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Inscrições para oficinas
do “Projeto Guri”
terminam sexta-feira
A unidade do “Projeto Guri”
em Pindamonhangaba ainda
está com matrículas abertas
para cursos de clarinete, contrabaixo, ﬂauta transversal, percussão, saxofone, viola, violino

e violoncelo. Ao todo, 19 vagas
são oferecidas e devem ser preenchidas até esta sexta-feira
(24), no pólo de Moreira César.
Para realizar a matrícula no
programa sociocultural manti-
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do pela Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo, é necessário ter entre seis e 18 anos de
idade e comparecer diretamente
à instituição acompanhado pelo
responsável.
PÁGINA 6
Reprodução/Internet

Pinda participa do
“Torneio Nacional de
Ginástica Artística”

Oito oﬁcinas musicais têm 19 vagas disponíveis no polo de Moreira César

“5º Fórum Cpic” começa esta semana
PÁGINA 3

Sorteio do “Dia
dos Pais - Acip Vale
Mais” premia cinco
PG 2
moradores

PREVISÃO DO TEMPO

PINDAMONHANGABA
13º

28º

PREDOMÍNIO DE SOL

UV 7
Fonte CPTEC/INPE

Prefeitura adquire
portas novas para
manutenção de
prédios públicos PG 3

A equipe masculina
de ginástica artística da
Secretaria de Esportes
de Pindamonhangaba
participou, no ﬁm de
semana, do “Torneio
Nacional de Ginástica
Artística”, em Santos
(SP). A equipe se
destacou na competição

por aparelhos.
Os representantes
de Pinda foram os
ginastas: Rodrigo
Bordão, Wesley de
Castro e Alowany
Tsubota, sob o comando
do técnico Marcelo
Ronconi.
PÁGINA 5

Fundo Social faz mais uma doação da “Campanha do Agasalho 2018”
O Fundo Social de Solidariedade de
Pindamonhangaba realizou mais uma
ação de distribuição de roupas, calçados

e cobertores arrecadados pela “Campanha do Agasalho 2018 - Uma atitude que
aquece nossos corações”.

Desta vez, a iniciativa ocorreu no CEU
das Artes, localizado no Vale das Acácias,
no Distrito de Moreira César, e contou

com dezenas de moradores da localidade
e de bairros vizinhos.
PÁGINA 8
Jucélia Batista

Arrecadação é
resultado do
trabalho conjunto
entre o setor público
e o privado, além
da contribuição dos
munícipes

Tribuna do Norte

2

Pindamonhangaba, 21 de agosto de 2018

Sorteio da promoção “Acip Vale Mais Dia dos Pais” premia cinco moradores

Editorial
Agregando valor

O

Parque da Cidade em Pindamonhangaba
vem se tornando um ponto de encontro e
referência para as famílias da cidade e também
para as que estão visitando.
Atualmente, o local recebe cerca de 30 mil
visitantes por mês. São pessoas de todas as
idades que praticam atividades físicas nas
pistas de caminhada ou nas trilhas, que correm,
andam de bicicleta, fazem piqueniques, ensaios
fotográﬁcos e até apresentações de escolas e
encontros de grupos de estudos, de danças e
esportivos.
Criar um espaço para comercialização de
alimentação no parque tem a proposta de
melhorar ainda mais a infraestrutura oferecida
às famílias. Por isso, a concorrência para a
instalação de restaurante ou lanchonete no
local está aberta e o prazo termina neste mês
de agosto. Quem vencer o processo licitatório
terá dez anos para explorar o espaço, com
possibilidade de prorrogação de mais dez anos.
Que esta iniciativa venha agregar ainda
mais às opções oferecidas no espaço; e que a
população siga desfrutando de um ambiente
arborizado por plantas nativas e frutíferas,
com diversas espécies de pássaros e uma
infraestrutura para a prática de atividades
físicas e culturais!

Ação solidária une igreja
evangélica e escola
municipal em Pinda
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
O projeto “Coração Solidário”, organizado pelo Cmei
Marli Lemes de Moura Camargo, ganhou o apoio da
Primeira Igreja Evangélica
Batista em Pindamonhangaba (Pieb Pinda) no decorrer do primeiro semestre de
2018. O foco das ações da
iniciativa foi a arrecadação
de roupas e sapatos para moradores carentes.
A idealização do “Coração Solidário” está nas mãos
da professora Noemi Lemes
Garcia, docente na unidade
educacional da Prefeitura de
Pindamonhangaba localizada no bairro Ipê I. Como coordenadora da atividade, ela
criou o projeto com o intui-

to de transmitir valores que
contribuem na formação da
criança e na conscientização
da comunidade escolar do
papel social de uma escola na
área em que está instalada.
A arrecadação de vestimentas e calçados contou
com a participação de pais,
alunos, funcionários e demais envolvidos. Inclusive,
entre os meses de junho e
julho, a Pieb Pinda, através
do Ministério Infantil e do
Ministério de Evangelismo
e Missões, auxiliou o empreendimento social com entregas de roupas e um exemplar
da Bíblia Sagrada para cada
uma das 30 famílias da Cruz
Pequena. Cerca de 100 pessoas pertecentes à comunidade atendida pelo “Coração Solidário”.
Divulgação

COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
***
O resultado da promoção “Acip Vale Mais”,
desenvolvida pela Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba, entregou cinco
vales-compras de R$ 500
para consumidores da cidade. O sorteio em celebração ao mês do “Dia dos
Pais” aconteceu no último sábado (18), na praça
Monsenhor Marcondes.
Os sorteados foram:
Aline Rodrigues de Paula, Maurício Borges, Ana
Cristina de Souza Pereira,

Carlos Antônio da Silva,
Alan Gontijo Alves. Além
da entrega da premiação, durante o evento,
quem passou pela “Praça
da Cascata” pode participar de outras atividades.
Já que, o entretenimento
pindense contou com foto
lembrança da empresa
Selﬁe Mania; exposição de
quadros da artista plástica Lígia Maria Ferreira da
Fonseca; estande da Embeleze com corte de cabelo masculino; aferição de
pressão arterial com alunos do Colégio Tableau e
ambientação musical do
DJ Yago.
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Premiação teve atividades especiais, como corte de
cabelo masculino
O consumidor local
que não conseguiu colocar
seu cupom na urna para o
sorteio deste ﬁm de semana, poderá participar do
próximo sorteio que acon-

tece no dia 20 de outubro, referente ao “Dia das
Crianças”. Na ocasião, a
Acip sorteará outros cinco
vales-compras de R$ 500.

Abertas inscrições para 3ª edição
do “Prêmio Kindle de Literatura”
A Amazon Brasil em
parceria com a Editora
Nova Fronteira abriu inscrições para a terceira edição do “Prêmio Kindle de
Literatura”.
O objetivo da premiação é selecionar obras literárias inéditas que pertençam a categoria Ficção/
Romance.

Serão aceitas inscrições de pessoas físicas, residentes no Brasil, maiores de idade ou menores
(representados pelos responsáveis legais).
O candidato vencedor
terá direito a: assinatura
de contrato de publicação com a Editora Nova
Fronteira, além da publi-

cação e distribuição
comercial de sua obra no
formato impresso pelo
selo “Nova Fronteira”; e
premiação em dinheiro no
valor de R$ 30 mil (dois
terços pagos pela Amazon
e um terço pago pela Editora Nova Fronteira).
Não há número limite
de obras que podem ser

REGISTRO CULTURAL

publicadas e inscritas por cada autor, desde
que sejam inéditas.
As inscrições podem
ser realizadas até o dia 15
de outubro por meio da
autopublicação de obras
na ferramenta “Kindle Direct Publishing” da Amazon, no link: https://kdp.
amazon.com/pt_BR/.

ALTAIR FERNANDES

“A Estética do Amor - Breviário Poético”
Divulgação

O templo hare krishna da Fazenda Nova
Gokula (na estrada Jesus Antonio de Miranda
s/n – Ribeirão Grande) é um espaço dedicado a
iluminação espiritual e autoconhecimento
O clima de paz e harmonia da Fazenda Nova
Gokula foi perfeita combinação para a atividade
literária que promoveram
os escritores da APL –
Academia Pindamonhangabense de Letras, Eva
Andrade, Juraci de Faria

Condé e Ricardo Estevão
de Almeida na manhã de
sábado (18), com o lançamento do livro “A Estética
do Amor - Breviário Poético”. Evento que além da
agradável sessão de autógrafos constou de outras
ações literárias como a
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Os autores Juraci, Ricardo e Eva autografaram
exemplares em momento carinhoso com seus leitores
palestra e o recital de poesias.
Os autores, poetas de
ﬁna sensibilidade, uniram seus talentos para
produzir a três mãos (a
seis, levando-se em conta
a digitação) uma obra que
“objetiva trazer para nos-

sas vidas diárias um contraponto à intolerância, à
violência e à guerra. Para
tanto entendemos que o
homem precisas reencontrar o amor, sentimento
aqui tratado como sendo o
que nos conecta a tudo, ao
outro e a Deus”.

Trovadores locais premiados no Espírito Santo
Projeto “Coração Solidário” arrecadou roupas e
calçados para famílias carentes

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
IMPRESSÃO:
S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

www.jornaltribunadonorte.net
contato@jornaltribunadonorte.net

O 1º Concurso da UBT-União Brasileira de trovadores de Vila Velha (ES) teve três
trovadores pindamonhangabenses entre os premiados: José Ouverney, Maurício Cavalheiro e Nélio Bessant.
Líricas e Filosóﬁcas – tema “Vila”
Antes: pacata, tranquila;
hoje: um complexo pujante...
Tempo, devolva-me a vila
que embalou meu sonho infante!...
(José Ouverney – Vencedora -1º lugar)
Em silentes madrugadas,
a memória, sem piedade,
me encaminha, de mãos dadas,
pela vila da saudade.
(Maurício Cavalheiro – Vencedora - 5º lugar)
Tantas vezes posta à prova,
superando-se em teus brilhos,
Vila Velha, és sempre nova,
nos corações dos teus ﬁlhos!
(José Ouverney – Menção Especial)

Humorísticas - tema “Velha”
A velha sopra a velinha
sem o devido cuidado
e o “sorriso” da velhinha
ﬁca, no bolo, encravado.
(Bessant – Vencedora – 3º lugar)

Museu... A velha já torta,
vai, bem catita, saindo:
barra-lhe o guarda na porta:
- Pega! O acervo tá fugindo!
(Bessant – Vencedora -4º lugar )
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Concorrência para restaurante no Parque
da Cidade segue até dia 30 de agosto
O prazo para concorrer à
instalação de restaurante ou
lanchonete no Parque da Cidade termina no dia 30 de agosto.
A instalação será no imóvel de
300m² próximo ao portal de
entrada e a licitação está aberta no site da Prefeitura. Os interessados terão dez anos para
explorar o espaço, com possibilidade de prorrogação de mais
dez anos.
Para participar da licitação, o
interessado deve entrar no site
da Prefeitura (www.pindamonhangaba.sp.gov.br), clicar em
Licitações / Chamamento, depois em Consulta Licitações, escolher a modalidade Concorrência, para ter acesso ao processo
17554, modalidade 3/2018 e
baixar os anexos.
De acordo com o secretário
de Meio Ambiente, Habitação e
Regularização Fundiária, Marcus Vinícius Faria Carvalho, que
responde pelo Parque da Cidade, a ideia de criar um espaço
para comercialização de alimentação no parque surgiu para melhor ainda mais a infraestrutura
oferecida para os cerca de 30
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Pindamonhangaba sedia
“I Encontro de Conexão
do Terceiro Setor do
Vale do Paraíba”
Colaborou com o
texto: Victor Gobbo

Instalação será no imóvel de 300m² próximo ao portal de entrada
mil visitantes/mês que o local
recebe. Os valores mensais da
permissão de uso das áreas objeto do presente chamamento,
será de no mínimo 12 UFMP –
Unidade Fiscal do Município de
Pindamonhangaba, que equivale na presente data ao valor de
R$ 1.082,16.
O secretário destacou ainda
que, após o término da concor-

rência, no dia 30 e, após todos
os trâmites burocráticos necessários, a partir do ano que vem
a instalação do restaurante e/ou
lanchonete já poderá ser concretizada. Os interessados poderão
solicitar esclarecimentos sobre
essa licitação pelo 3644-5600
ou e-mail licitacao@pindamonhangaba.sp.gov.br, até o dia 28
de agosto.

“5º Fórum Cpic” ocorre nesta semana
As inscrições para o “5º Fórum
Cpic” seguem até esta terça-feira
(21). A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Saúde e do Cpic (Centro de
Práticas Integrativas e Complementares de Pindamonhangaba)
realizam, de 22 a 24 de agosto, o
“5º Fórum Cpic”. O evento será
dias 22 e 23 na sede do Cpic e
dias 22 e 24, na praça Monsenhor
Marcondes.
As inscrições devem ser feitas
pessoalmente no Cpic, que fica
na rua Dr. José Luiz Cembranelli,

1.005, Parque das Nações. As vagas são limitadas.
O Fórum conta com o apoio da
Associação de Plantas Medicinais
Nova Essência, Pólo Regional do
Vale do Paraíba (Apta/SAA) e
Fundo Social de Solidariedade. A
comissão organizadora é formada pelos Getis (Grupo de Estudo
Interinstitucional) de Fitoterapia,
de Alimentação, de Arte e Terapia
Comunitária, e de Medicina Tradicional Chinesa e Reiki.
A abertura oficial será no dia
22 de agosto, às 9 horas, no auDivulgação

Em 22 e 23 de agosto, o evento acontecerá na sede do Cpic

ditório do Cpic, com a palestra
“Avaliação dos 10 anos da Política
Nacional de Plantas Medicinais e
Fitoterápicos: estamos no caminho certo?”, com o palestrante
Prof. Dr. Luiz Marques, coordenador da Comissão de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos do
Conselho Regional de Farmácia
de São Paulo e diretor / tesoureiro da Associação Paulista de Fitoterapia. Durante o dia e no dia seguinte, serão desenvolvidos ainda
ações com temas como fitoterapia
(pomada erva baleeira), cromoterapia científica, dança circular,
nutrição, acupuntura, reiki, auriculoterapia, terapia comunitária
e a hora do conto.
Na praça Monsenhor Marcondes, as atividades serão abertas às
pessoas que passarem pelo local.
Dia 22 haverá mostra de plantas, a partir das 13h30, e dia 24, a
partir das 8 horas, terá tai chi pai
lin, auriculoterapia, exposição de
banners, mostra de plantas medicinais e aromáticas.
O 5º Fórum do Cpic tem entrada gratuita e é voltado para profissionais de saúde e interessados
em geral.

Prefeitura adquire novas portas para manutenção de prédios públicos
Colaborou com o
texto: Bruna Silva
Recentemente, a Secretaria
Municipal de Serviços Públicos da
Prefeitura de Pindamonhangaba
comprou folhas de portas para a
manutenção de prédios públicos
que fazem parte da administração
municipal.
O secretário de Serviços Públicos,
Josué Bondioli, explica que as folhas
de portas que foram adquiridas são
nos seguintes tamanhos: 0,60, 0,62,
0,70, 0,72, 0,80, 0,82, 0,90 e 0,92 m
x 2,10 m; e que algumas destas medidas representam materiais mais
resistentes e que serão empregadas
em locais que sofrem com a ação do
tempo, principalmente aqueles que
ficam expostos.
Conforme a SMSP, estas folhas
de portas serão utilizadas na manutenção de prédios como os das

secretarias de Saúde, Esportes, Habitação; além de ser colocadas em
obras novas e em locais que sofrem
vandalismos, que durante o ano
ocorrem de maneira significativa.
Josué afirma que as equipes já estão instalando as portas novas e tam-

bém substituindo conforme a necessidade, pois há tempos o estoque estava
praticamente zerado, sendo esta aquisição indispensável para sanar este
déficit visando a segurança dos prédios do município. Todas estão acondicionadas em local apropriado.
Divulgação

O “I Encontro de Conexão
do Terceiro Setor do Vale
do Paraíba” acontecerá na
terça-feira (28), das 9 às 16
horas, no campus da Faculdade Anhanguera. Quem
apresenta o evento é o consultor e palestrante, Roberto
Ravagnani, discutindo as
estratégias de gestão social e
do terceiro setor.
O evento será realizado
em comemoração ao “Dia
Nacional do Voluntariado”
e promoverá a atualização
de conhecimentos para o
sucesso das estratégias das
organizações sociais, network
e um entendimento maior
do papel do voluntariado
na sociedade. A iniciativa é
voltada para os gestores ou
representantes das organizações sociais e representantes
das secretarias municipais de
assistência social e dos fundos
de solidariedade municipais,
além de representantes dos
conselhos de direitos das 44
cidades do Vale do Paraíba.
A região mostra uma
grande oportunidade de
melhorar as atividades de
atendimento ofertado pelas
organizações do terceiro
Setor, portanto, nada melhor
que uma conversa agradável
sobre voluntariado e criatividade na gestão. Dentro
das organizações que fazem
parte do Terceiro Setor, estão
as ONGs (Organizações Não
Governamentais), entidades
filantrópicas, Oscips (Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público), orga-

Programação:
9h – Abertura Oficial e apresentação
de projeto de lei que
cria o “Dia Municipal do Voluntariado”
nesta data e outro PL
que trata da introdução do tema voluntariado nas escolas
municipais como
matéria curricular e
com carga horária
mínima de discussão
do assunto em sala.
9h30 - Apresentações e conexões das
Organizações e se-

Equipes já estão instalando as novas portas em locais municipais

nizações sem fins lucrativos e
outras formas de associações
civis sem fins lucrativos.
A idealização e a condução do encontro serão de
Roberto Ravagnani, palestrante, jornalista, radialista,
administrador de empresas,
conteudista e consultor de voluntariado e responsabilidade
social empresarial. Voluntário como palhaço hospitalar
há 18 anos, fundador da ONG
Canto Cidadão, consultor
associado para o voluntariado da GIA Consultores no
Chile, para América Latina,
sócio da empresa de consultoria Comunidea, sócio da
consultoria 4 Genesis, curador do site varejo consciente
e conselheiro diretor da Rede
Filantropia. Já esteve em
todos os países da América
do Sul e do Norte e em todos
os estados brasileiros ministrando palestras, treinamentos, seminários, congressos e
consultorias para empresas,
organizações sociais, governos municipais e estaduais. O
“provocador” Roberto Ravagnani, tem larga experiência
no assunto e não só teórica
mas principalmente prática
de todos os assuntos.
Para quem deseja fazer
a inscrição ou saber mais
informações, ligar para:
3644-5806 ou mandar e-mail
para: convênios.gmc@pindamonhangaba.sp.gov.br, aos
cuidados de Eliane. A faculdade fica na avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso,
3.344. O evento é realizado
pela Prefeitura de Pindamonhangaba e pelo Fundo Social
de Solidariedade.

cretarias presentes
10h15 – Voluntariado uma ferramenta de crescimento
das organizações
11h – Criatividade
para gestão
12h – Almoço
13h – Falar melhor para mostrar
melhor
14h – Captar e
gerar recursos
15h - Debate
16h - Encerramento
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Executada: Rodrigo José Ruivo
Documentos da Executada: CPF: 262.438.088-40, OAB: 213045/SP, RG: 279617537
ExecuçãoNADA
FiscalMAIS.
nº: 1501726-02.2016.8.26.0445
Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 05/01/2016
Nº da Inscrição
no Registro
da Dívida
Ativa: 4321155NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE
Valor da Dívida: R$ 941,67
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

Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2018.
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Processo Digital nº:
1501989-34.2016.8.26.0445
EDITAL
DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Processo Digital
nº:
1501989-34.2016.8.26.0445
Executado:
Ferreira Prestacao de Servicos S/c Ltda.

Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

Execução Fiscal - Dívida Ativa
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Ferreira Prestacao de Servicos S/c Ltda.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da SEF - Setor de Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
Estado
de São Paulo,
Dr(a).PRAZO
Claudia Aparecida
de Araujo, na forma da Lei, etc.
EDITAL DE
CITAÇÃO,
COM
DE 30 DIAS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

O(A) MM.FAZ
Juiz(a)
de Direito
SEFou- tomarem
Setor deconhecimento
Execuções Fiscais,
do Foro
SABER
aos que da
virem
do presente
edital de
de Pindamonhangaba,
CITAÇÃO DA(S)
Estado de EMPRESA(S)
São Paulo, Dr(a).
Claudia
Aparecida de Araujo,
forma
etc.úteis, que, por este
ABAIXO
RELACIONADA(S),
expedidona
com
prazodadeLei,
30 dias

*** ADIAMENTO ***
PREGÃO Nº 161/2017 (PMP 34914/2017)
Comunicamos o adiamento “sine die” da licitação supra, que cuida de “contratação de
empresa de engenharia especializada para locação de Sistema de Radiocomunicação
Digital com fornecimento de equipamentos, materiais, serviços de instalação,
ativação e treinamento, para atender as necessidades operacionais do Departamento
de Transito da Prefeitura de Pindamonhangaba, em plena conformidade com as
especiﬁcações técnicas constantes neste Termo”, para análise da impugnação
motivada pela empresa Stocktotal Telecomunicações Ltda (processo 22164/2018).
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos,
sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO Nº 113/2018 (PMP 18184/2018) – reabertura
Para “aquisição de impressoras”, com entrega dos envelopes até dia 05/09/18 às 14h
e início da sessão às 14h30.

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
CITAÇÃO
da(s) mesma(s),
por edital,
por intermédio
qual FICA(M)
FAZ SABER
aos queavirem
ou tomarem
conhecimento
do presente
edital dedoCITAÇÃO
DA(S)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
EMPRESA(S)
ABAIXO
com prazo
30 dias úteis,
que,
por este
apontado(s)
na(s)RELACIONADA(S),
C.D.A., acrescido(s) dosexpedido
encargos legais
nela(s)de
especificados,
juros
de mora,
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 na
Municipal
de Pindamonhangaba,
para cobrança
dívidas
provenientes
de Dívida
forma do disposto
no artigo 9º da Lei 6.830/80,
sob penade
de serem
penhorados
bens suficientes
para satisfação doa(s)
débito.
Ativa. Encontrando-se
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: Ferreira Prestacao de Servicos S/c Ltda.
apontado(s)
na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
Documentos da Executada: CNPJ: 05.491.200/0001-08
correção monetária
e honorários
advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
Execução Fiscal
nº: 1501989-34.2016.8.26.0445
na forma do
disposto
no artigo
9º daFiscal
Lei 6.830/80,
sob pena de serem penhorados bens suficientes
Classe
– Assunto:
Execução
- Dívida Ativa
para satisfação
do Inscrição:
débito. 02/01/2012
Data da
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 3616817
Valor da Dívida: R$ 1378,25

Executada: Ferreira Prestacao de Servicos S/c Ltda.
Documentos
da MAIS.
Executada:
NADA
Dado eCNPJ:
passado 05.491.200/0001-08
nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
Execução Fiscal nº: 1501989-34.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição:
02/01/2012
DOCUMENTO
ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
Nº da Inscrição no Registro
da Dívida Ativa:
3616817
CONFORME
IMPRESSÃO
À MARGEM DIREITA
Valor da Dívida: R$ 1378,25
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

PREGÃO Nº 114/2018 (PMP 18190/2018) – reabertura
Para “aquisição de espelho com moldura, perfurador para encadernação, balanço,
circuito bebê em ‘L’, cama elástica e banheira com trocador”, com entrega dos
envelopes até dia 05/09/18 às 08h e início da sessão às 08h30.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 136/2018 (PMP 21511/2018)
Para “aquisição de blocos vazados de concreto, tijolo baiano e de barro, elementos
vazados e canaletas de concreto”, com entrega dos envelopes até dia 04/09/18 às
14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO Nº 137/2018 (PMP 21516/2018)
Para “aquisição de órteses e próteses”, com entrega dos envelopes até dia 03/09/18
às 08h e início da sessão às 08h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br.
Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12)
3644-5600.
fls. 125

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo
1000091-09.2017.8.26.0445 e o código 45FDA59.
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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
DE PINDAMONHANGABA
12401-900, Fone:
(12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
pindasef@tjsp.jus.br
Horário
de Desembargador
Atendimento aoEduardo
Público:
12h30min
Praça
dedas
Campos
Maia,às19h00min
99, ., Centro - CEP

fls. 16

12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:

EDITAL
DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
pindasef@tjsp.jus.br
Processo Digital nº:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502968-93.2016.8.26.0445
Execução Fiscal - Dívida Ativa
EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Espólio de José Conceição

Processo Digital nº:
1502968-93.2016.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado:
Espólio de José Conceição
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 O(A)
SABER
aosJuiz(a)
que virem
ou tomarem
do presente
edital
de CITAÇÃO
DA(S)
MM.
de Direito
da SEF conhecimento
- Setor de Execuções
Fiscais,
do Foro
de Pindamonhangaba,
EMPRESA(S)
RELACIONADA(S),
expedido
com prazo
de 30da
dias
úteis,
Estado deABAIXO
São Paulo,
Dr(a). Claudia Aparecida
de Araujo,
na forma
Lei,
etc. 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)
EMPRESA(S)
ABAIXO
RELACIONADA(S),
com prazo
de 30 diasjuros
úteis,
por este
apontado(s)
na(s) C.D.A.,
acrescido(s)
dos encargos expedido
legais nela(s)
especificados,
deque,
mora,
Juízo
e respectivo
Cartório,
processa(m)-se
Execução(ões)
lhe(s) move
correção
monetária
e honorários
advocatícios,
custas a(s)
e despesas
judiciais, Fiscal(is)
ou garantirque
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:
Espólio
de C.D.A.,
José Conceição
apontado(s)
na(s)
acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
Documentos da Executada: CPF: 314.093.508-00
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
Execução Fiscal nº: 1502968-93.2016.8.26.0445
na– forma
do disposto
noFiscal
artigo -9ºDívida
da LeiAtiva
6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
Classe
Assunto:
Execução
satisfação03/01/2014
do débito.
Data para
da Inscrição:
Este documento é cópia do original assinado digitalmente por HELIO APARECIDO FERREIRA DE SENA. Para acessar os autos processuais, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo
1000091-09.2017.8.26.0445 e o código 45FDA59.

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 135/2018 (PMP 21480/2018)
Para “aquisição de materiais para acabamento a serem utilizados em diversas obras
do município, conforme solicitação da secretaria Municipal de Serviços Públicos, por
um período de 12 meses”, com entrega dos envelopes até dia 04/09/18 às 08h e
início da sessão às 08h30.

Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4232514
Valor da Dívida: R$ 1406,90

Executada: Espólio de José Conceição
Documentos da Executada: CPF: 314.093.508-00
NADA
MAIS. Dado
nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
Execução
Fiscale passado
nº: 1502968-93.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 03/01/2014
DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE
TERMOS DA LEI 11.419/2006,
Nº da Inscrição
no Registro
da Dívida Ativa:NOS
4232514
CONFORME
Valor da Dívida:
R$ 1406,90IMPRESSÃO 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
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
COMARCA DE PINDAMONHANGABA
FORO DE PINDAMONHANGABA
FORO
DEDE
PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR
EXECUÇÕES FISCAIS
SEF
- SETOR DE Eduardo
EXECUÇÕES
FISCAIS
Praça
Desembargador
de Campos
Maia, 99, ., Centro - CEP
Praça Desembargador
EduardoPindamonhangaba-SP
de Campos Maia, 99,-.,E-mail:
Centro - CEP
12401-900,
Fone: (12) 36431481,
pindasef@tjsp.jus.br
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
Horário
de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min
pindasef@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

EDITAL DE CITAÇÃO DAS EMPRESAS

Processo Digital nº:
1503328-28.2016.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Processo Digital nº:
1503328-28.2016.8.26.0445
Exeqüente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Classe:
Assunto:
Execução
- Dívida
Ativa
Executado:
Sociedade
CivilFiscal
Vila Rica
Ltda

Exeqüente:
Executado:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Sociedade Civil Vila Rica Ltda

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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.

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.

Instituto Serra da Mantiqueira de Pesquisa e Desenvolvimento Social
Rua Pacíﬁco Pouza Ribeiro, 118 – Laerte Assunção, CEP 12.440-670,
Pindamonhangaba SP
Certiﬁcado de Personalidade Jurídica nº 1.194, Livro “A” nº 5 – Pindamonhangaba –SP
CNPJ 07.566.420/0001-89
Pindamonhangaba, 20 de agosto de 2018.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Instituto Serra da Mantiqueira de Pesquisa e Desenvolvimento Social convoca
todos os Associados Fundadores para a Assembleia Geral Ordinária de Eleição
e Posse da Nova Diretoria Executiva, conforme Parágrafo Único do Artigo 113 do
Estatuto da Instituição, que se realizará no dia quinze de setembro de 2018, das
16h00 às 17h00, na sede provisória do Instituto, na Rua Pacíﬁco Souza Ribeiro, 118
– Laerte Assunção, no Distrito Industrial de Moreira César, Pindamonhangaba-SP.
Em atendimento ao Artigo 112 do Estatuto, ﬁca indicação o membro Lucas da Silva
Aires Pereira como Coordenador do Pleito Eleitoral, ora divulgado junto ao Edital de
convocação para a Eleição.
ORDEM DO DIA: Posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;
Assina
Deltônio Aires Pereira
Presidente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 04/06/2018 às 15:46 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1501989-34.2016.8.26.0445 e código 3DC8359.

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

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 30/05/2018 às 16:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1502968-93.2016.8.26.0445 e código 3DC832A.

ARQUITETA E URBANISTA LUCIANA AYUKO YUI
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
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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
DE PINDAMONHANGABA
COMARCA
PINDAMONHANGABA
SEF
SETOR
DE EXECUÇÕES FISCAIS
FORO DE PINDAMONHANGABA
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
SEF - SETOR
DEFone:
EXECUÇÕES
FISCAIS
12401-900,
(12) 36431481,
Pindamonhangaba-SP - E-mail:
Praça Desembargador
Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
pindasef@tjsp.jus.br
12401-900,
Fone:
(12) 36431481,
Pindamonhangaba-SP
- E-mail:
Horário
de Atendimento
ao Público:
das 12h30min às19h00min

FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DA(S)
EMPRESA(S) ABAIXO RELACIONADA(S), expedido com prazo de 30 dias úteis, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
Prefeitura
Municipal
cobrança de
de Dívida
FAZ SABER
aos de
quePindamonhangaba,
virem ou tomarempara
conhecimento
do dívidas
presenteprovenientes
edital de CITAÇÃO
DA(S)
Ativa.
Encontrando-se
a(s) RELACIONADA(S),
executada(s) relacionada(s)
em
lugar
incerto
e não
sabido,
foi este
EMPRESA(S)
ABAIXO
expedido
com
prazo
de 30 dias
úteis,
que, por
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
Juízo e respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Execução(ões) Fiscal(is) que lhe(s) move
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
apontado(s) na(s) C.D.A., acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
Ativa.
Encontrando-se
a(s) advocatícios,
executada(s) custas
relacionada(s)
lugar incerto
e não
sabido, foi
correção
monetária
e honorários
e despesasem
judiciais,
ou garantir
a execução
determinada
a CITAÇÃO
da(s)
porpena
edital,
por penhorados
intermédio bens
do qual
FICA(M)
na forma
do disposto
no artigo 9º da
Lei mesma(s),
6.830/80, sob
de serem
suficientes
de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
paraCITADAS(S)
satisfação do débito.

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
Executada:
Civil
Vila Rica
na formaSociedade
do disposto
no artigo
9º daLtda
Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
Documentos
da Executada:
para satisfação
do débito.CNPJ: 48.972.368/0001-48

Execução Fiscal nº: 1503328-28.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/01/2012
Executada: Sociedade Civil Vila Rica Ltda
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 21835
Documentos
CNPJ: 48.972.368/0001-48
Valor
da Dívida: da
R$Executada:
1486,78

Execução Fiscal nº: 1503328-28.2016.8.26.0445
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa

Data
da Inscrição:
02/01/2012
NADA
MAIS.
Dado e passado
nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 21835
Valor da Dívida: R$ 1486,78

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
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

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 1503328-28.2016.8.26.0445 e código 3DC83A4.
é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 04/06/2018 às 15:44 .
original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1503328-28.2016.8.26.0445 e código 3DC83A4.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
CONTROLE SEOB-007/2018
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notiﬁca o Sr. VANDERLEI PIORINO,
responsável pelo imóvel localizado na Rua Carlos Juliano, para que tome ciência da
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA nº 526/2018, lavrado em função
de obra sendo executada sem projeto aprovado junto à Prefeitura, infringindo assim
o Código de Ediﬁcações de Pindamonhangaba, tendo como prazo para recurso 05
(cinco) dias úteis a contar da data desta publicação em atendimento e conformidade
com o disposto em Lei.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 30/05/2018 às 16:08 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1503460-85.2016.8.26.0445 e código 3DC82B9.

PONTUAL COMERCIAL LTDA
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTR. DE

Data da Inscrição: 05/01/2016
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4321155
Valor da Dívida: R$ 941,67

O(A)
Juiz(a) deCOM
DireitoPRAZO
da SEF - DE
Setor30deDIAS.
Execuções Fiscais, do Foro de Pindamonhangaba,
EDITAL
DE MM.
CITAÇÃO,
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,
Estado de
SãoSABER
Paulo, Dr(a).
Aparecida
Araujo, na forma
da Lei,
etc.de CITAÇÃO DO
FAZ
aos queClaudia
virem ou
tomarem de
conhecimento
do presente
edital

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 Dívida
Ativa. aos
Encontrando-se
executada(s)
relacionada(s)doem
lugar incerto
e não
sabido, foi
FAZ SABER
que virem a(s)
ou tomarem
conhecimento
presente
edital de
CITAÇÃO
DO
determinada
a CITAÇÃO
da(s) mesma(s),expedido
por edital,
intermédio
do qual
EXECUTADO
ABAIXO
RELACIONADA(S),
compor
prazo
de 30 dias
úteis,FICA(M)
que, por
CITADAS(S)
de seu
inteiro teor
para, no prazoa(s)
de 05
(cinco) dias úteis,
pagar(em)
débito(s)
este Juízo
e respectivo
Cartório,
processa(m)-se
Execução(ões)
Fiscal(is)
queo(s)
lhe(s)
move
apontado(s)
na(s)
acrescido(s) dospara
encargos
legaisde
nela(s)
especificados,
juros de
de mora,
Prefeitura
Municipal
deC.D.A.,
Pindamonhangaba,
cobrança
dívidas
provenientes
Dívida
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
Ativa. Encontrando-se
a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
determinada
a
CITAÇÃO
da(s)
mesma(s),
por
edital,
por
intermédio
do
qual
FICA(M)
para satisfação do débito.

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,
correçãoExecutada:
monetária Mário
e honorários
advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
José Caspani
CPF:
na formaDocumentos
do dispostoda
noExecutada:
artigo 9º da
Lei 315.807.208-46
6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
Execução
nº: 1503460-85.2016.8.26.0445
para satisfação
doFiscal
débito.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 05/01/2016
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4322843
Executada:
Mário
José R$
Caspani
Valor
da Dívida:
1012,84

Documentos da Executada: CPF: 315.807.208-46
Execução Fiscal nº: 1503460-85.2016.8.26.0445
Classe –NADA
Assunto:
Execução
Fiscal nesta
- Dívida
Ativa
MAIS.
Dado e passado
cidade
de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
Data da Inscrição: 05/01/2016
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4322843
Valor da DOCUMENTO
Dívida: R$ 1012,84
ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
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
TRIBUNAL
DEDE
JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA
PINDAMONHANGABA
FORO DE
PINDAMONHANGABA
COMARCA
DE
PINDAMONHANGABA
SEF
SETOR
DE
EXECUÇÕES
FISCAIS
FORO DE PINDAMONHANGABA
Desembargador
Eduardo de
Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
SEF -Praça
SETOR
DE EXECUÇÕES
FISCAIS
12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
Praçapindasef@tjsp.jus.br
Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
12401-900,
Fone:
(12)
36431481,
Pindamonhangaba-SP
- E-mail:
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

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

Processo Digital nº:
Classe: Assunto:

ProcessoExeqüente:
Digital nº:
Executado:
Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

1503564-77.2016.8.26.0445
EDITAL DE CITAÇÃO
Execução Fiscal - Dívida Ativa

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
1503564-77.2016.8.26.0445
Ana Cláudia de Campos Ferreira Pinto
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Ana Cláudia de Campos Ferreira Pinto

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,
Estado de
SãoSABER
Paulo, aos
Dr(a).
de Araujo, nado
forma
da Lei,
etc.
FAZ
queClaudia
virem ouAparecida
tomarem conhecimento
presente
edital
de CITAÇÃO DA

EXECUTADA ABAIXO RELACIONADA, 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
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
EXECUTADA
ABAIXO
expedido
prazo
30 pagar(em)
dias úteis,
que,
por este
CITADAS(S)
de seu RELACIONADA,
inteiro teor para, no prazo
de 05 com
(cinco)
dias de
úteis,
o(s)
débito(s)
Juízo eapontado(s)
respectivona(s)
Cartório,
a(s) Execução(ões)
Fiscal(is) que
move
C.D.A., processa(m)-se
acrescido(s) dos encargos
legais nela(s) especificados,
juroslhe(s)
de mora,
Prefeitura
Municipal
de ePindamonhangaba,
paracustas
cobrança
de dívidas
de Dívida
correção
monetária
honorários advocatícios,
e despesas
judiciais,provenientes
ou garantir a execução
Ativa. na
Encontrando-se
a(s)
executada(s)
relacionada(s)
lugar penhorados
incerto e bens
nãosuficientes
sabido, foi
forma do disposto
no artigo
9º da Lei 6.830/80,
sob penaem
de serem
para satisfação
do débito.da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
determinada
a CITAÇÃO

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: Ana Cláudia de Campos Ferreira Pinto
correção monetária e honorários advocatícios, custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
Documentos da Executada: CPF: 261.680.058-62
na forma
do disposto
9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
Execução
Fiscalnonº:artigo
1503564-77.2016.8.26.0445
para satisfação
débito.Execução Fiscal - Dívida Ativa
Classe – do
Assunto:
Data da Inscrição: 02/01/2012
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 20224

ValorAna
da Dívida:
R$de
938,50
Executada:
Cláudia
Campos Ferreira Pinto
Documentos da Executada: CPF: 261.680.058-62
Execução Fiscal nº: 1503564-77.2016.8.26.0445
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Pindamonhangaba, aos 09 de maio de 2018.
Classe – Assunto: Execução Fiscal - Dívida Ativa
Data da Inscrição: 02/01/2012
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 20224
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
Valor da Dívida: R$ 938,50
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. 17

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
DE PINDAMONHANGABA
12401-900,
Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
pindasef@tjsp.jus.br
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
de Atendimento
ao Público:
das 12h30min
PraçaHorário
Desembargador
Eduardo
de Campos
Maia, 99,às19h00min
., Centro - CEP

fls. 17

12401-900, Fone: (12) 36431481, Pindamonhangaba-SP - E-mail:
EDITAL DE CITAÇÃO
pindasef@tjsp.jus.br
às19h00min

Processo Digital nº:
1503709-36.2016.8.26.0445
Horário
de Atendimento ao Público: das 12h30min
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
EDITAL
DEe CITAÇÃO
Executado:
Ederson Luiz
dos Santos
Amanda Lima Barbosa

Processo Digital nº:
1503709-36.2016.8.26.0445
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Executado:
Ederson Luiz
dos
SantosDE
e Amanda
EDITAL DE CITAÇÃO,
COM
PRAZO
30 DIAS.Lima Barbosa

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 DO(S)

O(A) MM.
Juiz(a) de Direito
da SEF
- Setor de Execuções
Fiscais,
do Foro
Pindamonhangaba,
EXECUTADO(S)
ABAIXO
RELACIONADO(S),
expedido
com prazo
de 30de
dias
úteis, que, por
este
Juízo
e respectivo
Cartório,Aparecida
processa(m)-se
a(s) Execução(ões)
Estado de
São
Paulo,
Dr(a). Claudia
de Araujo,
na forma daFiscal(is)
Lei, etc.que lhe(s) move

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para cobrança de dívidas provenientes de Dívida
Ativa. Encontrando-se a(s) executada(s) relacionada(s) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a CITAÇÃO da(s) mesma(s), por edital, por intermédio do qual FICA(M)
CITADAS(S) de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
FAZ SABER
aos que
tomarem conhecimento
do nela(s)
presente
edital de CITAÇÃO
DO(S)
apontado(s)
na(s)virem
C.D.A.,ouacrescido(s)
dos encargos legais
especificados,
juros de mora,
EXECUTADO(S)
ABAIXO
RELACIONADO(S),
expedido
comjudiciais,
prazo de
dias úteis,
que, por
correção monetária
e honorários
advocatícios, custas
e despesas
ou30
garantir
a execução
na forma
do disposto
no artigoprocessa(m)-se
9º da Lei 6.830/80,
sobExecução(ões)
pena de serem penhorados
este Juízo
e respectivo
Cartório,
a(s)
Fiscal(is)bens
quesuficientes
lhe(s) move
paraMunicipal
satisfação do
Prefeitura
dedébito.
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)
Executada: Ederson Luiz dos Santos e Amanda Lima Barbosa
CITADAS(S)
de seudainteiro
teor para,
prazo de 05 (cinco) dias úteis, pagar(em) o(s) débito(s)
Documentos
Executada:
CPF: no
387.278.108-10
apontado(s)
na(s)Fiscal
C.D.A.,
acrescido(s) dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
Execução
nº: 1503709-36.2016.8.26.0445
correçãoClasse
monetária
e honorários
– Assunto:
Execuçãoadvocatícios,
Fiscal - Dívidacustas
Ativa e despesas judiciais, ou garantir a execução
da Inscrição:
04/01/2013
na formaData
do disposto
no artigo
9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
Nº da Inscrição
no Registro da Dívida Ativa: 4222512
para satisfação
do débito.
Valor da Dívida: R$ 852,17

Executada:
Ederson
Luizedos
Santos
Amanda
Lima Barbosa aos 09 de maio de 2018.
NADA
MAIS. Dado
passado
nestae cidade
de Pindamonhangaba,
Documentos da Executada: CPF: 387.278.108-10
Execução Fiscal nº: 1503709-36.2016.8.26.0445
Classe – Assunto:
Execução
FiscalDIGITALMENTE
- Dívida Ativa NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
DOCUMENTO
ASSINADO
Data da Inscrição: 04/01/2013
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 4222512
Valor da Dívida: R$ 852,17
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
TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FOROCOMARCA
DE PINDAMONHANGABA
DE PINDAMONHANGABA
SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
FORO DE PINDAMONHANGABA
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
SEF - SETOR
DE36431481,
EXECUÇÕES
FISCAIS
12401-900,
Fone: (12)
Pindamonhangaba-SP
- E-mail:
Praça Desembargador Eduardo de Campos Maia, 99, ., Centro - CEP
pindasef@tjsp.jus.br
12401-900,
Fone: (12)
Pindamonhangaba-SP
- E-mail:
Horário
de Atendimento
ao36431481,
Público: das
12h30min às19h00min

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

Processo Digital nº:
1503794-22.2016.8.26.0445
EDITAL DE CITAÇÃO
Classe: Assunto:
Execução Fiscal - Dívida Ativa
Exeqüente:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Processo Digital nº:
1503794-22.2016.8.26.0445
Executado:
Maria Aparecida Ferreira da Cruz

Classe: Assunto:
Exeqüente:
Executado:

Execução Fiscal - Dívida Ativa
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Maria Aparecida Ferreira da Cruz

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

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

FAZ Estado
SABERdeaos
virem
ou tomarem
conhecimento
do presente
edital
DA(S)
Sãoque
Paulo,
Dr(a).
Claudia Aparecida
de Araujo,
na forma
da de
Lei,CITAÇÃO
etc.
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
ABAIXO
expedido
com
prazo
de 30 dias
que, por
CITADAS(S)
de seu inteiro
teorRELACIONADA(S),
para, no prazo de 05 (cinco)
dias
úteis,
pagar(em)
o(s) úteis,
débito(s)
este Juízo
respectivo
Cartório, dos
processa(m)-se
a(s) nela(s)
Execução(ões)
Fiscal(is)
que
apontado(s)
na(s)e C.D.A.,
acrescido(s)
encargos legais
especificados,
juros
delhe(s)
mora, move
Prefeitura
Municipal
de Pindamonhangaba,
para
cobrançajudiciais,
de dívidas
provenientes
de Dívida
correção
monetária
e honorários
advocatícios, custas
e despesas
ou garantir
a execução
Ativa.
Encontrando-se
em lugar
incerto
e suficientes
não sabido, foi
na forma
do disposto
no artigoa(s)
9º daexecutada(s)
Lei 6.830/80,relacionada(s)
sob pena de serem
penhorados
bens
para satisfação
do débito.
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,

Executada:
Maria
Aparecida
Ferreira
da Cruz custas e despesas judiciais, ou garantir a execução
correção
monetária
e honorários
advocatícios,
Documentos da Executada: CPF: 111.617.388-35
na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
Execução Fiscal nº: 1503794-22.2016.8.26.0445
para
satisfaçãoExecução
do débito.Fiscal - Dívida Ativa
Classe
– Assunto:
Data da Inscrição: 02/01/2012
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 2300
ValorExecutada:
da Dívida: Maria
R$ 871,02
Aparecida Ferreira da Cruz

Documentos da Executada: CPF: 111.617.388-35
Execução Fiscal nº: 1503794-22.2016.8.26.0445

NADA
MAIS.
Dado e passado
nesta
cidade
de Pindamonhangaba,
aos 09 de maio de 2018.
Classe
– Assunto:
Execução
Fiscal
- Dívida
Ativa

Data da Inscrição: 02/01/2012
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 2300

DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
Valor da Dívida:
R$ 871,02
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. 17

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 30/05/2018 às 16:08 .

PROD.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.

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 1503564-77.2016.8.26.0445 e código 3DC83D0.

FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP
MEDI HOUSE IND. E COM. DE

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)
Executada:
Rodrigo
José Ruivo dos encargos legais nela(s) especificados, juros de mora,
correção monetária
honorários
advocatícios,
custas e despesas
judiciais,
ou279617537
garantir a execução
Documentose da
Executada:
CPF: 262.438.088-40,
OAB: 213045/SP,
RG:
Fiscal
nº: 1501726-02.2016.8.26.0445
na forma Execução
do disposto
no artigo
9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados bens suficientes
Classedo
– Assunto:
para satisfação
débito. Execução Fiscal - Dívida Ativa

EDITAL DE CITAÇÃO
1503460-85.2016.8.26.0445
Execução Fiscal - Dívida Ativa

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
1503460-85.2016.8.26.0445
Mário
José -Caspani
Execução
Fiscal
Dívida Ativa
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Mário José Caspani

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO, liberado nos autos em 04/06/2018 às 15:43 .

CENTROVALE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE

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 tomarem
conhecimento
do presente
edital do
de CITAÇÃO
DO
determinada
a CITAÇÃO
da(s) mesma(s),
por edital,
por intermédio
qual FICA(M)
EXECUTADO
ABAIXO
RELACIONADO,
com
prazo
deúteis,
30 dias
úteis, o(s)
que,débito(s)
por este
CITADAS(S)
de seu
inteiro teor para, noexpedido
prazo de 05
(cinco)
dias
pagar(em)
apontado(s) na(s)
C.D.A.,
acrescido(s) dos a(s)
encargos
legais nela(s) Fiscal(is)
especificados,
de mora,
Juízo e respectivo
Cartório,
processa(m)-se
Execução(ões)
quejuros
lhe(s)
move
monetária
e honorários advocatícios,
e despesas
judiciais,
ou garantir a de
execução
Prefeituracorreção
Municipal
de Pindamonhangaba,
para custas
cobrança
de dívidas
provenientes
Dívida
na forma do disposto
artigo 9º da Leirelacionada(s)
6.830/80, sob pena
seremincerto
penhorados
bens sabido,
suficientesfoi
Ativa. Encontrando-se
a(s)noexecutada(s)
em delugar
e não
para satisfação do débito.

Processo Digital nº:
Classe: Assunto:

Processo Exeqüente:
Digital nº:
Executado:
Classe: Assunto:
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Abertura do 16° “Jogos Municipais
do Idoso” acontece nesta quarta
Divulgação

Colaborou com o
texto: Victor Gobbo
A cerimônia de abertura
do “16° Jomi – Jogos Municipais do Idoso” acontece nesta
quarta-feira (22), às 18 horas,
no Centro Esportivo “João do
Pulo”. O evento é uma realização
da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
Municipal de Esportes e Lazer
Os competidores da
Terceira Idade farão
parte da cerimônia,
no Centro Esportivo
“João do Pulo”

(Semelp) e do Fundo Social de
Solidariedade do município.
A competição terá início nesta quinta-feira (23), às 18h30,
com a disputa da Bocha no CCI
Vila Rica. No dia seguinte, sexta-feira (24), haverá torneio de
truco no mesmo horário e mesmo local. Quem participa dos
“Jomi” são atletas acima de 50
anos de idade.
Os jogos seguem até o dia 1º
de setembro. Os ginásios onde
ocorrerão as competições serão:
CE João do Pulo, CCI Vila Rica,
CE Zito, Ginásio Juca Moreira,
CT Luís Caloi, Ginásio Quadra
Coberta e Associação Atlética
Ferroviária.

Nadadores PcDs têm bom desempenho Pinda participa do
na “Etapa Nacional do Circuito Caixa” “Torneio Nacional de
Divulgação

Colaborou com
o texto: Bruna Silva
Os nadadores pertencentes à
modalidade pessoa com deficiência
(PcD) da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer de Pindamonhangaba (Semelp) estiveram em São
Paulo, no sábado (18) e domingo
(19), para disputarem a “Segunda
Etapa Nacional do Circuito Loterias Caixa”.
Os paratletas representantes
de Pindamonhangaba na competição, João Viterbo Ribeiro,
Sérgio Henrique Matos e Matheus
Henrique Silva, tiveram grande
desempenho na prova, conquistando pódio de primeiro a terceiro
lugar. As categorias foram: 100
metros costas, 200 metros medley,
100 metros borboleta, 100 metros
peito, 50 metros borboleta, 200
metros livre, 50 metros livre e 100
metros peito.

Ginástica Artística”
Colaborou com o
texto: Bruna Silva
No fim de semana, a equipe
masculina de ginástica artística da Secretaria de Esportes de
Pindamonhangaba participou
do “Torneio Nacional de Ginástica Artística”, em Santos. A
equipe se destacou na competição por aparelhos.
Os representantes de Pinda
foram os ginastas: Rodrigo Bordão, Wesley de Castro e Alowany Tsubota, sob o comando do
técnico Marcelo Ronconi.
Os resultados individuais
nos aparelhos foram positivos:
Rodrigo conquistou o primeiro

lugar no solo, segundo nas argolas e paralelas; Alowany ficou
com o primeiro lugar nas paralelas, segundo no salto e terceiro
nas argolas; Wesley foi segundo
lugar na barra fixa. Já os resultados individuais na categoria
adulta foram: Alowany quarto e
Wesley em sexto lugar; e, na categoria Geral Juvenil, Rodrigo
ficou em oitavo lugar.
O evento é organizado pela
Confederação Brasileira de Ginástica Artística e contou com
ginastas dos seguintes estados:
São Paulo, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Santa Catarina,
Maranhão, Mato Grosso do Sul,
além do Distrito Federal.
Divulgação

Paratletas pindenses competiram no fim de semana

Ciclistas da cidade marcam presença em
competições da região neste fim de semana
Colaborou com o
texto: Bruna Silva
Dando prosseguimento ao
“Campeonato Vale Paraibano
de Ciclismo”, os ciclistas da Secretaria Municipal de Educação
e Lazer de Pindamonhangaba

participaram da quinta etapa da
competição, no último domingo
(19), em Taubaté. Além de participar do “Desafio da Natureza”,
em Potim.
As colocações do “Desafio da
Natureza” foram: Jauro Ceará foi
segundo colocado na categoria
Divulgação

Participação pindense rendeu boas colocações

Sport 50; Carlos Sassaki, quarto
colocado na categoria Sport 50;
Stefano Macedo, segundo colocado na categoria Pró-Sub 30 e
quinto colocado na classificação
geral; Paulinho, primeiro na categoria Sport Sub 40; Pamela
Karina, primeira colocada Sub
35; Amanda Venuto, segundo na
categoria Sport Sub 35; Diane
Maia, terceira colocada Sport Sub
45; Marcia Regina, segunda colocada na categoria Sport Over 45;
Carlos Bambam e Gaby Cardoso
primeiros colocados na categoria
Sport Dupla Mista, categoria esta
que teve Dri Picheli e Felipe Botan na quinta colocação.
Já no “Campeonato Vale Paraibano”, Edson Larcedo ficou
em oitavo lugar na categoria Sênior A. A equipe Smelp de ciclismo possui parceria com a Alfa
Modernização, Arbo Vale, Academia Moviment, Churrascaria
Gramado, Clínica Veterinária
Sassaki, Geralis Seguro, Mandaglio Engenharia, Dú Costela e
Neumacon.

Os ginastas Rodrigo Bordão, Wesley de Castro e Alowany
Tsubota representaram a cidade
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Inscrições para cursos do “Projeto Guri”
continuam até esta sexta-feira
Oito oﬁcinas musicais têm 19 vagas disponíveis em Moreira César
COLABOROU COM O
TEXTO: DAYANE GOMES
A unidade do “Projeto Guri”
em Pindamonhangaba ainda
está com matrículas abertas
para cursos de clarinete, contrabaixo, ﬂauta transversal, percussão, saxofone, viola, violino
e violoncelo. Ao todo, 19 vagas
são oferecidas e devem ser preenchidas até esta sexta-feira
(24), no polo de Moreira César.
Para realizar a matrícula no
programa sociocultural mantido pela Secretaria da Cultura do
Estado de São Paulo, é necessá-

rio que o estudante tenha entre
seis e 18 anos de idade e compareça diretamente à instituição
acompanhado pelo responsável.
O preenchimento do cadastro
acontece mediante a apresentação dos seguintes documentos: certidão de nascimento ou
RG do aluno (original e cópia);
comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável
(original e cópia); comprovante
de endereço para consulta.
Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem
possuir instrumento ou realizar

Reprodução/Internet

testes seletivos para efetivar a
matrícula e participar das oﬁcinas. Para mais, o início das aulas ocorre de acordo com a data
de ocupação de vaga de cada
aluno.
O polo do Projeto Guri em
Pindamonhangaba funciona as
segundas e quartas-feiras, das
14h30 às 17h30, e ﬁca no endereço rua Doutor Gonzaga, s/n
- Moreira César. Para mais informações sobre os cursos oferecidos na unidade, acesse o site
www.projetoguri.org.br/matriculas ou ligue para o telefone
(12) 3637-4476.

Aulas de violino
são uma das
ofertas abertas
para matrícula
em 2018

Cidade recebe palestra “It Was Amazon”, “O Mundo dos Pequeninos”
do artista indígena Jaider Esbell
e “O Menino e o Mundo”
Reprodução/Internet

Jaider Esbell é artista
plástico e escritor e
pertence ao povo Makuxi

COLABOROU COM O
TEXTO: VICTOR GOBBO
Pindamonhangaba receberá
nesta quinta-feira (23), às 19
horas, na Fasc (Faculdade Santa
Cecília), o workshop com o artista plástico e escritor indígena,
Jaider Esbell, do povo Makuxi,
de Roraima. Jaider também está
com uma exposição no Palacete
10 de Julho que seguirá até o dia
31 de agosto.
Os eventos buscam estimular a reﬂexão do público sobre
as questões ambientais e a importância de cuidar e amar a natureza. A exposição conta com
desenhos em papel preto com
caneta fosca branca. “Viver na

Amazônia tem seus privilégios.
Respirar a grande ﬂoresta, tocar
seus ecossistemas, fazer parte
deles são algumas das sensações
que ‘It Was Amazon’ pode proporcionar”, explicou o artista.
A mostra é uma realização
da Estação Casa Amarela de
Caçapava, com o apoio do Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico da Prefeitura
de Pinda. A Fasc ﬁca na praça
Barão do Rio Branco, 59, centro. A exposição ﬁcará disponível para visitação até o dia 31 de
agosto, de segunda a sexta-feira,
das 8 às 17 horas. O Palacete 10
de Julho ﬁca localizado na rua
Dep. Claro Cesar, 33, centro. Os
eventos são gratuitos.

Decisão do “Miss Plus Size Vale do
Paraíba 2018” acontece em agosto
Concurso regional selecionará duas vencedoras
entre 27 candidatas no próximo sábado (25)
COLABOROU COM O
TEXTO: DAYANE GOMES
Em resposta aos padrões normatizados na estética da moda feminina contemporânea, o “Miss
Plus Size Vale do Paraíba” chega a sua oitava edição
em 2018. De modo que, 27 mulheres que vestem
manequim acima do número 46 estarão na passarela do Umuarama Clube de Aparecida. O evento
em dedicatória à diversidade da beleza ocorrerá no
Divulgação

Evento volta-se para a beleza das mulheres
com manequim acima do número 46

próximo sábado (25), a partir das 20 horas.
A atriz italiana Sophia Loren, conhecida por
seus traços faciais marcantes, considerava que
“nada faz uma mulher mais bonita do que acreditar que ela é linda”. Seguindo o mesmo princípio
de autoaceitação e valorização, Renatha Silva deu
o pontapé em seus trabalhos de conscientização a
respeito da feminilidade. “Vendo a insatisfação de
várias gordinhas com seu corpo, resolvi criar o blog
para falar sobre a beleza plus size como uma forma
de ajudar na autoestima dessas mulheres. Logo,
surgiu a ideia dos desﬁles, que acabaram sendo incentivados pelo crescimento do mercado voltado
para as numerações mais altas”, contou a blogueira
e empresária responsável pelo concurso regional.
Em 2018, vestindo manequim a partir do número 46, a mulherada concorrerá ao título de
campeã em duas categorias: Tradicional (para
mulheres de 18 a 34 anos) e Sênior (para candidatas acima de 35 anos). Sendo que, a novidade
da edição é que a vencedora será a representante
estadual na etapa nacional do “Miss Plus Size”,
que acontecerá no dia 24 de novembro, no Teatro
Rival, no Rio de Janeiro.
No desﬁle da região, as vencedoras ainda serão contempladas com um ﬁm de semana em uma
pousada em Ubatuba, um ensaio fotográﬁco, o
passaporte para o evento nacional no valor de R$
2 mil e mais R$ 1 mil em vales-compras em uma
loja do seguimento plus size. “Como neste ano sairá a representante do estado, as expectativas são
as melhores e o evento tem tudo para ser muito
prestigiado”, aspirou Renatha.

são estreias ‘do Ponto MIS’
COLABOROU COM O
TEXTO: VICTOR GOBBO
Em parceria com o Museu da
Imagem e do Som (MIS), a Prefeitura de Pindamonhangaba
exibirá, nesta quarta-feira (22),
às 14 horas, o ﬁlme “O Mundo
dos Pequeninos”, na biblioteca
Maria Bertha, em Moreira César, gratuitamente.
O ﬁlme conta a história da
personagem Arrietty e sua
família, que são seres pequenos,
moram sob uma casa antiga e
sobrevivem roubando itens da
casa dos humanos e colocando a
culpa em gatos e ratos. Quando
o jovem Shawn se hospeda na
casa, ﬁca amigo de Arrietty,
colocando o segredo em risco. É
uma obra que faz reﬂetir sobre o
amadurecimento e a natureza.
Dentro da semana, também
será exibido o ﬁlme “O Menino
e o Mundo”, na sexta-feira (24),
às 9 horas, no CEU das Artes,
também em Moreira César. O
ﬁlme ganhou vários prêmios e,
dentre eles, o Grande Prêmio
do Cinema Brasileiro de Melhor
Filme de Animação.
A animação brasileira conta
a história de um garoto que
mora com o pai e a mãe, em
uma pequena casa no campo.
Diante da falta de trabalho, o
pai abandona o lar e parte para
a cidade grande. Triste e desnorteado, o menino faz as malas,
pega o trem e vai descobrir o
novo mundo em que seu pai
mora. Para a sua surpresa, a

Reprodução/Internet

Exibição de “O Mundo dos
Pequeninos” acontecerá
na Biblioteca Maria Bertha
criança encontra uma sociedade
marcada pela pobreza, exploração de trabalhadores e falta de
perspectivas.
“Ponto MIS” é um programa
de circulação e difusão audiovisual que visa promover a formação de público e a circulação de
obras do cinema, estabelecendo
parcerias para criar pontos de
difusão audiovisual espalhados
pelo Estado. O programa é uma
parceria entre o Museu da Imagem e do Som - MIS e as cidades
do Estado.
A biblioteca Maria Bertha
ﬁca na rua Dr. Gonzaga, s/n
– Moreira César e o CEU das
Artes na av. das Orquídeas,
647-735 - residencial Vale das
Acácias.
Reprodução/Internet

Animação
“O Menino e
o Mundo” será
projetada no
CEU das Artes
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A ções Sociais
TERÇA-FEIRA

Alunos dos cursos de “Qualiﬁcação
Proﬁssional” apresentam trabalhos
Imagens: Reprodução/internet

C

om o objetivo
de qualiﬁcar
e requaliﬁcar o
cidadão, buscando
atualizá-lo junto ao
mercado de trabalho
contemporâneo, o PEQ
(Programa Estadual
de Qualificação
Profissional), do
Governo do Estado, em
parceria com o Fundo
Social de Solidariedade
de Pindamonhangaba,
está capacitando cerca
de 90 pessoas do
município.
Na semana
passada, os alunos
dos cursos “Assistente
Administrativo” e
“Técnico em Vendas”
participaram de uma
feira profissional
– uma espécie de
simulação prática do
que aprenderam na
teoria. De acordo com a
professora responsável
pelos cursos, Maria
Letícia Fujarra, este
diferencial do curso
é uma iniciativa do
Fundo Social de Pinda
e não fazia parte do
programa. É uma
proposta “que veio
agregar muito ao
conteúdo já existente”.
Os alunos do
período da manhã,
do curso “Assistente
Administrativo” também
tiveram atividade

Rodrigo Godoi

Prefeito Isael Domingues prestigiou a apresentação dos alunos e aproveitou
para falar sobre a importância de se capacitar proﬁssionalmente

Jucélia Batista

Fabiana dos Santos Silva é
estudante de Administração de
Empresas e está fazendo o curso
“Técnico em Vendas”. Ela acabou de ser chamada para um es-

prática: realizaram
visita técnica em
empresas; participaram
de dinâmicas de grupo
e de treinamento para

tágio na área e diz
que o curso contribuiu para esta
conquista. “Estou
muito feliz por ter
participado desse
curso. Pelas técnicas adquiridas,
pelo acolhimento
da professora, e
muito mais feliz
pelo trabalho que
conquistei. É meu
primeiro emprego
e minhas expectativas são as melhores possíveis”,
disse.

processo de seleção
organizacional.
Os cursos são
realizados de segunda a
sexta-feira, nos períodos

Divulgação

Alunos do curso “Assistente Administrativo” realizaram
visita técnica em empresas; participaram de dinâmicas
de grupo e de treinamento para processo de seleção
organizacional

André
Luis
Freire, que atua
como barman e
como garçom diz
que o curso traz
várias possibilidades: “Não somente as técnicas e dicas que
recebemos,
mas
as amizades que
fazemos. Estudar
sociabiliza e permite criar uma
rede de contatos.
Tem muita coisa
que a gente sabe e

da manhã (Assistente
Administrativo), tarde
(Técnico em Vendas)
e noite (Auxiliar de
Contabilidade). As aulas

Jucélia Batista

ﬁca guardado, mas que acaba reciclando
o conhecimento”, aﬁrmou.

seguem até o dia 27 de
agosto, no PAT – Posto
de Atendimento ao
Trabalhador, no centro.
A proposta é que outros

cursos sejam realizados
ao longo do ano, para
que mais pessoas possam
ter a oportunidade de
participar.

“CAMPANHA DO AGASALHO 2018”:

Fundo Social faz mais uma doação
Ação aconteceu nas dependências do CEU das Artes, no
bairro Vale das Acácias, em Moreira César
Jucélia Batista

“Acho essa atitude muito bacana! Sempre
podemos aproveitar muitas roupas e
também agasalhos e cobertores. Se não usar
mais este ano, para o próximo já temos”,
disse Maria Cristina Santos, moradora
do Ipê II.
Adelina Cruz, que reside no
residencial Liberdade, acrescentou
que “toda doação é um gesto de amor ao
próximo e uma troca. Ainda esta semana
eu doei umas roupinhas da minha ﬁlha que
não serviam mais pra ela. Agora, estou aqui
ganhando outras. A vida é assim”, aﬁrmou.

Moradores do Vale das Acácias e de bairros vizinhos puderam escolher o que gostariam de levar para casa
Jucélia Batista

Presidente do Fundo Social reforça que a arrecadação é resultado de um trabalho conjunto entre o setor
público, empresas privadas e munícipes

Elas completavam
o grupo de moradores
do Vale das Acácias e
de bairros vizinhos que
puderam escolher o
que gostariam de levar
para casa.
Realizada pelo Fundo Social de Solidariedade, a ação aconteceu
na última sexta-feira
(17), e fez parte das
doações da “Campanha do Agasalho
2018 - Uma atitude
que aquece nossos
corações”. Desta
vez, a ação ocorreu
no CEU das Artes,
localizado no bairro

Vale das Acácias, no
Distrito de Moreira
César.
A presidente do
Fundo Social e primeira-dama do município,
Cláudia Vieira Domingues, agradeceu a
todos os presentes,
reforçando que a arrecadação é resultado de
um trabalho conjunto
entre o setor público
e empresas privadas,
além de moradores. Ela
também aproveitou para
falar ao público sobre os
cursos gratuitos que são
oferecidos à população no
Espaço CEU das Artes.

