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Akin/Agoravale

Mangueira e Neguinho fazem show no carnaval de Pinda
Uma grande programa-

ção está sendo montada 
para fazer do Carnaval 
2012 - “Eu curto Pinda” um 
dos melhores de todos os 

tempos na cidade.
A grande largada foi 

dada em ritmo de marchi-
nhas. Mais de 2 mil pesso-
as prestigiaram a grande 

fi nal do Festival de Marchi-
nhas de Pindamongaba na 
Praça do Quartel.

Muito mais está sendo 
preparado para agradar 

todos os públicos. Além do 
“Juca Telles” no sábado de 
Carnaval, a grande notícia 
é o show de Neguinho da 
Beija-Flor no Pré-carnaval 

de Moreira César, e da 
Mangueira desfi lando na 
Avenida do Samba na ter-
ça-feira de Carnaval.

Matinês, desfi les de es-

colas de samba e blocos 
na Avenida do Samba, tudo 
com uma grande infraestru-
tura e segurança para os 
foliões.

Passista da Estação Primeira de Mangueira que fará show na Avenida do Samba na terça-feira de Carnaval. Neguinho da Beija-Flor anima Pré-Carnaval de Moreira César

Farmácia da Prefeitura atende 
1.000 pessoas, todos os dias

Em torno de 1.000 pes-
soas são atendidas todos 
os dias na Farmácia da Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba, que fi ca localizada no 

CEM - Centro de Especia-
lidades Médicas, no centro 
da cidade.

O serviço atende me-
diante a apresentação 

de receita proveniente do 
SUS, dentro da validade.

O serviço funciona até 
mesmo nos fi ns de semana 
e feriados. 

Munícipes retiram remédio na Farmácia da Prefeitura. Serviço funciona diariamente 

Centro de Especialidades 
Médicas passará por mais 
uma ampliação

Nos próximos meses, 
uma nova ampliação será 
feita no CEM - Centro de 
Especialidades Médicas, 
localizado no centro da ci-
dade. Várias reformas e 
novos blocos foram feitos 
no prédio anteriormente, o 
que trouxe mais conforto e 
melhor atendimento para 
milhares de moradores.  

Para este ano, a Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba irá construir o segundo 
bloco do prédio, onde se-
rão oferecidos serviços de 
fi sioterapia - que hoje são 
realizados em um prédio si-
tuado em frente ao Centro 
de Especialidades.

Com mais esta amplia-

ção, o atendimento à po-
pulação será readequado 
e os profi ssionais de saúde 

terão um espaço melhor 
para desempenhar suas 
funções.

A nova ampliação será feita em poucos meses

Informativo Legislativo

Toninho da Farmácia solicita 
limpeza urgente no Morumbi

O vereador Toninho da Farmácia (PDT), atendendo 
a pedido dos moradores do Jardim Morumbi, solicita 
à Prefeitura a limpeza geral nas ruas daquele bairro, 
principalmente na Área Verde situada na rua José Mar-
condes César, próximo ao Campo de Futebol. O vere-
ador pede também que os proprietários de terrenos 
sejam notifi cados para a limpeza dos mesmos.

Final do Festival de Marchinhas 
atrai 2 mil na Praça do Quartel

Público lotou a Praça do Quartel, que teve cinco dias de animação  -  Segundo Caderno

Akin/Agoravale

Pinda segue na liderança 
isolada da Superliga B

Atleta de Pinda vence bloqueio adversário no Grand Prix

A equipe Funvic/Midia 
Fone, de Pindamonhanga-
ba, conseguiu duas vitórias 
nas três partidas disputa-
das pelo segundo Grand 
Prix do Grupo A da Superli-
ga B de Voleibol Masculino.

As duas vitórias por três 
set’s a zero sobre os ad-
versários, amenizaram a 
derrota sofrida para o UFC 
Ceará, anfi trião do próximo 
Grand Prix, quando as duas 
equipes abrem o confronto.

Handebol 
feminino 
apresenta 
equipe para 
2012
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PREVISÃO DO TEMPO PARA PINDAMONHANGABA

TERÇA-FEIRA - 31/1

Temp. Máxima: 27ºC - Sol Nascente: 05:41
Temp. Mínima:  15ºC - Sol Poente: 18:49
Probabilidade de chuva: 90%

QUARTA-FEIRA - 1/2
Temp. Máxima: 28ºC - Sol Nascente: 05:41
Temp. Mínima:  17ºC - Sol Poente: 18:49
Probabilidade de chuva: 30%

QUINTA-FEIRA - 2/2

Temp. Máxima: 30ºC - Sol Nascente: 05:42
Temp. Mínima:  17ºC - Sol Poente: 18:48
Probabilidade de chuva: 5%

Pancadas de 
chuva à tarde

Pancadas de 
chuva à tarde

Possibiliodade 
de pancadas de 

chuva

DATAS COMEMORATIVAS - JANEIRO/FEVEREIRO
Dia 31 - Dia Mundial do Mágico,  Dia de São João Bosco, Dia do 
Músico, Dia Mundial da Solidariedade.
Dia 1 - Dia do Publicitário, Dia de Santa Brígida. 
Dia 2 - Dia do Agente Fiscal, Dia da Nossa Senhora dos Navegan-
tes, Santa Joana de Lestonnac, Nossa Senhora das Vitórias, Nossa 
Senhora das Candeias ou da Candelaria, Apresentação do Nosso 
Senhor e Purifi cação da Nossa Senhora.
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As crianças de antiga-
mente nem imaginavam que 
um dia existiria jogos eletrô-
nicos, seus brinquedos eram 
simples e assim estimulavam 
a imaginação e a criatividade 
das mesmas.  Os carrinhos 
passavam por estradas de 
terra ou por estradas imagi-
nárias. As bonecas, na sua 
maioria de pano, faziam de 
tudo um pouco e tinham pou-
cos acessórios.

A rua era lugar de brincar 
juntamente com as outras 
crianças da vizinhança. Todo 
mundo sabia o nome, idade 

e gosto do outro, afi nal de 
contas, eles se viam quase 
todos os dias. Certamente, 
as crianças pensavam que 
a rua em que brincavam de 
jogar taco, amarelinha e de 
casinha, era a extensão do 
quintal de suas casas.

Em dias de chuva a brin-
cadeira acontecia dentro de 
casa mesmo. A bola era joga-
da na sala ou no quarto e os 
pais fi cavam naquela tensão, 
com medo dos fi lhos quebra-
rem o vaso ou o vidro da ja-
nela. Dependendo da fome, 
em dia de chuva, a maioria 

das crianças comiam os fa-
mosos bolinhos de chuva. 
Era só olhar o tempo nublado 
que as crianças já começam 
a imaginar o preparo dos de-
liciosos bolinhos.

A hora de dormir era hora 
de dormir, as crianças já ti-
nham gastado quase todas 
as suas forças e algumas 
precisavam somente de um 
beijo dos pais ou que lhes 
contassem uma historinha e 
pronto, estavam a dormir. 

            O tempo passou, 
as crianças de hoje brincam 
com jogos eletrônicos e al-

gumas com bonecas virtuais, 
mas ainda existem aquelas 
que brincam como antiga-
mente, e outras que juntam 
um pouco das brincadeiras 
do passado com as brinca-
deiras do presente.  

O que não pode acabar 
de forma alguma é o hábito 
de ler livros de contos para 
as crianças, pois esta é a for-
ma que as crianças que não 
ainda não sabem ler, fazerem 
suas leituras.

 
Pedagoga: Fabíola

http://ventaniadosaber.blogspot.com

Quanto tempo faz...

Jantar 
Dançante

 
No dia 11 de fevereiro, às 

20 horas, será realizado um 
Jantar Dançante  no pátio da 
igreja São Pedro/São Pau-
lo, no bairro Cidade Jardim. 
Convites estão sendo vendi-
dos a R$ 15. Reservas com 
Donato, 9112-3779. O even-
to é benefi cente. O objetivo  
é arrecadar  verbas para as 
obras da igreja naquele bair-
ro. A comunidade do ‘Cidade 
Jardim’ convida os morado-
res a participar.

O cadastro de ambulan-
tes para trabalhar com bar-
racas de alimentação e be-
bidas no Carnaval 2012 vai 
até esta terça-feira (31). As 
inscrições podem ser feitas 
no prédio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba e na sede 
da Subprefeitura de Moreira 
César. O carnaval na Avenida 
do Samba acontece nos dias 
18,19,20 e 21 de fevereiro.

Os ambulantes precisam 
se cadastrar para ter a licen-
ça para trabalhar, concedida 
até o dia 6 de fevereiro. Para 
a retirada desta licença é 
necessário o pagamento de 
uma taxa que terá variação 
entre R$ 32,43 a R$ 64,84.

Os documentos necessá-
rios para requerer o cadastro 
são: RG, CPF e comprovante 
de endereço. O cadastro só 
poderá ser feito pelo próprio 
interessado. Será permitida 
apenas uma licença por am-
bulante. A parte elétrica dos 
estabelecimentos é de inteira 

responsabilidade do ambu-
lante proprietário. 

A lei estadual que entrou 
em vigor no fi nal de 2011, 
proíbe qualquer estabele-
cimento de vender bebidas 
para menor, e será aplicada 
durante a festividade carna-
valesca.

“No carnaval as pesso-
as esquecem da legalidade 
e vão muito pela emoção. A 
proibição da venda de bebi-
da alcoólica para menores 
vai ser seguida ao pé da le-
tra. Se acontecer de o ambu-
lante vender, vai ter a licença 
caçada e será encaminhado 

para a delegacia, então, con-
forme o procedimento, pode-
rá ser instaurado um inqué-
rito”, ressalta o gerente de 
Fiscalização da Prefeitura,  
Vicente Corrêa da Silva.

Os trabalhos de fi scaliza-
ção de bebidas nos estabe-
lecimentos serão feitos pela 
Polícia Militar e pelo Conse-
lho Tutelar. “O Conselho Tu-
telar está fazendo um traba-
lho forte em cima disso, eles 
não deixarão passar nenhum 
ambulante”, explica Vicente.

Outras informações sobre 
os cadastros podem ser ob-
tidas no telefone 3644-5600.

Pré-carnaval
Os ambulantes que qui-

serem trabalhar no Pré-car-
naval de Moreira César, que 
acontecerá na Praça Santa 
Rita, Vale das Acácias, no 
dia 12 de fevereiro, precisam 
fazer o cadastro até o dia 7 
de fevereiro, para as inscri-
ções serem liberadas entre 
os dias 9 e 10.

Reprodução

Carnaval - inscrição de ambulantes 
encerra nesta terça-feira

Uma Noite 
no Hawaii

O Paineiras Country Club 
de Pindamonhangaba pro-
move, no sábado (4), o baile 
Uma Noite no Hawaii 2012.

A festa vai contar com 
apresentação da banda 
Sombra e Água Fresca, na 
piscina; e H Lera Samba do 
Bem no salão.

Haverá decoração típica 
com mesa de frutas e distri-
buição de colares hawaianos. 
Os ingressos podem ser com-
prados no Gramado, Ales-
sandra Ronconi, Santo Pani, 
Hering Store e na secretaria 
do clube. Sócios não pagam.

Arteduvale 
arrecada 
doações

A Ong Estação Arteduva-
le de Pindamonhangaba está 
realizado a arrecadação de 
donativos para os desabriga-
das da reintegração de pos-
se do bairro do Pinheirinho, 
em São José dos Campos.

A ação visa recolher ali-
mentos não-perecíveis, leite 
longa vida e em pó, agasa-
lhos e cobertores, que serão 
doados para as famílias da 
cidade vizinha.

Os interessados em par-
ticipar da campanha podem 
fazer a doação desses ar-
tigos na sede da Ong, que 
fi ca na rua Barão Homem de 
Mello, em frente aos pontos 
de ônibus do centro.

Yakissoba 
Benefi cente

O SOS - Serviço de Obras 
Sociais de Pindamonhanga-
ba promove, no sábado (4), 
o tradicional Yakissoba Be-
nefi cente. Os tickets estão 
sendo vendidos a R$ 10, e 
em alguns bairros da cidade 
será feita entrega em domi-
cílio. Mais informações pe-
los telefones 3642-2787 ou 
3642-3023.

Associação Comercial 
dá posse à nova diretoria

Secretaria de Governo realiza reunião 
para convênio com o Estado

A Acip – Associação Co-
mercial e Industrial de Pinda-
monhangaba vai dar posse 
para a nova diretoria nes-
ta quinta-feira (2). A sole-

nidade será realizada no 
auditório da Acip, a partir 
das 20 horas. A nova di-
retoria vai atuar no biênio 
2012-2014.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Governo e do 
Departamento de Meio Am-
biente, realizou, no dia 24 
de janeiro, uma reunião para 
tratar do plano de trabalho 
para a celebração do con-

vênio entre a Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo e o município de 
Pindamonhangaba. O con-
vênio tem como objetivo a 
implementação do programa 
de produção, uso público e 
educação ambiental no Par-

que João Pedro Cardoso (Vi-
veiro Florestal) e o apoio téc-
nico-científi co às atividades 
de meio ambiente do municí-
pio. Os participantes analisa-
ram o projeto de reforma do 
local e estruturação para re-
ceber as mudas de compen-
sação ambiental. Também 
foi tratada a implantação 
de alguns projetos para o 
Parque da Cidade, e a ne-
cessidade de um projeto 
de paisagismo, de limpeza 
dos lagos e identificação 
das árvores e replantio de 
cada uma delas, com a de-
vida denominação e espécie 
no Bosque da Princesa.

Participaram da reunião: 
secretário de Governo eng. 
Arthur Ferreira dos Santos; 
professor Laércio, do Horto 
João Pedro Cardoso; José 
Luiz, do Instituto Florestal; 
assessora técnica de Meio 
Ambiente, Maria Nazaré 
Magno dos Santos, e a ge-
rente do Parque do Trabiju, 
Célia Simões.

Mayra Souza

Nem bem começou 2012 e o mês de janeiro já 
está indo embora.

“O tempo passa... O tempo voa...” Eternizou 
o “jingle” de uma “certa” caderneta de poupança. 
E como passa rápido. Já se foram 30 dias do 
ano novo. E daí? O que mudou em sua vida? 
O que você alterou no seu comportamento? 
E aquela dieta? Você está fazendo? E aque-
la moça elegante, você ao menos conversou 
com ela em 2012?

O fato é que se o homem não se dispuser a 
realizar as coisas o tempo passa, e o que pas-
sou, passou. Não tem mais volta. Repetindo: já 
se foram os 30 primeiros dias do ano. Só mais um 
dia e será fevereiro. Com ele vem o carnaval, a 
Festa de Momo. E todo mundo já se prepara para 
se divertir, cantar, dançar. Tem gente que não se 
aguenta de vontade de se vestir de mulher. É, car-
naval serve para isso também.

Mas fevereiro de 2012 reserva mais a todos os 
cidadãos ocidentais, ou melhor, regidos pelo fa-
moso calendário Gregoriano.

É que 2012 é um ano bissexto. Ano em que se 
acrescenta um dia extra ao curto mês de feverei-
ro. Isso signifi ca que o pagamento também vai de-
morar mais um dia para chegar. Justo nesse mês 
que é tão curtinho. E passa rápido. O ano atual 
terá 366 dias em vez dos tradicionais 365 dias.

Isto é feito com o objetivo de manter o calen-
dário anual ajustado com a translação da Terra e 
com os eventos sazonais relacionados às esta-
ções do ano. O último ano bissexto foi 2008 e o 
próximo será 2016.

Quem nunca parou para pensar nisso, tem 
mais uma oportunidade agora. O nosso tempo é 
medido pela translação da Terra, ou seja, o tempo 
que ela leva para dar uma volta completa em tor-
no do astro rei, o sol nosso de cada dia. Sempre 
acompanhada da sua inseparável lua e dos de-
mais planetas do grande Sistema Solar. 

Para dar a volta completa, a terra leva 365,2422 
dias solares, e para acertar essa diferença de 
aproximadamente 5h48m46 (0,2422 dia) a cada 
ano, as horas excedentes são somadas e adicio-
nadas ao calendário na forma inteira de um dia (4 
x 6h = 1 dia) de quatro em quatro anos, os anos 
bissextos. Essa conta toda teve origem na implan-
tação do calendário Juliano em 45 a.C. que mais 
tarde se modifi cou evoluindo para o Calendário 
Gregoriano.

Tem gente que fi ca muito preocupado com o 
fato de ser ano bissexto. Será que é por isso que 
disseram que é em 2012 que o mundo vai acabar. 
Não deve ser. Afi nal, de quatro em quatro anos 
fevereiro chega com um dia extra.

Que tal aproveitar bem esse dia a mais. Olha 
que vai ser uma quarta-feira. Marque aí na sua 
agenda e aproveite para fazer algo que você está 
tentando fazer há muito tempo e não conseguiu 
ainda. Pode também ser a data limite para o cum-
primento daquela promessa de ano novo que ain-
da não se concretizou.

Bom, com certeza será um dia a mais no ano. 
Se vai ser bom ou ruim só depende de você. 

29 de fevereiro



A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Obras e Departamen-
to de Serviços Municipais, 
divulga a programação do 
‘Cata-treco’. Para que possa 
atender toda a cidade, os tra-
balhos são divididos em 24 
regiões e, com isso, é possí-
vel passar duas vezes, no ano, 
nos bairros da cidade.

Os materiais recolhidos 
são de construção e outros 
que podem ser colocados 
nas portas das casas para 
serem retirados apenas no 
período em que os cami-
nhões estiverem no seu 
bairro.  Os caminhões pas-
sam nos bairros de segun-
da a quinta-feira, seguindo 
os cronogramas estabele-
cidos. É necessário deixar 
os materiais em locais vi-
síveis, evitando colocá-los 
próximos de muros. Para 
divulgar o serviço nos bair-
ros, a Prefeitura distribui 
panfletos nos bairros.  Li-
xos não são recolhidos pela 
equipe do ‘Cata-treco’.

As pessoas que possuem 
materiais a serem descarta-
dos podem levá-los a um 
dos depósitos de resíduos 
sólidos localizados nos se-
guintes locais: Parque das 
Palmeiras, Crispim, Anel 
Viário, Araretama e Mo-
reira César.

A programação com-
pleta do Cata-treco em 
toda a cidade está no site 
da Prefeitura: www.pinda-
monhangaba.sp.gov.br

ANO 2012
REGIÃO                 1ª ETAPA   -               CATA TRECO DATA

Confraternização 1º janeiro

1 Araretama- Arcos Iris – Nova Esperança  - com reforço   2  a  5   janeiro

2 Cidade Jardim – Jardim Princesa – Lago Azul   9  a 12  janeiro

3 Lessa- Vila Rica – Jardim Resende 16  a 19  janeiro

4 Quadra Coberta – Campos Maia – Chácara Galega 23  a 26  janeiro

5 Maria Aurea – Pq. Das Nações – Socorro – Ariene - Nehemia 30  a   2  fevereiro

6 Abilo Flores – Alto Cardoso   6  a   9  fevereiro

7 Jd. Imperial – Ouro Verde – Jd. Cristina 13  a 16  fevereiro

20 - 21 carnaval – 22- cinzas 20/21/22

8 Bela Vista – Vila Verde 27 a   1º   março

9 Jd. Roseli – Jd. Angelina – N.S. das Graças – Jd. Esperança – Fabrilar   5 a   8   março

10 Vila Bourghese – São Benedito 12 a 15   março

11 Vila Prado- São Sebastião – Pq. S.Domingos – Santa Tereza 19 a  22  março

12 Pq.Ipê -  São Judas – Santa Luzia 26 a  29   março

1º Domingo Ramos -6 Paixão -8 Páscoa,  semana sem Cata-treco  

13 Aurora – Campo Belo- Mombaça  II   9 a 12   abril

14 Mariana – Mombaça I 16 a 20   abril

23 S.Benedito -semana de feriado- não haverá cata-treco

15 Crispim – Maria Emilia 24 a  26   abril

30 / 1º/2/3  - não haverá Cata-treco
16 Andrade -  Carangola – Vila  Cuia   7 a  10  maio
17 Santana – Vila Militar – Alto Tabaú 14 a  17  maio
18 Centro- entre Alfredo Valentim e Caixa D!agua 21 a  24  maio
19 Bosque – Beira Rio – Boa Vista 28 a  31  maio

4/5/6/7 Corpus Christi - não haverá Cata-treco
20 Cidade Nova - com reforço 11 a  14  junho
21 Jd. Eloyna – Triangulo- Delta -  Beta Vitoria Park-Campininha 18 a  21  junho
22 Morumbi – Agua Preta – Palmeiras – São Paulo 25 a  28  junho
23 Castolira – Yassuda – Vila Suiça   2  a   5  julho
24 Santa Cecilia – Maricá – Chacará Reunidas   9  a 12  julho

Conheça o cronograma do Cata-treco
Saiba o que você precisa fazer para destinar corretamente seu entulho

Conscientização
Cada bairro recebe os 

caminhões do ‘Cata-treco’ 
apenas quatro dias da se-
mana. Após estes dias, 
novos entulhos deixados 
em terrenos, calçadas e 
ruas não serão recolhidos. 
Isso quer dizer que estes 
entulhos permanecerão no 
bairro por 2 ou 3 meses, 
até o ‘Cata-treco’ retornar 
no local.

Neste caso, o cidadão 
responsável por prejudicar 
o acesso de carros (rua) 
ou pedestres (calçadas) e 
o meio ambiente, será no-
tificado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba. Tam-
bém é estabelecido um 
tempo mínimo para que o 
morador retire estes entu-
lhos. Caso a pessoa insis-
ta em deixar o local polu-
ído, a Prefeitura aplicará 
a primeira multa no valor 
de meio salário mínimo. 
A segunda multa é o do-
bro.

As multas são aplica-
das de acordo com o Có-
digo de Posturas do Mu-
nicípio, por meio da lei 
1.411  (de 10/10/de 1974).

Ao cidadão que quiser 
retirar entulhos deve ligar 
na Prefeitura ou Subpre-
feitura de Moreira César 
para obter informações 
de empresas terceirizadas 
que alugam caçambas. É 
importante colaborar para 
manter uma cidade mais 
limpa e saudável.

O Sindicato dos Servido-
res Públicos Municipais fe-
chou contrato com a Unimed 
no dia 19 de janeiro. Com 
isso, os servidores municipais 
sindicalizados, seus familia-
res diretos (filhos, maridos e 
esposas) serão beneficiados 
com Plano de Saúde.

“O plano atinge nesse 
primeiro momento os servi-
dores sindicalizados, mas as 
negociações não vão parar, 
a nossa meta é que o plano 
atinja à todos os servidores 
da Prefeitura”, conta o presi-
dente do Sindicato dos Servi-
dores, Daniel Ramos.

Para usar do benefício de 
saúde, os funcionários preci-
sam ser sindicalizados ou en-
trar para o sindicato, fazendo 
o cadastro no Sindicato, que 
fica localizado na rua Rubião 
Junior, nº 192, no sétimo an-
dar, sala 75, do prédio Linden 
Center, no centro. Para efe-
tuar o cadastro é necessário 
apresentar certidão de casa-
mento ou de nascimento, cer-
tidão dos filhos (o filho maior 
de 18 anos pode aproveitar 
o beneficio até os 24 anos se 
estiver estudando, e é neces-

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba tem feito di-
versas melhorias em vias de 
vários bairros da cidade. A 
pavimentação das ruas traz 
diversos benefícios para os 
moradores, facilita o trânsi-
to dos veículos que circulam 
pela região e  o deslocamen-
to para outros bairros.

Um dos bairros que teve 

Servidores públicos 
sindicalizados 
podem aderir ao 
convênio médico

sário levar declaração do estu-
do para o cadastro), RG, com-
provante de endereço e Pasep.

Todos os procedimentos 
de consultas e exames pre-
cisam passar pelo sindicato 
para retirada de guia. O ser-
vidor sindicalizado pode usar 
até 40% do seu salário com o 
plano médico, por isso é ne-
cessário o acompanhamento 
do servidor juntamente com 
o Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura.

O vereador Abdala foi 
peça fundamental nas nego-
ciações já que ele interme-
diou as negociações.

Daniel Ramos agradeceu 
a participação da Prefeitu-
ra no processo. “O prefeito 
João Ribeiro sempre se mos-
trou interessado em solucio-
nar esta questão e nos apoiou 
bastante, bem como as se-
cretarias de Administração e 
Assuntos Jurídicos. Também 
tivemos auxílio da Câmara, 
principalmente do vereador 
Abdala Salomão”.

Se houver dúvidas sobre 
o plano de saúde, o servidor 
pode entrar em contato via 
telefone 3642-9700 ou pelo 
e-mailsindservpinda@supe-
rig.com.br com o Sindicato.

Pavimentação e 
melhorias beneficiam 
Campininha e região

radores residentes às mar-
gens da estrada e do Delta, 
Beta e Triângulo - que, com 
o asfalto, podem ‘cortar’ ca-
minho pela estrada da Cam-
pininha.

Outras melhorias feitas 
no bairro foram:  instalação 
de galerias de águas pluviais, 
nova unidade de saúde, me-
lhorias na praça e escola.

uma melhora significativa 
foi o Campininha, cujas ruas 
receberam pavimentação, 
passarelas com guarda-corpo 
e toda a infraestrutura neces-
sária. As obras atenderam aos 
pedidos dos moradores locais 
para que a circulação nas tra-
vessas ocorresse de maneira 
mais tranquila.

O asfalto beneficiou mo-

Divulgação

Arquivo TN

Asfalto no Campininha levou conforto e segurança para a população

Presidente do Sindicato dos Servidores faz anúncio 
na Câmara
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Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper
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Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)

Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2224
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Para falar com o vereador Martim Cesar:
Telefones: 3644-2271/3644-2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
Atendimento ao público de 2ª a 6ª feira, das 8 às 12h e das
14 às 17h30, em seu Gabinete na Câmara de Pindamonhangaba.

VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO VILLARDI

Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com

Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

O vereador Alexandre Fa-
ria (PT) agradece a adminis-
tração municipal, por atender
o requerimento 13/2011, de
28/03/2011. O prefeito, jun-
tamente com sua Secretaria
de Obras e a Sabesp, solucio-
naram o problema dos mora-
dores da rua Abelardo Pinto
Piolim, no Bairro Bela Vista.
Os munícipes há muito tem-
po, vinham sofrendo com a
rede de esgotos que provoca-
va refluxo, e voltava para a
bacia das residências. Esta
rede foi substituída por outra
de maior diâmetro e atendeu a

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR), inte-
grante da Comissão de Saú-
de da Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba, está
preocupado com o acesso da
Farmácia Popular, instalada
somente no bairro do
Crispim. Segundo o parla-
mentar, deveria ser instala-
da mais unidades da farmá-
cia popular em Pindamo-
nhangaba, facilitando o aces-
so para todos os  munícipes.
Somente no Crispim  não está
atingindo toda a população e
isso acaba levando as pesso-
as a comprarem medicamen-
tos mais caros.  “É preciso
corrigir esse problema, fa-
zendo mais Farmácias Popu-
lares em locais que serão de
fácil acesso a toda a nossa
população, no centro e nas

O vereador Martim Cesar (DEM), encaminhou Indica-
ção à Prefeitura Municipal, solicitando que seja feita
implantação de rede de energia elétrica e iluminação
pública na rua Olivar de Araújo (Calazans), no bairro
Alto do Cardoso. “O local não tem rede elétrica própria,
e as residências ali existentes, recebem hoje energia das
ruas vizinhas”, comenta o Vereador.

Operação “tapa-buraco”
O vereador Martim Cesar tem observado que está

havendo uma demora do serviço de reparo asfáltico nas
aberturas feitas pela Sabesp para ligações de água e
esgoto. “Essa situação está deixando muitos buracos na
cidade. No bairro Santa Luzia, na rua Monsenhor Antô-
nio Olinto de Paiva Dutra, existe um buraco resultante
deste serviço de ligação de água, causando desconforto
aos moradores do local”, destaca o vereador Martim
Cesar.

SAÚDE PÚBLICA

Dr. Marcos Aurélio
continua sua luta por mais
Farmácias populares

regiões do Araretama, Zona
Leste e Moreira César. E dar
conhecimento à população,
também aos médicos e aos
funcionários públicos da
área da saúde e também a
todos órgãos públicos, para
que eles também informem
seus pacientes”, salientou o
vereador.

O vereador Dr. Marcos
Aurélio inclusive já solici-
tou em requerimento junto
aos órgãos competentes da
Prefeitura, para que sejam
tomadas providências cabí-
veis para resolver este pro-
blema para dar mais saúde e
qualidade de vida a nossa
população. “Quando o as-
sunto é saúde, sempre temos
que agir com prioridade”,
enfatizou o vereador Dr.
Marcos Aurélio Villardi.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

SEGURANÇA

Martim Cesar pede
implantação de Rede de
Energia e Iluminação
Pública no Alto do Cardoso

VEREADOR MARTIM CESAR
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MELHORIAS

Alexandre Faria
agradece obras
realizadas nos bairros

necessidade dos moradores.
A presidente da Associação
de Moradores, Sônia Maria
Sant’ Ana Andrade Cesar, está
satisfeita com a melhoria e
destaca a intervenção do vere-
ador.

Alexandre Faria aproveita
para agradecer o Administra-
dor Regional, Jairo de Castro,
pelo serviço de limpeza da
área em volta do campo de
Futebol, do bairro Cidade Jar-
dim. Através da indicação Nº
204/2011, foi realizada a poda
do mato perto da quadra do
Loteamento Princesa.

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

No último domingo, 29, o ve-
reador José Carlos Gomes – Cal
(PTB) acompanhou o deputado
federal Arnaldo Faria de Sá até as
obras do viaduto das Campinas.
Na ocasião, o deputado encon-
trou com vários moradores da re-
gião do bairro das Campinas,
Shangri-lá e Goiabal, que estão
na expectativa da inauguração
desta importante obra.

O deputado aproveitou a opor-
tunidade da visita que fez à cida-
de de Aparecida, em encontro
sobre o direito dos aposentados,
para visitar a rádio Ótima FM,
onde foi entrevistado pelas jorna-
listas Aline Bernardes e Helaine
Pelegrine e também, visitar  o
viaduto das Campinas, que é uma
luta que ele vem empreendendo
junto com a comunidade desde
2007, quando o vereador
Cal solicitou seu apoio jun-
to às autoridades.

“Esperamos a inaugu-
ração do viaduto, pois a
obra está praticamente
pronta. Agradecemos à

Foram concluídas as obras
de asfaltamento na rua Alcides
Ramos Nogueira, em frente à
Câmara de Vereadores de Pin-
damonhangaba.

Os trabalhos foram inicia-
dos no final do ano passado, com
o intuito de promover maior se-
gurança aos condutores que uti-
lizam a estrada SP-62, além de
desafogar o trânsito intenso pró-
ximo aos condomínios Real Ville
e Village Paineiras, principal-
mente, nos horários de pico.

Esta obra faz parte de um
projeto de duplicação do trecho
compreendido entre a rotatória

Concluídas as obras de
Asfaltamento em frente à Câmara

do Mazzaropi (Bairro do Lessa)
e a rotatória do Araretama/Cida-
de Jardim, sendo que haverá uma
pista sentido centro – bairro e
outra bairro – centro, proporcio-
nando melhor fluidez no trânsito
da região. Outra melhoria que
está sendo implantada no referi-
do trecho, é a colocação de uma
rotatória que também beneficia-
rá o tráfego de veículos, contri-
buindo para a visão dos motoris-
tas. Dentro de alguns dias, deve-
rá ser concluído a conexão com a
rotatória do Araretama, além do
trabalho paisagístico a ser reali-
zado no local.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

SISTEMA VIÁRIO

Vereador Cal e
deputado Arnaldo Faria
de Sá visitam obras do
viaduto das Campinas

DEPUTADO APROVEITOU SEUS COMPROMISSOS PELA

REGIÃO PARA CONFERIR DE PERTO OS ÚLTIMOS

DETALHES DA CONSTRUÇÃO DO VIADUTO

Prefeitura, que já solicitou à Ban-
deirante Energia a ligação da ilu-
minação pública, que vai ofere-
cer mais segurança às pessoas
que utilizam o viaduto”, enfatiza
Cal.

O vereador ainda destaca que
durante o final de semana,  os
veículos já utilizaram o viaduto
como travessia, pois o túnel que
também serve de acesso ao bairro
das Campinas está intransitável:
além de buracos, com as chuvas,
a passagem fica alagada, o que
prejudica o trânsito dos veículos.

“A Prefeitura está acertando
os últimos detalhes com a Nova
Dutra para definir a  inauguração,
prevista para fevereiro. A popu-
lação está ansiosa, pois é uma
luta de muitos anos”, comenta
Cal.

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR CAL E DEPUTADO

ARNALDO FARIA DE SÁ

ENCONTRAM COM A COMUNIDADE

DO BAIRRO DAS CAMPINAS

DURANTE VISITAÇÃO DAS OBRAS

DO VIADUTO

O vereador Janio Ardito

Lerario (PSDB), está muito con-

tente com a execução da obra de

pavimentação asfáltica da rua

Alcides Ramos Nogueira, princi-

palmente o trecho em frente à Câ-

mara Municipal. Ouvido pela re-

portagem, o vereador Janio disse:

“Desde que a Câmara se instalou

no novo prédio há três anos atrás,

nós estamos solicitando à Prefei-

tura que asfaltasse essa rua. Pon-

deramos ao Executivo que, essa

rua é acesso à dois importantes

Poderes Públicos, a Câmara e o

Fórum, locais com grande fluxo de

pessoas o dia inteiro, além de ser

acesso ao condomínio Real Ville.

Mas do que isso, o número de ci-

clistas e pedestres que diariamente

se utilizam desse trecho de rua em

direção ao Araretama, Cidade Jar-

dim e vice-versa, é muito grande, e

como a rua era de terra, o movi-

mento de veículos provocava mui-

ta poeira que é prejudicial à saúde,

inclusive, uma poeira preta, além

do gran-

de nú-

mero de

buracos.

Com a

p a v i -

URBANIZAÇÃO

Janio esta contente com
asfaltamento da rua
Alcides Ramos Nogueira,
em frente à Câmara

mentação agora executada, veio

solucionar este grave problema e

trouxe maior conforto a todos os

cidadãos e cidadãs que procuram a

Câmara e o Fórum para resolve-

rem seus problemas; cumprimen-

tamos e agradecemos à Prefeitura

pela execução dessa importante

obra”, concluiu Lerario.

Novo prédio da Câmara

Um dos maiores trabalhos do

vereador Janio que está exercendo

o seu sexto mandato, foi a constru-

ção do novo prédio da Câmara

Municipal em tempo recorde de

apenas onze meses no ano de 2008,

quando foi Presidente do

Legislativo no biênio 2007/2008:

um prédio grande, moderno, con-

fortável, com amplo estacionamen-

to  com mais de duzentas vagas, e

assim nossa cidade, após mais de

trezentos anos, passou a ter uma

nova Casa do Povo para atender

melhor a nossa população, e  pro-

porcionar uma economia aos co-

fres públicos de aproximadamente

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta

mil reais) por ano que eram gastos

com aluguel do prédio antigo.

Agora o asfalto veio completar esta

grande obra pública.

JANIO LERARIO

(DESTAQUE)
ESTÁ CONTENTE

COM

ASFALTAMENTO

EM FRENTE

À CÂMARA
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A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha aberto pregão presencial, nº 01/
12, com encerramento dia 14/02/12, às 14:00 horas, para a aquisição de gêneros alimentícios diversos.
Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3644.2250, ou na Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860
- Mombaça, mesma localidade, das 08:30 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas, inexistindo custo do edital,
para retirada na Câmara. O edital também estará disponível pelo site www.camarapinda.sp.gov.br, sem ônus.

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha aberto pregão presencial, nº 02/
12, com encerramento dia 14/02/12, às 16:00 horas, para a aquisição de material para expediente. Maiores
informações pelo telefone (0xx12) 3644.2250, ou na Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 -
Mombaça, mesma localidade, das 08:30 às 11:30 e das 14:00 às 17:00 horas, inexistindo custo do edital, para
retirada na Câmara. O edital também estará disponível pelo site www.camarapinda.sp.gov.br, sem ônus.

Pregões Presenciais
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Pedido à população
“Dengue, não deixe o mosquito se esconder

em sua casa, faça a sua parte!”

Fale com o Dr. Jair Roma
Contato com o gabinete do vereador Dr. Jair Roma: telefones (12) 3644-
2269 e 3644-2270; email:drjairroma@camarapinda.sp.gov.br.

Acompanhe os trabalhos do vereador Dr. Isael pelas redes sociais:
www.facebook.com.br e twitter.com/IsaelDomingues. Encaminhe

reivindicações para o e-mail: vereadorisaeldomingues@gmail.com. Fale
também com o gabinete pelos telefones: (012) 3644-2253 ou 2254.

Fale com a vereadora Dona Geni
Se você tem alguma sugestão ou quer fazer reivindicações entre em

contato com a vereadora Dona Geni. O blog da vereadora pode ser acessado
no endereço:  www.vereadoradonageni .blogspot .com .  O e-mail  é
donageni@camara pinda.sp.gov.br. Os telefones são (12) 3644-2255 e
3644-2256.

O Vereador Toninho da Farmácia (PDT) atendendo os pedidos dos
moradores do bairro do Jardim Morumbi na pessoa do grande amigo
Airton, solicita à Prefeitura Municipal a limpeza geral nas ruas do bairro
do Morumbi e principalmente na Área Verde situada na rua José Marcondes
Cesar, próximo ao Campo de Futebol. Muitos entulhos estão se acumu-
lando nesta área e já foram vistos ratos, cobras e baratas neste local.
“Solicito também que sejam noti-
ficados os proprietários de terre-
nos que estão com o mato muito
alto, servindo de esconderijo de
pessoas desocupadas. Solicito que
esta limpeza seja feita para que os
moradores do referido bairro te-
nham um local limpo e seguro”
finalizou o vereador.

A vereadora Geni Dias
Ramos - Dona Geni (PPS)
juntamente com o adminis-
trador  da Regional Leste
(Região que compreende a
maioria dos bairros rurais de
Pindamonhangaba) o Sr An-
tônio Carlos (Toninho), vi-
sitou os bairros Campininha
e Vitoria Vale na ultima
quarta-feira, dia 25 de Janei-
ro, quando pôde contemplar
os benefícios alcançados que
irão beneficiar toda a comu-
nidade local.

Os primeiros pedidos dos

moradores, solicitados pela
Dona Geni e atendidos pela
prefeitura foram a substitui-
ção das luminárias antigas
pelas modernas, nas traves-
sa do bairro Campininha (pe-
dido por meio do requeri-
mento nº 278/2010); pavi-
mentação das Travessas 2, 3
e 4 (pedido por meio do re-
querimento nº 277/2010); a

A população de Pinda-
monhangaba começou a ade-
rir, por meio de abaixo assina-
do, ao Projeto Ficha Limpa
Municipal, de autoria do ve-
reador Dr. Isael (PV).  No
último sábado, uma mobili-
zação em prol do Movimento
Pinda é + Ficha Limpa, foi
realizada na Praça Monsenhor
Marcondes e Mercado Muni-
cipal, com objetivo de coletar
assinaturas da população.  “Só
com adesão maciça dos mora-
dores de Pinda, é que vamos
conseguir combater a cor-
rupção em nossa cidade, e com
isso, desenvolver uma políti-
ca moral e transparente”, afir-
mou o vereador Dr. Isael.

O Projeto Ficha Limpa
Municipal tornou-se aberto, e
por isso, a necessidade da par-
ticipação da população por
meio de abaixo assinado.
“Apoio essa ideia e torço ain-

O vereador
Dr. Jair Roma
(PPS) agrade-
ce ao Execu-
tivo, através
da Secretaria
de Obras  e
Serviços, pe-
las melhorias
nas estradas
rurais, execu-
tadas  pela
equipe do se-
tor  rura l  –
DSM.  As obras  contam com: limpeza nas laterais das
vias, nivelamento do piso, poda e remoção de mato,
abertura de saídas para água e colocação de cascalhos em
estradas e ruas dos bairros da zona rural. “Estas ações
tem como objetivo, oferecer conforto e segurança aos
produtores rurais, para que tenham facilidades no esco-
amento de suas produções. O serviço vem sendo realiza-
do durante o ano todo, deixando as vias em boas condi-
ções para o tráfego, o que gera mais segurança para os
munícipes.” declara o vereador.

Iluminação Pública
Mais um pedido do vereador Dr. Jair Roma é atendido

pelo Executivo: a troca da Iluminação Pública (Luminá-
rias de vapor de mercúrio para vapor de sódio) na Traves-
sa Justiniano Antunes, localizada entre a Avenida
Fortunato Moreira e a Rua Francisco Piorino, no Centro.
“Os moradores ficaram satisfeitos, pois com a nova
iluminação trouxe mais segurança”,  finaliza o vereador
Dr. Jair Roma.

NOVAS CONQUISTAS

Dona Geni agradece
obras realizadas no
Campininha e Vitória Vale

construção de uma passarela
de alvenaria com guarda cor-
po (pedido de nº 276/2010);
colocação de uma Lombada
na Estrada Municipal das
Campinas, nas proximidades
do número 1237 (propositura
de nº 109/2011); limpeza do
terreno ao lado da Estrada
Municipal das Campinas. A
próxima benfeitoria a ser
realizada será a revitalização
do campo de futebol, que
solicitamos pelo documento
de  nº 279/2010.

A vereadora visitou tam-
bém o residencial
Vitór ia  Vale  e
pôde ver alguns
de seus pedidos
atendidos, como a
construção do
guarda corpo na
passarela que liga
a rua Antônio da
Nóbrega de Oli-
veira com o Resi-
dencia l  Vi tór ia
Vale II (documen-
to  de  nº  139/

2011), a complementação
da iluminação pública no
final da Estrada Municipal
das Campinas, no Resi-
dencial Vitoria Vale II (pe-
dido de nº 142/2011).

A vereadora Dona Geni
agradeceu ao Toninho e ao
Prefeito Municipal por aten-
der aos anseios da popula-
ção.

MOBILIZAÇÃO

Abaixo assinado
de projeto do vereador
Dr. Isael começa
coleta de assinaturas

da que seja colocado em prá-
tica, porque as pessoas não
acreditam mais na política,
tanto local quanto federal.
Parabéns ao vereador Dr. Isael
pela iniciativa”, declarou o
aposentado Roberto Siqueira
de Souza, 52 anos.

Cerca de 500 assinaturas
foram coletadas na mobili-
zação na região central. O ato
deverá ser realizado também
nos bairros da cidade.

A população pode colabo-
rar, assinando o documento
eletrônico, disponível no blog:
w w w . p i n d a f i c h a l i m p a .
blogspot.com .

O Ficha Limpa Municipal
tem o intuito de impedir no-
meação de secretários, direto-
res e assessores, que estão res-
pondendo processo de im-pro-
bidade administrativa, a ocu-
parem função no Poder Públi-
co local.

INTEGRANTES DO MOVIMENTO PINDA É + FICHA LIMPA

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

ZONA RURAL

Dr. Jair Roma
acompanha  melhorias
nas entradas rurais
de Pindamonhangaba

VEREADOR DR. JAIR ROMA

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador Abdala Salo-
mão (PSDB), Vice- Presiden-
te da Câmara, prestigiou a aber-
tura da Copa Regional 2012 de
futebol amador e sênior 50
anos, que foi realizada dia 20
de janeiro, na Vinil Rock Bar.
Na ocasião, o parlamentar pa-

rabenizou dirigentes e atletas
das equipes participantes des-
te importante evento esportivo
do município, e aproveitou
para falar sobre o seu projeto
de escolinhas de futebol para

ESPORTE

Dirigentes e Atletas
aprovam proposta de
Projeto de Lei do
vereador Abdala

crianças e adolescentes, onde
vem mantendo contato com a
administração municipal para
que seja encaminhado a Câ-
mara para votação e aprova-
ção.

Abdala quer que as
agremiações esportivas que de-
tém o uso exclusivo de campos
de futebol na cidade, mante-
nham escolinhas de futebol
para as crianças e adolescen-
tes em determinadas faixas
etárias. A sugestão vem aten-
der o pedido de famílias que
estão preocupadas com as ho-
ras ociosas de seus filhos, que
ficam expostos a situações
maléficas de todo o tipo.
“Aproveitei o evento que reu-
niu a comunidade futebolísti-
ca não só da nossa cidade, como
da região, para colocá-los apar
da nossa proposta de Projeto.
Fiquei feliz pois todos gosta-
ram e aprovaram nossa inicia-
tiva. Tenho fé que neste 1º
semestre, concluiremos este
importante feito para nossas
crianças e adolescentes e para
o futebol de forma geral”,
afirmou o parlamentar.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

ABDALA SALOMÃO PRESTIGIOU A ABERTURA DA COPA

REGIONAL 2012

DIRIGENTES

DE CLUBES PARA

ESTIVERAM

NO EVENTO DE

ABERTURA DA

COPA REGIONAL

2012 DE

FUTEBOL AMADOR

E SÊNIOR

50 ANOS

PORTALR3.COM.BR

Após solicitar a abertu-
ra de uma CEI (Comissão
Especial de Inquérito) para
averiguar possíveis des-
cumprimentos de compro-
missos que foram firmados
entre prefeitura e a empre-
sa “Viva Pinda”, bem como
atendendo constantes re-
clamações de usuários, es-
pecialmente idosos e por-
tadores de necessidades
especias, e levando ainda
em consideração a falta de
harmonia e respeito com os
operadoes do Transporte
Público, o vereador Ricar-
do Piorino participou na
última quarta-feira, dia 25,
de uma importante reunião
com a diretoria do STA
(Sindicato dos Proprietári-

MELHORIA

Toninho da Farmácia
solicita limpeza
urgente no Morumbi

O Vereador Toninho da Farmácia esteve no ultimo domingo dia 22/
01 visitando os moradores do Boia no Mandu, onde levou a grande
noticia sobre a iluminação publica do bairro que será instalada em breve.

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/
C V P

Ricardo Piorino
preocupado com o
Transporte Público

“PINDAMONHANGABA NÃO PODE SER

DIFERENTE DE OUTRAS CIDADES”

os de Veículos no Trans-
porte Coletivo Alternativo
de Campinas e Região),
ocorrida em Pindamonhan-
gaba, no bairro Bela Vista.

A reunião foi presidida
pelo presidente do Sindica-
to, Sr. Osmar Oliveira de
Souza, com abertura para o
vereador, que representou os
interesses locais. “O encon-
tro foi importante para copi-
armos os modelos de outras
cidades, onde o Transporte
Público funciona de forma
eficiente”, explicou o verea-
dor. “Vamos aproveitar os
trabalhos que a CEI estará
realizando e buscar o máxi-
mo possível de informações
em benefício de nossa cida-
de”, finalizou Piorino.

INFRAESTRUTURA URBANA

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Acesse, acompanhe e conheça o trabalho do vereador Abdala.
www.facebook.com/vereadorabdala  -  www.twitter.com/abdalasalomao
vereadorabdala.blogspot.com  -  e-mail: abdala@camarapinda.sp.gov.br
Telefones: (12) 3644-2261 e 3644-2262
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Divulgação

As 40 crianças de Pin-
damonhangaba que parti-
ciparam do projeto “Turis-
mo do Saber - Interior na 
Praia”, conhecendo a cidade 
de Peruíbe, realizaram nessa 
segunda-feira (30), o encer-
ramento das atividades, com 
um passeio turístico em nos-
sa cidade. O grupo de crian-
ças faz parte da oficina dos 
Salesianos e Casa Pia.

Os alunos fizeram um 
passeio cultural na cidade, 
proporcionado pela Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
por meio do Departamen-
to de Turismo. Dentro do 
projeto Conheça Sua Ci-
dade, participaram do city 
tour histórico e conhece-

Depois de 42 dias de fé-
rias e recesso, os alunos da 
Rede Municipal de Ensino de 
Pindamonhangaba voltam às 
aulas nesta quarta-feira (1º), 
com muita expectativa para o 
ano letivo de 2012.

De acordo com a direto-
ra pedagógica da Secretaria 
de Educação da Prefeitura 
de Pinda, professora Márcia 
Fernandes Lima Silva, os três 
primeiros dias de aula serão 
destinados à adaptação dos 
alunos.

Na primeira semana de 
aula, serão oferecidas ativi-
dades de adaptação e orien-
tação para os estudantes, que 

Alunos da Rede Municipal 
voltam às aulas dia 1º

A Prefeitura garante os estudos de cerca de 10 mil estudantes na Rede Municipal

permanecerão a metade do 
período escolar nas escolas. 
Os professores também ofe-
recerão orientações para os 
pais, informando sobre as 
regras da escola e agenda do 
ano letivo.  

Na próxima semana, as 
atividades escolares serão 
normalizadas e o período de 
aulas será normal.

As escolas e creches mu-
nicipais atendem cerca de 10 
mil crianças de 0 a 11 anos 
e também jovens e alunos do 
EJA - Educação de Jovens e 
Adultos.

“É importante que os pais 
procurem a escola junto com 

seus filhos. Os gestores e 
professores estarão à disposi-
ção para oferecer orientações 
e tirar as dúvidas nesses pri-
meiros dias de aula”, ressalta 

a diretora Márcia, destacan-
do que os materiais escola-
res serão distribuídos para os 
estudantes quando o período 
escolar estiver normalizado.

HORÁRIO DAS AULAS
Ensino Fundamental -  (1º ao 5º ano): 7  às 12 horas  e 
12h30  às 17h30.
 Ensino Infantil: 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17 horas.
EJA - Educação para Jovens e Adultos: das 18 às 22 horas.

Do dia 1º ao dia 3 de fevereiro o horário 
será de adaptação:

Das 7  às 10 horas e das 12  às 15h30 para as turmas do 
1º ao  5º ano; das 7h30 às 10 horas  e 13 às 15h30 para as 
turmas do Infantil

Crianças 
participam de 
encerramento 
do projeto 
Turismo do 
Saber

Grupo de Pinda participante do Turismo do Saber

ram o Museu Histórico e 
Pedagógico Dom Pedro I 
e Dona Lopoldina. No ro-
teiro, as crianças tiveram 
a oportunidade de apren-
der mais sobre a história 
de Pindamonhangaba por 
meio dos principais pré-
dios da cidade.

“Foi importante finali-
zar esse projeto mostran-
do para as crianças a rica 
história de Pindamonhan-
gaba, trazendo para elas 
um pouco mais de conhe-
cimento de sua cidade e 
transformando-as em mul-
tiplicadores da história”, 
disse a diretora de Turismo 
de Pindamonhangaba, Re-
beca Guaragna.

Divulgação

Divulgação
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Pindamonhangaba é um 
grande centro de reciclagem. 
Os munícipes abraçaram es-
sa causa. Hoje a separação do 
lixo seco do lixo úmido já é 
uma rotina na cidade.

A reciclagem deve ser 
feita de maneira que o lixo 
que vai para o lixão seja o 
menos possível. Essa ação 
promove uma melhoria no 
meio ambiente, e o material 
reciclado pode ser reutiliza-
do pela indústria e de outras 
formas.

Pinda conta, hoje, com 
duas cooperativas de recicla-
gem: a ReciclaVida, no Cas-
tolira, e a Moreira César Re-
cicla, em Moreira César. As 
cooperativas recebem o ma-
terial coletado pelo caminhão 
da reciclagem e também do 
que é coletado com os carri-
nhos, de casa em casa pelos 
cooperados. Com a renda ob-
tida da reciclagem, várias fa-
mílias são benefi ciadas, ou 
seja, a reciclagem, além de 
benefi ciar o meio ambiente, é 
um importante meio de gera-
ção de renda.

A cidade investe também 
na reciclagem de óleo de co-
zinha que se for jogado pelo 
ralo da pia pode causar o en-
tupimento das tubulações das 
redes de esgoto. Para ser co-
letado e reciclado, o óleo de 
cozinha precisa ser deposita-
do em garrafas pets e entre-
gue no caminhão da recicla-
gem, que passa nos bairros 
de Pinda de segunda-feira a 
sábado.

Para que o trabalho de re-
ciclagem seja realizado de 

VEJA QUE MATERIAIS SÃO OU NÃO RECICLÁVEIS

Folhas e aparas de papel, 
jornais, revistas, caixas
papelão, formulários de 
computador, cartolinas, cartões, 
envelopes, rascunhos escritos, 
fotocópias, folhetos, impressos 
em geral, tetra pak

Papel

Adesivos, etiquetas, fi ta crepe, 
papel carbono, fotografi as, 
papel toalha, papel higiênico, 
papéis engordurados, 
metalizados, parafi nados, 
plastifi cados, papel de fax

Metal

Latas de alumínio,latas de 
aço: de óleo, de sardinha, de 
molho de tomate, ferragens, 
canos, esquadrias, arame

Clipes, grampos, 
esponja de aço, latas 
de tinta ou veneno, 
latas de combustível, 
pilhas, baterias

Plásticos

Tampas, potes de 
alimentos, PET, garrafas de 
água mineral, recipientes 
de limpeza, higiene, 
PVC, sacos plásticos, 
brinquedos, baldes

Cabo de panela, tomadas, 
adesivos, espuma, teclados de 
computador, acrílicos

Vidros
Potes de vidro, copos, 
garrafas, embalagens de 
molho, frascos de vidro

Planos, espelhos, 
lâmpadas, cerâmicas, 
porcelanas, cristal, 
ampolas de medicamentos

  RECICLÁVEIS    NÃO RECICLÁVEIS

Pindamonhangaba realiza 
trabalho sério em reciclagem

Centro - Alto Tabaú - 
Santana - Vila Suíça 
- Yassuda - Andrade - 
Crispim - Boa Vista - 
Mombaça - Carangola - 
Vila Militar - São Paulo 
- Beira-Rio - Bosque - 
Campo Belo - Real Ville

ROTEIRO 
COLETA SELETIVA

SEGUNDA-FEIRA

TERÇA-FEIRA

Morumbi - Água Preta - 
Mariana - Aurora - Vila 
Nair - São Judas Tadeu - 
São Domingos - Jardim 
Resende - Quadra Coberta 
- Campos Maia - Vila Rica 
- Colonial Vilage

Jardim Imperial - Ouro 
Verde - Bela Vista - 
Vila Verde - Santa 
Luzia - Vila Borghese - 
Parque do Ypê - Avenida 
Capitão Vitório Basso

QUARTA-FEIRA

QUINTA-FEIRA

Cidade Nova - Feital - 
Jardim Regina - Alto 
Cardoso - São Benedito 
- Jardim Eloyna - Parque 
das Nações - Maria Emília 
- Maria Áurea - Lessa - 
Delta - Beta

SEXTA-FEIRA

Moreira César - Ipê 1 - 
Ipê 2 - Padre Rodolfo - 
Pasin - Laerte Assunção 
- Mantiqueira - Vila São 
Benedito - Vila São José

SÁBADO

Araretama - Cidade Jardim - 
Maricá - Santa Cecília

uma maneira mais efi ciente, 
é importante que a população 
se informe sobre o que pode 
ou não ser reciclado. Além 
disso, é necessário saber, por 
exemplo, que o papel só é 
considerado reciclável se es-
tiver seco, limpo (sem gordu-
ra, restos de comida, graxa); 
que o metal deve estar limpo 
e, se possível, reduzido a um 
menor volume (amassados).

Os materiais de plásticos 

devem ser reciclados da se-
guinte maneira: os potes e 
frascos precisam estar lim-
pos e sem resíduos, para não 
atrair animais transmissores 
de doenças no local de arma-
zenamento; enquanto que os 
vidros devem estar limpos 
e sem resíduos, podem es-
tar inteiros ou quebrados. Se 
quebrados, devem ser emba-
lados em papel grosso (jornal 
ou craft).

Graças à coleta seletiva, o material reciclado pode ser reutilizado pela indústria de diversas formas

Pinda participa do Forum de 
Desenvolvimento do Turismo

O Fórum de Desenvolvi-
mento do Turismo das regiões 
do Vale do Paraíba, serra do 
Mar e serra da Mantiqueira 
realizou a 1ª reunião do ano 
no dia 25 de janeiro, em Apa-
recida. O Fórum apresentou 
seu novo interlocutor, Vanil-
son Fickert, que estará per-
manentemente em contato 
com a região. Ele acompa-
nhará as execuções dos proje-
tos, aglutinando informações 
e promovendo a articulação 
interna na Secretaria de Tu-
rismo do Estado.

“Será muito bom termos o 
Vanilson como nosso interlo-
cutor, além do excelente pro-
fi ssional que é, conhece bem 
nossa região e há anos vem 
desenvolvendo ações conos-
co”, ressaltou a diretora do 
Departamento de Turismo de 
Pinda, Rebeca Guaragna.

A presidente do Fórum, 
Solange Barbosa, exaltou as 
riquezas culturais, históricas 
e as belezas naturais da re-
gião. E ainda explicou a re-
levância do evento. “O Fó-
rum de Desenvolvimento do 
Turismo é uma estância de 
governança da nossa região 
frente ao Ministério do Tu-
rismo e ao governo do Estado 
de São Paulo. Nossa intenção 
é organizar e juntar todas as 
forças, para podermos con-
versar, organizar e gerenciar 
o desenvolvimento do turis-
mo nas regiões do Vale do 
Paraíba, serra da Mantiquei-
ra e serra do Mar”.

Representantes, secretá-
rios e empresários do turismo 
da região compareceram na 
reunião do grupo, onde tam-
bém discutiram as diretrizes 
e projetos para o desenvolvi-
mento do turismo na região.

No encontro também foi 
abordado, a criação da região 
Metropolitana, uma inicia-
tiva do Governo do Estado 
que visa promover o planeja-

mento regional para o desen-
volvimento socioeconômico, 
com a redução das desigual-
dades regionais e a melhoria 
da qualidade de vida das ci-
dades que integram a região.

A próxima reunião do 
conselho foi agendada para a 
primeira quinzena de março, 
quando acontecerá também a 
eleição para a nova presidên-
cia do grupo.

Momento do Fórum realizado em Aparecida

Representantes do Turismo da região participaram 
do Fórum de Desenvolvimento do Turismo

Farmácia da Prefeitura atende 
cerca de mil pessoas por dia

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Guichê nº. I – Saúde Mental – 
das 8 às 19 horas, de segunda 
a sexta feira

Guichê nº. II, III e IV – 
Dose Certa – das 7h30 às 19 
horas, de segunda a sexta-feira

Guichê nº. V – Componente 
Especializado – das 7h30 às 
17 horas, sábados, domingos e 
feriados – das 8  às 12 horas.

A farmácia municipal de 
Pindamonhangaba atende cer-
ca de mil pessoas por dia, dis-
tribuindo gratuitamente me-
dicações para as principais 
doenças: diabetes, hiperten-
são, asma, entre outras.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba é a responsável pe-
la farmácia. “A importância 
desta farmácia para comu-
nidade é garantir o acesso à 
medicamentos seguros e de 
qualidade e, também, para 
completar o ciclo da assis-
tência médica com efi cácia. 
Sendo assim, o paciente terá 
seu tratamento garantido de 
forma ininterrupta”, ressal-

tou a gerente da Assistência 
Farmacêutica, Adriana An-
draus Agel.

Todos os munícipes po-
dem adquirir medicamentos 
da farmácia municipal, des-
de que estejam munidos de 
receita médica provenien-
te do SUS, dentro da valida-
de. Lembrando que a receita 
de medicamentos de uso con-
tínuo tem uma validade de 
seis meses a partir da data de 
emissão.

“Informamos à popula-
ção que, caso tenham em ca-
sa medicamentos fora do uso 
ou com data de validade ven-
cida, os mesmos devem ser 
entregues na farmácia, para 
que possamos realizar o des-
carte como determina a legis-
lação”, informou Adriana.

A farmácia está localiza-
da no Centro de Especialida-
des Médicas, que fi ca na rua 
Frederico Machado, 179 -  
centro, telefone: 3644-5902.

A farmácia municipal distribui  medicamentos para 
tratamento de diabetes, hipertensão e asma

Arquivo TN

Divulgação

Divulgação

Akim/Agora Vale
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Cultura

Uma das festas mais espe-
radas do ano está chegando, 
e para os pais e responsáveis 
de crianças e adolescentes 
que pretendem aproveitar os 
dias de carnaval na cidade 
sem transtornos, devem fi car 
atentos à legislação.

De acordo com a portaria 
n°02/2006, crianças e adoles-
centes podem participar das 
festividades nas ruas, contan-
to que estejam acompanha-
das dos pais ou de algum res-
ponsável legal.

Crianças poderão perma-
necer nas festividades até a 
zero hora, acompanhadas dos 
responsáveis. Já os adoles-
centes de até 17 anos pode-
rão permanecer na rua após o 
término da programação ofi -
cial da Avenida do Samba, do 
baile, desde que os responsá-
veis estejam acompanhando 
o menor.

“O índice de violência en-
tre os jovens cresceu muito. 
São muitos adolescentes co-
metendo atos infracionais, 
consumindo bebida alcoóli-
ca e drogas. Então o papel do 

O mês de fevereiro ain-
da nem começou e a busca 
por fantasias e acessórios 
de carnaval já movimen-
ta o comércio de Pindamo-
nhangaba. 

De acordo com os co-
merciantes do setor, a ex-
pectativa é de um cresci-
mento na ordem dos 10% 
em relação ao ano passado. 

Embora o varejo local 
já tenha dado o pontapé 
inicial e muitos consumi-
dores já estejam pesqui-
sando e comprando os 
produtos carnavalescos, o 
maior volume de vendas é 

esperado para a próxima 
semana, quando a maio-
ria dos trabalhadores as-
salariados receberá o pa-
gamento.

Segundo Luciana Sil-
va, gerente de uma lo-
ja de variedades que co-
mercializa produtos de 
Carnaval, o maior movi-
mento até agora foi de es-
colas que estão planejan-
do festinhas e matinês de 
Carnaval. “Estamos ven-
dendo muita serpentina, 
balões, colares havaia-
nos, isopor e lantejoulas, 
que serão usados para en-
feitar ambientes. A venda 

das fantasias está num rit-
mo mais lento, mas deve 
ser mais forte na semana 
que antecede o carnaval”, 
contou ela.  

As tradicionais fanta-
sias de princesas, piratas e 
super-heróis devem ser os 
carros-chefes para as crian-
ças, mas a loja aposta nas 
perucas moicanas como as 
grandes vedetes do ano.

Os preços dos artigos 
variam muito, mas as fan-
tasias infantis giram em 
torno de 20 a 50 reais. Com 
10 reais é possível comprar 
uma peruca colorida ou 
uma máscara.

Carnaval 2012 contará com atrações 
para foliões de todas as idades
Neguinho da Beija Flor e Estação Primeira de 
Mangueira são destaques da programação ofi cial

O carnaval de Pindamo-
nhangaba promete ser um 
dos melhores da região, com 
grandes atrações para os foli-
ões de todas as idades. O su-
cesso do Festival de Marchi-
nhas, realizado no fi nal de 
semana, foi uma amostra da 
expectativa do público para 
as atrações da festa mais es-
perada do ano.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está organizando, 
para o Carnaval 2012, uma 
programação variada, com 
marchinhas, desfi les, shows, 
matinês, com toda a infraes-

trutura para garantir a segu-
rança e a alegria na folia.

Abrindo a programação 
ofi cial do carnaval, a Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba trará o “Neguinho da Bei-
ja Flor” para agitar o baile de 
Pré-carnaval, que será reali-
zado no domingo, dia 12 de 
fevereiro, no Vale das Acá-
cias, em Moreira César.

No sábado (18), primeiro 
dia de folia, no centro de Pin-
da terá a tradicional Corrida 
e Desfi le das Dondocas, além 
do Bloco Juca Teles e Banda 
Estrambelhados, de São Luiz 
do Paraitinga. A concentra-

ção será na Praça do Quartel 
e o bloco seguirá até a ave-
nida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso que, mais uma vez, 
se transformará na Avenida 
do Samba de Pindamonhan-
gaba.

Os desfi les dos blocos car-
navalescos, blocos de enredo 
e escola de samba acontecem 
no sábado, domingo e segun-
da-feira, com apresentação 
também das bandas Frente 
de Varanda e Preto Cor Pre-
ta, em bailes e matinês.

E, fechando o carnaval de 
Pindamonhangaba com cha-
ve de ouro, acontece, na ter-
ça-feira, dia 21, na Aveni-
da do Samba, a apresentação 
da Estação Primeira de Man-
gueira, do Rio de Janeiro.

“São diversas atrações de 
peso e que irão animar o car-
naval de Pindamonhangaba. 
O objetivo é fazer uma festa 
cada vez mais bonita, volta-
da para as famílias”, explicou 
a presidente da Comissão de 
Carnaval 2012, a secretária 
de Educação e Cultura, pro-
fessora Bárbara França Ma-
cedo.

“Estamos trabalhando pa-
ra oferecer um dos melhores 
carnavais que Pindamonhan-
gaba já teve, com programa-
ção diversifi cada, num am-
biente familiar, para que 
todas as pessoas, de diferen-
tes idades possam participar 
e aproveitar ao máximo a fes-
ta na cidade”, declarou o pre-
feito João Ribeiro.

Conselho Tutelar alerta 
pais e jovens sobre a 
legislação no carnaval

Carnaval já movimenta comércio de Pinda

Carnaval de Pinda recebe sempre várias famílias que vão prestigiar a festa na 
Avenida do Samba e lotam as arquibancadas
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Conselho Tutelar no carnaval 
será de fi scalizar esses jovens 
e alertar seus responsáveis”, 
disse a conselheira tutelar de 
Pinda, Desiree Alves.

A conselheira ainda expli-
cou que os jovens que esti-
verem desacompanhados dos 
responsáveis serão avisados 
que, após o término da pro-
gramação, deverão ir para ca-
sa. “Caso o jovem não vá para 
casa, será acompanhado pela 
viatura até a delegacia, de on-
de os pais serão avisados para 
buscar o adolescente”.

O Conselho Tutelar estará 
presente no carnaval com o 
apoio da Polícia Militar. “Es-
taremos nas festividades fi s-
calizando, junto com a PM. 
Caso haja alguma situação ir-

regular, as devidas providên-
cias serão tomadas”.

Bebidas alcóolicas
De acordo com a legisla-

ção, a venda ou entrega de 
bebidas alcoólicas a meno-
res de 18 anos é proibida e é 
considerado crime, com pe-
nalidades previstas no Códi-
go Penal Brasileiro.

“No carnaval do ano pas-
sado o dono de um estabele-
cimento comercial foi pego 
em fl agrante vendendo bebi-
da alcoólica para um menor 
e foi dada a voz de prisão pa-
ra ele”, contou a conselheira.

Os comerciantes devem es-
tar atentos e colocar cartazes 
em seus estabelecimentos in-
formando a proibição de ven-
da de bebidas para menores.

Crianças com menos de 10 anos podem 
participar e permanecer na rua até a zero
hora, acompanhadas dos pais ou 
responsáveis legais

Crianças e adolescentes de 10 a 17 anos 
pode permanecer nos eventos, 
independentemente do horário, desde que 
acompanhados dos pais ou responsáveis legais

JOVENS E CRIANÇAS NO CARNAVAL

independentemente do horário, desde que 

CONFIRA A

O objetivo é fazer do carnaval uma festa familiar

Divulgação

MARIA FERNANDA MUNHOZ

AIANDRA ALVES MARIANO



SEGUNDO CADERNO TRIBUNA DO NORTE   •  terça-feira, 31 de janeiro de 2012

O V Festival de Marchi-
nhas “Alarico Corrêa Leite”, 
realizado nesse fi nal de sema-
na, abriu o Carnaval 2012 em 
Pindamonhangaba. A grande 
campeã da noite foi “Amor 
de Carnaval”, de Guilherme 
Ribeiro Filho, de Pinda, que 
foi o intérprete, ao lado de 
Lucimara dos Santos. A du-
pla recebeu a premiação das 
mãos do prefeito João Ribei-
ro e da primeira-dama e pre-
sidente do FSS - Fundo So-
cial de Solidariedade, Maria 
Angélica Ribeiro. O vence-
dor ganhou o troféu “Alarico 
Corrêa Leite” e uma premia-
ção de R$2 mil.

Em segundo lugar fi cou a 
“Marchinha do Bob Espon-
ja”, de Priscila Aparecida B. 
da Silva, de Pinda, que ga-
nhou o troféu “Zé Sambinha” 
e premiação de R$ 1 mil, das 
mãos da Secretária de Edu-
cação e Cultura da Prefeitu-
ra e presidente da Comissão 
de Carnaval 2012, professora 
Bárbara França Macedo.

O terceiro lugar foi para 
“Tô Achando”, de Rose Mu-
assab, também de Pinda. Ela 
ganhou o troféu “Celso Gui-
marães” e uma premiação 
de R$ 500, das mãos dos fi -
lhos do homenageado, Alari-
co Corrêa Leite.

No quarto lugar, houve 
empate, portanto dois con-
correntes venceram, levan-
do o troféu “Maestro Arthur 
dos Santos”: Pedro e Socó 
da Batera, de Pinda, com a 
“Marchinha do Machão”, 
e Enrique Osvaldo Cimas-
chi Neto, de Taubaté, com a 

marchinha “Seu Cuca”. Os 
vencedores receberam o tro-
féu das mãos do fi lho do ho-
menageado, Maestro Arthur 
dos Santos, o secretário de 
Governo da Prefeitura, eng. 
Arthur Ferreira dos Santos, 
acompanhado por sua espo-
sa Tânia.

A comissão julgadora foi 
formada pelas seguintes pes-
soas: Alarico Corrêa Filho 
(fi lho do homenageado); pre-
sidente da APL - Academia 
Pindamonhangabense de Le-
tras e da Associação Cultural 
Cootepi, Alberto Santiago; 
professora Bárbara França 
Macedo; carnavalesca Gisle-
ne Cardoso; coordenador do 
Coral São Francisco e pro-
fessor de música, João Batis-
ta de Andrade; radialista da 

Rede Difusora, José Luis de 
Souza e Silva “Pepe”, e pelo 
músico Pedro Ivo Luis Sales.

O Festival foi realiza-
do na praça Padre João Fa-
ria Fialho – Largo do Quar-
tel, nos dias 25 e 26 (ensaio 
aberto), 27 e 28 (eliminató-
rias) e 29 de janeiro (fi nal). 
Grande público compareceu 
à fi nal do evento e se diver-
tiu ao som das machinhas fi -
nalistas e curtiram um carna-
val antecipado.

A diretora do Departa-
mento de Cultura, Nilza 
Mayer, responsável pela or-
ganização geral do evento, fi -
cou satisfeita com o sucesso 
do Festival e, principalmente 
com a participação do públi-
co. “Tivemos uma boa parti-
cipação do público em todos 

os dias, mesmo com o tem-
po chuvoso. Mas no domin-
go, na fi nal do festival, foi 
surpreendente a participação 
da população, tivemos cerca 
de 2 mil pessoas prestigiando 
o festival, curtindo o evento. 
Recebemos muitos elogios e 
isso nos deixa contentes, pois 
o nosso trabalho é para a po-
pulação”, disse.

O secretário de Governo 
e fi lho de um dos homenage-
ados no evento, eng. Arthur 
Ferreira dos Santos, acom-
panhou o evento e agrade-
ceu, em nome de sua família, 
pela homenagem prestada ao 
seu pai, o maestro Arthur dos 
Santos, que deu nome a um 
dos troféus de premiação.

A secretária Bárbara Ma-
cedo agradeceu a presença 

de todos e fez uma home-
nagem ao sr. Walter Leme, 
responsável pela Prefeitu-
ra “abraçar” o Festival de 
Marchinhas, que está em sua 
quinta edição mas está sendo 
realizado pela Prefeitura pe-
la primeira vez. “O Festival 
de Marchinhas só está sen-
do possível devido à dedica-
ção do Walter Leme, que nos 
apresentou o projeto, não 
deixando o festival, que foi 
iniciado na década de 70, fi -
car no esquecimento. O pre-
feito João Ribeiro e os vere-
adores tornaram possível a 
entrada do Festival de Mar-
chinhas no calendário ofi cial 
do município e agora é lei, 
portanto conseguimos resga-
tar esse evento que mostra 
tanto da cultura e da criativi-
dade popular”, explicou.

O prefeito João Ribeiro 
acredita em iniciativas co-
mo o festival para fortalecer 
as tradições populares. “O 
Festival é uma forma de va-
lorização dos artistas da ci-
dade e da região, tanto com-
positores como intérpretes, é 
uma maneira de aproximar o 
Carnaval da população, tam-
bém é um investimento cul-
tural muito importante para 
a cidade, um resgate das tra-
dições populares e um aque-
cimento para a programação 
ofi cial do Carnaval 2012 em 
Pindamonhangaba, que pro-
mete muitas atrações”, des-
tacou, lembrando que a ci-
dade oferece um carnaval 
voltado para a família, com 
a preocupação de levar atra-
ções gratuitas para todas as 
faixas etárias.

Prefeito João Ribeiro e primeira-dama Maria Angélica entregam troféu de 1º 
colocado aos vencedores do Festival de Marchinhas de Pindamonhangaba

Festival de Marchinhas 
abre Carnaval 2012 
em Pindamonhangaba

•  terça-feira, 31 de janeiro de 2012

“Amor de Carnaval” foi a campeã do troféu “Alarico Corrêa Leite”; 
empate no quarto lugar garantiu premiação a cinco concorrentes

MARIA FERNANDA MUNHOZ
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Maurício Puppio Marcondes 
lança mais uma obra sobre  

Pindamonhangaba
Depois de “O Visconde da Palmeira e a Cidade Impe-
rial” (JAC-Gráfi ca e Editora, Jacareí-SP, ano 2000), o 
acadêmico José Maurício Puppio Marcondes, membro  
titular da APL – Academia Pindamonhangabense de 
Letras , lança no próximo dia 9 de fevereiro mais uma 
obra de imprescindível importância no que diz respeito 
ao resgate da memória de nossa  cidade. Denominado 
“Uma  breve história da Vila de Nossa Senhora do Bom 
Sucesso de Pindamonhangaba”, o livro é resultado de 
pesquisas históricas, muita garimpagem em documen-
tos antigos relacionados à história da Princesa do Norte. 
A produção  foi possível graças à  Lei Rouanet, (Lei 
Federal de Incentivo à Cultura), tendo a indústria No-
velis como a empresa investidora na publicação. Mais 
detalhes em edição posterior. 

Abaixo, o convite (frente e verso): 

 Maurício e esposa prestigiando o lançamen-
to de mais um livro do colega de Academia de 
Letras e de obras sobre a história de Pindamo-
nhangaba, dr. Francisco Piorino Filho
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MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c", da LC.101/00)

6º Bimestre de 2011 Valores Expressos em R$

ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL 

Versão 26/09/2011 08:19

1 - Legislativa

4 - Administração

8 - Assistência Social

9 - Previdência Social

10 - Saúde

31 - Ação Legislativa

121 - Planejamento E 
Orçamento
122 - Administração 
Geral
123 - Administração 
Financeira
125 - Normatização E 
Fiscalização
126 - Tecnologia Da 
Informação
127 - Ordenamento 
Territorial
128 - Formação De 
Recursos Humanos
129 - Administração De 
Receitas
131 - Comunicação 
Social

244 - Assistência 
Comunitária

272 - Previdência Do 
Regime Estatutário

122 - Administração 
Geral
301 - Atenção Básica

302 - Assistência 
Hospitalar E 
Ambulatorial
303 - Suporte Profilático
E Terapêutico
305 - Vigilância 
Epidemiológica
331 - Proteção E 
Benefícios Ao 
Trabalhador

Dotação Anual Acumulado

Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado

DESPESAS
FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES

 7.770.000,00

 3.768.000,00

 19.182.000,00

 5.925.000,00

 600.000,00

 2.507.000,00

 1.231.000,00

 4.655.000,00

 3.868.000,00

 3.551.000,00

 13.045.000,00

 3.500.000,00

 4.784.000,00

 30.008.000,00

 35.040.000,00

 1.995.000,00

 2.377.000,00

 416.000,00

 7.770.000,00

 3.568.000,00

 20.163.654,60

 6.622.815,49

 655.000,00

 2.432.000,00

 1.235.000,00

 5.666.000,00

 4.646.000,00

 3.299.000,00

 12.767.000,00

 3.655.000,00

 5.512.500,00

 30.289.427,00

 41.241.573,00

 2.075.000,00

 2.737.900,00

 98.000,00

 1.095.390,66

 381.609,35

 3.695.290,35

 667.983,18

 118.205,31

 310.372,53

 249.203,99

 1.056.294,47

 1.050.289,18

 121.489,23

 1.148.740,81

 789.140,55

 1.116.363,94

 4.978.234,16

 6.646.431,71

 112.387,17

 496.870,81

 2.063,25

 6.444.961,13

 1.761.775,52

 16.987.031,10

 4.201.340,85

 620.993,08

 1.795.606,43

 1.192.851,84

 4.545.471,93

 3.719.336,72

 2.473.953,46

 9.037.223,96

 3.623.048,76

 5.211.413,54

 27.908.597,72

 38.883.463,89

 1.942.266,03

 2.232.718,97

 35.595,01

 1.324.862,95

 427.120,17

 3.673.844,04

 667.983,18

 118.205,31

 331.748,67

 246.561,79

 1.146.320,85

 805.590,31

 458.984,68

 1.865.110,14

 789.140,55

 1.087.104,67

 5.731.943,91

 7.713.286,65

 396.680,24

 545.879,46

 5.933,33

 6.392.410,48

 1.582.035,05

 16.326.300,44

 4.200.987,85

 620.993,08

 1.250.297,93

 1.190.209,64

 4.114.158,23

 2.965.462,52

 2.276.394,68

 8.402.447,23

 3.623.048,76

 4.552.233,73

 25.931.057,67

 37.487.219,79

 1.862.819,65

 2.127.791,95

 34.395,01

 1.325.038,87

 1.806.224,48

 3.176.623,50

 2.421.474,64

 34.006,92

 636.393,57

 42.148,16

 1.120.528,07

 926.663,28

 825.046,54

 3.729.776,04

 31.951,24

 301.086,46

 2.380.829,28

 2.358.109,11

 132.733,97

 505.181,03

 62.404,99

SUBTOTAL :

SUBTOTAL :

SUBTOTAL :

SUBTOTAL :

SUBTOTAL :

 7.770.000,00

 45.287.000,00

 13.045.000,00

 3.500.000,00

 74.620.000,00

 7.770.000,00

 48.287.470,09

 12.767.000,00

 3.655.000,00

 81.954.400,00

 1.095.390,66

 7.650.737,59

 1.148.740,81

 789.140,55

 13.352.351,04

 6.444.961,13

 37.298.360,93

 9.037.223,96

 3.623.048,76

 76.214.055,16

 1.324.862,95

 7.876.359,00

 1.865.110,14

 789.140,55

 15.480.828,26

 6.392.410,48

 34.526.839,42

 8.402.447,23

 3.623.048,76

 71.995.517,80

 1.325.038,87

 10.989.109,16

 3.729.776,04

 31.951,24

 5.740.344,84

A
Empenhar

6º Bimestre

%
(A) (B) (C) (D) (E) (F)

  99,18

  89,80

  96,11

  99,99

 100,00

  69,63

  99,78

  90,51

  79,73

  92,01

  92,98

 100,00

  87,35

  92,91

  96,41

  95,91

  95,30

  96,63

  82,27

  44,34

  80,97

  63,43

  94,81

  51,41

  96,37

  72,61

  63,83

  69,00

  65,81

  99,13

  82,58

  85,61

  90,90

  89,77

  77,72

  35,10

(F/E)
%

(F/B)

  99,18

  92,57

  92,98

 100,00

  94,46

  82,27

  71,50

  65,81

  99,13

  87,85
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MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c", da LC.101/00)

6º Bimestre de 2011 Valores Expressos em R$

ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL 

Versão 26/09/2011 08:19

12 - Educação

13 - Cultura

15 - Urbanismo

16 - Habitação

17 - Saneamento

18 - Gestão Ambiental

20 - Agricultura

22 - Indústria

23 - Comércio E Serviços

306 - Alimentação E 
Nutrição
361 - Ensino 
Fundamental
365 - Educação Infantil

391 - Patriônio 
Histórico, Artístico E 
Arqueológico
392 - Difusão Cultural

451 - Infra-Estrutura 
Urbana
452 - Serviços Urbanos

482 - Habitação Urbana

512 - Saneamento 
Básico Urbano

541 - Preservação E 
Conservação Ambiental

606 - Extensão Rural

661 - Promoção 
Industrial

695 - Turismo

Dotação Anual Acumulado

Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado

DESPESAS
FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES

 8.000.000,00

 44.610.000,00

 12.548.000,00

 562.000,00

 2.810.000,00

 35.779.000,00

 26.148.000,00

 9.709.000,00

 3.300.000,00

 1.308.000,00

 2.400.000,00

 1.923.000,00

 623.000,00

 4.825.000,00

 46.538.710,79

 11.957.000,00

 569.000,00

 2.941.000,00

 53.114.000,00

 29.113.000,00

 9.695.000,00

 1.854.529,91

 1.380.000,00

 2.518.000,00

 2.565.000,00

 784.250,00

-868.467,39

 9.019.426,93

 2.962.062,49

 72.502,36

 259.029,17

 4.772.498,37

 2.432.213,14

 243.075,52

 153.623,00

 354.563,63

 270.065,07

 532.056,04

 111.940,29

 3.431.323,36

 44.679.930,04

 11.627.924,05

 416.542,94

 2.378.592,96

 16.269.779,86

 25.141.557,97

 1.225.460,31

 245.860,32

 1.148.733,79

 1.978.689,32

 729.739,13

 650.499,80

 178.269,44

 11.014.709,38

 3.312.904,67

 104.807,06

 399.633,77

 2.515.852,69

 4.692.376,54

 261.684,56

 107.020,00

 182.246,53

 379.295,47

 532.056,04

 121.765,89

 3.428.905,36

 42.052.483,15

 11.334.823,11

 415.147,94

 2.294.899,49

 11.653.012,19

 22.806.592,64

 822.572,99

 160.682,32

 930.820,69

 1.881.457,92

 729.739,13

 481.458,39

 1.393.676,64

 1.858.780,75

 329.075,95

 152.457,06

 562.407,04

 36.844.220,14

 3.971.442,03

 8.469.539,69

 1.608.669,59

 231.266,21

 539.310,68

 1.835.260,87

 133.750,20

SUBTOTAL :

SUBTOTAL :

SUBTOTAL :

SUBTOTAL :

SUBTOTAL :

SUBTOTAL :

SUBTOTAL :

SUBTOTAL :

SUBTOTAL :

 65.158.000,00

 3.372.000,00

 61.927.000,00

 9.709.000,00

 3.300.000,00

 1.308.000,00

 2.400.000,00

 1.923.000,00

 623.000,00

 63.320.710,79

 3.510.000,00

 82.227.000,00

 9.695.000,00

 1.854.529,91

 1.380.000,00

 2.518.000,00

 2.565.000,00

 784.250,00

 11.113.022,03

 331.531,53

 7.204.711,51

 243.075,52

 153.623,00

 354.563,63

 270.065,07

 532.056,04

 111.940,29

 59.739.177,45

 2.795.135,90

 41.411.337,83

 1.225.460,31

 245.860,32

 1.148.733,79

 1.978.689,32

 729.739,13

 650.499,80

 14.505.883,49

 504.440,83

 7.208.229,23

 261.684,56

 107.020,00

 182.246,53

 379.295,47

 532.056,04

 121.765,89

 56.816.211,62

 2.710.047,43

 34.459.604,83

 822.572,99

 160.682,32

 930.820,69

 1.881.457,92

 729.739,13

 481.458,39

 3.581.533,34

 714.864,10

 40.815.662,17

 8.469.539,69

 1.608.669,59

 231.266,21

 539.310,68

 1.835.260,87

 133.750,20

A
Empenhar

6º Bimestre

%
(A) (B) (C) (D) (E) (F)

  99,93

  94,12

  97,48

  99,67

  96,48

  71,62

  90,71

  67,12

  65,36

  81,03

  95,09

 100,00

  74,01

  71,07

  90,36

  94,80

  72,96

  78,03

  21,94

  78,34

   8,48

   8,66

  67,45

  74,72

  28,45

  61,39

(F/E)
%

(F/B)

  95,11

  96,96

  83,21

  67,12

  65,36

  81,03

  95,09

 100,00

  74,01

  89,73

  77,21

  41,91

   8,48

   8,66

  67,45

  74,72

  28,45

  61,39
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MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c", da LC.101/00)

6º Bimestre de 2011 Valores Expressos em R$

ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL 

Versão 26/09/2011 08:19

24 - Comunicações

26 - Transporte

27 - Desporto E Lazer

28 - Encargos Especiais

99 - Reserva De Contingência.

392 - Difusão Cultural

782 - Transporte 
Rodoviário

812 - Desporto 
Comunitário
813 - Lazer

843 - Serviço Da Dívida 
Interna

999 - Reserva De 
Contingência

Dotação Anual Acumulado

Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado

DESPESAS
FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES

 1.473.000,00

 10.986.000,00

 19.042.000,00

 1.122.000,00

 5.435.000,00

 4.300.000,00

 1.473.000,00

 11.416.000,00

 21.398.100,00

 1.161.000,00

 5.435.000,00

 993.600,00

 115.480,59

 1.892.244,39

 2.986.937,22

 330.582,88

 619.301,92

 0,00

 751.304,72

 9.471.893,45

 19.548.371,97

 1.021.778,43

 5.122.332,21

 0,00

 140.920,59

 1.522.210,70

 3.301.810,00

 375.939,37

 619.301,92

 0,00

 751.304,72

 7.216.822,33

 16.784.178,27

 978.817,28

 5.122.332,21

 0,00

 721.695,28

 1.944.106,55

 1.849.728,03

 139.221,57

 312.667,79

 993.600,00

SUBTOTAL :

SUBTOTAL :

SUBTOTAL :

SUBTOTAL :

SUBTOTAL :

 1.473.000,00

 10.986.000,00

 20.164.000,00

 5.435.000,00

 4.300.000,00

 1.473.000,00

 11.416.000,00

 22.559.100,00

 5.435.000,00

 993.600,00

 115.480,59

 1.892.244,39

 3.317.520,10

 619.301,92

 0,00

 751.304,72

 9.471.893,45

 20.570.150,40

 5.122.332,21

 0,00

 140.920,59

 1.522.210,70

 3.677.749,37

 619.301,92

 0,00

 751.304,72

 7.216.822,33

 17.762.995,55

 5.122.332,21

 0,00

 721.695,28

 1.944.106,55

 1.988.949,60

 312.667,79

 993.600,00

 336.300.000,00

 364.165.060,79

 50.295.496,27  278.457.964,57

 57.099.105,52  254.786.313,82

 85.707.096,22

Total :

A
Empenhar

6º Bimestre

%
(A) (B) (C) (D) (E) (F)

 100,00

  76,19

  85,86

  95,80

 100,00

   0,00

  51,01

  63,22

  78,44

  84,31

  94,25

   0,00

(F/E)
%

(F/B)

 100,00

  76,19

  86,35

 100,00

   0,00

  51,01

  63,22

  78,74

  94,25

   0,00

  91,50

  69,96

Uma prece pela Terra
Senhor fazei que todo homem 

reconheça que somos irmãos

de tudo que vive.

Que pulse em nós, o mesmo amor

que mora nos corações dos povos

indígenas, que da natureza

tiram seu sustento

e a veneram como mãe.

Que o “Cântico das Criaturas”, de

Francisco de Assis, seja nossa oração

de todas as manhãs.

Que todo homem seja um guerreiro

incansável no cuidado com a Terra.

Senhor, fazei de nós a tribo da luz,

os ‘guerreiros da paz’!

Poema da acadêmica Neila Cardoso, do seu livro Pre-
sente de Poeta (Casa do Novo Autor – Editora, São Pau-
lo-SP, ano 2002). Neila está de partida para a Itália, onde 
irá aprimorar sua arte e talento em novos aprendizados. 

 Neila Cardoso

Arquivo TN

Arquivo TN



AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e  Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 113-2012
Em: 29/11/11
Processo nº: 33270/2011
Atividade: Consultório de Psicologia.
Razão Social: Unimed Cooperativa de Trabalhos Médicos.
Endereço: Rua Major José dos Santos Moreira – 832 – Centro.
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: José Renato Couppe Schimidt.
CPF – 831051408-59
Auto de Infração nº: 2027
Defesa: Indeferida.
Auto de Imposição de Penalidade de Multa: 1671
Recurso: Não apresentou.

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e  Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 115-2012
Em: 29/11/11
Processo nº: 33259/2011
Atividade: Consultório Médico.
Razão Social: Unimed Cooperativa de Trabalhos Médicos.
Endereço: Rua Major José dos Santos Moreira – 832 – Centro.
Município: Pindamonhangaba.
Responsável Legal: José Renato Couppe Schimidt.
CPF – 831051408-59
Auto de Infração nº: 2026
Defesa: Indeferida.
Auto de Imposição de Penalidade de Multa: 1672
Recurso: Não apresentou.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  04/02/2012 às 8:30 horas

ASSISTENTE SOCIAL

7º MAURICIO FERNANDES DE FARIA
RUA ISIDORO NOGUEIRA TINOCO, 1400 – CHÁCARA SILVESTRE
TAUBATÉ – SP
CEP 12081-320

8º ANDREA DE AZEVEDO
RUA JOÃO CARLOS PINTO DA CUNHA, 312 – ANTIGA RUA 15 – CAMPO DOS 
ALEMÃES
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
CEP 12.239-210

9º CINTIA DOS SANTOS ALMEIDA
RUA CUBA, 375 – BARCELONA 
SOROCABA – SP
CEP 18025-540

Dia  04/02/2012 às 9:00 horas

ASSISTENTE SOCIAL

10º JULIA ROSSATO OLIVEIRA
RUA DO PETROLEO, 349 – APTO 12 – CHÁCARA DO VISCONDE
TAUBATÉ – SP
CEP 12.050-740

11º TATHYANE DE OLIVEIRA SANTOS
RUA PRAIA DE UPANEMA, 22 – CIDADE VERDE – NOVA PARAMIRIM
PARAMIRIM – RN
CEP 59150-000

12º FERNANDA DA SILVA SOARES
RUA JORGE PEREIRA DE CARVALHO, 23 – CONJUNTO 31 DE MARÇO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
CEP 12.237-700

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Pindamonhangaba, terça-feira, 31 de janeiro de 2012TRIBUNA DO NORTE 11
EDITAL

A Associação de Moradores do Residencial Pasin, através de sua presidente Sra. 
Rosângela Cardoso, convoca a comunidade para eleição da nova DIRETORIA, para 
o triênio 2012 x 2014 que será realizada no dia 18 de março de 2012, das 15hs00min 
às 18hs00min nas dependências da associação na Avenida Bélgica, n° 210 (Centro 
Comunitário). As inscrições serão feitas de segunda à sexta-feira na Rua Suécia, 
670 – Pasin de 01 a 24 de fevereiro de 2012 das 14hs00min as 15hs00min. A posse 
da nova direção será no dia 22 de março de 2012 às 19hs30min.

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 114/12
Em: 29/11/11
Processo nº: 33259/2011
Atividade: Consultório Médico.
Razão Social: Unimed Cooperativa de Trabalhos Médicos.                     
Endereço: Rua Major José dos Santos Moreira, 832, Centro.
Município: Pindamonhangaba.
Responsável Legal: José Renato Couppe Schimidt .
CPF: 831051408-59
Auto de Infração nº: 2026/11      
Defesa: Indeferida.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 112/12
Em: 29/11/11
Processo nº: 33270/2011
Atividade: Consultório de Psicologia.
Razão Social: Unimed Cooperativa de Trabalhos Médicos.                     
Endereço: Rua Major José dos Santos Moreira, 832, Centro.
 Município: Pindamonhangaba.
Responsável Legal: José Renato Couppe Schimidt .
CPF: 831051408-59
Auto de Infração nº: 2027/11      
Defesa: Indeferida.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 118/12
Em: 29/11/11
Processo nº: 33267/2011
Atividade: Consultório de Fisioterapia.
Razão Social: Unimed Cooperativa de Trabalhos Médicos.                     
Endereço: Rua Major José dos Santos Moreira, 832, Centro.
Município: Pindamonhangaba.
Responsável Legal: José Renato Couppe Schimidt .
CPF: 831051408-59
Auto de Infração nº: 2028/11      

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912

NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 120 -2012
Em: 10/08/11
Processo nº: 0926/2011
Atividade: Comércio Varejista de Artigos de Ótica
Razão Social: JP Gonçalves Santos Marques ME
CNPJ / CPF: 07198162000125  
Endereço: Rua Doutor Monteiro César, 104, Centro
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: João Paulo Gonçalves Santos Marques
CPF – 026048898-46
Auto de Infração nº: 1711
Defesa: Indeferida
Auto de Imposição de Penalidade multa: 1658/11
Recurso: não apresentou
Notificação para Recolhimento de Multa nº 1449, valor de R$3.490,00 (três mil qua-
trocentos e noventa reais). 

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 116/12 
Em: 29/11/11
Processo nº: 33263/2011
Atividade: Consultório Nutricionista.
Razão Social: Unimed Cooperativa de Trabalhos Médicos.                  
Endereço: Rua Major José dos Santos Moreira, 832, Centro.
 Município: Pindamonhangaba.
Responsável Legal: José Renato Couppe Schimidt .
CPF: 831051408-59
Auto de Infração nº: 2029/11      
Defesa: Indeferida.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTAPrefeitura Municipal de Pin-
damonhangaba

Secretaria de Saúde e  Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 117-2012
Em: 29/11/11
Processo nº: 33263/2011
Atividade: Consultório Nutricionista.
Razão Social: Unimed Cooperativa de Trabalhos Médicos.
Endereço: Rua Major José dos Santos Moreira – 832 – Centro.
Município: Pindamonhangaba.
Responsável Legal: José Renato Couppe Schimidt.
CPF – 831051408-59
Auto de Infração nº: 2029
Defesa: Indeferida.
Auto de Imposição de Penalidade de Multa: 1669
Recurso: Não apresentou.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e  Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 119-2012
Em: 29/11/11
Processo nº: 33267/2011
Atividade: Consultório de Fisioterapia.
Razão Social: Unimed Cooperativa de Trabalhos Médicos.
Endereço: Rua Major José dos Santos Moreira – 832 – Centro.
Município: Pindamonhangaba.
Responsável Legal: José Renato Couppe Schimidt.
CPF – 831051408-59
Auto de Infração nº: 2028
Defesa: Indeferida.
Auto de Imposição de Penalidade de Multa: 1670
Recurso: Não apresentou.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 09/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a INDUSTRIA DE ELEVADO-
RES FUJITEC, proprietário do imóvel situado a Rua João Maria Pires, Santa Cecília, 
para que efetue a limpeza do referido imóvel, no prazo de 30 dias a contar da data 
desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  08/02/2012 às 8:30 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

264º  BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR
RUA BRAS GOUVEIA GIUDICE, 70 – SÃO JUDAS TADEU
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 124000-000

265º ERIKA CRISTINA DA SILVA DIAS
RUA OLAVO JORGE, 385 – JARDIM ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12.424-040

266º EUFRASIA OLIVEIRA DOS SANTOS PONTES
RUA OSVALDO DE OLIVEIRA CORNETTI, 157 – PADRE RODOLFO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12.441-160

Dia  08/02/2012 às 9:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

267º JONAS EDUARDO ALVES DOS SANTOS
RUA MARTIN CABRAL, 1157 – CENTRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12.400-020

268º ELISÂNGELA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
AVENIDA ABAETE, 155 – JARDIM MARICA
PINDAMONHANGABA –SP
CEP 12.411-400

269º PATRICIA FERNANDES RODRIGUES
RUA JOSÉ AUGUSTO DA SILVA, 09 – DISTRITO DE MOREIRA CÉSAR
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-110

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  07/02/2012 às 13:30 horas

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

30º ADRIANO DA SILVA LUIZ
AV. ANTONIO PINHEIRO JÚNIOR, 1285 –JARDIM CRISTINA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12.412-010

31º RAULIKAN MACHADO CARLOS
RUA DAS VIOLETAS, 16 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP 
CEP 12.440-350

32º ELISETE DE GODOY
RUA REGINA CELIA PESTANA CESAR, 351 – CASTOLIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12.405-490

33º VALDEMAR PEREIRA
RUA RENATO GIOVANELLI, 66 – VILA ROMA
ROSEIRA – SP
CEP 12.580-000

Dia  07/02/2012 às 14:00 horas

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

34º ROGERIO BERNARDES DA CONCEIÇÃO
RUA PADRE GENTIL STRINGARI, 67 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA - SP
CEP 12.423-260

35º MARIA SUELY ALVES DE SOUZA
RUA JOÃO PAULO DE CAMARGO, 65 – CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12.402-170

36º REGINA APARECIDA DOS SANTOS
RUA DOS BANDEIRANTES, 86 – FEITAL
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12.420-000

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia 07/02/2011 às 10:30 horas

ESCRITURÁRIO PLENO

59º BRUNOJOSÉ LUSTOZA SANTOS GONÇALVES
RUA SUECIA, 697 – RESIDENCIAL PASIN
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-620

60º DANIEL DE OLIVEIRA DIAS
RUA CHILE, 144 – PARQUE DAS NAÇÕES
PINDAMONHANGABA - SP
CEP 12420-430

61º INDIANE VALCILEIA DOS SANTOS TIRELLI
RUA ANTONIO ANTUNES, 124 – JARDIM COELHO NETO
GUARATINGUETÁ –SP
CEP 12.514-610

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

 PORTARIA GERAL Nº 3.789, DE 23 DE JANEIRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, 
no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 
21.12.01 e Lei nº 4.364, de 20.12.05, Resolve designar o Sr. João Carlos 
Muniz, Diretor do Departamento de Finanças, para substituir o Sr. Domingos 
Geraldo Botan, Secretário de Finanças, durante o período em que o mesmo 
encontrar-se em férias, de 16 de janeiro de 2012 a 04 de fevereiro de 2012, 
respondendo cumulativamente pelos departamentos.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
16 de janeiro de 2012.
Pindamonhangaba, 23 de janeiro de 2012

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal 

Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de 
janeiro de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia 07/02/2011 às 15:00 horas

FISIOTERAPÊUTA

1º BEATRIZ DE VILAS BOAS DE OLIVEIRA
RUA PROFESSORA DURVALINA HOMEM DE MELLO, 40 – CASA - ANDRADA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12.402-209

2º BEATRIZ REBELLO DE SOUSA BENETTON
AVENIDA MACUCO, 85 APTO 141 - MOEMA
SÃO PAULO- SP
CEP 04.523-000

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  08/12/2011 às 14:00 horas

MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. OFTALMOLOGISTA

3º ENAL FERNANDES CARDOSO DE MOURA
AVENIDA INGLATERRA, 471 213 – JARDIM DAS NAÇÕES TAUBATÉ
TAUBATÉ - SP
CEP 12030-450

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer na Secretaria de Educação e Cultura, situado na Praça 
Dr. Emilio Ribas, nº 34, centro, os candidatos nominados a seguir, por ordem de 
classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Histórico Escolar;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 09/02/2012 às 8:30 horas

477º MARIA LUCIA MARQUES GIMBO
AVENIDA DA SAUDADE, 294 - CENTRO
TREMEMBÉ – SP
CEP 12.120-000

478º MARIA FERREIRA BORGES PEREIRA
RUA GERALDINO DE OLIVEIRA MATTOS, 61 - MARICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-290

479º ELAINE APARECIDA ALMEIDA FERREIRA
RUA EDUARDO PRATES DA FONSECA, 1165 – PARQUE SÃO DOMINGOS
PINDAMONHANGABA– SP
CEP 12410-290

480º ERIKA HAUKE VERRESCHI
LADEIRA VINTE DE ABRIL, 69 - CENTRO
CUNHA– SP
CEP 12.530-000

481º JANE DE SOUZA BASTOS
RUA PEDRO MARCON, 577 – PARQUE IV CENTENÁRIO
TAUBATÉ - SP
CEP 12570-000

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 09/02/2012 às 14:00 horas

482º DEISE ADRIANA DONEGA JORGE
RUA JOSE MARCONDES DE ALMEIDA, 82 – SANTA EDWIGES
LORENA - SP
CEP 12.604-320

483º LUCIANA APARECIDA RAMOS MOREIRA OMALSCHENKO
RUA FREDERICO MACHADO, 520- JARDIM PAULISTA
PINDAMONHANGABA– SP
CEP 12410-040

484º NILMA CAVALCANTE LEITE DE LUCAS
RUA OLIVEIRA CINHA, 120 – VILA SANTA ISABEL
CAÇAPAVA - SP
CEP 12.284-390

485º SIMONE CARLOS
RUA PADRE RODOLFO KOMOREK, 90 – JARDIM MAVISOU
LAVRINHAS – SP
CEP 1.760-000

486º VANESSA GRIGOL
RUA GOVERANDOR ÉDRP DE TOLEDO, 329 – PARQUE SÃO DOMINGOS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12.410-300

487º KELLI MARIA RODRIGUES DE GOUVEIA
RUA DR. JOSE AUGUSTO CESAR, SALGADO, 786 – DR. LESSA
PINDAMONHANGABA– SP
CEP 12.422-570

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

SÚMULA DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRE-
TOR DO FUNDO DE APOIO ESPORTIVO DE PINDAMONHANGABA – FAEP
 REALIZADA NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2012

Reuniu-se o Conselho Diretor do FAEP, no dia 16 de janeiro de 2012, no Centro 
Esportivo João Carlos de Oliveira e deliberou sobre a seguinte pauta a) apro-
vação dos custos de uma cirurgia de joelho para a atleta Tatiane de Oliveira 
Nepomuceno da modalidade de futsal. Sem mais a acrescentar.
Pindamonhangaba, 16 de janeiro de 2012.

Antonio Carlos de Macedo Giudice
Presidente do FAEP

Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba
       Lei Municipal Nº 4.344 de 09 de novembro de 2005

       Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 de 16 de janeiro de 2009

SÚMULA DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO 
FUNDO DE APOIO ESPORTIVO DE PINDAMONHANGABA – FAEP
 REALIZADA NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2012

Reuniu-se o Conselho Diretor do FAEP, no dia 25 de janeiro de 2012, no Cen-
tro Esportivo João Carlos de Oliveira e deliberou sobre a seguinte pauta : a) 
aprovação da planilha de valores de bolsa auxilio dos beneficiados do FAEP do 
mês de fevereiro; b) apresentação da publicação da súmula da ata anterior, do 
mês de dezembro; c) apresentação das notas fiscais de uma cirurgia de joelho 
de atleta aprovada em ata anterior.  Sem mais a acrescentar.
Pindamonhangaba, 25 de janeiro de 2012.

Antonio Carlos de Macedo Giudice
Presidente do FAEP

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 10/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a SR. Nilton Nicoletti, proprie-
tário do imóvel situado a Av. Albuquerque Lins, Campo Alegre, inscrito no município 
sob a sigla SE11.09.17.006.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel, no 
prazo de 30 dias a contar da data desta publicação, em atendimento e conformi-
dade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 
12/07/2001

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

CMAS – CONSELHO MUNICIPAL
 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

PINDAMONHANGABA 
ELEIÇÃO 2012 

LEMBRAMOS QUE O PRAZO DE INSCRIÇÕES PARA A ELEIÇÃO DOS RE-
PRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O MANDATO 2012/2014 DO 
CMAS DE PINDAMONHANGABA ENCERRA-SE NESTA SEXTA-FEIRA, DIA 
03/02/2012. NÃO DEIXEM DE PARTICIPAR DESTE PROCESSO. ATENÇÃO 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE BAIRRO, NÃO DEIXE DE FAZER A SUA 
INDICAÇÃO.
De acordo com o regimento eleitoral as Entidades, os Movimentos Sociais, 
Conselhos e Sindicatos poderão indicar até dois representantes para o seu 
segmento. O CMAS de Pindamonhangaba é composto pelas seguintes repre-
sentações: 7 representantes do poder público, dentre pessoas ocupantes de 
cargo de confiança do prefeito, mais respectivos suplentes; e 7 representantes 
da sociedade civil, mais respectivos suplentes, sendo: segmento da pessoa 
idosa; segmento da pessoa com deficiência; segmento de criança e adoles-
cente; segmento da família; segmento dos trabalhadores da área, podendo 
ser representado pelo CRESS – Conselho Regional do Serviço Social e CRP 
– Conselho Regional de Psicologia; segmento de sindicatos e entidades de 
classe, como Sindicato dos Metalúrgicos, dos Comerciários, OAB; e por fim, 
o segmento dos usuários do SUAS – Sistema Único de Assistência Social – 
representado pelas associações de moradores de bairro. Busque informações 
no Setor Executivo dos Conselhos Municipais. Acompanhe todo o processo 
pelo quadro abaixo:

RESUMO DAS DATAS
Aprovação do Edital         18 de janeiro de 2012
  
Publicação do Edital          20 de janeiro de 2012
  
Credenciamento para a Assembléia      De 21/01 a 03 de fevereiro de 2012
  
Publicação da lista dos inscritos habilitados      07 de fevereiro de 2012
  
Prazo recursal              De 08 a 10 de fevereiro de 2012
  
Publicação do resultado dos recursos      17 de fevereiro de 2012
  
Assembléia para a Eleição                            23 de fevereiro de 2012
  
Posse dos eleitos e eleição da diretoria       29 de fevereiro de 2012



O esporte de Pinda-
monhangaba em 2012 vai 
ganhando forma. Após a 
apresentação da equipe de 
basquete masculino e do 
excelente início da equipe 
de vôlei masculino na Su-
perliga B, agora é a vez da 
equipe de handebol femini-
no apresentar a nova equipe 
para a temporada. No dia 6 
de fevereiro, às 14 horas, no 
ginásio do Centro Esportivo 
“João do Pulo”, as meninas 
de Pinda serão oficialmente 
apresentadas para a popula-
ção e imprensa. 

O Conselho Arbitral do 
Campeonato Metropolitano 
Menores Série A2 foi reali-
zado na última quinta-feira 
(26), no auditório da FPFS - 
Federação Paulista de Futsal, 
para decidir os últimos deta-
lhes da edição deste ano.

O campeonato terá a par-
ticipação de 34 equipes. Na 
1ª fase as agremiações joga-
rão entre si. Para este ano, 
a novidade é que, além do 
título, as duas equipes com 
melhores campanhas sobem 
em 2013 para o Metropolita-
no A1, que é composto por 
apenas 24 equipes. Em con-
trapartida, as duas equipes 
com pior campanha caem 
para a A2.

A regra desta edição é 
que as equipes participantes 

Futsal: Pinda inicia Série A2 
do Metropolitano na chave “A”

CHAVE ‘’A’’
- Grêmio União/Sejelp
- São José Futsal/Atleta Cidadão II Exército/Osasco
- Vedete/Seme de Sorocaba
- Gol Legal São José dos Campos 
- Grêmio Mogiano - Mogi das Cruzes
- AD Indaiatuba
- São Caetano Futsal

terão, obrigatoriamente, de 
ter as cinco categorias: sub 
9, 11, 13, 15 e17.

O Grêmio União/Sejelp, 
representante de Pindamo-
nhangaba na competição, 
ficou na chave “A”, após o 
sorteio. ‘’O desafio está lan-
çado. Fácil não é. Tem muito 
‘cachorro grande’’ querendo 
a mesma coisa. Nosso traba-
lho tem crescido ano a ano, e 
tenham a certeza, entraremos 
para brigar pelo título e por 
uma vaga na série A1”, disse 
Admauro, presidente do Grê-
mio União.

Além da equipe de Pin-
da, o Vale do Paraíba con-
ta com mais duas equipes: 
o Jacareí Futsal na chave 
‘’B’’  e  o União Joseense 
na chave ‘’C’’.

Com 34 equipes, o Metropolitano está esperando a FPFS decidir os últimos detalhes para o início dos jogos

Arquivo TN

Handebol Feminino 
apresenta nova equipe

Confira as 
atletas que 

permaneceram 
da equipe 
de 2011

Juliana, Marcela, Débo-
ra, Natália, Daiane, Ca-
tiani, Pamela, Ramona, 
Ariane, Mirían, Cássia e 
Vanessa.

Doze atletas da equipe de 
2011 permanecem no novo 
time, que também conta com 
novos reforços. Três garo-
tas do juvenil subiram para 
a equipe principal: Suelen, 
Tamires e Mayara. Duas con-
tratações foram feitas para 
completar a equipe: Patrícia 
(ex-Campinas) e Gabrie-
le (ex-Cianorte do Paraná).  
“Temos cinco competições 
fortes para este ano. É pro-
vável que participaremos 
do Campeonato Brasileiro”, 
adianta Shirlene Marchezine 
de Medonça, treinadora da 
equipe feminina desde 2000.

Além da possível partici-
pação no principal campeo-
nato nacional, o handebol de 
Pinda disputará o Campeo-
nato Paulista, Copa do Bra-
sil, Jogos Regionais e Jogos 
Abertos. “Em 2011, ficamos 
com a prata nos Regionais, o 
bronze no Campeonato Bra-
sileiro e o ouro nos Jogos 
Abertos”, conta a treinadora, 
que espera um ano com mais 
conquistas para a cidade.

Os primeiros jogos da 
equipe feminina estão previs-
tos para o mês de abril.

AS 
CRIANÇAS 

AGRADECEM 
AS 

DOAÇÕES 

RECEBIDAS

Divulgação

Nova equipe do handebol feminino já está preparada para vencer os desfios da temporada de 2012
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Copa Regional: 
2ª rodada e 
próximos jogos 

 

Próximos jogos

Resultados da 2ª rodada  
 
AMADOR
GER SANTA LUZIA 1 X 3 AE FORÇA JOVEM
GE TERRA DOS IPÊS 1 X 5 AA ARARETAMA
PARQUE SÃO LUIZ 1 X 5 EC VILA SÃO JOSÉ
EC  FLORESTA 3 X 0 ATLÉTICO ROSÁRIO
INDEPENDENTE FC 0 X 2 AE VILA SÃO 
GERALDO
BANDEIRANTE FC 2 X 1 GE BELA VISTA

SÊNIOR 50 ANOS
CA TREMEMBÉ 1 X 0 AMERICA FC
GE AFIZP 1 X 1 CA JUVENTUS – 
Nos pênaltis, 3 x 2 para o Juventus
EC FLUMINENSE 2 X 0 EC MARICÁ
AE VILA SÃO GERALDO 5 X 1 FIGUEIRENSE  FC
EC RAMOS 3 X 1 AMIGOS DE GUARÁ
AA AREIÃO (3) 0 X 0 (2) INDEPENDENTE FC

No fi nal de semana acon-
teceu a 2ª rodada da Copa 
Regional de Futebol, com 
participação de equipes de 
toda a região. No início da 
manhã do domingo (29), às 

8h30, a categoria Sênior 50 
anos movimentou diversos 
gramados da cidade e, logo 
após, às 10h30, foi a vez do 
Amador. Foram realizados 
seis jogos em cada categoria. 

A 3ª rodada do campeona-
to será realizada no dia 5 de 
fevereiro. 

Pela categoria Sênior, iní-
cio às 8h30: o CA Tremembé 
enfrenta o CA Juventus, no 
estádio José Demetrio Sal-
gado – Santa Luzia (Man-
crezão); o América FC joga 
contra o EC Fluminense, no  
Santa Cecília, estádio Nelson 
Duque Avelar; o EC Maricá 
pega o GE Afi zp, no Nuno 
Maia Veiga Filho,no Maricá; 
o Amigos de Guará FC en-
frenta a AE Vila São Geral-
do, no Ramirão; AA Areião 
joga com o Figueirense FC, 
no estádio “Tio Nê”; e no 
ultimo jogo da categoria o 
Independente FC e o EC Ra-
mos se enfrentam no estádio 
Nelson Duque Avelar.

As partidas do Amador 
serão às 10h30, com os se-
guintes confrontos: Força Jo-
vem e GE Terra dos Ipês, no 
Estádio Nuno Maia Veiga Fi-
lho; Parque São Luiz e GER 
Santa Luzia, também no 
campo do Instituto de Zoo-
tecnia (Afi zp); ECVila São 
José e  AA Araretama jogam 
no Centro Esportivo “Zito”, 
em Moreira César; EC Flo-
resta e AE Vila São Geraldo, 
no Ramirão; Bandeirante FC 
e Atlético Rosário, no estádio 
“Tio Nê”; GE Bela Vista e 
Independente FC, no estádio 
Antonio Pereira, no Bairro 
das Campinas.

A fi nal do campeonato 
acontece no dia 18 de março, 
quando serão premiados os 
três primeiros lugares. 

A Copa Regional de Futebol tem levado muitos torce-
dores aos estádios de Pindamonhangaba

A equipe de vôlei Funvic/
Mídia Fone de Pindamo-
nhangaba continua com a li-
derança isolada do seu grupo 
na Superliga masculina Série 
B. Depois de acumular cinco 
vitórias consecutivas, a equi-
pe sofreu a primeira derrota 
no sábado (28), no ginásio da 
Esucri, em Criciúma (SC), 
os paulistas foram superados 
pela UFC/Ceará (CE) por 3 
sets a 1 (25/21, 25/23, 21/25 
e 30/28), em 2h17 de partida. 
Nas outras duas partidas do 
Grand Prix, Pinda venceu, na 
quinta-feira (26), a equipe do 
Sport Recife por 3 x 0 (22/25, 
19/25 e 23/25),  no ginásio da 
Esucri, em Criciúma (SC), e 
na sexta-feira (27), o time do 
Morro da Fumaça pelo pla-
car de 3 x 0 (27/29, 21/25 e 
21/25), também no ginásio 
da Esucri, em Criciúma (SC).

Apesar da derrota, a Fun-
vic/Midia Fone segue na lide-
rança isolada do grupo A, com 
15 pontos. O time cearense, que 
vinha de dois resultados negati-
vos, se recuperou. Assim, com 
nove pontos, se mantém na se-
gunda posição. O campeão do 
torneio, além do título, terá uma 
vaga garantida para disputar a 
próxima temporada da Super-
Liga 2012/2013, a elite do vôlei 
brasileiro.

As equipes retornam à 
quadra nos dias 9, 10 e 11 de 
fevereiro, para a realização 
do quinto Grand Prix – o ter-
ceiro desta chave. Os jogos 
acontecerão no ginásio Mil-
ton Bivar, em Recife (PE). 
Já na primeira rodada (9/2), 
Funvic/Midia Fone e UFC/
Ceará voltarão a duelar. O 
reencontro está marcado para 
as 18 horas.

O time cearense conse-
guiu o que nenhum outro 

Duas vitórias mantêzm 
Pinda na liderança 
isolada no Grand Prix 

havia conseguido: venceu a 
equipe paulista e derrubou a 
única equipe invicta no gru-
po. Aliviado pelo bom re-
sultado, o técnico da UFC/
Ceará, Galbha de Araújo, de-
sabafou ao fi m do confronto.

“Foi uma vitória para le-
vantar a autoestima do time. 
Um resultado positivo diante 

da equipe que estava invicta 
aumenta a motivação do gru-
po e dá a noção de que pode 
conseguir mais na competi-
ção”, declarou Galbha. 

Do outro lado, ainda ten-
tando absorver o primeiro 
resultado negativo no tor-
neio, o meio de rede da 
Funvic/Midia Fone, Rena-

to, falou sobre o duelo.
“Não foi o nosso dia. 

Acho que o time sentiu um 
pouco o cansaço da sequên-
cia de jogos e não suportou a 
pressão. Nosso saque e ataque 
não foram efi cientes”, comen-
tou Renato. “Agora, é bola pra 
frente e seguir com os treina-
mentos”, concluiu o central.

Atletas da equipe de Pinda comemoram ponto anotado na partida contra o ceará, em Santa Catarina

Apesar da derrota jogadores estão animados na competição

Alexandre Arruda/CBV

Portal R3

Alexandre Arruda/CBV
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