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Marcos Paulo é Bicampeão 
Sul-Americano de Atletismo

No último fi m de semana, o atleta 
da Secretaria de Esportes de Pinda-
monhangaba, Marcos Paulo, venceu o 
Campeonato Sul-Americano de Atle-
tismo no Equador. Marcos, que foi 
convocado para representar o Brasil no 
começo do mês passado, viajou para o 
Equador no fi m de junho.
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Parque da Cidade terá telão para transmissão dos jogos do Brasil
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Há muitos anos co-
nheci um homem que ti-
nha verdadeira adoração 
pelas plantas! Na entra-
da de seu sítio havia uma 
frase que expressava sua 
admirável fi losofi a: “A 
Natureza é o jardim do 
Senhor”. De nossos ines-
quecíveis passeios entre 
as alamedas de árvores 
que ele mesmo planta-
ra ao longo de sua octo-
genária vida (carvalhos, 
paus-brasil, paus-ferro, 
paus-mulatos, abricós 
de macaco, palmeiras...), 
dos jardins de rosas e pri-
maveras, das árvores do 
pomar, das espécies de 
seu orquidário, dos lagos 
de ninfeias e carpas, nun-
ca saímos de mãos vazias. 
Uma fl or, uma semente, 
uma muda, um fruto... ele 
sempre tinha algo para 
nos ofertar em cada visita 
e, sob a sua generosidade, 
havia implícita uma lição 
maior: a de compartilhar 
com seus familiares, ami-
gos e visitantes, seu amor 
à Natureza. Com o Dr. 
Crispim Brito Pinto (1905 
– 1998), aprendi mais 
sobre plantas do que os 
livros de Botânica me en-
sinaram. E, desse mestre 
querido, guardo até hoje, 
a mais terna gratidão! 

Outro dia, passando 
pelo bairro do Campo 
Alegre, fui atraída por 
um estabelecimento co-
mercial cuja beleza das 
fl ores e das árvores obri-
gou-me a interromper 
a caminhada para uma 
visita. Fui prontamente 
recebida pelo proprietá-

rio, o engenheiro químico 
José Nelson Antunes, que 
não só apresentou-me as 
espécies de meu interesse 
como me explicou como 
havia conseguido repro-
duzir aquela muda, se ela 
era de sombra ou de sol; 
a forma de adubá-la; o 
período do replantio... Fi-
quei encantada com seu 
conhecimento e, de modo 
especial, com a dedicação 
daquele homem a cada 
uma de suas plantas. Nos 
gestos e na voz de Nelson, 
estavam presentes a mes-
ma bondade e o mesmo 
amor à Natureza do meu 
velho amigo. E, pela se-
gunda vez na vida, estava 
diante de um ser humano 
que tinha uma compreen-
são espiritual e amorosa 
da Natureza. 

Daquele dia em diante, 
tornou-se impossível não 
interromper minhas ca-
minhadas para um dedo 
de prosa com o “menino” 
que herdou da mãe o en-
cantamento pelas plantas 
e, embora tenha nasci-
do em Taubaté e vivido 
grande parte de sua vida 
no sítio de sua família em 
Lagoinha, desde os seis 
anos reside em Pindamo-
nhangaba.  Os estudos no 
Ryoiti Yassuda, no João 
Pedro Cardoso e João 
Gomes de Araújo conce-
deram-lhe uma vaga no 
curso de Engenharia Quí-
mica e, posteriormente à 
sua graduação, duas dé-
cadas de trabalho na in-
dústria. 

Em 2016, decidiu dedi-
car-se profi ssionalmente 

Nossa Terra  Nossa Terra  Nossa Terra  Nossa Terra  
(Juraci de Faria - escritora, poetisa e membro da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras)

NOSSA GENTE

José Nelson Antunes: Nossas Raízes, Amor à Natureza
Marina Oliveira

ao que mais amava e, na 
chácara de seus pais - Vi-
centina e Jorge Antunes 
-, iniciou o próprio ne-
gócio. Sob a sombra das 
quatro centenárias jabu-
ticabeiras, suas plantas 
foram encontrando abri-
go e proteção para que o 
sonho do engenheiro fl o-
rescesse e prosperasse. 
Hoje, o “Nossas Raízes” 
é mais do que um esta-
belecimento comercial 
de fl ores e jardinagem, é 
um canteiro que Nelson 
encontrou para espalhar 
as sementes de seu amor 
à Natureza nos jardins de 
outras casas, de outros 
corações. 

Aos que, assim como 
eu, amam plantas e jar-
dins, um aviso: é impos-
sível sair de “Nossas Raí-
zes” de mãos vazias!

Outro dia, fi quei en-
cantada com uma espécie 
que não está à venda: a 
jabuticabeira mais fron-
dosa da chácara. Ela nos 
abraça com seus galhos 
a fl orir em pleno inverno 
e nos promete o perfume 
das fl ores e a doçura de 
seus frutos. Debaixo de 
sua sombra, eu descanso 

de minhas andanças e fi co 
a pensar que n’algum lu-
gar desta terra princesa, 
Deus plantou um homem 
bom. Desses que fl ores-
cem de janeiro a janei-
ro; desses que têm raízes 
num céu embaixo da terra 
e que só de olhar o brilho 
de seus olhos, sabemos 
que as sementes da Fonte 
Infi nita de Amor à Natu-
reza sempre germinarão 
em sua alma.

Oxalá sejamos abenço-
ados, assim como Nelson, 
com o dom de cultivar 
jardins. Já dizia Rubem 
Alves que “todo jardim 
começa com uma história 
de amor. Antes que qual-
quer árvore seja plantada 
ou um lago construído é 
preciso que eles tenham 
nascido dentro da alma. 
Quem não planta jardins 
por dentro, não planta 
jardins por fora e nem 
passeia por eles”. Foi 
justamente isso que esse 
engenheiro químico fez a 
vida inteira. Cultivou o jar-
dim de sua alma para que 
hoje pudéssemos passear 
pelos jardins fl oridos dos 
seus sonhos (Facebook: 
Nossas Raízes Florista).

José Nelson Antunes e seu estabelecimento 
comercial de fl ores e jardinagem

Este livro faz parte do acervo das seguintes bibliotecas:
Biblioteca Vereador Rômulo Campos D’Arace (Bosque) – 3645-
1701/3643-2399
Biblioteca Profª Maria Bertha César (Moreira César) – 3637-4400
Biblioteca Profª Maria do Carmo Silva Gomes (Vila São Benedito) – 
3637-1440
Para fazer o cadastro é necessário: 2 fotos 3x4/ RG/ comprovante de 
residência

Para quem gosta 
de romance esse livro 
de Nicholas Sparks 
é uma ótima dica. A 
história passa-se no 
Sul dos Estados Unidos 
e conta a vida de um 
casal: Noah e Allie, que 
se conheceram ainda 
jovens e envolveram-se 
numa grande paixão. 
Mas, por forças 
maiores precisaram se 
separar. 

Allie pertence a 
uma família poderosa 
e, quando está prestes 
a se casar com um 
brilhante advogado, 
vê uma notícia sobre 
o Noah e decide voltar 
para aquela cidade 
que morava. Lá, ela 
descobre que mesmo 
depois de tanto tempo, 
ele ainda a ama.

A comovente 
história de amor é 
contada por Noah, que, 
já octogenário, tenta 
ajudar sua amada 
Allie, que agora sofre 
do mal de Alzheimer, 
a recuperar sua 
memória através da 
leitura do registro das 
lindas histórias vividas 
pelo casal.

Poupatempo atende até o 
meio-dia nesta sexta-feira 

Mostra itinerante do Museu da Língua Portuguesa chega à região

O Poupatempo informa que to-
das as unidades de atendimento no 
Estado de São Paulo vão atender até 
ao meio-dia nesta sexta-feira (6), 
dia do jogo da Seleção Brasileira 
contra a Bélgica pela Copa do Mun-
do da Rússia.

No sábado os postos funcionam 
normalmente, mas fecham na se-
gunda-feira, 9 de julho, devido ao 
feriado estadual do Dia da Revolu-
ção Constitucionalista.  

O Poupatempo destaca que os 
horários de atendimento são agen-
dados e o agendamento é gratuito, 
pessoal e intransferível, para evitar 
intermediários. 

Mais informações sobre os ser-
viços disponíveis no portal: www.
poupatempo.sp.gov.br

A mostra itinerante 
“Estação da Língua Por-
tuguesa”, que apresenta 
acervos do Museu da Lín-
gua Portuguesa (atual-
mente em reconstrução), 
segue viagem pelo estado 
e chega ao Vale do Paraí-
ba. Com entrada gratui-
ta, a exposição fi cará em 
cartaz em Taubaté, de 5 
de julho a 5 de agosto, no 
Museu Histórico, Folcló-
rico e Pedagógico Mon-
teiro Lobato (avenida 
Monteiro Lobato, s/no – 
Chácara do Visconde), de 

terça a domingo, das 9 às 
17 horas. 

A realização é do Mi-
nistério da Cultura, do 
Governo do Estado de 
São Paulo, por meio da 
Secretaria da Cultura do 
Estado, e da Arquiprom, 
proponente e produtora 
do projeto. O patrocínio 
máster é da Sabesp. CCR 
Nova Dutra e Instituto 
CCR, Vivo, Edenred Brasil 
e Ticket, marca do grupo, 
também patrocinam a ini-
ciativa, todos por meio da 
Lei Rouanet.

Divulgação

Divulgação
Educação acessível

Nesta semana, o MEC – Ministério de Educa-
ção e Cultura – divulgou a primeira lista de 

pré-selecionados do ProUni (Programa Universi-
dade para Todos) no Vale do Paraíba. Dos cerca de 
560 candidatos pré-selecionados, 141 são de Pinda-
monhangaba, segunda cidade da região com mais 
alunos escolhidos, abaixo apenas de São José dos 
Campos.

O programa trata da concessão de bolsas de estu-
dos nas modalidades integral e parcial a estudantes 
carentes, em cursos de graduação em instituições 
privadas de ensino superior e tem comprovado que 
a educação tem o potencial de mudar a vida das 
pessoas.

São exemplos disso, milhares de jovens de todo o 
País, com alto rendimento escolar, remanescentes da 
escola pública e que puderam, a partir dessa oportu-
nidade, mudar sua própria realidade social e de suas 
famílias.

O objetivo principal tem sido atingido: uma maior 
inserção de jovens menos favorecidos no ensino supe-
rior, que agora têm mais chances de se profi ssionali-
zar e garantir seu futuro.

Assim, não obstante problemas e ajustes que preci-
sam ser feitos para realmente realizar a democratiza-
ção pretendida, não se podem negar os efeitos positi-
vos do programa na vida dos estudantes benefi ciados. 

Ao possibilitar o ingresso no ensino superior, o 
ProUni dá oportunidade àqueles de poderem mu-
dar sua realidade, possibilitando ter uma profi ssão, 
melhorando sua renda, e resgatando sua cidadania. 
Consiste em uma oportunidade de ascensão profi ssio-
nal e cultural para aqueles que sempre foram discri-
minados.
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Parque da Cidade terá telão para 
transmissão dos jogos do Brasil

Fatec realiza “Campeonato 
de Ponte de Macarrão”

Euterpe inicia oficina de 
canto/coral para adultos

A Copa do Mundo está 
entrando nas quartas-de-
final e, nesta sexta-feira 
(6), a Seleção Brasilei-
ra enfrenta a Bélgica em 
uma partida que promete 
muitas emoções. A torcida 
do Brasil terá um reforço, 
com a transmissão do jogo 
no Parque da Cidade, a 
partir das 15 horas.

Um telão de 2 x 3 me-
tros será instalado na área 
da festa da cidade para 
que a torcida possa unir 
forças e levar boas vibra-
ções para o time do Brasil.

Além do telão, o evento 
contará com foodtrucks, 
praça de alimentação com 
as entidades assistenciais 
da cidade e vendedores 
ambulantes, garantindo 
o abastecimento de pe-
tiscos e bebidas. Por isso, 
será proibida a entrada no 
Parque com quaisquer ti-
pos de bebidas e fogos de 
artifício.

Ao final da festa, às 
18h30, acontece no local a 
abertura oficial da 24ª Ex-
posição de Orquídeas e, às 
19 horas, o show de aber-
tura da festa dos 313 anos 
de Pindamonhangaba, com 
Tadeu Alves e Banda, fe-
chando a programação do 
dia com muita animação.

Para o coordenador de 
Eventos, Ricardo Flores, 

a instalação do telão na 
festa é uma novidade que 
veio para somar nas festi-
vidades de aniversário da 
cidade. "Tivemos uma fes-
ta muito bonita na Praça 
do Quartel, por conta da 
abertura da Copa, e espe-
ramos contar novamente 
com a torcida canarinho 
para torcer para a seleção, 
juntos no Parque da Cida-
de, com as cores da sele-
ção brasileira", convidou 
Flores.

Além da transmissão 
do jogo desta sexta-feira, 
se o Brasil se classificar o 
telão volta para o Parque 
da Cidade para transmitir 
a partida do dia 10 de ju-
lho. Independentemente 
das equipes, está confir-
mado o telão no Parque 
no dia 15 de julho, para 
a transmissão da final da 
Copa do Mundo, ao meio-
dia. Neste mesmo dia, ha-
verá, a partir das 8 horas, 
a Corrida Pinda e, após o 
jogo, um carnaval fora de 
época com a banda Es-
trambelhados, acompa-
nhada do ‘Juca Teles’ e do 
‘Bloco do Saci’, no palco 
do Parque da Cidade.

Para todos os eventos 
de aniversário de Pinda, a 
entrada e o estacionamen-
to no Parque da Cidade 
são gratuitos.

A Corporação Musi-
cal Euterpe, por meio 
do Termo de Fomento 
com a prefeitura, inicia 
as inscrições para as au-
las de canto/coral, para 
maiores de 18 anos. As 
inscrições seguem até o 
dia 16 de julho e devem 
ser feitas no Departa-
mento de Cultura da 
Prefeitura, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 
16h30.

O Departamento de 
Cultura fica na rua De-
putado Claro César, 33, 
centro. São apenas 40 
vagas.

As aulas serão rea-
lizadas na sede da Cor-
poração Musical Euter-
pe, na Praça Dr. Emílio 
Ribas, 34, ao lado do 
COI. A oficina terá iní-
cio no dia 17 de julho e 
as aulas serão das 19 às 
21 horas.

COlABOROU COM O TExTO: 
DAyANE GOMES

***
A unidade da Faculda-

de de Tecnologia do Es-
tado de São Paulo (Fatec) 
em Pindamonhangaba 
promoverá uma competi-
ção de construção de pon-
tes feitas com macarrão 
nesta quinta-feira (5), às 19 
horas. O evento acontecerá 
no auditório da instituição 
de ensino e será aberto ao 
público.

O campeonato aconte-
ce anualmente e reúne os 
alunos do terceiro semes-
tre do curso de Processos 
Metalúrgicos. A atividade 
engloba a proposta pe-
dagógica da disciplina de 
Resistência de Materiais. 
Sendo assim, se sagra 
campeã a equipe que pro-

jetar e montar a peça que 
suportar mais peso.

A avaliação de cada 
ponte envolverá um equi-

pamento específico de-
senvolvido pelos estudan-
tes do sexto semestre do 
mesmo curso. Este proje-

to interdisciplinar interno 
da Fatec será o responsá-
vel pela aplicação de carga 
sobre os itens.

A abertura da Copa foi transmitida na Praça do Quartel e agora será no Parque da Cidade

Aniversário da cidade terá 24ª 
edição de Exposição de Orquídeas

COlABOROU COM O TExTO: 
BRUNA SIlvA

*** 
Para florir a cele-

bração dos 313 anos de 
Pindamonhangaba, a 
Prefeitura da cidade em 

parceria com cultiva-
dores de orquídeas da 
Assop (Associação Or-
quidófila de Pindamo-
nhangaba) irão promo-
ver, no fim de semana, 
a 24ª Exposição de Or-

quídeas, no Parque da 
Cidade.

De acordo com os or-
ganizadores, aproxima-
damente 25 associações 
orquidófilas de cultiva-
dores de todo o país de-
vem expor suas orquídeas 
neste fim de semana du-
rante as festividades do 
aniversário do município. 
A abertura oficial da ex-
posição está prevista para 
18h30 da sexta-feira (6).

 A exposição conta 
com um espaço reser-
vado com cerca de 500 
metros quadrados com 
a apresentação de insu-
mos e vasos para culti-

vo das orquídeas. Estão 
programadas também 
para acontecer palestras 
para auxílio da manu-
tenção das orquídeas. No 
sábado (7), às 15 horas, 
terá a primeira palestra 
e, no domingo (8), às 10 
horas, ocorrerá a segun-
da palestra.

“A Exposição de Or-
quídeas vem para so-
mar às festividades dos 
313 anos de Pinda, e nós 
queremos que a popula-
ção possa aproveitar esse 
momento”, comenta o 
coordenador de Eventos 
da Prefeitura, Ricardo 
Flores.  

Divulgação
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COMUNICADO DE EXTRAVIO DE DIPLOMA
Eu, Elaine de Abreu Prolungatti, comunico para os devidos fi ns, que o meu diploma do 
Curso Superior  de Pedagogia, emitido pela  Faculdade FAPI-FUNVIC,  foi extraviado, razão 
pela qual estou solicitando a expedição da 2ª via. Declaro, outrossim, que me comprometo 
a inutilizar o documento anteriormente expedido, no caso de vir a ser localizado.

 
 
 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO – 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018 
 

 
Ficam as senhoras conselheiras, senhores conselheiros titulares e suplentes, 
entidades e sociedade civil do Conselho Municipal de Assistência Social, 
convocados a comparecer, na data e local abaixo, para a realização da “ 7ª 
Reunião Ordinária de 2018”, cuja pauta vem a seguir: 
 
Pauta: 
 
 

 Leitura e Aprovação de Atas; 
 Apresentação de proposta para alteração do calendário das reuniões; 
 Formação das comissões; 
 Outros Informes. 

 
 
 
Dia:   11/07/2018 (Quarta-Feira) 
 
Horário:  08:30h (Oito e meia)  
 
Local:   Auditório da Prefeitura   
 
 
 
 
 
 
 

Doralice Curcino de Souza Labastie 
Presidente do CMAS 

 
 
 
 

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 

c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 13.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 13.04.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia treze de abril de dois mil e dezoito, nesta Cidade 
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Terceira Sessão Ordinária do corrente 
ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos senhores, 
Vanderson Luiz da Costa, membro titular, Carlos Alberto Camilo, membro titular.
 Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 12.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 20.03.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes 
recursos: I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0014/18 UNIMED DE PINDAMONHANGABA COOP DE TRABAL e 
1-0017/18 Rafael da Silva Vale. II – EXPEDIENTE: Ofício 009/18-JARI encaminhado 
ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 13 de abril de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 12.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.03.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia vinte de março de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Segunda Sessão Extraordinária 
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Tarcízio José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Elisabete 
Aparecida dos Santos, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 12.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 19.03.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0002/18 Maria Tereza Amaral dos Santos. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba,  20 de março de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 12.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 19.03.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia dezenove de março de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Segunda Sessão Ordinária 
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Tarcízio José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 11.ª Sessão Extraordinária, realizada 
em 13.03.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – 
RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite DEFERIDO, por votação unânime: 1-0209/17 
Anizio Antonio da Silva e INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0212/17 Nilton 
Pereira da Silva. II – EXPEDIENTE: Ofício 008/18-JARI encaminhado ao Diretor 
Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 19 de março de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 11.ª Sessão Extraordinária de 2018, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 13.03.2018.

Às treze horas e trinta minutos do dia treze de março de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Primeira Sessão Extraordinária 
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Tarcízio José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 11.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 12.03.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr. Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação unânime: 
1-0203/17 Vilella Imoveis Ltda e 1-0206/17 Ana Maria de Oliveira. II – EXPEDIENTE: 
Ofício 007/18-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as 
Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 13 de março de 2018. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Ata da 11.ª Sessão Ordinária de 2018, da Junta Administrati
va de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, 
realizada em 12.03.2018.
Às treze horas e trinta minutos do dia doze de março de dois mil e dezoito, nesta 
Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa 
de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, para, em sua sede, realizar a Décima Primeira Sessão Ordinária 
do corrente ano, sob a Presidência do Sr Ricardo Camargo Leite e presença dos 
senhores, Tarcízio José Moreira dos Santos Junior, membro titular, Carlos Alberto 
Camilo, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 10.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 06.03.2018. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes 
recursos: I – RELATOR: Sr Ricardo Camargo Leite INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0200/17 Cleiton Manfredini. II – RELATOR: Sr. Tarcízio José Moreira 
dos Santos Junior INDEFERIDO, por votação unânime: 1-0013/18 Sonia Maria de 
Almeida Pacca, 1-0019/18 Daniela Marcon Guimaraes e 1-0025/18 Lucilene de 
Melo Alencar. III– RELATOR: Sr. Carlos Alberto Camilo INDEFERIDO, por votação 
unânime: 1-0033/18 Manoel Godoy Dias e 1-0036/18 Gerson Palazzi dos Santos. IV 
– EXPEDIENTE: Ofício 006/18-JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito 
encaminhando as Atas da JARI para publicação. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, 
Suplente e por mim, Alessandra B. de Mattos, Secretária.
Pindamonhangaba, 12  de março de 2018. 

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  DO EXECUTADO

Processo Físico nº: 0502344-37.2011.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal -
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Jose Carlos Elias e Outra

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 DO
EXECUTADO 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 .
Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu
inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do
disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para
satisfação do débito.

Executada: Jose Carlos Elias e Outra
Execução Fiscal nº: 0502344-37.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal -
Data da Inscrição: 03230714079000
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 03230714079000
Valor da Dívida: R$ 1.414,77

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

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

Processo Físico nº: 0502344-37.2011.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal -
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Jose Carlos Elias e Outra

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 DO
EXECUTADO 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 .
Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a
CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M) CITADAS(S) de seu
inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s) apontado(s) na(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora, correção monetária
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do
disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes para
satisfação do débito.

Executada: Jose Carlos Elias e Outra
Execução Fiscal nº: 0502344-37.2011.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal -
Data da Inscrição: 03230714079000
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 03230714079000
Valor da Dívida: R$ 1.414,77

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

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

Processo Físico nº: 0506670-74.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Salvador Botino Espolio

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)
EXECUTADO 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: Salvador Botino Espolio
Execução Fiscal nº: 0506670-74.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 08/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 03230103056000
Valor da Dívida: R$ 677,78.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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fls. 1TRIBUNAL 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 DO EXECUTADO

Processo Físico nº: 0506670-74.2010.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Requerente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Requerido: Salvador Botino Espolio

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)
EXECUTADO 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: Salvador Botino Espolio
Execução Fiscal nº: 0506670-74.2010.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data da Inscrição: 08/11/2010
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 03230103056000
Valor da Dívida: R$ 677,78.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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 INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S)
QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BACEN JUD

Tipo de Processo<<
Campo excluído do
banco de dados >> nº:

0500471-94.2014.8.26.0445

Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Tipo Completo da
Parte Ativa
Principal<< Campo
excluído do banco de
dados >>:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Tipo Completo da
Parte Passiva
Principal<< Campo
excluído do banco de
dados >>:

FRANK EDOUARD PEREIRA

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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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, no valor de R$902,01 junto ao Banco Itaú
Unibanco S.A em 10/08/2015.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
20 de julho de 2016.

Executada: Frank Edouard Pereira
CPF Nº 230.929.138-25
Execução Fiscal nº: 0500471-94.2014.8.26.0445-PROC.2002/14.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Nº da CDA: 101832013, 178132011, 29362011, 342392012, 3942010, 413982011
Valor da Dívida: R$ 902,01

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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: 0500272-72.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Brenno Ferrari Gontijo

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/
Imposto sobre Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 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: Brenno Ferrari Gontijo
Documentos da Executada: CPF: 019.372.318-28, OAB: 90908/SP, RG: 12.930.133
Execução Fiscal nº: 0500272-72.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 06/01/2011 E/OUS
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:3741533 E/OUS
Valor da Dívida: R$1.855,24

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 26 de novembro de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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 INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S)
QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BACEN JUD

Tipo de Processo<<
Campo excluído do
banco de dados >> nº:

0500777-63.2014.8.26.0445

Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Tipo Completo da
Parte Ativa
Principal<< Campo
excluído do banco de
dados >>:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Tipo Completo da
Parte Passiva
Principal<< Campo
excluído do banco de
dados >>:

ANTONIO MARCOS DA SILVA-CPF Nº 284.564.388-80.

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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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, no valor de R$638,70, junto ao Banco do Brasil
em 05/10/2015, 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 11 de
setembro de 2017.

Executada: Antonio Marcos da Silva
CNPJ: CNPJ da Parte Passiva Selecionada << Informação indisponível >>
Execução Fiscal nº: 0500777-63.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Nº da CDA: 305162012, 410352011, 59062013, 75602011, 85112011
Valor da Dívida: R$ 737,83

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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 INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S)
QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BACEN JUD

Processo Físico nº: 0500785-40.2014.8.26.0445-PROC.2310/14
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Tipo Completo da
Parte Passiva
Principal<< Campo
excluído do banco de
dados >>:

ELIAS GEORGES KASSAB-CPF Nº 063386408-06

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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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, no valor de R$728,61 junto ao Banco Itaú
Unibanco S.A no valor de R$05/10/2015, 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 11 de setembro de 2017.

Executada: Elias Georges Kassab
Execução Fiscal nº: 0500785-40.2014.8.26.0445

Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Nº da CDA: 22842010, 296452012, 313582011, 52372013
Valor da Dívida: R$ 728,61 .

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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 INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S)
QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BACEN JUD

Processo Físico nº: 0500785-40.2014.8.26.0445-PROC.2310/14
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Tipo Completo da
Parte Passiva
Principal<< Campo
excluído do banco de
dados >>:

ELIAS GEORGES KASSAB-CPF Nº 063386408-06

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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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, no valor de R$728,61 junto ao Banco Itaú
Unibanco S.A no valor de R$05/10/2015, 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 11 de setembro de 2017.

Executada: Elias Georges Kassab
Execução Fiscal nº: 0500785-40.2014.8.26.0445

Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Nº da CDA: 22842010, 296452012, 313582011, 52372013
Valor da Dívida: R$ 728,61 .

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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 INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S)
QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BACEN JUD

Tipo de Processo<<
Campo excluído do
banco de dados >> nº:

0500777-63.2014.8.26.0445

Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Tipo Completo da
Parte Ativa
Principal<< Campo
excluído do banco de
dados >>:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Tipo Completo da
Parte Passiva
Principal<< Campo
excluído do banco de
dados >>:

ANTONIO MARCOS DA SILVA-CPF Nº 284.564.388-80.

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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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, no valor de R$638,70, junto ao Banco do Brasil
em 05/10/2015, 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 11 de
setembro de 2017.

Executada: Antonio Marcos da Silva
CNPJ: CNPJ da Parte Passiva Selecionada << Informação indisponível >>
Execução Fiscal nº: 0500777-63.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Nº da CDA: 305162012, 410352011, 59062013, 75602011, 85112011
Valor da Dívida: R$ 737,83

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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: 0500272-72.2014.8.26.0445
Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Exeqüente: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado: Brenno Ferrari Gontijo

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, Dr(a). Laís Helena de Carvalho Scamilla Jardim, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de ISS/
Imposto sobre Serviços. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual
FICA(M) CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 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: Brenno Ferrari Gontijo
Documentos da Executada: CPF: 019.372.318-28, OAB: 90908/SP, RG: 12.930.133
Execução Fiscal nº: 0500272-72.2014.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data da Inscrição: 06/01/2011 E/OUS
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa:3741533 E/OUS
Valor da Dívida: R$1.855,24

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 26 de novembro de 2015.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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 INTIMAÇÃO DA(S) EXECUTADA(S)
QUANTO À PENHORA SOBRE VALORES – BACEN JUD

Tipo de Processo<<
Campo excluído do
banco de dados >> nº:

0500471-94.2014.8.26.0445

Classe: Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Tipo Completo da
Parte Ativa
Principal<< Campo
excluído do banco de
dados >>:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Tipo Completo da
Parte Passiva
Principal<< Campo
excluído do banco de
dados >>:

FRANK EDOUARD PEREIRA

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). Hélio Aparecido Ferreira de Sena, 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, no valor de R$902,01 junto ao Banco Itaú
Unibanco S.A em 10/08/2015.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
20 de julho de 2016.

Executada: Frank Edouard Pereira
CPF Nº 230.929.138-25
Execução Fiscal nº: 0500471-94.2014.8.26.0445-PROC.2002/14.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços
Nº da CDA: 101832013, 178132011, 29362011, 342392012, 3942010, 413982011
Valor da Dívida: R$ 902,01

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 6.149 DE 04 DE JULHO DE 2018
Denomina de “PRAÇA SETE DE SETEMBRO” a praça localizada na Rua 
Sete de Setembro, e dá outras providências.
Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, faz saber 
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga 
a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica denominada de “PRAÇA SETE DE SETEMBRO” a praça 
localizada na Rua Sete de Setembro, e dá outras providências.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 04 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Marcela Franco Moreira Dias
Secretária de Infraestrutura e Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos em 04 de julho 
de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos

SNJ/gcs/Projeto de Lei 89/2018

 PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 5.543, DE 04 DE JULHO DE 2018.

Prorroga o prazo para requisição administrativa junto à ABBC – Associação 
Brasileira de Benefi cência Comunitária –, mediante ocupação temporária 
do Pronto Socorro Municipal De Pindamonhangaba, visando a preservação 
e continuidade dos serviços de atendimento de urgência e emergência no 
âmbito deste município e dá outras providências.

Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no 
uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 5º, XXV e art. 196 da 
Constituição Federal, combinado com os artigos 7º, inciso II, e art. 15, 
inciso XIII, ambos da Lei Federal nº 8.080/1990; e

DECRETA:

Art. 1º  Fica prorrogado por 1 (um) mês o prazo para a requisição 
administrativa junto à ABBC – Associação Brasileira de Benefi cência 
Comunitária –, mediante ocupação temporária do Pronto Socorro 
Municipal de Pindamonhangaba, visando a preservação e continuidade 
dos serviços de atendimento de urgência e emergência no âmbito deste 
município, conforme previsto no Decreto nº 5.533, de 05 de junho de 2018, 
alterado pelo Decreto nº 5.537, de 13 de junho de 2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
seus efeitos a partir de 06 de julho de 2018.

Pindamonhangaba, 04 de julho de 2018.

Isael Domingues
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria de Negócios Jurídicos, em 04 de 
julho de 2018.

Anderson Plínio da Silva Alves
Secretário de Negócios Jurídicos
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sportesE
Marcos Paulo é Bicampeão 
Sul-Americano de 
Atletismo no Equador

Ginástica artística conquista bronze na Copa São Paulo

"Guerreiras Pinda" 
vencem primeira partida 
da final da Copa Paulista

Ciclismo obtém 
resultados positivos

ColABorou CoM o tExto: 
BrunA SilvA

***
 No último fim de se-

mana, o atleta da Secre-
taria de Esportes de Pin-
damonhangaba, Marcos 
Paulo venceu o Campe-
onato Sul-Americano de 
Atletismo no Equador.

Marcos, que foi convo-
cado para representar o 
Brasil no começo do mês 
passado, viajou para o 
Equador no fim de junho. 
o jovem atleta, que nes-
te ano venceu o Mundial 

Sub 18 dos “Jogos Esco-
lares”, no Marrocos, levou 
medalha de ouro também 
no Campeonato Brasileiro 
Sub 18 de Atletismo.  

o técnico de Marcos, 
luiz Gustavo Consolino, 
comenta que esta foi uma 
excelente participação e 
que Marcos fez sua me-
lhor marca na prova, o 
que significa continuida-
de na evolução do atleta; 
além de conquistar o ob-
jetivo principal: ser cam-
peão.

nesta edição do Sul-A-

mericano, o atleta con-
quistou medalhas de ouro 
nos 110 metros com bar-
reiras, 4x100 e 8x300 me-
tros. nos 110 metros com 
barreira, Marcos obteve 
sua melhor marca pessoal 
de 13 segundos e 69 cen-
tésimos.

“Termino esse fim de 
semana com total satisfa-
ção e felicidade de poder 
representar o Brasil no-
vamente no meu último 
Sul-Americano Sub 18”, 
escreveu Marcos Paulo 
em rede social.

ColABorou CoM o tExto: 
BrunA SilvA

***
 
no sábado (30), a 

equipe de ginástica ar-
tística da Secretaria 
de Esportes e lazer de 
Pindamonhangaba – 
Semelp, participou da 
Copa São Paulo, nas 
categorias infantil e Pré
-infantil, em Guarulhos.

As atletas represen-
tantes da cidade con-
quistaram medalhas de 

bronze com as ginastas: 
Maria Júlia Basílio, Ga-
briela Alves, Ana Clara 
usier e Eduarda vitor; 
sob a supervisão dos 
técnicos Marcelo ron-
coni e Monique Ellen.

Participaram desta 
prova diversas equipes 
entre elas: Prefeitura 
de Guarulhos, Esporte 
Clube Pinheiros, Aca-
demia Yashi-SP, Sesi 
Santo André, Clube 
Paulistano-SP, Clube 
Palmeiras.

ColABorou CoM o tExto: 
BrunA SilvA

*** 
na noite de terça-

feira (3), a equipe de 
futsal feminino "Guer-
reiras Pinda" venceram 
a primeira partida da 
final da Copa Paulista 
do interior.

o jogo, que acon-
teceu no ginásio es-
portivo do Alto tabaú, 

teve a participação e 
incentivo da torcida 
da cidade. As meninas 
de Pinda venceram as 
taubateanas por 4 a 1, 
que dá vantagem para 
o próximo jogo. Marca-
ram gols nesta partida: 
thayná, Josi e dois gols 
de Dani.

“Eu vejo que a equi-
pe está numa crescente 
dentro do trabalho que 

estamos fazemos, ten-
do mais confiança na 
parte tática, além da 
evolução técnica focada 
principalmente nos Jo-
gos regionais”, comen-
ta o técnico da equipe 
pindense, Márcio Silva.

o próximo confron-
to das Guerreiras Pinda 
pela Copa Paulista do 
interior será em agosto, 
em data a ser definida.

ColABorou CoM o tExto: 
BrunA SilvA

*** 
No fim de semana, 

a equipe de ciclismo da 
Secretaria de Esportes 
avançou no ranking do 
Big Biker. os resulta-
dos possibilitam que 
a equipe participe da 
próxima etapa, que será 
em setembro, em Santo 

Antônio do Pinhal.
os resultados de Pin-

damonhangaba foram: 
Pamela em segundo lugar 
na categoria Sport Sub 
30; Amanda venuto, ter-
ceiro lugar na categoria 
Sport Sub; Dri Pacheli, 
quarto lugar na categoria 
Sport Sub 30; Gabi Car-
doso, primeiro lugar na 
categoria Sport Sub 35; 

Carlos Sassaki,  quinto lu-
gar na categoria Sub 50; 
Stefano Macedo e Jauro 
Ceará, primeiro lugar na 
categoria Pró team A.

Segundo os integran-
tes da equipe de ciclismo 
de Pindamonhangaba, es-
tas competições são como 
um preparo para os Jogos 
regionais que acontecem 
este mês no litoral norte.

Cardoso primeiro lugar na categoria Sport Sub 35

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

O atleta conquistou o ouro em duas provas

A boa colocação ocorreu nas categorias 
Infantil e Pré-Infantil
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O MEC – Ministério de 
Educação e Cultura – di-
vulgou a primeira lista de 
pré-selecionados do ProU-
ni (Programa Universidade 
para Todos) no Vale do Pa-
raíba, terão que confi rmar 
o interesse na vaga até 10 
de julho. Dos cerca de 560 
candidatos, pré-seleciona-
dos, 141 são de Pindamo-
nhangaba, segunda cidade 
da região com mais alunos 
escolhidos, abaixo apenas 
de São José dos Campos

Os estudantes terão 
que comparecer à insti-
tuição de ensino para a 
qual foram selecionados e 
apresentar os documentos 
que comprovem as infor-
mações contidas na fi cha 
de inscrição.

A lista da primeira cha-
mada foi divulgada na úl-
tima segunda-feira e pode 
ser acessada na página 
do programa (siteprouni.
mec.gov.br).

O resultado da segun-
da chamada será disponi-
bilizado em 16 de julho. 
Nos dias 30 e 31 de julho, 
aqueles que não foram se-
lecionados poderão par-

ProUni pré-seleciona 141 alunos de Pinda
Estudantes pré-
selecionados na 

primeira chamada 
pelo MEC terão que 

confi rmar interesse na 
vaga até 10 de julho

ticipar da lista de espera, 
cujo resultado será divul-
gado em 2 de agosto.

Os candidatos po-
dem baixar o aplicativo 
do ProUni, disponível 
na Google Play e na App 
Store, para acompanhar 
o calendário do processo 
seletivo.

O programa oferece 
bolsas de estudo em insti-
tuições privadas de ensino 
superior. Ao todo, serão 
ofertadas 174.289 vagas, 
sendo 68.884 bolsas inte-
grais e 105.405 parciais, em 
1.460 instituições do país. 
As bolsas são para o segun-
do semestre deste ano.

No Vale do Paraíba, o 
Ministério da Educação 
pré-selecionou 648 candi-
datos, sendo 492 para bol-
sas integrais e 156 parciais 
(50% do valor). São ofere-
cidas bolsas para 71 cur-
sos, sendo 519 delas para 

aulas presenciais e 129 de 
cursos a distância.

Os cursos com maior 
número de vagas na re-
gião são Pedagogia (56), 
Administração (46), En-
genharia de Produção 

(37), Educação Física (31) 
e Enfermagem (29).

Mas há também vagas 
em cursos tradicionais, 
como Engenharia Civil 
(15), Direito (8) e Medicina 
(6), e opções para faculda-

des de tecnologia, como 
Análise e Desenvolvimento 
de Sistemas (17), Ciências 
da Computação (10) e Rede 
de Computadores (9).

Podem participar da 
seleção para o Prouni, es-

tudantes formados no En-
sino Médio da rede pública 
ou  particular na condição 
de bolsistas integrais da 
própria escola, alunos com 
defi ciência e professores 
da rede pública de ensino.

Nesta sexta-feira (6), a Sele-
ção Brasileira disputará as quar-
tas de fi nal na Copa do Mundo 
e o Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (Detran.
SP) alerta: vale fazer promessa 
para o Brasil avançar e até mes-
mo apostar na vitória da Bél-
gica  no bolão, só não pode ser 
imprudente na hora de come-
morar.

“O futebol é uma das paixões 
nacionais, mas o motorista deve 
torcer de forma responsável. 
Um comportamento descuidado 
no trânsito pode causar aciden-
tes e custar a vida de alguém, 
por isso fazemos esse alerta”, 
ressalta Maxwell Vieira, diretor
-presidente do Detran.SP.

Confi ra abaixo alguns cuida-
dos necessários para não com-
prometer a segurança no trân-
sito:

BANDEIRA NO VEÍCU-
LO – Bandeiras não devem ser 
fi xadas de forma que diminua 
o campo de visão do motorista, 
seja nos vidros ou nos espelhos 
retrovisores. Não existe 
enquadramento específi co 
no Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), 
mas se o adereço 
for fi xado de forma 
a colocar em risco 
a segurança 
no trânsito 
o condutor 
pode ser 
a u t u a d o 
por dirigir 
sem os cuidados 
indispensáveis à segurança, 
infração leve que gera multa 
de R$ 88,38 e três pontos na 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH).

Detran alerta sobre cuidados 
com veículos nas comemorações 
da Copa do Mundo

Enfeitar veículo com bandeira do Brasil, buzinar de 
forma prolongada e dirigir depois de beber pode 

causar acidente e render multa

DIRIGIR SÓ COM UMA 
MÃO - Nada de dirigir com 
apenas uma das mãos para 
exibir a bandeira na outra. 
As duas mãos ao volante são 
importantes para manter o 
total controle sobre o veículo. 
A infração, nesse caso, é média 
com multa de R$ 130,16 e 
quatro pontos na CNH.

BUZINA CONSTAN-
TE - Buzinar sem parar pelas 
ruas como manifestação de 
comemoração também é 
infração e pode contribuir 
para acidentes ao estressar ou 
assustar pedestres e demais 
motoristas.  Usar a buzina 
prolongada e sucessivamente 
a qualquer pretexto ocasiona 
multa de R$ 88,38 e três pontos 
na habilitação.

BEBER E DIRIGIR – 
Muitos serão dispensados do 
trabalho na sexta-feira à 
tarde para assistir o jogo 
da Seleção Brasileira. A 

ocasião pode ser convidativa 
para reunir a galera num happy 
hour, mas não combina com 
direção se o condutor consu-
mir bebidas alcoólicas. A multa 
para quem é fl agrado ao volante 
depois de beber ou se recusa a 
fazer o teste do etilômetro é de 
R$ 2.934,70 e o motorista tem 
o direito de dirigir suspenso por 
12 meses.

ADESIVAGEM - Outra ati-
tude irregular é pintar ou ade-
sivar o veículo com motivos do 
Brasil ou da Copa do Mundo a 
ponto de alterar a cor em mais 
de 50% sem constar a mudança 
no documento do automóvel 
- infração grave por alteração 
de característica. A penalidade, 
nesse caso, é de multa de R$ 
195,23 e cinco pontos na Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH).

Moradores de 
Pindamonhangaba 
acostumados a pedir o botijão 
de gás de cozinha pelo telefone 
ou na passagem do caminhão 
de gás agora terão acesso 
a uma nova tecnologia. A 
novidade é o Superbotão, está 
sendo lançado na cidade por 
uma empresa do setor.

O dispositivo em formato 
de botão é um ímã de geladeira 
que se conecta à rede Wi-Fi 
da casa do cliente, gratuito 
para todos os consumidores. 
Ao apertá-lo, uma luz azul 
acende indicando que o pedido 
está sendo processado. Logo 
após, uma luz verde sinaliza 
que o pedido está a caminho e 
o consumidor recebe um SMS 
de confi rmação. A informação 
é transmitida com toda a 
segurança para a revenda mais 
próxima, que realiza a entrega 
de forma muito rápida.

“O lançamento do 
Superbotão faz parte de uma 
estratégia de investimentos 
em novas tecnologias 
que está alinhada com o 
novo posicionamento da 

companhia, a inovação”, 
explica Julio Cardoso, diretor 
de Negócios da Supergasbras.

A companhia aumentou 
no último ano 250% o seu 
investimento em inovação, 
buscando expandir suas 
vendas no mercado residencial 
de gás de cozinha no país. 
Foram investidos mais de R$ 
10 milhões para o lançamento 
do Superbotão e também de 
outras tecnologias em regiões 
estratégicas do país.

Milhares de botões estão 
sendo distribuídos pelo Vale 
do Paraíba. As revendas 
tiveram suas equipes 
treinadas e a logística 
adaptada para o atendimento. 
A solicitação pode ser feita, de 
forma gratuita, pelo site www.
superbotao.com.br ou pelo 
telefone 4003 3433.

A meta é que, em até 
dois anos, as revendedoras 
conectadas ao Superbotão 
realizem 50% de suas vendas 
através do dispositivo, em 
substituição aos pedidos por 
telefone e por outros canais 
digitais.

PINDA RECEBE 
TECNOLOGIA 
EXCLUSIVA PARA 
PEDIDOS DE 
BOTIJÃO DE GÁS

O dispositivo em 
formato de botão é 
um ímã de geladeira 
que se conecta à 
rede Wi-Fi da casa 
do cliente, gratuito 
para todos os 
consumidores.
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Festival de Esportes reúne diversas 
modalidades em ginásios da cidade

COLABOROU COM O TEXTO: BRUNA SILVA
***

 No mês de junho, a Semelp - Secretaria de 
Esportes e Lazer de Pindamonhangaba, pro-
moveu nos ginásios da cidade o Festival de 
Esportes, reunindo alunos de diversas moda-
lidades para mostrarem seu desempenho e esti-
mular a convivência grupal.

O evento, que foi dividido em duas etapas, 
teve início no dia 23 de junho e prosseguiu até o 
dia 30. As atividades do festival contaram com 
a participação dos alunos de minivôlei, basque-
te, atletismo, handebol, ginástica rítmica, ca-
poeira, taekwondo, entre outras modalidades.

A equipe Semelp relata que estas atividades 
são essenciais para que alunos e professores 
saiam das “zonas de conforto”, criando uma 
nova perspectiva fazendo com que haja pon-
tes entre o esporte o convívio social. Além de 
possibilitar que os alunos se encantem ainda 
mais pelas modalidades, sendo esta uma forma 
de incentivo para permanecerem nas aulas das 
escolas de esportes.

A gestora de atividades esportivas, Prisci-
la Mateus, relata que o festival preencheu as 
expectativas; apresentando aos pais e respon-
sáveis o que foi aprendido durante o primeiro 
semestre, além de proporcionar um ambiente 
agradável e diferente para os alunos.

“Quero agradecer imensamente o esforço 
e dedicação de cada um de vocês. Realmente, 
esses fi ns de semana foram sensacionais. Tive a 
oportunidade de presenciar os ginásios cheios 
de pais, tios, avós, nos festivais das Escolas de 
Esportes. Sem dúvidas, estamos atendendo e 
cumprindo nossa missão”, ressaltou o secretá-
rio de Esportes  Everton Chinaqui.
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Segundo o historiador 
José Luiz Pasin, o Vale 
do Paraíba foi uma das 

primeiras regiões a ser desbrava-
da e explorada pelos portugue-
ses, em busca de índios e metais 
preciosos. Ofi cialmente, a região 
começou a ser povoada a partir 
de 1628, quando Jaques Félix e 
seus fi lhos, Domingos e Belchior, 
receberam por concessão as ter-
ras compreendidas entre Pinda-
monhangaba e Tremembé.

Mas foi em 1636, quando Jac-
ques Félix foi autorizado a aden-
trar nos sertões que divisavam 
com as terras que lhe haviam 
sido concedidas, que foram da-
dos os primeiros passos favorá-
veis ao surgimento do mais im-
portante núcleo de povoamento 
do Vale: São Francisco das Cha-
gas de Taubaté. Erigida à Vila no 
dia 5 de dezembo de 1645.

Jacques Félix então conce-
deu ao capitão Domingos Luiz 
Leme, uma grande faixa de ter-
ra localizada rio Paraíba abaixo, 
dando origem à povoação de 
Santo Antonio de Guaratingue-
tá, elevada a vila no dia 13 de fe-
vereiro de 1651.

Depois, graças a Antonio 
Afonso, seus fi lhos e agregados, 
em 1652 começou a se formar a 
povoação de Nossa Senhora da 
Conceição de Jacareí. Elevada à 
vila em 22 de novembro de 1653.

Em 1666, com a edifi cação da 
capela de Santo Antonio, surgiu 
Paraibuna, entre o Vale e o Litoral. 
Em 1669, surge São Bom Jesus de 
Tremembé. A aldeia de São José 
da Paraíba, mais tarde São José 
dos Campos, foi fundada por volta 
de 1680 e elevada a vila em 1759.

PINDAMONHANGABA
Entre as sesmarias conce-

didas e transformadas em po-
voados, coube ao capitão João 
do Prado Martins – conforme o 
historiador Waldomiro Benedito 
de Abreu – “uma légua de terra 
à margem direita do rio Paraíba, 
na paragem denominada Pindá 
Monhangava”. Embora a sesma-
ria tenha sido concedida em 17 
de maio de 1649, de acordo com 
a carta de doação, João do Prado 
já tinha a posse das terras, com 
a família, agregados e escravos 
desde 22 de julho de 1643.

Sobre a data do estabeleci-
mento de João do Prado no ro-
cio da futura vila e cidade, José 
Lelis Nogueira, autor de Os Ali-
cerces de Pindamonhangaba, 
afi rma que “poderia ser consi-
derada como data da fundação, 
se ele alimentasse a intenção 
de formar um povoado, mas, ao 
contrário, fez na sesmaria rece-
bida apenas um sítio e morada”. 
No entanto, “fi el ao conceito de 
primeiro povoador e morador 
que abriu sítio e ergueu casa, 
pode o capitão João do Prado 
ser apontado como fundador 
ocasional”, complementa.

Em resenha elaborada por 
Waldomiro de Abreu e divulgada 
pelo Conselho Municipal de Cul-
tura em 1979, a história primiti-
va de Pindamonhangaba é resu-
mida com o seguinte conteúdo:

A partir do estabelecimento 
da família de João Prado Mar-
tins na paragem de Pindamo-
nhangaba, formou-se um bairro 
dependente de Taubaté, para 
onde foram afl uindo novos po-
voadores e moradores.

Entre 1689 e 1690, em data 
ainda ignorada, começa a fun-
cionar no bairro uma igreja, de 

Pindamonhangaba: Origem e Emancipação

porte pequeno, cujo orago é Nos-
sa Senhora do Bom Sucesso. Sua 
construção é devida ao padre 
João de Faria Fialho, provenien-
te de São Sebastião, no litoral 
paulista, onde nasceu, e depois 
morador na vila de Taubaté. Esse 
sacerdote do hábito de São Pedro 
se faz  vigário da igreja, à qual, de 
seu próprio bolso, põe dinheiro 
a juros no Rio de Janeiro, para 
que rendesse a êngrua anual de 
80$000 ao vigário que ali ser-
visse, à exceção dele. Tal dota-
ção é causa para que  moradores 
de Taubaté se mudassem para 
Pindamonhangaba ou viessem 
ser assistidos na nova freguesia, 
onde não tinham a obrigação de 
pagar o dízimo.

As autoridades taubateanas 
começaram a inquietar-se, en-
quanto em Pindamonhangaba, 
ia-se sedimentando espírito de 
separação, cada vez mais açula-
do pelo dito clérico, enriquecido 
nas lavras de Ouro Preto, que 
ajudou a fundar. No fi m do sé-
culo XVII, padre João de Faria 
Fialho passa a residir em Pinda-
monhangaba. O capitão Anto-
nio Bicudo Leme veio com seu 
fi lho Manoel da Costa Leme e 
outros moradores e passaram a 
interessar-se  pelo lugar. 

É assim que, conforme os 
cronistas, se inicia no segundo 
semestre de 1703, movimento 
pela criação da nova vila, o qual, 
após demorada luta no Conselho 
Utramarino, em Portugal, é co-
roado com a criação, pela rainha 
D. Catarina, da Vila Real de Nos-
sa Senhora do Bom Sucesso de 
Pindamonhangaba (Carta Régia 
de 10/7/1705). Nesse movimen-
to se destacam o  padre Faria e 
a poderosa família dos Lemes, 
além de  moradores do lugar.

Entre 1689 e 1690 a 1705 Pin-
damonhangaba foi Freguesia de 
Nossa Senhora do Bom Sucesso, 
criada pelo padre Faria Fialho, 
considerado com justiça o funda-
dor de Pindamonhangaba. Aliás, 
esta é a afi rmação de Pedro Ta-
ques e Azevedo Marques, e de 
historiadores de renome como 
Afonso d’E. Taunay, Basílio de 
Magalhães, Augusto de Lima 
Júnior, Diogo de Vasconcelos e 
Afonso Arinos de Melo Franco.

Aquela igreja de Nossa Senho-
ra do Bom Sucesso (a velha), que 
estava edifi cada na Praça Padre 
João de Faria Fialho (Largo do 
Quartel), cedeu seu orago para o 
novo templo, construído em 1707 
pelo mesmo sacerdote, onde hoje 
é a capela-mór da Matriz (San-
tuário Mariano e Diocesano), na 
“Deputado Claro Cesar”.

A igreja velha tomou o nome 
de São José em 1º de dezembro 
de 1727. O nome foi dado por D. 
Antônio de Guadalupe, 4º Bispo 
do Rio de Janeiro, em sua pas-
sagem pela vila. Esta autoridade 
eclesiástica ofereceu uma ima-
gem do santo à  igreja  “para que 
ela daí por diante assim se inti-
tulasse”. Essa igreja foi demo-
lida em 1840, sendo edifi cada 
outra, no Largo São José (Praça 
Barão do Rio Branco).

Pindamonhangaba 

no início do século XIX. 

Desenho  de Thomas 

Ender com lápis 

aquarelado (1817)

O coronel pindamonhangabense comandante da 
Força Pública do Estado de São Paulo na Revolução de 32, 
Júlio Marcondes Salgado, passa a tropa em revista

PINDA NA REVOLUÇÃO 
CONSTITUCIONALISTA

Pindamonhangaba, que sempre aten-
deu aos interesses da Pátria, também foi 
à luta em defesa da Constituinte. O 9 de 
julho de 1932, dia que marcou o início da 
Revolução Constitucionalista, também 
é data relembrada com orgulho pelos 
pindamonhangabenses.

A cidade, a exemplo de outros municí-
pios, enviou seus homens para o front e teve 
entre seus heróis o comandante da Força 
Pública, coronel Júlio Marcondes Salgado.

Segundo o professor Moacyr de Almei-
da (1920/2006): “Infelizmente, na tarde 
de 23 de julho, numa demonstração de 
armamentos em Santo Amaro, o estilhaço 
de uma granada que explodira acidental-
mente no tubo de um morteiro em experi-
ência, atingiu a carótida do coronel Júlio 
Salgado, causando-lhe morte instantâ-
nea”. Acrescenta o professor que o pinda-
monhangabense recebeu promoção “post 
mortem” ao posto imediato, transforman-
do-se no primeiro general dos paulistas 
(primeiro general da Polícia Militar, então 
Força Pública do Estado de São Paulo). 

Outras participações de pindamo-
nhangabenses são citadas pela escri-
tora Hilda Cesar Marcondes da Silva 
(1910/1992) em artigo publicado na 
Tribuna do Norte (edição 11/6/1982). 

Conta a escritora que o sargento da 
Força Pública, Estanislau Custódio esteve 
no Batalhão Bicudo Leme, que era cons-
tituído por homens de todas as classes 
sociais, independentemente de credo ou 
cor. O pindense Gastão Goulart esteve no 
comando da Legião Negra. As mulheres 
de Pinda organizavam cafés e até costura-
ram uma bandeira paulista para o bata-
lhão de índios aquartelado no município.

Que a Santa Casa transformou-se em 
Hospital do Sangue, tendo no corpo clínico 
os doutores: Antônio Pinheiro Júnior, Oscar 
Varela Homem de Mello, Octávio Campello 
de Souza, Capistrano e Manoel Inácio Ro-
meiro; e como enfermeiros e farmacêuticos: 
José Boueri, Italo Consetino e José Bartolo-
meu Barra. O estudante de Medicina Mário 
de Assis César e os sargentos Vasconcellos e 
Paiva também auxiliaram.

Que o monsenhor João José de Azeve-
do, na época vigário de Pinda, foi para 
a linha de frente como capelão. Entre 
os voluntários que foram para o front 
estavam também Mário Amadei, Geral-
do Gonçalves Salgado Pires, Preto Baia, 
designado como cozinheiro do coronel 
Euclides Figueiredo comandante da linha 
frente, setor norte. E também outro preto 
muito estimado na cidade, o Manecão, 
que era motorista dos irmãos Valentini e 
serviu como chofer dos militares.

E que era prefeito de Pinda, na época, 
o dr. Francisco Lessa Júnior e prefei-
to militar, nomeado pelo comando das 
Forças Constitucionalistas, o dr. Antônio 
Augusto de Barros Penteado, tendo como 
auxiliar o dr. Continentino Guimarães.

Obs.: Outros pindamonhanga-
benses também lutaram bravamen-
te pela Constituição, além destes 
citados neste artigo segundo pesqui-
sa em escritos da romancista Hilda 
Marcondes e do professor Moacyr 
de Almeida. Lembramos que a 
Revolução de 1932 já foi assunto de 
nossa página dedicada a história 
de Pindamonhangaba, edições de 
7/7/2006; 8/7/2008 e 13/7/2007.
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