elizabete (na
foto com o bebê). João Victor é ﬁlho de Anderson
Willian e Aline. Aos pais e avós, parabéns pela chegada do neto que vem alegrar mais a casa.

É pique!

Felicidades!

Neste sábado, 8 de abril, outra que vai
assoprar as velinhas é Letícia Diniz,
que completa 13 anos. Ela recebe o
carinho e cumprimentos dos amigos da
equipe de atletismo.

Para a funcionária pública e cantora
Marília Maia, que aniversariou na
quarta-feira (5). Recebe os cumprimentos de toda família e dos parceiros da
Banda Daruê.

Alegria! Alegria!
A quinta-feira, 6 de abril, foi dia de
muita alegria para a estudante Ana Carolina Queiroz, que completou 16 anos.
Recebe o carinho dos colegas da Escola
Mário Bulcão Giudice.

17 anos!
Príncipe aniversariante
Na quinta-feira, 6 de abril, o “príncipe” Pedro Aguiar fez aniversário! Ele estuda
no Colégio Magistra e recebe todo amor da família e dos coleguinhas.

Já pode tirar carta!
Yonne Santiago Randes festeja mais um
ano de vida hoje, 7 de abril, ao lado do
marido Marcelo, da Tribuna do Norte.

Parabéns para Gabriella Knopp, da
Etec João Gomes de Araújo, que também completa 17 anos nesta sexta-feira,
7 de abril. Felicidades e prosperidade!
São os votos dos familiares e amigos.

