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Divulgação

Desﬁle cívico-militar em celebração à Independência do Brasil terá saída na praça Sete de Setembro

Pinda: desﬁle de 7 de
setembro tem novo local
O desﬁle cívico-militar em
celebração à Independência
do Brasil, neste ano, será realizado em novo local: com saída da praça Sete de Setembro
passando pela avenida Albuquerque Lins. A deﬁnição partiu da comissão organizadora
do desﬁle, com aprovação dos
participantes militares, em
reunião na terça-feira (14), na
sede do Departamento de Cultura.
A mudança segue a proposta da administração municipal
de retirar os eventos de grande
porte que travam a entrada da
cidade, como já ocorreu com o
carnaval. De acordo com a prefeitura, o desﬁle terá os mesmos 500 metros de percurso
que havia na avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso.
Em Moreira César, o desﬁle
será realizado no dia 6 de setembro, no mesmo local: avenida das Margaridas, no Vale
das Acácias.
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Pindamonhangaba receberá,
pelo segundo ano consecutivo, o
“Festival Beer + Food”. O evento gastronômico acontecerá
neste sábado (18) e também no
domingo (19), às 12 horas, no

Paineiras Country Club e terá
variedades de cervejas e pratos
artesanais.
De acordo com a organização
do evento, o cardápio de degustação incluirá opções de bebida,

hambúrgueres, carnes exóticas e
doces. Parte da renda arrecadada
no evento será doada à Associação Brasileira de Pacientes de
Esclerose Sistêmica (Abrapes).
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Editorial

Divulgação

Valorizando a arte
e o aprendizado

C

om o intuito de “demonstrar a versatilidade e
a aprendizagem, comprovando que o ato de
desenhar não tem relação com o dom, mas sim
com a prática e a vontade de aprender do aluno”, os
trabalhos feitos na “Oﬁcina de Desenho” da biblioteca
do Araretama ﬁcarão expostos no saguão da Prefeitura de Pindamonhangaba este mês. A mostra terá
início nesta sexta-feira (17) e segue em exibição até o
dia 31 de agosto.
O projeto faz parte das “Oﬁcinas Culturais” do
Departamento Municipal de Cultura e recebe alunos a
partir dos sete anos de idade.
Os desenhos vão desde riscos abstratos e geométricos até ﬁgurativos como personagens, casas e paisagem, entre outros; e trabalham com diversas técnicas
e materiais de desenho e das artes plásticas.
A outra boa notícia é que o curso é gratuito e ainda
tem vagas na biblioteca do Araretama.
Se você pretende “começar do zero” ou apenas se
aperfeiçoar, esta pode ser uma ótima oportunidade!

Eu indico:
A indicação desta semana é o livro
“O melhor das comédias da vida
privada”, de Luiz Fernando Veríssimo
Generoso, irônico,
cúmplice – Veríssimo sabe
como ninguém transformar
em riso as sutis tiranias,
as inﬁdelidades, as paixões fulminantes, os ódios
mortais. Em “O Melhor das
Comédias da Vida Privada”
o escritor gaúcho escolheu
suas histórias preferidas
do livro que se tornou um
clássico do humor brasileiro nos anos 90, numa seleção imperdível que inclui
35 novas crônicas, inéditas
em livro.
Da crítica política,
passando pela comédia de
costumes, até a radiograﬁa dos relacionamentos
amorosos, este volume reúne histórias engraçadas,
delicadas e confessionais
que revelam nossas pequenas e grandes tragédias
cotidianas. Os amigos do
penúltimo chope, a casa
na serra, o lixo da vizinha,
praia, férias. Um delicioso
retrato da grande família
brasileira, de sunga, pijama ou smoking, na corda
bamba de todo dia.
Aqui estão personagens
que já se tornaram antológicos, como o marido
do Dr. Pompeu, o Mendocinha, a mulher do Silva,
as noivas do Grajaú, a
Regininha. Com vivacidade
e ironia, Veríssimo decifra

nossas comédias privadas,
percorrendo o território lúbrico e impreciso da classe
média, lugar de desejos
bizarros e secretos.
Escrevendo todos os
dias, em colunas publicadas nos maiores jornais
brasileiros, Luis Fernando
Veríssimo aprimorou o
texto e o olhar, transformando-se num dos autores
mais admirados do País.
Esse livro é um clássico
do humor brasileiro. Pai,
mãe, cunhado, o Maneco,
a Regininha-ah, a Regininha...-, os amigos do
penúltimo chope, grande
família brasileira, de sunga,
pijama ou smoking, na
corda bamba de todo dia.
Vale a pena conferir,
você vai rir como nunca.

Este livro faz parte do acervo das seguintes Bibliotecas: Biblioteca Vereador Rômulo Campos D’Arace (Bosque)
– 3645-1701/3643-2399. Biblioteca do Araretama – 3543-4501
Para fazer o cadastro é necessário: 2 fotos 3x4/ RG/ Comprovante de residência.

Fundação Dr. João Romeiro
- EXPEDIENTE Tribuna do Norte

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980
- Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José
Ramos Mello (Gaúcho)
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E JORNALISTA RESPONSÁVEL:
Jucélia Batista Ferreira MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE:
Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS:
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel. (12) 3644-2077 - CEP
12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL:
RGD-Comunicação S/C Ltda - Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana
- CEP 02036-022 - São Paulo/SP - Tel./Fax: (11) 2971-1000 - (E-mail:
rgdribas@uol.com.br) IMPRESSÃO:
S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

www.jornaltribunadonorte.net
contato@tribunadonorte.net

O evento solidário acontecerá na tarde da próxima terça-feira (21) no Paineiras Country Club

Bingo beneﬁcente auxilia
Lar São Judas Tadeu
COLABOROU COM O
TEXTO: DAYANE GOMES

Com o objetivo
de obter ajuda
ﬁnanceira, o Lar
São Judas Tadeu
realizará “bingo
ﬁlantrópico” na
terça-feira (21), às
14 horas. O evento acontecerá no
Paineiras Country
Club, que ﬁca na
rodovia Amador
Bueno da Veiga,

2.009 – Socorro.
Para participar
serão cobrados
R$ 12.
A verba arrecadada será revertida em doação
para a instituição
que presta assistência e amparo a
crianças e adolescentes da cidade
e de outros municípios do Vale do
Paraíba.

Nossa Terra

PROJETO: “CARTA DO LEITOR”
Olá jornal Tribuna do Norte!
Me chamo Nahany Kathleen, estudo na Escola
Professor Augusto Cesar Ribeiro, no 4º ano B, com
a professora Elaine Monteiro. Li no jornal sobre o
“Eclipse Lunar” que ocorreu há poucos dias. Para
mim foi bastante interessante ler a respeito, pois
ﬁquei sabendo um pouco mais do que já aprendi
na escola este ano. Aqui na nossa escola, todos nós
participamos da “OBA” (Olimpíadas Brasileira de
Astronomia). Fizemos várias atividades e pesquisas,
inclusive sobre o fenômeno do eclipse.
Parabéns a todos vocês do jornal que está sempre
trazendo informação e conhecimento!
Abraços,
Nahany Kathleen Silva de Moura
Pindamonhangaba, 14/8/2018

NOSSA GENTE

Juraci de Faria - escritora, poetisa e membro da APL - Academia Pindamonhangabense de Letras

S

empre tive uma fascinação enorme por
jornais. Por isso, assim que chegamos a Pindamonhangaba (2009),
fui à banca do Largo São
José indagar sobre a existência do jornal local. A
“Tribuna do Norte” estava
ao lado da “Folha de São
Paulo” e do “Estadão”.
Seu Romão, o proprietário, deu-me as primeiras
informações sobre o periódico, naquela época,
bissemanal. Fizemos um
acordo de ele guardar os
exemplares para mim e,
religiosamente, às terças e
sextas-feiras, ia buscá-los.
As notícias veiculadas
na Tribuna do Norte apresentavam-me a “Cidade
Princesa”, os eventos artísticos, esportivos, culturais e, de modo especial, a
história de Pindamonhangaba. A coluna “Páginas de
História: crônicas de uma
cidade princesa ”abriramme portas e janelas dos
palacetes e casarões dos
barões do café que aqui se
estabeleceram, apresentaram-me uma seleta literatura de poetas e escritores
pindamonhangabenses e,
também, curiosidades veiculadas na própria Tribuna ou em extintos jornais
locais.
Inicialmente, os recortes dessas crônicas ganharam uma gaveta do meu
arquivo; com o tempo,
foram guardados em diversas pastas e, por ﬁm,
tornaram-se um valioso
acervo de minha bibliote-

AS PÁGINAS DE HISTÓRIA DE
ALTAIR FERNANDES: CRÔNICAS
DE UMA CIDADE PRINCESA
ca. Altair Fernandes, o autor dos artigos de minha
preciosa hemeroteca, só
fui conhecer pessoalmente em 2012, na Academia
Pindamonhangabense de
Letras. Poetas que somos,
apaixonados pela história de Pindamonhangaba, tornamo-nos grandes
amigos.
Jornalista da Tribuna
do Norte desde 1986, Altair frequentemente redigia artigos sobre a história de Pindamonhangaba,
entretanto, a reunião de-

les numa coluna semanal
de página inteira colorida
deu-se no ano do Tricentenário de Pindamonhangaba (2005) e permanece
até nossos dias, atualmente veiculada às quintasfeiras.
O valor de seu trabalho em prol da memória e
da história da sua cidade
natal, lhe valeram o notório reconhecimento do
Instituto de Estudos Valeparaibanos com a entrega da Distinção Cultural
“Paulo Camilher Floren-

Recebendo a Distinção Cultural “Paulo Camilher
Florençano” (2009), das mãos do professor Nelson
Pesciotta, na época presidente do IEV-Instituto de
Estudos Valeparaibanos

çano” (2009), a outorga
da Câmara Municipal de
Pindamonhangaba com
a 1ª Comenda de Mérito “Athayde Marcondes”
(2013) e, também Cartão
de Prata da APL-Academia Pindamonhangabense de Letras (2013).
Altair Fernandes pensa
em publicar uma seleção
de suas crônicas e escrever
a história da Tribuna do
Norte, órgão nascido nos
tempos imperiais (1882);
em antiguidade é o primeiro periódico do interior paulista e de todos os
outros estados; o segundo
do Estado de São Paulo e o
sexto do Brasil, dados que
corroboram para enfatizar
a Tribuna do Norte como
patrimônio histórico de
Pindamonhangaba e da
imprensa de nosso país!
Ao imaginar seus livros
nas estantes das escolas
e bibliotecas brasileiras,
confesso que uma alegria
indescritível invade meu
campo de sonhos e, eu,
assim como muitos leitores da Tribuna do Norte,
antevejo a obra de Altair
Fernandes como um frondoso carvalho (árvore do
gênero Quercus, que em
celta signiﬁca quer + kuez
“árvore nobre”), de folhas
verde-azuladas, onde os
pássaros constroem seus
ninhos e, crianças e jovens, adultos e velhos,
sentam-se à sua sombra
para aprender e ensinar,
uns aos outros, as histórias de nossa terra e de
nossa gente.
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Desfile de 7 de Setembro será realizado em novo local
O desfile cívico-militar
em comemoração à Independência do Brasil, neste ano, será realizado em
novo local: com saída da
Praça Sete de Setembro,
pela avenida Albuquerque Lins. A definição foi
realizada pela comissão
organizadora do desfile,
com aprovação dos participantes militares, em
reunião na terça-feira
(14), na sede do Departamento de Cultura.
A mudança segue a
proposta da administração municipal de retirar
os eventos de grande porte que travam a entrada
da cidade, como já ocorreu com o carnaval.
Na ocasião da inau-

guração da Praça Sete de
Setembro já havia sido
levantada essa ideia em
alusão ao nome da praça.
O desfile terá os mesmos
500 metros de percurso que havia na avenida
Nossa Senhora do Bom
Sucesso, com término
próximo ao prédio da
Vivo.
Outra inovação para
este ano será o horário
do evento. O hasteamento da bandeira, realizado
tradicionalmente no obelisco da praça Monsenhor
Marcondes, será às 8h30,
devido à proximidade do
local do desfile, que começa às 9h30.
Em Moreira César, o
desfile será realizado no

dia 6 de setembro, no
mesmo local: avenida
das Margaridas, no Vale
das Acácias, a partir das
8h30.
As instituições interessadas em participar
dos desfiles tanto em Moreira quanto no centro
de Pinda já podem fazer
sua inscrição no Departamento de Cultura, que
fica no Palacete 10 de Julho, rua Deputado Claro
César, 33, centro. Informações podem ser obtidas diretamente no local
ou pelo telefone 36421080.
No ano passado, o desfile cívico-militar contou
com a participação de 17
instituições em

Divulgação

Comissão organizadora deﬁne praça 7 de Setembro como local de saída do desﬁle

Museu acolhe projeto social “Arte Encanto Terapia”
Divulgação

Objetivo da oﬁcina é ensinar artesanato para portadores de deﬁciência

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
A Prefeitura de Pindamonhangaba em parceria
com o Fundo Social de
Solidariedade promove,
desde o mês de maio, o
projeto “Arte Encanto
Terapia”, no museu da
cidade. A iniciativa tem
como objetivo ensinar artesanato para portadores
de deficiência.
De acordo com informações dos organizadores, as aulas de artesanato
ocorrem semanalmente,
às terças-feiras, das 9 às
10h30, no Museu Histórico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina. As ativida-

des para aprendizado
são: crochê, bordado, tricô, posteriormente serão
adicionadas as oficinas
de pintura – em quadro,
vidro e tecido – e patch
aplique.
As aulas da oficina são
ministradas voluntariamente pelos artesãos da
loja Arte Encanto, projeto desenvolvido e mantido pelo Fundo Social de
Solidariedade de Pindamonhangaba. Para o deslocamento até o museu,
a prefeitura oferece o
transporte para os participantes do projeto.
A presidente do Fundo
Social de Solidariedade,

Cláudia Domingues, destaca que o projeto possui
viés de terapia e também
um método de geração
de renda. “Esses alunos
são muito especiais. A
renovação da autoestima, valorização e, principalmente, o sorriso no
rosto dos nossos alunos
vale todo nosso trabalho
e dedicação”, garantiu.
“Agradecemos muito pelo
trabalho voluntário dos
artesãos da loja Arte Encanto. Com esse conhecimento, os alunos terão
uma oportunidade de geração de renda que será
muito importante para
suas vidas”.

“Conferência Jovem Batista 2018”
acontece em Pindamonhangaba

Galeria da Francisco
Lessa Júnior recebe obra
de reparo e manutenção

Encontro evangélico reunirá atividades especiais para
grupo juvenil do Vale do Paraíba

COLABOROU COM O TEXTO:
BRUNA SILVA
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria Municipal de
Serviços Públicos, através
do setor de drenagem, realizou uma ação de reparo
e manutenção no ramal
principal da rede coletora
de águas pluviais do Lessa, na última terça-feira
(14).
“Foi realizada também a limpeza de ponto
de vistoria e substituição
do fundo de uma caixa”,
comenta o servidor Thiago Gonçalves. O ponto
de vistoria é integrante
fundamental de uma galeria e tem como função

COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
Pindamonhangaba
será sede da “Conferência Jovem Batista 2018”,
organizada pela Primeira
Igreja Evangélica Batista em Pindamonhangaba
(Pieb Pinda), através do
Ministério de Juventude
“Juntos Somos Mais Fortes – Jusmaf”. O evento
tem como público-alvo os
jovens do Vale do Paraíba
e acontecerá no sábado

(18) e domingo (19).
Com o tema “Transformais”, o congresso embalará o “Mês dos Jovens
e Adolescentes Batistas”
com uma série de atividades reﬂexivas, palestras,
louvores, momentos de
comunhão e ações especiais. No primeiro dia, a
programação começará
às 19 horas e haverá um
“Jantar de Gala” ao custo
de R$ 10 por pessoa. Já
no segundo dia, o evento

ocorrerá em dois períodos: a partir das 9 horas e,
depois, às 19h30.
Entre os preletores, estarão presentes o Ir. Darcy
de Oliveira Gusmão, coaching e membro da Pieb
Pinda; o Ir. Júnior Santos,
bacharel em Teologia pela
Fundação
Universitária
Vida Cristã (Funvic), diretor do Instituto Cristão
de Formação Ministerial
(ICFM) e membro da Primeira Igreja Batista em
Divulgação

O público-alvo do evento são membros e não membros da comunidade evangélica

Moreira César; e o pastor
Daniel Saad, palestrante
para jovens e adolescentes no Vale do Paraíba e
membro da Igreja Batista
Palavra Viva, de Taubaté.
Além disso, a “Conferência
Jovem Batista 2018” terá a
participação da Banda de
Jovens da Assembleia de
Deus, do Grupo de Louvor da Juventude e do Ministério de Teatro da Pieb
Pinda.
Podem participar do
congresso jovens solteiros e casados de 18 até 40
anos de idade, membros e
não membros da comunidade evangélica. Todos os
interessados devem conﬁrmar presença com antecedência por um dos telefones: (12) 99124-1637,
(12) 99174-7530 e (12)
99160-8527. Lembrando
que, Primeira Igreja Evangélica Batista em Pindamonhangaba está situada
na travessa Marquês do
Herval, 96 - centro (em
frente ao estacionamento
do Banco Itaú e próxima à
Praça do Cruzeiro).

a inspeção, além de ser o
canal que possibilita a manutenção da rede de águas
pluviais.
Segundo a Secretaria
Municipal de Serviços Públicos, o problema acarretava em transtorno para
os moradores da localidade que no período chuvoso sofriam com inﬁltrações em suas residências,
além de ocasionar alagamentos.
Todos os serviços realizados pela Secretaria
Municipal de Serviços Públicos possuem ordem de
serviço e recebem acompanhamento técnico antes, durante e depois da
execução da ação.
Divulgação

Foco da ação da Prefeitura foi a rede
coletora de águas pluviais

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
Executada:
Carlos
Pintoda(s)
de Gouvea
determinada
a Gabriel
CITAÇÃO
mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
Documentos
da Executada:
CPF:
CITADAS(S)
de seu inteiro
teor417.523.768-20
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
Execução
Fiscalna(s)
nº: 1501057-46.2016.8.26.0445
apontado(s)
C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
Classe
– Assunto:
Execução
Fiscal -advocatícios,
Dívida Ativacustas e despesas judiciais, ou garantir a execução
correção
monetária
e honorários
Data
Inscrição:
05/01/2014
nada
forma
do disposto
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
Nº da
Inscrição
nodo
Registro
para
satisfação
débito. da Dívida Ativa: 4260374
Valor da Dívida: R$ 934,31

Executada: Carlos Gabriel Pinto de Gouvea
NADA
MAIS. Dado
e passado nesta
cidade
de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
Documentos
da Executada:
CPF:
417.523.768-20
Execução Fiscal nº: 1501057-46.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:
05/01/2014
DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
Nº da InscriçãoCONFORME
no Registro daIMPRESSÃO
Dívida Ativa:À4260374
MARGEM DIREITA
Valor da Dívida: R$ 934,31
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

fls. 25

fls. 25

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
1501206-76.2015.8.26.0445
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

Execução Fiscal - Dívida Ativa
Prefeitura
Municipal
Pindamonhangaba
EDITAL
DEdeCITAÇÃO
DAS EMPRESAS
S.a.f. Silva Lanches

Processo Digital nº:
1501206-76.2015.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL
DE CITAÇÃO, S.a.f.
COMSilva
PRAZO
DE 30 DIAS.
Executado:
Lanches

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.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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
O(A)
MM. Juiz(a)
de Direito
da SEF - Setora(s)
de Execuções
Fiscais,
do Foro de
Juízo
e respectivo
Cartório,
processa(m)-se
Execução(ões)
Fiscal(is)
quePindamonhangaba,
lhe(s) move
Estado Municipal
de São Paulo,
Claudia Aparecida
Araujo,de
na dívidas
forma daprovenientes
Lei, etc.
Prefeitura
de Dr(a).
Pindamonhangaba,
para de
cobrança
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,
FAZ monetária
SABER aos
que virem advocatícios,
ou tomarem conhecimento
do presente
de CITAÇÃO
DA(S)
correção
e honorários
custas e despesas
judiciais,edital
ou garantir
a execução
EMPRESA(S)
ABAIXO
RELACIONADA(S),
expedido
com
prazo
de 30 diasbens
úteis,
que, por este
na forma
do disposto
no artigo
9º da Lei 6.830/80, sob
pena de
serem
penhorados
suficientes
paraJuízo
satisfação
do débito.Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
e respectivo

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

Executada: S.a.f. Silva Lanches
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
Documentos da Executada: CNPJ: 00.331.535/0001-45
CITADAS(S)
de 1501206-76.2015.8.26.0445
seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
Execução
Fiscal nº:
apontado(s)
na(s)
C.D.A.,Fiscal
acrescido(s)
dos
encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
Classe
– Assunto:
Execução
- Dívida
Ativa
Datacorreção
da Inscrição:
02/01/2012
monetária
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
Nº da
Inscrição
no
Registro
da
Dívida
Ativa:
3621002
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
Valor da Dívida: R$ 1512,33

para satisfação do débito.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.

Executada: S.a.f. Silva Lanches
Documentos da Executada: CNPJ: 00.331.535/0001-45

Execução Fiscal
nº: 1501206-76.2015.8.26.0445
DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME
IMPRESSÃO
À MARGEM DIREITA
Classe – Assunto:
Execução Fiscal
- Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/01/2012
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3621002
Valor da Dívida: R$ 1512,33

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 04/06/2018 às 15:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1501206-76.2015.8.26.0445 e código 3DC83BA.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 04/06/2018 às 15:44 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1501206-76.2015.8.26.0445 e código 3DC83BA.

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

Processo Digital nº:
1501230-70.2016.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução
- Dívida
Ativa
EDITAL
DE CITAÇÃO,
COMFiscal
PRAZO
DE 30
DIAS.
Exeqüente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado:
J.p.s. Empreendimentos Imobiliários Ltda.
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.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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
O(A) MM.Municipal
Juiz(a) de de
Direito
da SEF - Setor de
Execuções
do Foro
de Pindamonhangaba,
Prefeitura
Pindamonhangaba,
para
cobrançaFiscais,
de dívidas
provenientes
de Dívida
Ativa.
a(s) Claudia
executada(s)
relacionada(s)
emforma
lugardaincerto
Estado Encontrando-se
de São Paulo, Dr(a).
Aparecida
de Araujo, na
Lei, etc.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
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
EMPRESA(S)
ABAIXO
para
satisfação do
débito. 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)
Executada:
J.p.s. Empreendimentos
Imobiliários
Ltda. em lugar incerto e não sabido, foi
Documentos
00.981.064/0001-10
determinada da
a Executada:
CITAÇÃO CNPJ:
da(s) mesma(s),
por edital, por intermédio do qual FICA(M)
Execução
Fiscal
CITADAS(S)
denº:
seu1501230-70.2016.8.26.0445
inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
Classe
– Assunto:
Execução
Fiscal - Dívida
Ativa legais nela(s) especificados, juros de mora,
apontado(s)
na(s) C.D.A.,
acrescido(s)
dos encargos
Data da Inscrição: 04/01/2013
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4212354
na forma
do disposto
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
Valor
da Dívida:
R$ 1110,75
para satisfação do débito.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.

Executada: J.p.s. Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Documentos da Executada: CNPJ: 00.981.064/0001-10
Execução
Fiscal nº:
1501230-70.2016.8.26.0445
DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
IMPRESSÃO
À MARGEM DIREITA
Classe – Assunto: CONFORME
Execução Fiscal
- Dívida Ativa
Data da Inscrição: 04/01/2013
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4212354
Valor da Dívida: R$ 1110,75
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
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
TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
FORO DEFone:
PINDAMONHANGABA
12401-900,
(12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
pindasef@tjsp.jus.br
Horário
de AtendimentoEduardo
ao Público:
das 12h30min
Praça Desembargador
de Campos
Maia, 99,às19h00min
., Centro - CEP

Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

fls. 17

12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501232-40.2016.8.26.0445
Execução Fiscal - Dívida Ativa
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Araguaia Construtora Brasileira de Rodovias S.a.

Processo Digital nº:
1501232-40.2016.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado:
Araguaia Construtora Brasileira de Rodovias S.a.
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.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Estado
de São Paulo,
Dr(a). Claudia
Aparecida
de Araujo,
na formaFiscal(is)
da Lei, etc.
Juízo
e respectivo
Cartório,
processa(m)-se
a(s)
Execução(ões)
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
teor ou
para,
no prazo
de 05 (cinco)
úteis,edital
pagar(em)
o(s) débito(s)
FAZ SABER
aos inteiro
que virem
tomarem
conhecimento
dodias
presente
de CITAÇÃO
DA(S)
apontado(s)
na(s) ABAIXO
C.D.A., acrescido(s)
dos encargos
legais com
nela(s)
especificados,
jurosque,
de mora,
EMPRESA(S)
RELACIONADA(S),
expedido
prazo
de 30 dias úteis,
por este
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
Prefeitura
para
satisfaçãoMunicipal
do débito.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 seuConstrutora
inteiro teor para,
no prazo
de 05 (cinco)
Executada:
Araguaia
Brasileira
de Rodovias
S.a.dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
Documentos
Executada:
59.603.134/0001-40
apontado(s)dana(s)
C.D.A., CNPJ:
acrescido(s)
dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
Execução
nº: 1501232-40.2016.8.26.0445
correçãoFiscal
monetária
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
Classe
– Assunto:
Execução
Fiscal
- Dívida
Ativa sob pena de serem penhorados bens suficientes
na forma
do disposto
no artigo
9º da
Lei 6.830/80,
Data da Inscrição: 02/01/2012
para satisfação do débito.

Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 2037
Valor da Dívida: R$ 835,01

Executada: Araguaia Construtora Brasileira de Rodovias S.a.

NADA
MAIS. Dado
e passado nesta
cidade
de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
Documentos
da Executada:
CNPJ:
59.603.134/0001-40

Execução Fiscal nº: 1501232-40.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
Data da Inscrição:
02/01/2012
CONFORME
MARGEM DIREITA
Nº da Inscrição no
Registro daIMPRESSÃO
Dívida Ativa: À
2037
Valor da Dívida: R$ 835,01
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
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
TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEF COMARCA
- SETOR DEDE
EXECUÇÕES
FISCAIS
PINDAMONHANGABA
PraçaFORO
Desembargador
Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
DE PINDAMONHANGABA
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
pindasef@tjsp.jus.br
PraçadeDesembargador
Eduardo
de das
Campos
Maia, 99,
., Centro - CEP
Horário
Atendimento ao
Público:
12h30min
às19h00min

12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

1501492-20.2016.8.26.0445
Execução Fiscal - Dívida
Ativa
EDITAL
DE CITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Marcelo Massao Suzuki e outro

Processo Digital nº:
1501492-20.2016.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado:
Marcelo Massao Suzuki 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.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

MM.aos
Juiz(a)
de Direito
da SEF - conhecimento
Setor de Execuções
Fiscais,edital
do Foro
Pindamonhangaba,
FAZO(A)
SABER
que virem
ou tomarem
do presente
de de
CITAÇÃO
DOS
EXECUTADOS
ABAIXO
RELACIONADA(S),
expedido
comnaprazo
Estado de São
Paulo, Dr(a).
Claudia Aparecida
de Araujo,
formadeda30
Lei,dias
etc.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)
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DOS
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
EXECUTADOS
ABAIXO
RELACIONADA(S),
expedido
comespecificados,
prazo de 30 juros
dias úteis,
que, por
apontado(s)
na(s) C.D.A.,
acrescido(s)
dos encargos legais
nela(s)
de mora,
este monetária
Juízo e respectivo
Cartório,
processa(m)-se
Execução(ões)
Fiscal(is)
lhe(s) move
correção
e honorários
advocatícios,
custas e a(s)
despesas
judiciais, ou
garantirque
a execução
Prefeitura
Municipal
de Pindamonhangaba,
cobrança
de dívidas
provenientes
de Dívida
na forma
do disposto
no artigo
9º da Lei 6.830/80, para
sob pena
de serem
penhorados
bens suficientes
para Ativa.
satisfação
do débito.
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)
Executada:
Ricardo
Suzuki e Marcelo
Massaolegais
Suzuki
apontado(s)
na(s)Massachi
C.D.A., acrescido(s)
dos encargos
nela(s) especificados, juros de mora,
Documentos da Executada: CPF: 098.417.908-90, CPF: 159.479.068-05
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
Execução Fiscal nº: 1501492-20.2016.8.26.0445
na
forma
do
disposto
no
artigo
9º
da
Lei
6.830/80,
sob
pena
de
serem penhorados bens suficientes
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
satisfação do
débito.
Datapara
da Inscrição:
08/01/2015
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4267239
Valor da Dívida: R$ 879,94

Executada: Ricardo Massachi Suzuki e Marcelo Massao Suzuki
Documentos da Executada: CPF: 098.417.908-90, CPF: 159.479.068-05
NADA
MAIS. Dado
passado
nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
Execução
Fiscalenº:
1501492-20.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 08/01/2015
DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
Nº da Inscrição
no Registro
da Dívida Ativa: 4267239
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
Valor da Dívida: R$ 879,94
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE PINDAMONHANGABA
EE. Dr Alfredo Pujol
Licitação de Cantina Escolar
A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da EE Dr. Alfredo Pujol situada
na Rua Barão Homem de Mello, nº 63 - Centro, em Pindamonhangaba, torna pública a
Abertura do Processo de Licitação para a administração dos serviços da Cantina Escolar
da referida Escola e comunica aos interessados que as instruções deverão ser retiradas
no endereço acima, no período de 15/08/2018 a 22/08/2018 no horário das 9 às 16
horas, mediante a comprovação do recolhimento de R$ 51,40 (cinquenta e um reais e
quarenta centavos), correspondente a 2 (duas) UFESP`s, em nome da APM junto ao
Banco do Brasil, agência nº 6536-6, conta corrente nº 40007-6, sem devolução.
As propostas deverão ser encaminhadas em envelopes lacrados para o mesmo local
até o dia 30/08/2018 às 15 horas. A abertura dos envelopes contendo as propostas
será realizada em sessão pública no dia 03/09/2018 às 15 horas, nas dependências
da escola, pela Comissão Julgadora designada pelo Diretor Executivo da APM.
Valor mínimo mensal: R$ 1.250,00
Pindamonhangaba, 08 de agosto de 2018
Malco Rodrigo de Oliveira Santos
Diretor Executivo da APM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA “ASSOCIAÇÃO
DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA”
Ficam convocados todos os associados interessados para participarem da ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL
LAGUNA ”, a ser realizada no dia 04 de setembro DE 2018, com início às 19:00 horas, em primeira
convocação, com a metade dos associados ou 19:30 horas, em segunda convocação, com qualquer
número dos associados do Loteamento “RESIDENCIAL E COMERCIAL LAGUNA”, a ser realizada
no seguinte endereço: Rua Primavera nº 5, loteamento “Residencial e Comercial Laguna”, bairro
Ipiranga – Pindamonhangaba – SP, a ﬁm de deliberarem sobre os seguintes assuntos:
- Prestação de contas do ano 2017;
- Discussão sobre itens de Segurança, tais como: Aquisição de Câmeras, construção de calçadas
em alguns pontos, instalação de redutores de velocidade para veículos/ placas de sinalização e
dedetização do residencial.
- Regularização das normas para utilização do clube;
- Discussão sobre a possibilidade de aquisição de aparelhos de exercícios físicos para Academia;
- Comunicação da renúncia de tesoureiro e de membro do conselho ﬁscal e ocupação dos cargos
vagos;
- Aprovação da ata da reunião ocorrida em 21de junho de 2018.
- Apresentação do orçamento do sistema de câmeras de monitoramento.
- Outros assuntos de interesse geral.
OBS: O associado que se ﬁzer representar por procuração, a mesma deve estar com ﬁrma
reconhecida, limitado o número máximo de uma procuração por mandatário, conforme determina a
Cláusula IX – item 1.6 do Estatuto da Associação.
Pindamonhangaba, 15 de Agosto de 2018.
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL LAGUNA
Edson Casagrande Vilela- Presidente

pindasef@tjsp.jus.br
HorárioEDITAL
de Atendimento
ao Público: das 12h30min às19h00min
DE CITAÇÃO

Processo Digital nº:
1501501-79.2016.8.26.0445
EDITAL DE CITAÇÃO
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Processo Digital nº:
1501501-79.2016.8.26.0445
Executado:
Lourdes Rodrigues de Souza

Execução Fiscal - Dívida Ativa
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Lourdes Rodrigues de Souza

Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

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,
EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,

de aos
São que
Paulo,
Dr(a).
de Araujo,
na forma
da Lei,
etc.
FAZEstado
SABER
virem
ou Claudia
tomaremAparecida
conhecimento
do presente
edital
de CITAÇÃO
DA(S)
EXECUTADA 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
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
EXECUTADA
RELACIONADA(S),
comúteis,
prazo
de 30 dias
que, por
CITADAS(S)
de seuABAIXO
inteiro teor
para, no prazo de 05 expedido
(cinco) dias
pagar(em)
o(s)úteis,
débito(s)
este Juízo
e respectivo
Cartório, processa(m)-se
a(s) Execução(ões)
Fiscal(is)
quedelhe(s)
apontado(s)
na(s)
C.D.A., acrescido(s)
dos encargos legais
nela(s) especificados,
juros
mora,move
Prefeitura
Municipal
de Pindamonhangaba,
parae despesas
cobrança judiciais,
de dívidas
de Dívida
correção
monetária
e honorários
advocatícios, custas
ou provenientes
garantir a execução
Ativa.
executada(s)
relacionada(s)
em lugar
incertobens
e não
sabido, foi
na forma
do Encontrando-se
disposto no artigoa(s)
9º da
Lei 6.830/80,
sob pena de serem
penhorados
suficientes
para determinada
satisfação do débito.
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,

Executada: Lourdes Rodrigues de Souza
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
Documentos da Executada: CPF: 581.352.608-06
na forma
do disposto
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
Execução
Fiscal
nº: 1501501-79.2016.8.26.0445
para
satisfaçãoExecução
do débito.Fiscal - Dívida Ativa
Classe
– Assunto:
Data da Inscrição: 02/01/2012
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 5731
Valor
da Dívida:Lourdes
R$ 1130,87
Executada:
Rodrigues de Souza

Documentos da Executada: CPF: 581.352.608-06
Execução Fiscal nº: 1501501-79.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/01/2012
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 5731
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
Valor da Dívida: R$ 1130,87

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
fls. 22

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 04/06/2018 às 15:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1501501-79.2016.8.26.0445 e código 3DC8421.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 04/06/2018 às 15:41 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1501501-79.2016.8.26.0445 e código 3DC8421.

FAZEDITAL
SABERDE
aosCITAÇÃO,
que virem ou
tomarem
conhecimento
do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
COM
PRAZO
DE 30 DIAS.
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
Pindamonhangaba,
para
dívidasdoprovenientes
de Dívida
O(A) MM.
Juiz(a) de
de Direito
da SEF - Setor
de cobrança
ExecuçõesdeFiscais,
Foro de Pindamonhangaba,
Ativa.
Encontrando-se
relacionada(s)
emnalugar
Estado
de São Paulo, a(s)
Dr(a).executada(s)
Claudia Aparecida
de Araujo,
formaincerto
da Lei, eetc.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
e honorários
custas e despesas
judiciais,edital
ou garantir
a execução
FAZ monetária
SABER aos
que virem advocatícios,
ou tomarem conhecimento
do presente
de CITAÇÃO
DA(S)
na forma
do disposto
no artigo
9º da Lei 6.830/80, sob
pena de
serem
penhorados
EMPRESA(S)
ABAIXO
RELACIONADA(S),
expedido
com
prazo
de 30 diasbens
úteis,suficientes
que, por este
paraJuízo
satisfação
do débito.Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
e respectivo

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

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

Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Processo Digital nº:
Executado:

Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

1501586-02.2015.8.26.0445
EDITAL DE CITAÇÃO
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
1501586-02.2015.8.26.0445
Tiago
Antônio Cundari Azeredo

Execução Fiscal - Dívida Ativa
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Tiago Antônio Cundari Azeredo

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,
EDITAL
DE
CITAÇÃO,
COM PRAZO
DE
DIAS.na forma da Lei, etc.
Estado
de São
Paulo,
Dr(a). Claudia
Aparecida
de30
Araujo,

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,

FAZ
SABER
aos
que Dr(a).
virem Claudia
ou tomarem
conhecimento
de CITAÇÃO DO
Estado
de São
Paulo,
Aparecida
de Araujo,donapresente
forma daedital
Lei, etc.
EXECUTADO ABAIXO RELACIONADO, 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
FAZ SABER
aos que virem
ou mesma(s),
tomarem conhecimento
do presente
edital
CITAÇÃO
DO
determinada
a CITAÇÃO
da(s)
por edital, por
intermédio
do de
qual
FICA(M)
EXECUTADO
ABAIXO
RELACIONADO,
comdias
prazo
de 30
dias úteis,
que,
por este
CITADAS(S)
de seu
inteiro teor
para, no prazo expedido
de 05 (cinco)
úteis,
pagar(em)
o(s)
débito(s)
Juízo e respectivo
Cartório,
processa(m)-se
a(s)legais
Execução(ões)
Fiscal(is) que
move
apontado(s)
na(s) C.D.A.,
acrescido(s)
dos encargos
nela(s) especificados,
juroslhe(s)
de mora,
correção
monetária
e honorários
advocatícios, custas
e despesasde
judiciais,
garantir a execução
Prefeitura
Municipal
de Pindamonhangaba,
para cobrança
dívidas ou
provenientes
de Dívida
na Ativa.
forma do
disposto no artigo
da Lei 6.830/80,
sob pena deem
serem
penhorados
Encontrando-se
a(s) 9ºexecutada(s)
relacionada(s)
lugar
incerto ebens
nãosuficientes
sabido, foi
para
satisfação do
determinada
a débito.
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,

Executada: Tiago Antônio Cundari Azeredo
correção monetária
e honorários
custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
Documentos
da Executada:
CPF: advocatícios,
314.847.288-82
na formaFiscal
do disposto
no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
Execução
nº: 1501586-02.2015.8.26.0445
para
satisfação
do
débito.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/01/2012
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 1483
Valor
da Dívida:
R$ Antônio
846,47 Cundari Azeredo
Executada:
Tiago

Documentos da Executada: CPF: 314.847.288-82
Execução Fiscal nº: 1501586-02.2015.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/01/2012
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 1483
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
Valor da Dívida: R$ 846,47

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
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
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FOROTRIBUNAL
DE PINDAMONHANGABA
DE PINDAMONHANGABA
SEF -COMARCA
SETOR DE EXECUÇÕES
FISCAIS
Praça FORO
Desembargador
Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
DE PINDAMONHANGABA
12401-900,
Fone:
(12)
36431481,
Pindamonhangaba-SP
- E-mail:
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES
FISCAIS
pindasef@tjsp.jus.br
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
EDITAL DE CITAÇÃO
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

Processo Digital nº:
1501610-93.2016.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida
AtivaDE CITAÇÃO
EDITAL
Exeqüente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado:
Garcia
&
Veloso
Ltda-me
e outros
Processo Digital nº:
1501610-93.2016.8.26.0445

Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado:
Garcia & Veloso 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). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

MM.
de Direito
da SEF conhecimento
- Setor de Execuções
Fiscais,
do Foro
de Pindamonhangaba,
FAZ O(A)
SABER
aosJuiz(a)
que virem
ou tomarem
do presente
edital
de CITAÇÃO
DA(S)
EXECUTADA(S)
RELACIONADA(S),
com
dias
Estado de SãoABAIXO
Paulo, Dr(a).
Claudia Aparecidaexpedido
de Araujo,
naprazo
formadeda30
Lei,
etc.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)
FAZ SABER
que teor
virem
ou tomarem
conhecimento
do presente
edital de o(s)
CITAÇÃO
CITADAS(S)
de seuaos
inteiro
para,
no prazo de
05 (cinco) dias
úteis, pagar(em)
débito(s)DA(S)
EXECUTADA(S)
ABAIXO
RELACIONADA(S),
expedido
prazo de 30juros
dias de
úteis,
que, por
apontado(s)
na(s) C.D.A.,
acrescido(s)
dos encargos legais
nela(s)com
especificados,
mora,
este
Juízo
e
respectivo
Cartório,
processa(m)-se
a(s)
Execução(ões)
Fiscal(is)
que
lhe(s) move
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
Prefeitura
Municipal
de 9º
Pindamonhangaba,
parapena
cobrança
de penhorados
dívidas provenientes
de Dívida
na forma
do disposto
no artigo
da Lei 6.830/80, sob
de serem
bens suficientes
para satisfação
do débito.
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)

Executada: Roberta Veloso Garcia e Garcia & Veloso Ltda-me
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
Documentos da Executada: CPF: 296.535.148-57, CNPJ: 66.696.865/0001-42
correção
monetária
e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
Execução
Fiscal
nº: 1501610-93.2016.8.26.0445
do disposto
noFiscal
artigo -9ºDívida
da LeiAtiva
6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
Classena– forma
Assunto:
Execução
satisfação05/01/2014
do débito.
Data para
da Inscrição:
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4251448
Valor da Dívida: R$ 1471,40

Executada: Roberta Veloso Garcia e Garcia & Veloso Ltda-me
Documentos da Executada: CPF: 296.535.148-57, CNPJ: 66.696.865/0001-42
Execução Fiscal nº: 1501610-93.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 05/01/2014
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
Nº da Inscrição
no Registro IMPRESSÃO
da Dívida Ativa:
4251448 DIREITA
CONFORME
À MARGEM
Valor da Dívida: R$ 1471,40

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
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
SEFTRIBUNAL
- SETOR DEDE
EXECUÇÕES
FISCAIS
JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Praça
Desembargador
Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
COMARCA
DE PINDAMONHANGABA
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
FORO DE PINDAMONHANGABA
pindasef@tjsp.jus.br
SEF -de
SETOR
DE EXECUÇÕES
FISCAIS
Horário
Atendimento
ao Público:
das 12h30min às19h00min

Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900,
Fone: (12)
EDITAL
DE36431481,
CITAÇÃOPindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
1501646-38.2016.8.26.0445
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba
EDITAL
DE CITAÇÃO
Francine Constantino Correa

Processo Digital nº:
1501646-38.2016.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado:
Constantino
Correa
EDITAL
DE CITAÇÃO,Francine
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.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA
O(A) MM. Juiz(a)
de Direito
da SEF - Setor
de Execuções
Fiscais,
do dias
Foroúteis,
de Pindamonhangaba,
EXECUTADA
ABAIXO
RELACIONADA,
expedido
com prazo
de 30
que, por este
Estado
de São Paulo,
Dr(a). processa(m)-se
Claudia Aparecida
Araujo, na forma
da Lei, etc.
Juízo
e respectivo
Cartório,
a(s)de 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
teor para,
no prazo conhecimento
de 05 (cinco) dias
úteis, pagar(em)
débito(s)DA
FAZ SABER
aosinteiro
que virem
ou tomarem
do presente
edital deo(s)
CITAÇÃO
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
EXECUTADA ABAIXO RELACIONADA, expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
paraPrefeitura
satisfaçãoMunicipal
do débito. 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 Correa
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
Executada:
Francine
Constantino
Documentos
dana(s)
Executada:
228.193.758-55
apontado(s)
C.D.A.,CPF:
acrescido(s)
dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
Execução
Fiscal
nº:
1501646-38.2016.8.26.0445
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
Classe
– Assunto:
Execução
Fiscal
Dívida
Ativa sob pena de serem penhorados bens suficientes
na forma
do disposto
no artigo
9º-da
Lei 6.830/80,
Data
dasatisfação
Inscrição:do03/01/2014
para
débito.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4230638
Valor da Dívida: R$ 1341,79
Executada: Francine Constantino Correa

Documentos
da Executada:
CPF:
228.193.758-55
NADA
MAIS. Dado
e passado nesta
cidade
de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
Execução Fiscal nº: 1501646-38.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa

Data da Inscrição:
03/01/2014
DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
Nº da Inscrição CONFORME
no Registro daIMPRESSÃO
Dívida Ativa:À4230638
MARGEM DIREITA
Valor da Dívida: R$ 1341,79

NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 04/06/2018 às 15:42 .
conferir assinado
o original, acesse
o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do,
informe
o processo
e código 3DC83F5.
Este documento é cópia Para
do original,
digitalmente
por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em
04/06/2018
às 1501586-02.2015.8.26.0445
15:42 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1501586-02.2015.8.26.0445 e código 3DC83F5.

Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Aparecida de Araujo, na forma da Lei, etc.

J.p.s. Empreendimentos Imobiliários Ltda.

documento
é cópia do
original,
assinado
digitalmenteDE
porARAUJO,
CLAUDIA liberado
APARECIDA
ARAUJO,
liberado nos
em. 30/05/2018 às 16:14 .
Este documento é cópia do original,Este
assinado
digitalmente
por
CLAUDIA
APARECIDA
nos DE
autos
em 30/05/2018
àsautos
16:14
Para
conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do,
informe o processo 1501230-70.2016.8.26.0445
Para conferir o original, acesse o site
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do,
informe o processo 1501230-70.2016.8.26.0445
e código 3DC82F3.e código 3DC82F3.

Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
O(A)Executado:
MM. Juiz(a) de Direito
da SEF
- Setor
Carlos
Gabriel
PintodedeExecuções
Gouvea Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,

SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
1501230-70.2016.8.26.0445
pindasef@tjsp.jus.br
Execução
Fiscal - Dívida Ativa
Horário de
Atendimento
ao Público: das 12h30min às19h00min
Prefeitura
Municipal
de Pindamonhangaba

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 04/06/2018 às 15:38 .
Para conferir
o original,
acesse opor
siteCLAUDIA
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do,
informe o processo
1501232-40.2016.8.26.0445
e código 3DC8472.
Este documento é cópia do original,
assinado
digitalmente
APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 04/06/2018
às 15:38
.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1501232-40.2016.8.26.0445 e código 3DC8472.

EDITAL DE CITAÇÃO

EDITAL
DEDigital
CITAÇÃO,
COM PRAZO DE 30 DIAS.
Processo
nº:
1501057-46.2016.8.26.0445

Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

fls. 17

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA
DE PINDAMONHANGABA
TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FORO
DE PINDAMONHANGABA
COMARCA
DE PINDAMONHANGABA
SEF FORO
- SETOR
EXECUÇÕES FISCAIS
DEDE
PINDAMONHANGABA
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
Praça
Desembargador
Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
pindasef@tjsp.jus.br
12401-900,
Fone: (12)ao
36431481,
- E-mail:
Horário
de Atendimento
Público: Pindamonhangaba-SP
das 12h30min às19h00min
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 30/05/2018 às 16:12 .
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 30/05/2018 às 16:12 .
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 04/06/2018 às 15:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1501057-46.2016.8.26.0445 e código 3DC83E3.
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 04/06/2018 às 15:43 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1501057-46.2016.8.26.0445 e código 3DC83E3.

Processo Digital nº:
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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
TRIBUNAL
DE (12)
JUSTIÇA
DO ESTADO
DE SÃO PAULO
12401-900,
Fone:
36431481,
Pindamonhangaba-SP
- E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
Horário
dePINDAMONHANGABA
Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
FORO DE

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 04/06/2018 às 15:50 .
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Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 04/06/2018 às 15:39 .
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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
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL
DE CITAÇÃO
COMARCA
DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
1501057-46.2016.8.26.0445
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
Praça Fiscal
Desembargador
Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
Execução
- Dívida Ativa
12401-900,
Fone:de(12)
36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
Prefeitura
Municipal
Pindamonhangaba
pindasef@tjsp.jus.br
Carlos Gabriel Pinto de Gouvea
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
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Festival de comida e cerveja
artesanal acontece no fim de semana
Evento terá opções de bebidas, carnes exóticas e doces no cardápio
COLABOROU COM O
TEXTO: DAYANE GOMES
Pelo segundo ano consecutivo, o “Festival Beer + Food”
ofertará variedades de cervejas
e pratos artesanais em Pindamonhangaba. O evento gastronômico acontecerá neste sábado
(18) e também no domingo (19),
às 12 horas, no Paineiras Country Club. A entrada custará R$
10, com exceção de crianças de
até dez anos de idade, e sócios
do clube.
As cervejas artesanais advêm
de um processo de fabricação
mais cuidadoso, diferente das
cervejas industrializadas, que
tem por objetivo a produção em
grande escala com grandes maquinários. Em menor escala, a
cerveja artesanal é desenvolvida com foco em qualidade e diferenciação, o que requer mais
cuidado, minuciosidade e controle por parte dos produtores.

No “Festival Beer + Food”, o
cardápio de degustação incluirá opções da bebida alcoólica
juntamente a hambúrgueres,
carnes exóticas e doces. Além
disso, a ambientação terá a
composição sonora com música
ao vivo de bandas e DJs e contará com área kid com equipes
de recreação e lazer, incluindo
mágico e atividades voltadas à
criançada.
Parte da renda arrecadada no
ﬁm de semana será doada à Associação Brasileira de Pacientes
de Esclerose Sistêmica (Abrapes). Em Pindamonhangaba, os
pontos de venda do ingresso do
evento são: loja Neto Jeans e secretaria do Clube Bigode Grosso. O Paineiras Country Club
está localizado na rodovia Amador Bueno da Veiga, 2.009 - Socorro. E, no local, o Pátio das
Flores estará disponível para estacionamento dos veículos dos
participantes do festival.

Reprodução/Internet

Cervejas de produção artesanal serão os atrativos do evento gastronômico

Cia. Ballet Stagium se apresenta Ateliê Cênico de
em Pindamonhangaba
Dança recebe
Reprodução/Internet

COLABOROU COM O
TEXTO: VICTOR GOBBO
O Circuito Cultural Paulista trará a renomada Cia. Ballet Stagium
para Pindamonhangaba no dia 26 de
agosto, às 19 horas, no Teatro Galpão,
com o tema “Choros e Batucada”. A
realização é uma parceria do Departamento de Cultura da Prefeitura com
o Governo do Estado.
O Stagium, com “Choros e Batucada”, objetiva sua trajetória em
constante trânsito entre tradição e
ruptura, estabelecendo uma estética
própria e uma linguagem que propõe
a reﬂetir o Brasil em sua complexidade social, histórica e cultural.
As apresentações exaltam os ritmos brasileiros por meio do estudo
sobre a nossa ginga, irreverente e dessincronizada. Em Batucada, a pesquisa da obra se volta para os gestos de
nosso povo. Já em Choros, a pesquisa
musical e de movimentos mostra as

COLABOROU COM O
TEXTO: DAYANE GOMES

Exibição de “Choros e Batucada” acontecerá no dia 26 de agosto
origens da primeira música urbana
nacional.
O evento é gratuito e os ingressos
devem ser retirados na bilheteria do

teatro a partir das 18 horas.
O Teatro Galpão ﬁca na rua Luiza
Marcondes de Oliveira, 2.750 - Parque das Nações.

EXPOSIÇÃO “O PERCURSO CRIATIVO DO
DESENHO” COMEÇA NESTA SEXTA-FEIRA
COLABOROU COM O TEXTO: VICTOR GOBBO
Os trabalhos feitos pelos alunos de
7 a 63 anos da biblioteca do Araretama, que frequentam o curso “Oﬁcina
de Desenho”, serão expostos no saguão

workshop sobre
produção artística

da Prefeitura de Pindamonhangaba a
partir desta sexta-feira (17). A mostra
continuará em exibição até o dia 31 de
agosto, das 8 às 17 horas. O projeto faz
parte do “Oﬁcinas Culturais”, do Departamento de Cultura.
Divulgação

Os alunos da Biblioteca
do Araretama são os
autores da produção

”A exposição tem o intuito de demonstrar a versatilidade e a aprendizagem do desenho, incentivando que
o desenho não tem relação com o dom,
mas sim com a prática e a vontade de
aprender do aluno”, aﬁrmou o professor dos alunos, Josué Amadeu.
Os desenhos vão desde os riscos abstratos e geométricos até os ﬁgurativos
como personagens, casario, paisagem e
entre outros, trabalhando com diversas
técnicas e materiais de desenho e das
artes plásticas. A entrada é gratuita e
para todas as idades.
A oﬁcina de desenho ainda tem algumas vagas e para participar é preciso
ter no mínimo sete anos de idade e gostar de arte. Seja para aprender do zero
ou aperfeiçoar o que já sabe em relação
à prática do desenho artístico, todos
serão bem vindos. O curso é gratuito e
funciona toda sexta-feira das 14 às 16
horas, na biblioteca do Araretama.

O Ateliê Cênico
de Dança de Pindamonhangaba
acolherá uma oﬁcina da multiartista
Odília Nunes no
sábado (18), das
9h30 às 12 horas.
O objeto da conversação pertencerá
“A Figura Catita
Dentro da Brincadeira da Cultura
Popular”, conforme
as diretrizes artísticas da autora. A
participação tem o
custo de R$ 20, que
será entregue como
auxílio à atriz.
Odília Nunes
palestrará a respeito da elaboração

de sua personagem “Catita”. O
workshop abordará os processos de
criação, pesquisa e
produção da ﬁgura
em conexão com
a energia do brinquedo do “Cavalo
Marinho”. Para
participar da atividade é necessário
conﬁrmar presença
com antecedência, pois apenas 15
vagas estão disponíveis. As inscrições
e mais informações
devem ser consultadas pelo telefone
(12) 99720-3360 ou
no Ateliê Cênico de
Dança, situado na
avenida Francisco
Glicério, 45 – centro.
Divulgação

A multiartista Odília Nunes conversará
sobre “A Figura Catita Dentro da
Brincadeira da Cultura Popular”
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POR ALTAIR FERNANDES CARVALHO

QUINTA-FEIRA

Proibição do uso de arma foi questionada em 1886
O

uso de armas vem de
tempos pré-históricos.
Ao homem das cavernas era
uma necessidade. Sua sobrevivência dependia do uso de algum tipo de arma, natural ou
por ele fabricada. Fosse para
sua defesa, nas caçadas ou para
resolver as diferenças com os
inimigos. Ainda que ao longo
dos séculos a engenhosidade
humana possibilitasse a soﬁsticação dos armamentos a ﬁnalidade continuava a mesma, com
destaque para seu uso na resolução das diferenças. Uns a utilizando para o ataque, outros a
manejando em legítima defesa.
Na Pindamonhangaba do ﬁnal do século XIX, um edital publicado na edição de 21/12/1885
do jornal Tribuna do Norte,
pode ser interpretado como
uma preocupação dos poderes
públicos da época com relação à
violência, certamente aquela resultante da mosaica lei do “olho
por olho, dente por dente”. Daí
a publicação da proibição que
teria como ﬁnalidade propagar
o desarmamento da população.
Com a assinatura do secretário da Câmara Municipal, João
Fernando de Moura Rangel,
tornava-se público “nos termos
do artigo 58 do Código de Posturas de 29/3/1876” que passava a ser “expressamente proibido o uso de arma de fogo, assim
como de faca de ponta, riﬂes,
punhais, espadas, ﬂoretes, canivetes grandes, chuço, lança,
azagaia, aguilhada, machado,
foice, cacete e mais instrumentos que não pudessem ser aplicados senão para ferir, cortar,
contundir as pessoas, salvas as
exceções do artigo 59 e seus parágrafos” (que desconhecemos
quais seriam).
O documento de alerta fora
publicado na Tribuna e aﬁxado
no lugar de costume, para acesso aos cidadãos, para que ninguém pudesse alegar ignorância
“subtraindo-se à sanção legal e
multas impostas...”, pelo referido código de posturas.
No que diz respeito às armas,
é oportuna uma referência às
denominações pouco comuns
nos tempos atuais: chuço é uma
vara com uma ponta de ferro, um
aguilhão; azagaia, lança curta de
arremesso, aguilhada é uma vara
comprida com ferrão na ponta,
usada para tanger os bois.
MÚSICO É AGREDIDO
POR ENGANO
Nem dois meses haviam se
passado após a publicação do
edital de desarmamento e uma
cena de violência ocorrida no
centro da cidade causou perplexidade entre os homens de
paz, gerando questionamentos
quanto à proibição do uso de algum tipo de arma, ainda que a
ﬁnalidade fosse defender a própria integridade física.
O fato se dera porque – segundo comentou o redator da
Tribuna na edição de 7/2/1886
- o cidadão José de Souza Reis
Junior, negociante estabelecido
com casa de comissões no Largo
da Estação (atual praça Barão
Homem de Mello), “andando
em rixas com um dos membros
da corporação musical dirigida
pelo capitão B. Gomes, resolveu
castigar tal indivíduo”.
Era uma quarta-feira, 3 de
fevereiro de 1886, noite de ensaios dos músicos. A corporação
ensaiava em uma sala da residência de uma senhora identiﬁcada no artigo da Tribuna como
sendo dona Jacinta Gomes.

Sabendo disso, Reis Júnior se
postou em um armazém que ﬁcava no mesmo prédio. Às 21
horas o ensaio acabou, os músicos estavam saindo quando Reis
Júnior avançou para cima de um
deles, “a quem deixou estendido
no chão banhado de sangue”.
Curioso foi o fato de o agressor haver atacado a pessoa errada. Segundo o articulista da TN,
“iludido pela escuridão ele havia
errado o alvo”, agredindo uma
pessoa inteiramente inofensiva, “casado, com ﬁlhos, pessoa
inteiramente inofensiva e que
nunca teve a menor questão
com ninguém”.
Tempos depois, sabendo do
engano cometido na sessão de
esbordoamento que havia praticado, o criminoso retornou ao
local do crime. Tinha a esperança de ainda por lá encontrar a
pessoa que prometera espancar.
Em vez disso encontrou foi o
juiz municipal; este, “completamente abandonado de força
policial e sem garantia alguma,
deu graças a Deus de não sofrer
também algum desacato”.
Consta no artigo da Tribuna: “logo após o acontecimento
o fato foi levado a conhecimento do delegado que, por motivo
ignorado, não compareceu ao
local, tendo prometido que no
dia seguinte trataria de tomar
as providências, por causa disso, recorreu-se ao juiz que com
maior solicitude e prontidão
compareceu ao local e mandou
proceder o corpo delito, achando-se também presente o promotor”.
No exame de corpo delito os
doutores Frederico do Nascimento e Francisco Romeiro “consideraram graves os ferimentos,
reconhecendo a fratura dos ossos
nasais, uma grande incisão na
testa e escoriações na nuca”.
O jornal, criticando a indiferença da polícia ante à agressão,
informava que a Câmara iria
mandar revogar o edital que havia publicado proibindo armas
defensivas, pois “reconhecia a
necessidade de cada qual garan-

tir a sua pessoa”. Segundo a Tribuna, “...e tinha razão a Câmara”.
Considerando a ﬁnalidade
histórica nos assuntos abordados nesta página, recorremos à
imprescindível obra de Athayde
Marcondes, onde identiﬁcamos
a corporação musical citada
como sendo a banda Euterpe. A
mesma fonte proporciona-nos
a dedução de que o capitão di-

rigente da referida corporação
era o músico Benedito Gomes de
Araújo, pai daquele que se tornaria o maior músico de Pindamonhangaba, o maestro João Gomes de Araújo. Conta Athayde
que Benedito Gomes assumira a
direção da Euterpe após a morte
de João Pimenta, considerado o
fundador da hoje quase tricentenária corporação musical.

ANÚNCIO DO
PASSADO
Publicava-se
no jornal
A CIDADE em 1935

LEMBRANÇAS
LITERÁRIAS:

Ternura
Passa os teus dedos vagarosamente
por meus cabelos... indolentemente...
esses dedos de rosa e de cetim.
Fita-me assim, numa ternura ardente,
no abandono inﬁnito de quem sente
o desmaio do amor... assim... assim...
Fruindo essa carícia langorosa,
tenho a louca ilusão de que sou bem
feliz!
Vejo a vida virente, venturosa,
vejo o mundo encantado, cor de rosa,
e até me vem
a crença mentirosa
de que não foi ditoso quem não quis...
Tua meiguice
faz-me idear um mundo
só pra nós e o nosso amor profundo;
faz-me viver, faz-me sorrir, faz-me sonhar
um grande sonho de felicidade...
sob a magia dessa mão até
descreio de quem disse
que é dura a vida e que o amor nos é
cheio de dor e cheio de saudade...
Segredo da ventura... é quem o quer?
A ventura é um carinho de mulher!...
Continua...
pois a carícia tua
sufoca o tédio que persiste em mim;
dá-me esse afago interminavelmente...
languidamente... soluçantemente...
Assim...
Assim...
WHO
(publicado na Folha do Norte de 27 de abril de 1930)

