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Começa a 39ª edição do Feste!
O Festival Nacional de Tea-

tro de Pindamonhangaba - Fes-
te - chega a sua 39ª edição, após 
um hiato de um ano, e vem com 
21 espetáculos gratuitos para 
públicos de todas as idades. Te-
atro Galpão, Parque da Cidade, 
Bosque da Princesa, CEU das 
Artes e praça Monsenhor Mar-
condes serão palco de comédias, 
dramas e novas linguagens cêni-
cas que prometem fazer pensar 
e arrancar aplausos da plateia.

A abertura será na quinta-
feira (9), com uma montagem 
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João Julio Mello

“O incansável Dom Quixote” narra a saga do mais valoroso cavaleiro andante que cingiu espada

Escola Rural promove 
Feira de Ciências

No sábado (11), a Escola 
Rural Gabriella Monteiro de 
Athayde Marcondes realiza 
uma Feira de Ciências com os 
alunos do Ensino Médio. A ação 
acontece das 8 às 12 horas.

Evento terá “Show da Física” com experimentos inéditos 

CPF poderá ser adotado 
como identi� cação 
nacional do cidadão
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CPF poderá ser adotado 

Cras e Poupatempo 
realizam atendimento 
sobre o desligamento do 
sinal analógico de TV

que vai dar o que falar: “Luis 
Antonio Gabriela” conta a his-
tória real de um transexual. 
Na sexta-feira (10) começam 
as peças da Categoria Adulto, 
com “O incansável Dom Qui-
xote”.

Desde a última 
segunda-feira (6), estão 
abertas as inscrições 
para redução de 50% 
na taxa de inscrição 
para o processo seletivo 
da Escola Técnica 
Estadual (Etec) para o 
primeiro semestre de 
2018. 

Em Pinda, são 
oferecidas vagas para 
cursos gratuitos em 
quatro modalidades 
de cursos: Ensino 
Médio, Ensino Técnico 
Integrado ao Ensino 
Médio, Ensino Técnico 
e Ensino à Distância 
(semipresencial).

Etec abre inscrição para redução 
da taxa do “Vestibulinho”

A partir do resultado da solicitação da redução da taxa do “Vestibulinho”, o candidato 
que receber o benefício deve fazer sua inscrição até o dia 13 de dezembro

Divulgação

Divulgação
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Girar a chave para 
abrir a porta do estabe-
lecimento produzia um 
som que a fazia suspirar. 
Só ela sabia do sacrifício 
que fi zera ao economizar 
cada centavo para reali-
zar o sonho que a tirou da 
espremida sala de sua mi-
núscula casa. 

O salão, embora mo-
desto, era bem arrumadi-
nho e disputado pela alta 
sociedade. A frequência 
era atribuída muito mais 
aos conselhos que dava do 
que ao ofício. Ligeiramen-
te estrábica, vez ou outra 
ultrapassava os limites 
das cutículas. Ai, seu dedo!

Bastaram cinco me-
ses, após a inauguração, 
para que não tivesse mais 
preocupações fi nanceiras. 
Comprava o que queria. 
Tornara-se uma mulher 
próspera, feliz. Feliz? Nem 
tanto. Faltava-lhe algo. 
Algo que pudesse chacoa-
lhar aquele corpinho efer-
vescente,carente de amor.

Quando alguém per-
guntava “Cadê o namora-
do?”, ela cerrava os den-
tes e encerrava o assunto 
com um “Não conto, nem 
morta”. Sonhava com um 
companheiro forte, lindo, 

UM NAMORADO PARA A MANICURE

tou com inveja! Invejinha 
boa, viu amiga.

Certo dia, após estacio-
nar, pela primeira vez o 
homem desceu do veículo, 
tirou os óculos e, enfren-
tando os olhares libidino-
sos, atravessou o salão. A 
manicure estava concen-
trada na cutícula da mu-
lher do juiz. Quando o viu, 
errou o corte. Jorrou san-
gue. A cliente se levantou, 
tentou resmungar alguma 
coisa, mas o doce olhar do 
homem a inibiu.

 Sempre sorrindo, o 
desconhecido sentou-se 
diante da manicure e se-
gurou-lhe as mãos. Ela 
não se conteve: imagi-
nou-o colocando-lhe uma 
aliança em pleno altar. 
Ainda devaneava quando 
ele falou:

-Amiga, você é um ar
-ra-so. Sua fama se espa-
lhou e chegou até a capi-
tal. Estou louquinha para 
que você faça as minhas 
unhas e me dê alguns 
conselhinhos. Pode ser 
agora?

A manicure, boquia-
berta, arregalou os olhos, 
petrifi cou-se. Segundos 
depois, teve um enfarto 
fulminante.

Divulgação

A indicação desta semana é de 
Guilherme Amâncio, estudante 
do terceiro ano do Ensino Médio. 
Ele indica o fi lme "Ender's Game 
- o Jogo do Exterminador"

Divulgação

Maurício Cavalheiroproseando
- Cadeira nº 30 da APL - 

Academia Pindamonhangabense de Letras

Olá jornal Tribuna do Norte!!

Eu me chamo Manuela Mota, tenho 9 anos e estudo na Escola Professor 
Augusto César Ribeiro no 4º ano A, a minha professora se chama Nádia. 
Fiquei muito contente quando li no jornal que as escolas municipais irão 
receber espetáculo sobre segurança no trânsito, gostei muito principalmen-
te porque a minha escola vai ter a oportunidade de assistir ao espetáculoe 
eu e meus amigos vamos aprender as regras para evitar acidentes de uma 
maneira divertida.  Adoro teatro! Com ele podemos aprender muitas coisas 
diferentes, expressar sentimentos como: amor, tristeza, alegria, raiva, medo, 
coragem e etc.

Adoro ler as matérias publicadas por vocês!
Abraços e tchau pessoal do Tribuna! 

Manuela Mota Rodrigues
Pindamonhangaba, 31/10/2017

CPF poderá ser adotado como 
identifi cação nacional do cidadão
A apresentação de 

um único documento 
para diferentes serviços 
pode ser uma realida-
de para os brasileiros.  
Na segunda-feira (6), o 
Comitê Gestor da Iden-
tifi cação Civil Nacional 
(ICN) publicou uma re-

solução que recomenda 
o CPF como documento 
nacional do cidadão. 

Cada número de CPF 
estará vinculado aos da-
dos biométricos de cada 
pessoa, garantindo a 
unicidade dos registros 
e a segurança da iden-

tifi cação. A medida será 
possível a partir de inte-
gração entre os registros 
que compõem a base do 
Cadastro de Pessoa Fí-
sica, gerida pela Secre-
taria da Receita Federal, 
com os registros da base 
de dados da ICN, gerida 

pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

A decisão apresen-
ta menor custo para os 
cidadãos, empresas e 
órgãos públicos, e pro-
piciará a simplifi cação e 
a ampliação no acesso a 
diversos serviços.

cheiroso; mas aceitaria 
qualquer um, gordinho ou 
magrinho; podia não ser 
perfumado, mas banho 
era condição sinequa non. 
Lindo? Ah, aceitaria um 
bonitinho. Feinho servia, 
naquela circunstância. 
Mas, nem isso.

Com o tempo, passou a 
demonstrar sinais de enfa-
do até o dia em que o auto-
móvel conversível, impor-
tado, parou em frente ao 
seu estabelecimento. O 
homem de pouco mais 
de trinta anos, bem es-
canhoado, cabelos on-
dulados, sem descer do 
carro, retirou os ócu-
los escuros, olhou para 
ela, sorriu e foi embo-

ra. Ela quase morreu.
- Que homem lindo!!! 
Nos dias seguintes, o 

homem fez o mesmo ri-
tual, mas demorando-se 
cada vez mais e em ho-
rários com o salão cheio, 
despertando a curiosidade 
do mulherio. 

- Alguém conhece o bo-
nitão?

- Que homem! Que pe-
daço de mau caminho!

Uma das menos eriça-
das, desconfi ou:

- Não me diga que éo 
seu namorado? É?

Sem titubear, sem te-
mer arrependimentos, a 
manicure moveu a cabeça 
afi rmativamente.

- Mulher de sorte! Es-

Suspeitos de roubarem carro em Caçapava 
são presos em fl agrante em Pinda

COLABOROU COM O TEXTO: 
JOYCE DIAS

***
De acordo com a Poli-

cia Militar, um rapaz foi 
preso e um adolescente 
(17 anos) foi apreendido 
em Pindamonhangaba 
após roubarem um veícu-
lo (Ford/KA) em Caçapa-
va, na segunda-feira (6). 

Com auxilio do "Pro-
jeto Radar", os suspeitos 
foram vistos em uma ave-
nida entrando em Pinda 
com o veiculo o qual o 
Copom havia avisado a 
PM que fora roubado.

Segundo os policiais, 
os suspeitos dirigiam em 
alta velocidade e na con-
tramão pela rua Frede-
rico Machado; bateram 
o veículo em uma barra 
de ferro de um posto de 
Gasolina, no bairro da 
Galega e ainda tentaram 
fugir a pé.

Conduzidos ao Dis-
trito Policial, foram re-
conhecidos pela vítima 
como os autores do roubo 
e permanecem à disposi-
ção da Justiça.

Ender's Game é um fi l-
me de fi cção científi ca com 
muita aventura e ação. 
Trata-se de uma raça alie-
nígena que ataca a Terra 
no ano de 2086, e a Força 
Armada Internacional sal-
va o planeta deste ataque. 
Cinquenta anos depois, 
Ender (o personagem prin-
cipal) conquista seus espa-
ços na Escola de Batalha e 
logo consegue o respeito e 
admiração dos novatos e 
sargentos.

É uma metragem nor-
te-americana lançada no 
fi nal de 2013, chegando ao 
Brasil apenas em dezem-
bro do mesmo ano. O fi lme 
obteve tanto sucesso que 
a sua receita chegou a 125 
milhões de dólares.

"Eu indico o fi lme por-
que ele é bom demais; a 
história dele é sensacional. 
Fui assistir ao fi lme por-
que me interessei pela si-
nopse, e acabei gostando", 
conta Guilherme.

Veículo 
roubado em 
Caçapava e 
encontrado 
em Pinda

Drama, comédia, 
arte e alegria em 

um só lugar      
           

Ele está de volta! O Festival Nacional 
de Teatro de Pindamonhangaba - Fes-
te – volta à cidade com 21 espetáculos 

gratuitos para públicos de todas as idades. Em 
sua 39ª edição, o festival terá apresentações no 
Teatro Galpão, no Parque da Cidade, no Bosque 
da Princesa, no CEU das Artes e na praça Mon-
senhor Marcondes – locais que serão palco de 
comédias, dramas e novas linguagens cênicas 
que prometem fazer pensar e arrancar aplau-
sos da plateia.

A abertura será nesta quinta-feira (9), com 
a peça “Luis Antonio Gabriela” – espetáculo 
convidado, da Cia. Mugunzá de Teatro (cidade 
de São Paulo), que tratará questões ligadas à 
transexualidade, ao preconceito e à aceitação. 
Segundo a sinopse, a narrativa relata uma his-
tória real e emocionante.

Realizado pela Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, o Feste já se tornou referência para os 
grupos da região do Vale do Paraíba e do País, 
além de ser um momento pelo qual as experiên-
cias e as diversas formas de artes cênicas esta-
rão nos palcos de cidade. 

 
O festival revela talentos, estimula o debate 

de ideias e promove o intercâmbio cultural. 

Polícia
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Etec abre inscrição 
para redução da taxa 
do “Vestibulinho”

Escola Rural promove “Feira de Ciências”
Evento apresentará “Show da Física” com muitos experimentos inéditos 

Cras e Poupatempo 
realizam atendimento 
sobre o desligamento do 
sinal analógico de TV

A Seja Digital, entidade 
não governamental e sem fins 
lucrativos, responsável pelo 
processo de migração do si-
nal de TV no Brasil está aten-
dendo a população de Pinda-
monhangaba nas unidades do 
Cras (Centro de Referência de 
Assistência Social) e também 
no Poupatempo da cidade. O 
atendimento tem o objetivo de 
orientar os moradores sobre o 
desligamento do sinal analógi-
co de TV, que acontecerá no dia 
29 de novembro, em 19 municí-
pios da região.

Nas unidades do Cras e no 
Poupatempo, a população tam-
bém pode verificar se tem direi-
to ao kit gratuito (com antena 
digital e conversor com contro-
le remoto), que está sendo dis-
tribuído pela Seja Digital às fa-
mílias inscritas em programas 
sociais do Governo Federal, 
e também realizar o agenda-
mento para retirada dos equi-
pamentos em um dos pontos 
de distribuição disponíveis no 
Vale do Paraíba.

As famílias inscritas em pro-

gramas sociais do Governo Fe-
deral devem verificar se têm di-
reito a receber um kit gratuito. 
Além das orientações nos Cras 
e no Poupatempo, a população 
pode acessar o site  sejadigital.
com.br/kit  ou ligar gratuita-
mente para o número 147 com 
o NIS (Número de Identificação 
Social) em mãos. Se o nome es-
tiver na lista, é só escolher o dia, 
horário e local para retirar os 
equipamentos.

“O nosso objetivo é que a in-
formação sobre o processo de 
desligamento do sinal analógico 
de TV chegue a toda população 
para que ela possa se preparar 
o quanto antes para receber o 
sinal digital e viver essa nova 
experiência. Não queremos dei-
xar ninguém para trás”, explica 
Carla Reis, gerente regional da 
Seja Digital.

A partir do dia 29, para conti-
nuar assistindo à programação, 
todas as residências da cidade 
precisam ter uma antena digi-
tal e um aparelho de televisão 
preparado para receber o sinal 
digital.

1) Antena – Nem toda an-
tena consegue captar o sinal 
digital de televisão. A antena 
deve ser digital e a recomen-
dação da Seja Digital é que o 
modelo seja externo, instalado 
no telhado da casa.

2) Televisor – Se o apa-
relho for uma televisão de 
tubo, será necessário instalar 
um conversor de sinal. Se 
o televisor for de tela fina 
e não estiver preparado 
para receber o sinal digital, 

também precisará de um 
conversor de sinal. Para ter 
certeza se o televisor já tem o 
conversor, consulte o manual 
do fabricante.

3) TV paga ou parabó-
lica: Se você utiliza algum des-
ses serviços, não será necessá-
rio adaptar sua TV ou antena. 
Em todo caso, entre em contato 
com sua operadora ou com um 
antenista para garantir a con-
tinuidade do serviço em todos 
seus televisores.

Cras Araretama – 8 às 17 
horas - R. José Alves Pereira 
Sobrinho, 31 - Res. Primavera

Cras Castolira – 8 às 17 ho-
ras - Rua Regina Célia Pesta-
na César, 218, Castolira

Cras Cidade Nova – 8 às 17 
horas – Rua Bonsucesso, 79, 
Cidade Nova

Cras Centro – 8 às 17 horas 
– Rua Dr. Laerte de Assunção 
Júnior, 51, Campo Alegre

Cras Moreira César – 8 às 
17 horas  - Rua Carlos Augusto 
Machado, 63, Moreira César

Poupatempo – 9 às 18 ho-
ras - Av. Profº Manoel César 
Ribeiro, 321 - Santa Cecília

Saiba os locais onde há atendimento Seja Digital:

Saiba se a sua casa já está preparada para o sinal digital:

Representantes da empresa orientam a população

Desde a última segunda-feira 
(6), estão abertas as inscrições 
para redução de 50% na taxa de 
inscrição para o processo sele-
tivo da Escola Técnica Estadual 
(Etec) para o primeiro semestre 
de 2018. O prazo termina às 15 
horas do dia 13.

Em Pindamonhangaba, são 
oferecidas vagas para cursos gra-
tuitos em quatro modalidades 
de cursos: Ensino Médio, Ensi-
no Técnico Integrado ao Ensino 
Médio, Ensino Técnico e Ensino 
à Distância (semipresencial). 

Na cidade, há aulas de Téc-
nico em Administração, Técnico 
em Informática, Mecânica, Nu-
trição e Dietética e Técnico em 
Serviços Jurídicos. 

Também há os cursos Téc-
nicos em Recursos Humanos e 
Logística, na Extensão EE Pro-
fa. Alzira Franco e Administra-
ção, na Extensão EE Prof. Ru-
bens Zamith. 

Os interessados deverão pre-
encher o formulário específico 
que está no site www.vestibu-
linhoetec.com.br. Após o pre-
enchimento desse formulário, 
é preciso guardar o número do 
protocolo, gerado pelo sistema, 
que deve constar do envelo-
pe que conterá os documentos 
comprobatórios.

Nesse mesmo período – até 
13 de novembro – das 9 às 18 
horas, o candidato deverá entre-
gar os documentos comproba-
tórios, relacionados abaixo, em 
um envelope lacrado, somente 
na secretaria da Etec em que 
pretende estudar. A resposta 
à solicitação será divulgada no 
site do Vestibulinho no dia 1º de 
dezembro.

Requisitos 

É preciso ser estudante regu-
larmente matriculado no nono 

ano do Ensino Fundamental, ou 
no Ensino Médio ou em qual-
quer semestre da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). O inte-
ressado deve, também, ter uma 
remuneração mensal inferior 
a dois salários mínimos (R$ 
1.874) ou estar desempregado.

Os documentos necessários 
são: comprovante de escolari-
dade e de renda. Candidatos 
desempregados, autônomos e 
aposentados devem seguir as 
instruções descritas na portaria, 
disponível na internet.

A partir do resultado da so-
licitação da redução da taxa do 
Vestibulinho, no dia 1º de de-
zembro, o candidato que rece-
ber o benefício deve fazer sua 
inscrição até o dia 13 de dezem-
bro. O Manual do Candidato es-
tará disponível para download 
gratuito no site. O valor da taxa 
de inscrição para este processo 
seletivo é R$ 27,80.

Em Pindamonhangaba, são oferecidas vagas para cursos gratuitos em quatro modalidades de cursos

Neste sábado (11), a Escola Ru-
ral Gabriella Monteiro de Athayde 
Marcondes realiza uma Feira de 
Ciências com os alunos do Ensino 
Médio. Os alunos apresentarão o 
“Show da Física”, com experimen-
tos que não deixam a desejar a ne-
nhuma instituição de ensino dos 
grandes centros urbanos. A ação 
acontece das 8 às 12 horas.

A escola Gabriella Monteiro de 
Athayde Marcondes é uma esco-
la rural de Ensino Fundamental 
de sexto ao nono ano e de Ensino 
Médio, situada no bairro da Cruz 
Grande em Pindamonhangaba e 
atende aos bairros das proximi-
dades.  A unidade realiza todos os 
anos em sua feira de ciências, um 
grande evento, reunindo alunos 
e professores que se dedicam ao 
máximo para o sucesso da feira, 
que já virou tradição, sob a super-
visão do professor de física e ma-
temática, Danilo Garufe. 

Para a professora de educação 
física, Patrícia Alves de Oliveira, 

o trabalho é de extrema impor-
tância, não apenas para o estudo 
curricular, mas, principalmente, 
para valorizar o trabalho dos alu-
nos e professores. “Gostaria muito 
que esse trabalho fosse divulgado 
para incentivar e valorizar nossos 
alunos. O trabalho que é feito com 
excelência pode incentivar outras 

escolas públicas a realizarem  ex-
periências como essas”, salienta.  

A escola Gabriella, como ca-
rinhosamente é chamada por 
alunos e professores,  tem por 
tradição realizar feiras e eventos, 
sempre com a participação de 
professores, alunos, direção e co-
ordenação da escola.

Feira, que já virou tradição, une alunos e educadores

Divulgação

Divulgação

Divulgação



4 Tribuna do Norte Pindamonhangaba, 9 de novembro de 2017

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Digital nº: 1503559-89.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Araguaia Construtora Brasileira de Rodovias S.a. 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). 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 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: Eduardo Bento dos Santos e Araguaia Construtora Brasileira de Rodovias S.a. 
Documentos da Executada: CPF: 575.047.418-68, CNPJ: 59.603.134/0001-40 
Execução Fiscal nº: 1503559-89.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 02/01/2012 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 6578 
Valor da Dívida: R$ 1051,79 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de agosto de 2017. 
 
 

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

Edital - Citação - Empresas - Execução Fiscal [1502040-79.2015.8.26.0445] 
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

 Processo Digital nº: 1502040-79.2015.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa

 Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Executado: Gonçalves Publicidade Ltda Me 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). 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 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: Ricardo Barbosa da Silva, Maria das Dores Albuquerque, Gonçalves 
Publicidade Ltda Me
Documentos da Executada: CPF: 142.813.748-33, CPF: 442.411.938-62, CNPJ: 
12.054.181/0001-18
Execução Fiscal nº: 1502040-79.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 22142
Valor da Dívida: R$ 847,62

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de agosto de 
2017.

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

Página 1

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Digital nº: 1503587-57.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Araguaia Construtora Brasileira de Rodovias S.a. 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). 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 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: Indiara dos Santos Ramos, Naiando dos Santos Ramos e Araguaia Construtora 
Brasileira de Rodovias S.a. 
Documentos da Executada: CPF: 410.664.208-58, CPF: 357.596.248-06, CNPJ: 
59.603.134/0001-40 
Execução Fiscal nº: 1503587-57.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 02/01/2012 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 6688 
Valor da Dívida: R$ 1095,70 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de agosto 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 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Digital nº: 1502056-33.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Pedro Adilercio de Abreu 
 

 
 

 
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 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: Pedro Adilercio de Abreu 
Documentos da Executada: CPF: 425.163.746-15 
Execução Fiscal nº: 1502056-33.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 02/12/2015 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 22425 
Valor da Dívida: R$ 1.060,35 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de agosto de 2017. 
 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Digital nº: 1503251-53.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Diva Aparecida Moreira da Silva 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). 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 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: Neuza Moreira da Silva, Maria Cortez Moreira, Antônio Moreira, Jorge 
Moreira, Renato Moreira, Mário Moreira e Diva Aparecida Moreira da Silva 
Documentos da Executada: CPF: 185.769.448-12, CPF: 019.193.238-80, CPF: 019.372.768-
48, CPF: 695.698.278-15, CPF: 831.024.268-91, CPF: 036.594.268-57, CPF: 002.657.578-78 
Execução Fiscal nº: 1503251-53.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição:  02/01/2012 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:3273 
Valor da Dívida: R$ 850,09 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 21 de agosto 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 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO  
 

Processo Físico nº: 0501351-86.2014.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Mauro Schmidt Romeiro 
 

 
 

 
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: Mauro Schmidt Romeiro 
Documentos da Executada: CPF: 58130462834 
Execução Fiscal nº: 0501351-86.2014.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
Data da Inscrição: 23/10/2014 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 33507/2011 
Valor da Dívida: R$ 1.432,94 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 29 de agosto de 2017. 
 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Digital nº: 1503479-28.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Araguaia Construtora Brasileira de Rodovias S.a. 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). 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 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: Araguaia Construtora Brasileira de Rodovias S.a. e Jorge Antonio da Silva 
Costa 
Documentos da Executada: CNPJ: 59.603.134/0001-40 e CPF: 732.692.984-04 
Execução Fiscal nº: 1503479-28.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 02/01/2012 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 1641 
Valor da Dívida: R$ 878,92 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 22 de agosto 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 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Digital nº: 1501980-09.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: M.l.g.pereira Me e outro 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Maria Luiza Gonçalves Pereira., M.l.g.pereira Me 
Documentos da Executada: CPF: 159.641.288-74, CNPJ: 02.481.184/0001-84 
Execução Fiscal nº: 1501980-09.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 02/12/2015 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 20537 
Valor da Dívida: R$1.295,63 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto 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 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Digital nº: 1502096-15.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Albuquerque & Silva Motos Ltda Me 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). 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 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: Edmar Toledo de Albuquerque, Luciano da Silva, Albuquerque & Silva Motos 
Ltda Me 
Documentos da Executada: CPF: 041.736.578-03, CPF: 057.879.548-58, CNPJ: 
09.561.690/0001-22 
Execução Fiscal nº: 1502096-15.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 02/12/2015 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 20618 
Valor da Dívida: R$1.445,61 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto 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 

 

 

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS 
 

Processo Digital nº: 1502064-10.2015.8.26.0445 
Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Executado: Maria Tereza de Freitas Telefonia Me e outro 
 

 
 

 
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 
 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, na forma da Lei, etc. 
 
 
 
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S) 
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este 
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move 
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida 
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) 
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) 
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, 
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução 
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes 
para satisfação do débito. 
 
 
Executada: Maria Tereza de Freitas, Maria Tereza de Freitas Telefonia Me 
Documentos da Executada: CPF: 166.606.228-61, CNPJ: 12.434.887/0001-05 
Execução Fiscal nº: 1502064-10.2015.8.26.0445 
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa 
Data da Inscrição: 02/12/2015 
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 23617 
Valor da Dívida: R$1.138,90 
 
 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 15 de agosto de 2017. 
 
 

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

Edital - Citação - Empresas - Execução Fiscal [1502092-75.2015.8.26.0445]
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

 Processo Digital nº: 1502092-75.2015.8.26.0445
 Classe: Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa

 Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 Executado: Marcelo Carlos dos Santos 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). 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 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: Centro de Formação de Condutores Visao Ltda., Gislene Fatima da 
Silva, Marcelo Carlos dos Santos
Documentos da Executada: CNPJ: 04.344.274/0002-30, CPF: 149.201.038-32, CPF: 
083.739.838-05
Execução Fiscal nº: 1502092-75.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/12/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 20360
Valor da Dívida: R$ 1.218,64

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 16 de agosto de 
2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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39º FESTE COMEÇA HOJE!

Luis Antônio – Gabriela 
Dia 9
20h
Teatro Galpão
Classifi cação: 16 anos
Cia. Mungunzá de Teatro (SP)

Foto: Victor Iemini

Foto: João Julio Mello

O incansável Dom Quixote
Dia 10
20h
Teatro Galpão
Classifi cação: 12 anos
Magnífi ca Trupe de Variedades (RJ)

O espetáculo Luis An-
tonio – Gabriela revela 
a trajetória, por meio de 
impressões recortadas, de 
um travesti de meia idade 
que, posteriormente, se tor-
nou uma fi gura conhecida 
no exterior sob o codinome 
Gabriela. Por meio de levan-
tamentos biográfi cos que 
consistem em fotografi as, 
diários, cartas, entrevistas 
com familiares e amigos 
e objetos pessoais, a Cia. 
Mungunzá de Teatro leva 
ao palco a forte história que 
se passa sob o refl exo da 
violência familiar em decor-
rência da ditadura militar 

a partir de vários pontos de 
vista.

O irmão caçula abusado 
sexualmente pelo mesmo, 
a irmã mais velha que 
sai em busca do corpo do 
irmão pelo mundo, um pai 
que não o reconhecia como 
fi lho, amigos e colegas de 
trabalho que detinham um 
misto de estranhamento e 
admiração por sua fi gura, 
e pelo próprio olhar de Luis 
Antonio, garoto que aos oito 
anos descobre a homossexu-
alidade e desde então entra 
em uma busca incessante 
pela própria identidade, 
pela qual se descobre a vida.

SINOPSES DOS PRÓXIMOS ESPETÁCULOS

“O incansável Dom Qui-
xote” narra a saga do mais 
valoroso cavaleiro andante 
que cingiu espada no mun-
do! Este homem de incom-
parável coragem e retidão, 
sempre montado em seu ca-
valo Rocinante e ao lado de 
seu escudeiro-amigo-braço-
direito Sancho Pança, passa 
por muitas desventuras em 
teste de sua obstinação e 
coragem. Perde batalhas, 
duvidam de sua saúde 
mental o chacoteiam... mas 
nada disso é páreo para a 
mente inquieta e o coração 
incomensurável do “Cava-
leiro da Triste Figura”.

A adaptação do romance 
de Cervantes para o palco 
se dá a partir da perfor-

mance de um único ator em 
cena que é narrador, Dom 
Quixote, Sancho Pança, 
Dulcinéia, Rocinante e todo 
o mais que compõe o espe-
táculo. Propomos um teatro 
onde o ator se coloque no 
risco de criar o espetáculo 
com seu corpo e pouquíssi-
mos elementos essenciais. 
Pesquisamos maneiras de 
encontrar a “corporeida-
de da palavra” de modo 
que o jogo interpretativo 
gere uma harmonia entre 
o nascimento palavra e 
movimento executado, como 
se ambos fi zessem parte de 
uma mesma unidade indis-
solúvel: gesto-palavra. Tudo 
se resume a uma mala, um 
ator, a plateia e o jogo.

O Festival Nacional de Tea-
tro de Pindamonhangaba - Fes-
te - chega a sua 39ª edição, após 
um hiato de um ano, e vem com 
21 espetáculos gratuitos para 
públicos de todas as idades. Te-
atro Galpão, Parque da Cidade, 
Bosque da Princesa, CEU das 
Artes e praça Monsenhor Mar-
condes serão palco de comédias, 
dramas e novas linguagens cêni-
cas que prometem fazer pensar 
e arrancar aplausos da plateia.

A abertura será na quinta-
feira (9), às 20 horas, no Teatro 
Galpão, com uma montagem que 
vai dar o que falar: “Luis Antonio 
Gabriela”. No espetáculo convi-

dado, a Cia. Mugunzá de Teatro, 
de São Paulo, tratará da questão 
da transexualidade, preconceito 
e aceitação, em um verdadeiro 
documentário cênico, que relata 
uma história real e emocionante.

Todos os dias haverá apre-
sentação teatral na cidade. Para 
os espetáculos no Teatro Gal-
pão, será necessário retirar o 
ingresso na bilheteria, uma hora 
antes de cada apresentação, já 
que o local possui somente 221 
assentos e as sessões costumam 
lotar. As peças fora do Teatro 
têm entrada livre. Também é 
importante se atentar para a 
classifi cação etária de cada es-

petáculo, inclusive os da catego-
ria infantil.

O Feste é realizado pela Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de Edu-
cação e Cultura e Departamento 
de Cultura. De acordo com o di-
retor de Cultura, Alcemir Palma, 
é com muita alegria e satisfação, 
que a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba volta a realizar o Fes-
te. “Este é um festival que já se 
tornou referência para os grupos 
da região do Vale do Paraíba e 
do país e um momento na qual 
as experiências e as diversas for-
mas de artes cênicas estarão nos 
palcos de cidade”, lembrou.

Artistas da cidade estão fazendo a divulgação da programação do festival, levando um pouco da 
alegria e das cores da arte enquanto transformadora da realidade

Divulgação

XXXIX
Tribuna do Norte
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POR  ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

ANÚNCIO  DO  PASSADO
Publicava-se nos anos 20, 
no jornal Tribuna do Norte 

Ernani Silva Vianna, Tribuna do Norte, 
18 de janeiro de 1970

LEMBRANÇAS    

    
LITERÁRIAS:

Com base em uma 
crônica de Bal-

thazar de Godoy Moreira 
(1898/1969), publicada no 
ano 1963 no jornal Tribuna 
do Norte a página de histó-
ria desta edição relembra o 
dinheiro de antigamente, 
réis, vintém, meia pataca e 
pataca e meia... 

A nossa moeda de tem-
pos que já longe vão, era 
assim comentada  pelo  es-
critor, considerado o maior 
dos sonetistas pindamo-
nhangabenses... “Circula-
vam vastamente as moedas 
de vintém e dois vinténs – 
os patacões – uma ou outra 
de dez réis, do 1º Império, 
de cobre. As mais antigas 
traziam a efi gie do impera-
dor num lado e no verso o 
escudo do Império. As mais 
novas traziam as armas da 
República. Eram moedas 
bonitas, bem feitas. Feita a 
féria, nos dias de movimen-
to, os negociantes as empa-
cotavam em rolos de cinco 
ou dez mil réis.”

Em pesquisa sobre o 
assunto encontramos em 
artigo de Newton Freitas 
(www.newton.freitas.nom.
br/artigos.) referente à his-
tória do sistema monetário 
brasileiro, que o primei-
ro dinheiro do Brasil foi 
a moeda-mercadoria. “As 
primeiras moedas metáli-
cas (de ouro, prata e cobre) 
chegaram com o início da 
colonização portuguesa”,  
conta Newton e explica que 
a unidade monetária de 
Portugal era o real. Foi essa 
moeda que o Brasil usou 
durante o período colonial. 
“Tudo se contava em réis 
(plural popular de real) 
com moedas fabricadas 
em Portugal e no Brasil. O 
real  vigorou até 7 de outu-
bro de 1833”, acrescenta.

Pinda no tempo do 
“merréis” e do vintém

Ao nosso saudosista lei-
tor cabe aqui relembrar a 
trajetória da unidade mo-
netária brasileira  do réis 
ao real... Depois que deixou  
de vigorar o real português, 
entrou em vigor o mil-réis, 
de 1831 a 1942; em 1942, o 
cruzeiro;  em 1967, cruzei-
ro novo; 1970,  novamente 
o cruzeiro; 1986, o cruza-
do; 1989, cruzado novo; 
1990, novamente o cruzei-
ro; 1993, cruzeiro real;  de 
1994 até o momento, o real.

Feita a observação, re-
tornemos às reminiscên-
cias de Balthazar sobre 
o tempo do merréis e do 
vintém – aqui é necessário 
que nos atentemos ao fato 
de que a descrição do au-
tor e suas comparações  são 
feitas em artigo escrito há 
quase seis décadas:

“Seguiam-se as moedas 
de níquel de tostão, duzen-
tos e quatrocentos réis – 
um cruzado. Muita gente 
ainda se referia ao dinheiro 
à moda antiga e passada: 
meia pataca, pataca e meia, 
um cruzado etc. Minha avó 
só entendia os valores tro-
cados em velhos termos: 
uma pataca e um vintém, 
um cruzado e meia pataca, 
um cruzado, pataca e meia 
e um vintém... Mencionava 
esses valores com incrível 
rapidez, sabendo o que re-
presentavam. Vinha depois 
as moedas de prata, lindas 
moedas que hoje, sem re-
toque, podem e devem ser 
transformadas em joias, 
abotoaduras, alfi netes, 
broches e braceletes. Moe-
das de 500 réis, 1.000 réis 
e 2.000 réis. As de dois mil 
réis eram espetaculares. 
Uma ou outra vez surgia 
um soberano de ouro. De-
pois a moeda má sempre 
afugentando as boas, as 

pratas, os níqueis, até os 
cobres, vieram as de latão, 
as de alumínio e hoje uma 
tampinha de garrafa vale 
mais que uma nota de dois 
cruzeiros  

Foram-se os belos tem-
pos dos mil réis. Cédulas 
havia no comecinho do 
século, ainda as de 500 
réis. Quando ganhava 
uma, presente de alguém, 
de uma tia ou de minha 
madrinha, sentia-me rico. 
Com 500 réis comprava 
muito. Eram 25 vinténs, 
25 doces. Podia comprar 
até um canivete Roger ou 
25 folhas  de papel de seda 
e fazer quantos balões!? 
Uma nota de 200 mil réis – 
grande, pois o tamanho da 
cédula crescia com o valor 
– era rara. A de 500 mil 
réis, raríssima, uma coi-
sa quase que utópica para 
muita gente. Circulavam  
mesmo até fi carem poí-
das, pois as emissões não 
se sucediam como hoje, as 
de um, dois até cem mil 
réis. Com dez mil réis uma 
família modesta fazia to-
das as compras para a se-
mana. Com vinte alugava 
uma casa, com duzentos 
podia passar uma tempo-
rada em São Paulo.” 

Sobre as patacas e pata-
cões, este pesquisador (de 
“meia pataca”), foi ao site 
Moedas Populares no Bra-
sil  (www.moedasdobrasil.
com.br/tostao) e trouxe as 
explicações seguintes:  

Pataca. Moeda portu-
guesa de prata, com o va-
lor circulatório de 320 réis, 
emitida até o século XIX. O 
nome originou-se das pata-
cas mexicanas (8 reais me-
xicanos). As patacas foram 
as moedas que por mais 
tempo circularam no Bra-
sil. A série era composta 
por moedas de 20, 40, 80, 
160, 320 e 640 réis. O valor 
de 320 réis – pataca – deu 
nome à série de patacas.

Meia-pataca. A moe-
da de 160 réis, da série de 
patacas, está na origem da 
expressão popular de meia
-pataca (320 réis = 1 pata-
ca; 160 réis = 1/2 pataca), 
que designa alguma coisa 
de pouco valor ou de má 
qualidade. “Isso não vale 
meia-pataca!” corresponde 
a “isso não vale nada!”.

Patacão. Em Portugal, 
era a moeda portuguesa de 

cobre de 10 réis, de D. João 
III. No Brasil, fi cou muito 
popular esse nome para as 
moedas de 960 réis, inicial-
mente cunhadas sobre moe-
das de 8 reales das colônias e 
posteriormente produzidas 
ofi cialmente pelas Casas da 

“Uma nota de 200 mil 
réis – grande, pois o 
tamanho da cédula 

crescia com o valor – 
era rara. A de 500 mil 

réis, raríssima, uma 
coisa quase que utópica 

para muita gente...”

brasilmoedas.com.br)

Quando à tarde o sol, a luz amortecida,
envia pelas serras ao fi m de mais um dia;
minh’alma, a solidão, lamenta entristecida,
da noite que avizinha, de tédio e nostalgia.

 O sol eterno dia, prossegue eterna lida.
 Invejo e acompanho-lhe a luminosa via;
 belezas mil povoam-me a mente embevecida,
 na pueril viagem de sonho e fantasia!

Das derivações da luz às nuvens coloridas,
imagino cidades, campinas, serranias,
inda no esplendor do sol de então, submergidas,
 
 Um elo a mais... na cadeia d’esta vida.
 um devaneio a mais... em forma de poesia.
 Uma lágrima que escapa, exânime, sentida...                                                                                      

Moeda do Rio de Janeiro e 
da Bahia entre 1810 e 1834. 
960 réis são 3 patacas, um 
verdadeiro patacão. No Rio 
Grande do Sul, os coleciona-
dores chamam de patacão à 
moeda de 2$000 (dois mil 
réis), do Império.

Crepúsculo
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