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Prazo para regularizar alvarás termina este mês
Akin/Agoravale

O Ministério Público
do Estado de São Paulo e
a Prefeitura de Pindamonhangaba assinaram um
TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, concedendo
prazo para que os estabelecimentos do município se
regularizem.
O prazo terminou em 31
de outubro de 2011 e foi
prorrogado para 29 de fe-

vereiro de 2012.
Após esta data, os estabelecimentos sem alvará de funcionamento terão
que ser multados e interditados (fechados).
Evite transtornos e aborrecimentos.
Faça a regularização de
seu negócio. Mais informações 3644-5666.
Página 3

Escola do
‘Liberdade’ está
quase pronta
A nova escola que será entregue pela Prefeitura conta com oito salas de aula e pode atender 500 alunos

Mais uma importante
obra da Prefeitura de Pindamonhangaba está praticamente pronta e em pouco

tempo deve ser entregue
à população do Loteamento Liberdade.
Página 7

Prova para
conselheiro
tutelar será
no domingo

Celso Correa/Agoravale

Página 6
Akin/Agoravale

Momento da eleição do Conselho Municipal de Saúde, que elegeu nova diretoria para 2012/2013

Página 13

Comus elege novos conselheiros
Akin/Agoravale

O asfalto já está pronto na região da Câmara Página 3

Lessa/Araretama:

Primeira etapa da
obra está concluída
Akin/Agoravale

Crianças se divertem na piscina do CE “Zito”

Festival de Verão
mantém piscinas
abertas para população
Página 7

Com a ﬁnalização das obras de captação de água pluviais, novo trecho da estrada será asfaltado

Página 3

Prefeitura constrói galeria na estrada do Atanásio
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EDITORIAL
Obras e mais obras

Para quem gosta de avaliar o bom trabalho da administração pública contando as obras físicas que
ela realiza, os próximos dias reservam bons motivos
para se alegrar com o desenvolvimento de Pindamonhangaba.
Os leitores da Tribuna do Norte têm acompanhado
o andamento de algumas importantes obras para a
cidade, em especial a do viaduto das Campinas,
praticamente pronto, já sendo usado pelos moradores, mas que ainda não está liberado para o trânsito intenso.
Essa obra, esperada há muitos e muitos anos pela
população daquela região da cidade, mais do que evitar os terríveis acidentes que marcaram para sempre
a história dessa luta, levará mais que segurança para
os moradores, levará desenvolvimento para bairros
como o Campinas, o Goiabal e o Shangri-lá.
Antes, separados da cidade pela rodovia Presidente Dutra, agora contam com um acesso moderno,
largo, eﬁciente e seguro. Em bem pouco tempo, pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas, empresas
e indústrias poderão passar para o lado de lá sem
qualquer susto, com total segurança e conforto.
Conforto também é o que passarão a gozar os
usuários de umas das principais vias da cidade, a
‘Alcides Ramos Nogueira’, que dá acesso à Câmara
Municipal, ao Fórum e ao Colonial Village.
É que a primeira fase da obra, que praticamente
duplicará o acesso de Pinda pela estrada velha de
Taubaté, que conta com tráfego intenso durante todo
o dia e à noite, também está praticamente pronta, restando apenas as obras de sinalização. Tanto que a
Prefeitura já anunciou nesta edição, o início da segunda fase, que fará a ligação com o trevo do Araretama
e Cidade Jardim. Milhares de pessoas serão beneﬁciadas com segurança e conforto.
Mas nem só de asfalto se faz o progresso de uma
cidade. Por isso, a Tribuna de hoje também traz a
notícia da ﬁnalização das obras da belíssima escola
construída pela Prefeitura no loteamento Liberdade,
um bairro popular que nasce com toda a infraestrutura
necessária para o bem estar da população. Trata-se de uma escola para 500 alunos, com biblioteca e
todas as instalações necessárias para o bom desempenho dos professores e, novamente, o conforto dos
alunos.
E por falar em Educação, a Tribuna também traz
matéria tratando da continuação dos projetos Matemática Descomplicada, Aprendizagem Sistêmica e
Informática Educacional, que entre outros benefícios
leva computadores portáteis para dentro das salas de
aula de todas as escolas municipais da cidade. Coisa
de primeiro mundo. Quem já teve a oportunidade de
presenciar uma dessas aulas, pode atestar que em
Pindamonhangaba está se trabalhando para formar
cidadãos conscientes de seus deveres e direitos. Cidadãos de verdade!

z

Criação: Professor Souza Leite -

Geografando
Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Tempestade Solar
Na última semana,
ocorreu a maior tempestade solar desde 2005.
Esse fenômeno consiste
em uma grande explosão,
que libera partículas superaquecidas de prótons e
elétrons.
Essas explosões podem causar efeito no planeta Terra, principalmente
nos satélites de comunicação que estão em nossa órbita que podem ser
daniﬁcados por partículas
de prótons, que viajam em
velocidade mais lenta em
direção à Terra.

Apesar de todo esse
dano que pode ser causado, a explosão não oferece riscos maiores, sendo
que o Sol vem de um período de calmaria. O pico
de atividade está previsto
para 2013, pois a estrela tem ciclos de 11 anos,
com períodos mais intensos e outros de mais tranquilidade.
Na verdade, a consequência mais comum
desses fenômenos é a formação de auroras boreais
e austrais, que ﬁcam visíveis mais longe dos pólos.
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O gerúndio é apenas pretexto
Segundo Luiz Costa Pereira Jr, a melhor deﬁnição
para gerúndio é: vício de linguagem que simula a formalidade e evita compromisso
com a palavra dada, o gerundismo joga luz sobre o artiﬁcialismo nas relações sociais.
Na semana passada, amigo leitor, eu me referi as Criaturas Intransitivas, que se comunicam através de linguajar
básico, quase gestual. Pois
bem, hoje falaremos sobre os
gerundistas. O gerúndio já foi
alvo de tantos debates, que
mesmo a polêmica em torno
dele pode estar virando uma
espécie de esporte de horas
vagas. Embora não haja explicação única para a origem
do fenômeno, sua popularidade chama a atenção não
só de especialistas da língua,
mas de empresários e ouvi-

dos sensíveis a saraivadas
repetidas do mesmo vício.
Há quem o defenda, como
o professor de jornalismo
Galdino Mesquita que diz: “
Tão preconceituosa quanto
inculta é a reação daqueles
que estão condenando o gerúndio a qualquer pretexto.
Muitas pessoas estão reagindo (e errando) quando julgam
precipitadamente a pessoa
que usa o gerúndio. O gerundismo é barbarismo. Já o
gerúndio faz parte da última
ﬂor do Lácio, culta e bela.
Certamente a razão de tão
apaixonada defesa se deva
ao fato dele nunca ter recebido, como eu, a resposta,
“Vamos estar analisando seu
projeto e estaremos entrando
em contato”. Esqueça, isso
nunca vai acontecer!
Diz o linguista Sírio Pos-

Para encontrar a solução
ideal para as obras necessárias no córrego Barranco
Alto, o subprefeito Carlinhos
Casé e o secretário de Planejamento da Prefeitura,
Paulo Amadei, participaram
de uma reunião de apresentação do relatório do
IGC - Instituto Geográﬁca e
Cartográﬁco - na manhã de
segunda-feira (30), na sede
do Daee (Departamento de
Água e Energia Elétrica) em
Taubaté. A pauta do encontro
foi discutir a adequação do
córrego, no trecho da avenida
das Rosas, no bairro do Vale
das Acácias em Moreira César, com intuito de melhorias
para a mencionada via pública. Também participaram da
reunião, o diretor de Obras e
Serviços de Moreira César,
Aylton Monteiro, e Diego Tho-

o artiﬁcialismo das relações
sociais, a falta de comprometimento com a causa, o descaso da falta de ação, enﬁm,
a superﬁcialidade.
“Um dia me disseram/Que
as nuvens não eram de algodão/Um dia me disseram/
Que os ventos às vezes erram a direção/E tudo ﬁcou
tão claro/Um intervalo na
escuridão/Uma estrela de brilho raro/Um disparo para um
coração ... Somos quem podemos ser.” (Engenheiros do
Hawai, música Somos quem
podemos ser)

José Alencar Lopes Junior
É pastor protestante,
jornalista e membro honorário da APL cadeira 7H.

Arquivo Pessoal

maz, representando o Departamento do Meio Ambiente. Os
membros da Prefeitura de Pindamonhangaba foram recebidos pelo engenheiro Nazareno Mostarda Neto (diretor do

Daee) e pelo engenheiro João
Francisco Romero. “Tendo em
vista que as ações para melhorias na avenida das Rosas
estão bem encaminhadas, fomos orientados pelo diretor do

Daee a fazermos, em conjunto, estudo da bacia hidrológica
do ‘Barranco Alto’ e solicitar
apoio técnico para as devidas
intervenções na avenida das
Rosas”, explicou Casé.

Fatec tem aula inaugural 1º Encontro Cooperativista
Câmara Municipal de em comemoração ao Ano
de cursos de graduação SãoA José
dos Campos rea- Internacional do CooperatiA Fatec – Faculdade de
Tecnologia de Pindamonhangaba vai realizar, na segunda-feira (6), a aula inaugural
dos cursos de graduação do
1º semestre de 2012.
Ás 9 horas, haverá a aula
do curso de Processos de
Soldagem. Às 15 horas, será
a vez dos alunos do curso de

Processos Metalúrgicos, turma da tarde. Já, às 19h30,
acontece a aula para alunos
dos cursos de Processos Metalúrgicos, turma da noite, e
Manutenção Industrial.
As aulas acontecem na
sede da unidade, na rodovia Abel Fabricio Dias, 4010,
Água Preta.

DATAS COMEMORATIVAS - FEVEREIRO
Dia 3 - Dia de São Brás, Dia de Santo Oscar, Santa Claudina Thevenet, São Lourenço de Cantuária, Santa Celerina e Santa Verbuga.
Dia 4 - Dia de São João de Brito, Dia de São Remberto, São José de
Leonissa, São Gilberto de Sempringhanm, Santa Joana de Valois,
Santo André Corsini e São Fíleas.
Dia 5 - Dia do Dactiloscopista, Dia do Saia do Armário, Dia de Santa
Águeda, Santa Felícia, Santa Adelaide de Vilich e São Pedro Baptista. Dia do Ano-novo Budista.
Dia 6 - Dia de São Paulo Miki e Seus Companheiros, Dia de São
Saturnino, São Gastão, Santo Amando de Maastricht, Santa Dorotéia e São Fócio.

SEXTA-FEIRA - 3/2
Predomínio
de sol

Temp. Máxima: 32ºC - Sol Nascente: 05:43
Temp. Mínima: 20ºC - Sol Poente: 18:48
Probabilidade de chuva: 5%

SÁBADO - 4/2
Predomínio
de sol

Temp. Máxima: 33ºC - Sol Nascente: 05:40
Temp. Mínima: 20ºC - Sol Poente: 18:47
Probabilidade de chuva: 5%

DOMINGO - 5/2
Predomínio
de sol

Temp. Máxima: 30ºC - Sol Nascente: 05:44
Temp. Mínima: 20ºC - Sol Poente: 18:47
Probabilidade de chuva: 5%

SEGUNDA-FEIRA - 6/2
CIRCULA ÀS TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

www.tribunadonorte.net
contato@tribunadonorte.net

senti, da Universidade de
Campinas: “Ao adotar o gerúndio numa construção que
não o pedia, a pessoa ﬁnge
indicar uma ação futura com
precisão, quando na verdade
não o faz”. É no mínimo forçoso falar de uma ação isolada, que se concluiria num
ato, como se fosse contínua.
Quando respondem “Vamos
estar analisando”, forçam a
barra para a ação requisitada, que potencialmente tem
tudo para acontecer, não tenha mais prazo de validade
(no caso concreto, quatro
meses já se passaram).
Devemos evitar a endorréia (o uso de muitos verbos
juntos), sim, a palavra é parente da diarréia, para alegria
dos humoristas. Mas a vítima
do gerundismo não é o gerúndio isolado, in natura, é

Barranco Alto é destaque em reunião da Prefeitura
de Pindamonhangaba e Daee
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Parcialmente
nublado

Temp. Máxima: 32ºC - Sol Nascente: 05:44
Temp. Mínima: 20ºC - Sol Poente: 18:46
Probabilidade de chuva: 5%

Fonte: CPTEC/INPE

liza no dia 8 de fevereiro,
o 1º Encontro Cooperativista do Vale do Paraíba,

vismo. Será no plenário da
Câmara daquela cidade, às
19 horas.

Missa em Coruputuba
Dona Carminha convida a
todos para a missa em Coruputuba, que será realizada no
domingo (5), na Igreja Nossa
Senhora Aparecida.

A celebração terá início às
10 horas, por um padre Salesiano. Todos estão convidados para a primeira missa
do ano.

Falta de energia elétrica
pode interromper
abastecimento de água
Serviços
programados
pela EDP Bandeirante na
área onde se localiza a estação de bombeamento do Feital poderão causar impacto
na distribuição de água para
cerca de 6 mil moradores.
Em função de serviço programado pela companhia de
energia elétrica na terça-feira (2), entre 9 horas e 12h30,
poderá haver interrupção na
distribuição de água para 6
mil moradores dos bairros
Feital e Vista Alegre e no distrito industrial do Feital.
A Sabesp recomenda o
uso econômico da água existente nas caixas e reservatórios residenciais, evitando-se
desperdícios, principalmente
durante o período progra-

mado para a interrupção do
fornecimento de energia elétrica.
Casos de emergência e
pedidos de serviços podem
ser informados pelo telefone
0800-05-50-195, com prioridade para creches, hospitais,
asilos e demais entidades
dessa natureza.
IMPORTANTE
Data e horário dos serviços: 7/2/12, entre 9 horas e
12h30, conforme programado pela EDP Bandeirante.
Normalização do abastecimento:
gradualmente
no mesmo dia, a partir das
12h30, podendo essa recuperação ser mais demorada
nos pontos mais altos e mais
distantes dos reservatórios.

TRIBUNA DO NORTE
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Prazo para regularização de
estabelecimentos termina dia 29
O Ministério Público
do Estado de São Paulo e
a Prefeitura de Pindamonhangaba assinaram um
TAC - Termo de Ajustamento de Conduta em maio

de 2011, concedendo oportunidade para que os estabelecimentos do município
se regularizem. O prazo terminou em 31 de outubro de
2011 e foi prorrogado para

29 de fevereiro de 2012.
Agora, esta é a data definitiva. Os estabelecimentos
sem alvará de funcionamento até dia 29 de fevereiro
terão que ser multados e in-

terditados (fechados), conforme determina a Lei.
O proprietário, sócio,
diretor, presidente de empresa, clube, associação,
ou qualquer outra institui-

ção, mesmo que seja um
pequeno estabelecimento,
têm até o dia 29 de fevereiro de 2012 para regularizar o estabelecimento.
Isto vale para as grandes

empresas e também aos pequenos pontos comerciais
(salão de beleza, oficinas,
bar, bazar etc.).
Mais informações 36445666.

Prefeitura vai esclarecer processo a comerciantes e associações
A Prefeitura de Pindamonhangaba vai promover novas reuniões
de orientações e esclarecimentos a membros de
associações, instituições,
clubes, empresas (grandes, médias, pequenas e
micro), na quinta-feira
(9), no auditório municipal.
O encontro com mem-

bros de instituições de
classe acontece às 9 horas; com comerciantes, às
15 horas.
A intenção é esclarecer
todas as dúvidas dos interessados e relembrá-los
de que, por exigência da
lei, os estabelecimentos
de Pindamonhangaba são
obrigados a se regularizarem até dia 29 de feverei-

ro. Quem não se regularizar receberá multa e terá
seu negócio interditado
(fechado).
Um TAC - Termo de
Ajustamento de Conduta,
firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público
do Estado de São Paulo,
determinou que os estabelecimentos de Pindamonhangaba fossem re-

gularizados até dia 31 de
outubro de 2011.
A Prefeitura fez ampla
campanha com distribuição de panfletos, centenas
de anúncios em rádios,
jornais impressos e online, reportagens de televisão e outros meios e surtiu
resultado.
De maio a outubro de
2011, cerca de 700 em-

presas entraram com pedido de abertura e alvará
na Prefeitura; outras 400
iniciaram processo de regularização. Ainda assim,
existem várias empresas
em situação irregular.
A Prefeitura procurou
a Promotoria Pública e
conseguiu estender o prazo final para 29 de fevereiro de 2012.

Agora, esta é a data definitiva para a regularização. Quem é proprietário,
ou conhece alguém que
tenha ponto comercial,
bar, bazar, salão de beleza, por favor, informe-os
que se não se regularizarem até dia 29 de fevereiro, os estabelecimentos
terão que ser multados e
fechados.

Akim/AgoraVale

Ligação Socorro/Araretama
entra na segunda fase da obra
A primeira fase da obra da
estrada que ligará os bairros
Socorro/Lessa ao Araretama/
Cidade Jardim já foi concluída. O trecho que segue pela
região do Fórum, Câmara
Municipal e Real Ville terminou de receber o asfalto e,
nesta semana, já foi iniciada a
segunda fase.
Os trabalhos agora estão
sendo feitos no trecho que vai
da entrada do Real Ville até a

rotatória do Araretama. Este
é um trecho longo e, com a
obra, vai evitar acidentes e
facilitar o trânsito. O trecho
está sendo preparado para
que daqui a alguns dias também receba a pavimentação
asfáltica.
“A obra já seguiu para outra fase e deve ser concluída
no próximo mês. A terceira
fase terá mais serviços para
serem realizados e deve levar

um tempo maior que o da segunda”, explicou o secretário
de Obras e Serviços da Prefeitura, Ricardo Amadei.
A região do Fórum até o
novo acesso à avenida Francisco Lessa Junior será a
última fase. A previsão da
Secretaria de Obras é de
finalizar os trabalhos de ligação, pavimentação e os
dispositivos de acesso nos
próximos meses.

Estrada de ligação do ‘Atanázio’
à Novelis tem construção de
galeria de águas pluviais
Akim/AgoraVale

A segunda fase da obra tem previsão para terminar no próximo mês

SEM ALVARÁ,
NÃO DÁ
Regularize sua empresa,
clube, associação, igreja ou
qualquer outro estabelecimento
até dia 29 de fevereiro

A galeria tem 800 metros de tubos que variam de 800 ml a 1000 ml

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Obras e Serviços,
informa que a pavimentação
da continuidade da estrada do
Atanázio, da região do pedágio até as proximidades com
a avenida Burity – no Distrito
Empresarial do Feital – começará em breve. Enquanto
isso, uma galeria de águas
pluviais está sendo construída no local.
Para a pavimentação acontecer, a estrada passa por

acertos no terreno e reparos
na base do solo. A galeria
construída no local tem cerca de 800 metros e os tubos
variam de 800 ml a 1000
ml. “A conclusão das obras
na estrada está prevista para
novembro ou dezembro. Mas
acreditamos que em agosto
tudo já termina e a população poderá utilizar a via com
mais segurança”, explicou o
secretário de Obras e Serviços, Ricardo Amadei.
Em julho de 2009, a Pre-

feitura concluiu a pavimentação da estrada do Atanázio
e, posteriormente, sinalizou a
via, instalando luminárias no
início e fim da estrada. “Fizemos a etapa de Moreira
César, passando pelo ‘Atanázio’ e saindo no Feital.
Agora, resta apenas asfaltar
o trecho do pedágio da ‘Atanázio’ sentido Feital, porém,
por dentro, até a região da
Novelis”, comentou o secretário de Obras e Serviços Ricardo Amadei.

Após a data, os estabelecimentos irregulares
terão que ser multados e interditados.

Prazo inicial era outubro de 2011,
mas foi prorrogado para você.
Informações 3644-5666

www.pindamonhangaba.sp.gov.br
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INCLUSÃO SOCIAL

URBANIZAÇÃO

Dr. Jair Roma
parabeniza comerciantes
que cumprem lei
de acessibilidade

Janio está contente com Cal solicita providências
asfaltamento da rua
para a melhoria da
Alcides Ramos Nogueira, Segurança Pública
PREOCUPADO COM AS ESTATÍSTICAS DE VIOLÊNCIA
em frente à Câmara
DO VALE E MUNICÍPIO, PUBLICADAS NOS JORNAIS

O vereador Dr. Jair Roma
(PPS), autor da Lei nº 5021,
que obriga os estabelecimentos de grande circulação a
terem cadeiras de rodas, parabeniza os comerciantes do
município, que estão oferecendo aos idosos e às pessoas com deficiência física a
condição de mobilidade e
participação ativa na realização das atividades do diaa-dia.
Através de visitas, verificou-se em um Supermercado, várias medidas
que foram implantadas e
que melhoraram a acessibilidade, como: banheiros
adaptados, vagas de estacionamento para idosos e
deficientes, atendimento
preferencial e o auxílio na

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB), está muito contente com a execução da obra de
pavimentação asfáltica da rua
Alcides Ramos Nogueira, principalmente o trecho em frente à Câmara Municipal. Ouvido pela reportagem, o vereador Janio disse:
“Desde que a Câmara se instalou
no novo prédio há três anos atrás,
nós estamos solicitando à Prefeitura que asfaltasse essa rua. Ponderamos 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 ciclistas e pedestres que diariamente
se utilizam desse trecho de rua em
direção ao Araretama, Cidade Jardim e vice-versa, é muito grande, e
como a rua era de terra, o movimento de veículos provocava muita poeira que é prejudicial à saúde,
inclusive, uma poeira preta, além
do grande número de buracos.
Com a
p a v i -

locomoção em suas dependências, através da cadeira
de rodas. “Fico tranquilo
quando vejo que determinado local está preparado para
atender seus clientes. Estes
investimentos são ações necessárias, pois além de melhorar a qualidade do local,
visa oferecer condições mais
próximas da realidade e da
dignidade humana”, enfatiza
o vereador.
DE

C OMUNICAÇÃO /CVP

Novo prédio da Câmara
Um dos maiores trabalhos do
vereador Janio que está exercendo
o seu sexto mandato, foi a construção 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, confortável, com amplo estacionamento 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 proporcionar uma economia aos cofres 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.
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Pedido à população
“Dengue, não deixe o mosquito se esconder
em sua casa, faça a sua parte!”

JANIO LERARIO
(DESTAQUE)
ESTÁ CONTENTE

À VIOLÊNCIA

“O VALE” E “FOLHA DE SÃO PAULO”,
VEREADOR PEDE APOIO DO ESTADO

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 resolverem
seus problemas; cumprimentamos
e agradecemos à Prefeitura pela
execução dessa importante obra”,
concluiu Lerario.
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COMBATE

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB) está solicitando
o apoio do governo do Estado,
por meio da Secretaria de Segurança Pública, para que ofereça
estrutura para as polícias Civil e
Militar possam reforçar o
patrulhamento
na cidade,
combatendo,
principalmente, a questão
do tráfico de
drogas.
O vereador destaca
que é preciso
agradecer o
trabalho que
vem sindo de- V EREADOR C AL
senvolvido
pelos policiais, através do Dr.
Carlos Prado Pinto- Delegado
Titular da Polícia Civil e do Cap.
Cavalheiro – Comandante da 2ª
Cia de Polícia Militar, mas que
ainda falta estrutura para que
esses policiais possam melhorar
ainda mais o trabalho nas ruas.
“As polícias Civil e Militar
precisam do aumento de efetivo
e de viaturas para desenvolver
ainda mais ações que busquem
coibir a violência em nossa cidade, melhorando a segurança da
população e dos comerciantes”,
salienta Cal.
O vereador Cal também soli-

cita ao prefeito que agilize a implantação da atividade delegada,
definindo a minuta do convênio
com a Polícia e a questão do
pagamento dos profissionais,
para que a atividade seja implantada o quanto antes, como uma
DIRETORIA
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forma de melhorar a segurança.
Linha integrada
de ônibus
Cal ainda está cobrando a
implantação da linha integrada
de ônibus Pinda/ Moreira César/
Feital e vice-versa. “Enquanto
não é feita a retirada dos
limitadores da Estrada do Atanásio, sugerimos que sejam tomadas algumas medidas, como a
utilização de vans e micro-ônibus da marca “Volare”, cuja largura atravessa os limitadores,
para implantar a linha integrada,
beneficiando a população”, sugere Cal.

COM

Fale com o Dr. Jair Roma
Contato com o gabinete do vereador Dr. Jair Roma: telefones (12) 36442269 e 3644-2270; email:drjairroma@camarapinda.sp.gov.br.

ASFALTAMENTO

Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com
Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

EM FRENTE
À

CÂMARA

COMUNIDADE

ESPORTE

Alexandre Faria
pretende implantar
Conselho da Juventude
em Pindamonhangaba

Dr. Marcos Aurélio
consegue material para
reformar vários campos
de futebol da cidade

O vereador Alexandre
Faria (PT) apresentou em
Plenário, uma Indicação de
Projeto de Lei que cria o
Conselho Municipal da Juventude (COMJUV). O objetivo é combater as diversas vulnerabilidades que
ameaçam as crianças e adolescentes de Pindamonhangaba. “Atualmente, com o
aumento das drogas, de-

O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) e o vereador
Alexandre Faria (PT), juntamente com o Secretário de Esportes
Antônio Carlos de Macedo Giudice, estão providenciando a
compra de gramas e adubos, para
beneficiar os gramados de diversos campo de futebol de nossa
cidade.
Os campos de futebol que deverão contar com a grama e o
adubo são os que apresentaram
solicitação, na reunião ocorrida

CARLINHOS

programa do Governo Federal, que fornece meios
para construção de espaços de lazer para os jovens”, informou o vereador petista.
Seminário
No próximo sábado, 4
de fevereiro, o vereador
Alexandre Faria participará de uma reunião com o
DIRETORIA
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adubo no campo Walter Guimarães, os moradores daquela região poderão utilizar novamente
o campo de futebol para seu mando de jogo. Outro projeto que
deverá ser realizado no local, é o
Projeto Crescer, que é um sonho
antigo que deu inicio no ano passado pelos vereadores Dr. Marcos Aurélio e Alexandre Faria, o
Presidente do Projeto Crescer e
representantes da Zona Sul; esse
projeto que tem como finalidade, além da pratica esportiva, a
DIRETORIA
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Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
2ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se
no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José
Rodrigues Alckmin”, no próximo dia 06 de
fevereiro, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 32/2011, do Vereador Ricardo Piorino, que
“Denomina o viaduto do Bairro das Campinas de FERNANDO ALENCAR
PINTO”.
II. Projeto de Lei n° 111/2011, do Vereador Ricardo Piorino, que
“Denomina a Praça localizada no Bairro Jardim Residencial Doutor
Lessa de ANTONIO RODRIGUES DA SILVA – DR. CATIOCA”.

C OMUNICAÇÃO /CVP

III. Projeto de Lei n° 05/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza a
criação de Distrito Empresarial, concede incentivos fiscais e outros
benefícios às sociedades empresariais que vierem a se instalar no Município e dá outras providências”.

C OMUNICAÇÃO /CVP

Pindamonhangaba, 01 de fevereiro de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

Pregões Presenciais
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.

V EREADOR D R . M ARCOS A URÉLIO V ILLARDI
DE

ALMEIDA

E

ALEXANDRE FARIA

semprego, doenças e a falta de opções de lazer, especialmente nas comunidades
periféricas, as chances da
juventude se envolver com
situações perigosas aumenta. Através do Conselho da
Juventude pretendemos
implantar no Município a
Praça de Juventude. Um

Deputado Federal Carlinhos de Almeida (PT), em
São José dos Campos, onde
discutirão as benfeitorias
que o vereador pretende
realizar no município. Um
dos assuntos em pauta será
a implantação da Praça da
Juventude em Pindamonhangaba.

no dia 25 de janeiro de 2012, na
sede da Liga de Futebol de
Pindamonhangaba; a relação dos
campos de futebol beneficiados
são: Walter Guimarães, João
Cândido, Vicente Basílio, Laerte
da Silva, Vito Ardito Lerario,
Nuno Maia Veiga Filho, João
Rodrigues Alves, Nélson Avelar,
Chico Cacheiro, Estádio do Independente, Aparecido Ribeiro
e José Orlando Cornélio.
Projeto Crescer
Com a chegada da grama e

integração social de crianças e
adolescentes.
Academia da melhor idade
Outra solicitação do vereador Dr. Marcos Aurélio é a implantação de uma (AMI) - Academia da Melhor Idade, nos bairros do Araretama e Quadra Coberta. “Manter uma atividade física é saúde. Temos sempre que
apoiar nossa população para uma
melhor qualidade de vida”,
enfatizou Dr. Marcos Aurélio
Villardi.

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.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
Departamento de Comunicação
Diretora de Comunicação:

Natália Lugli Sper
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
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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INFRAESTRUTURA

AÇÃO

Martim Cesar solicita
melhorias para o bairro
Shangri-lá

Ricardo Piorino
busca soluções para
Loteamento Liberdade

O vereador Martim
Cesar (DEM), encaminhou
Indicação à Prefeitura Municipal solicitando que sejam feita melhorias, como
a implantação da rede de
esgoto, rede de águas pluviais, implantação de guias e sarjetas e pavimentação asfáltica, no bairro
Shangri-lá. “Trata-se de
uma região populosa e seus
moradores clamam já algum tempo por estas medidas”, enfatiza o vereador.

Anistia Fiscal
de Impostos
O vereador Martim
Cesar alerta sobre prazo
para anistia de multas e
juros de IPTU, e informa
que no dia 29 de fevereiro
próximo, encerra o prazo
para descontos e anistia de
multas e juros de mora sobre os débitos em divida
ativa no município. O
munícipe deverá se dirigir
à Prefeitura munido dos documentos originais e cópias do RG, CPF, e o carnê de

5

Pindamonhangaba, sexta-feira, 3 de fevereiro de 2012

IPTU. “O desconto e a anistia de multas e juros variam de acordo com uma tabela, que leva em consideração o débito e a forma
que será efetuado o pagamento do mesmo”, alerta
Martim Cesar.
Restauração Asfáltica
O vereador Martim
Cesar encaminhou solicitação ao Poder Executivo,
pedindo providências e
estudos para que seja feito
a restauração asfáltica na
esquina das ruas Manoel
Cembranelli e Demétrio
Bouéri, na Quadra Coberta. “Existe um buraco resultante do serviço de ligação de água prestado pela
Sabesp, causando desconforto aos moradores do local”, comenta o vereador.

E

TRABALHO

DURANTE

PARCERIAS

REUNIÃO NO BAIRRO, MORADORES

APRESENTARAM DIVERSAS RECLAMAÇÕES
Após ter participado no dia
23 de janeiro de uma reunião
com os moradores que foram
agraciados com as casas populares do Loteamento Liberdade, o
vereador Ricardo Piorino (PDT)
esteve novamente esta semana
no bairro e visitou algumas casas, constatando a realidade dos
fatos. Segundo Piorino, “os problemas são reais e precisam ser
solucionados com urgência”.
A “dramática” situação em
que se encontram os moradores
do bairro foi constatada nesta
terça-feira, dia 31, pelo vereador Ricardo Piorino e na oportunidade se comprometeu que tomaria as
devidas precauções.“Não vamos
permitir que os direitos destas pessoas sejam desrespeitados”, enfatizou.
“Os telhados não
tiveram o devido acabamento, há infiltrações nas paredes de

inúmeras casas, pisos estão descolando, pias soltas, etc sendo
que na última semana ocorreu
inclusive inundações em algumas casas por não existir escoamento regular das águas pluviais, inclusive com a falta de bocade-lobo nas ruas”, ressaltou o
vereador.
Na sessão ordinária do dia
30, Ricardo Piorino apresentou
diversos requerimentos aos órgãos competentes solicitando as
devidas providências para os problemas apresentados e já acertou
com a comunidade o seu retorno
ao bairro na próxima semana.
F OTOS : D IRETORIA
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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

CONSTATOU AS FALHAS E CONVERSOU COM OS MORADORES DO

LOTEAMENTO LIBERDADE

Vereador Abdala quer
aplicação da Lei de
Incentivo Fiscal para o
Esporte do município
O Vice-Presidente da Câmara de Pindamonhangaba,
vereador Abdala Salomão
(PSDB), reforça o pedido para
que a Lei Municipal nº 4.983,
de 10 de novembro de 2009,
que trata do incentivo fiscal para a
realização de projetos esportivos
não profissionais
seja aplicada.
Abdala esteve
reunido com o Secretário de Assuntos Jurídicos, Dr.
Rodolfo Brockhoff, para falar da
questão dos estudos que estão sendo feitos sobre
percentuais que V EREADOR
podem ser aplicados e realocados para o incentivo ao esporte de nossa cidade. “Através desses recursos
que virão com a participação
das empresas de Pindamonhangaba, o Executivo
poderá rever o montante do
Orçamento municipal para o
esporte e, com isso, promover
um crescimento das atividades esportivas e no surgimento de novos atletas”,
afirmou o vereador.
Abdala Salomão diz também que “o dinheiro proveniente do Orçamento tem que
ser aplicado em programas

esportivos direcionados para
as comunidades que ainda não
possuem, investindo em
escolinhas de esporte nos bairros, levando a prática principalmente para as crianças e
DIRETORIA
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A BDALA S ALOMÃO

adolescentes que ficam a mercê de situações maléficas de
todo o tipo”. O vereador entende ainda que “o esporte de
alto rendimento deve ser financiado pela iniciativa privada, sem ficar condicionado
a um momento político e sim
aproveitar o potencial de empresas que estão instaladas no
município e as que futuramente estarão, atrelado a um plano municipal de esporte, temos total condições de colocar em prática a lei de incentivo fiscal aos projetos esportivos de nossa cidade”.

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

REIVINDICAÇÕES

TRABALHO

REIVINDICAÇÃO

Toninho da Farmácia
esteve reunido com
moradores do Vista
Alegre e Feital

Dona Geni inicia 2012
solicitando obras e
ações de melhoria para
os bairros do município

Vereador Dr. Isael
visita obras em
conclusão no Araretama

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) esteve reunido no último domingo
com moradores do Vista
Alegre e Feital, onde várias reivindicações importantíssimas foram entregues ao vereador como:
conserto de asfalto, implantação de posto policial,
transferência do atual prédio do posto de saúde para
o prédio onde funcionava o
“sopão”, melhor atendimento pelos funcionários
do posto, melhorias e aumento do número de senhas
distribuídas aos moradores,
aumento nos horários de
ônibus que servem o bairro, além de melhorar a entrada de ambulância nos
momentos de necessidade
no posto médico.

A vereadora Geni Dias transtornos aos motoristas e
Ramos – Dona Geni (PPS) transeuntes que as utilizam;
começou 2012 empenhada em
- informação sobre a posbuscar soluções para os pro- sibilidade de adaptar todos
blemas do município, continu- os pontos de ônibus para pesando o trabalho que vem fa- soas com deficiência física;
zendo desde o início de sua
- construção de uma pralegislatura, em 2009, que visa ça com “playground” no esatender os pedidos dos mora- paço ao lado da Estrada Mudores e oferecer a todos mais nicipal das Campinas no
conforto e segurança.
Bairro Campininha.
Dona Geni já fez inúmeros
- estudo referente a impedidos por meio de requeri- plantação de sinalização de
mentos e indicações durante a trânsito, horizontal e vertiprimeira Sessão OrD
C
/CVP
dinária do ano, na
segunda-feira, dia 30
de janeiro.
Algumas solicitações da vereadora
para este início de ano
são:
- revitalização
das Praças Santa
Rita de Cassia, localizada no Vale das
Acácias e José Francisco de Almeida, na VEREADORA DONA G ENI
Vila São João/Vila
São Benedito;
cal, na Avenida Nova Pinda,
- operação tapa-buracos no Residencial Terra dos Ipês
nas Ruas Dom Helder Câma- I, e nas ruas do bairro Rara, Cláudio Moacir Marques mos;
de Oliveira, José Milton
- pavimentação asfáltica
Monteiro,
todas
do na Avenida Buriti, que dá
Residencial Mantiqueira, em acesso a Novelis do Brasil,
Moreira César, já que as ruas já que há reclamações do
encontram-se em péssimo es- empoçamento de água e
tado de conservação, transtornos causados pelas
esburacadas, causando chuvas nesta via de acesso.

Postal (CEP) feito pelos
correios a pedido do vereador. Agora, com o atual cadastramento do CEP
(12.441-335) os moradores
poderão receber suas correspondências e encomendas em suas residências.
“Fico feliz pelos moradores desta rua, pois a falta
de CEP causava um transtorno enorme, que só quem
passa por isso sabe”, disse
o vereador Toninho da Farmácia.
F OTOS : D IRETORIA
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Entrega dos
Correios no Feital
O vereador Toninho da
Farmácia esteve na rua José
Eliseu Quirino
de
Campos, no
Feital, onde
foi levar a
noticia da
implantação do Código de Endereçamento

Agenda
Neste domingo, dia 05/02, o vereador Toninho da
Farmácia estará reunido com os moradores do bairro das
Oliveiras e Rodeio às 10h30.

IRETORIA DE
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O vereador Dr. Isael (PV),
nessa semana, visitou as obras
em fase de conclusão para
conter alagamentos no bairro
Araretama. A substituição de
galerias pluviais foi executada na rua Luiz Flávio
Marcondes de Oliveira, fazendo com que a água da chuva

citação”, declarou o vereador
Dr. Isael.
Viaduto
das Campinas
O vereador Dr. Isael esteve visitando também as obras
de construção do viaduto do
bairro das Campinas, uma reivindicação antiga da comunidade. Conversando com funcionários da Concessionária
Nova
Dutra, o parlamentar parabenizou a aceleração
das obras, que em
breve serão concluídas e o viaduto será inaugurado e entregue à
população. “GosVEREADOR DR. ISAEL CONVERSA COM FUNCIONÁRIO DA NOVA DUTRA
NO VIADUTO DAS CAMPINAS
taria de parabenizar a todos os
não chegue à rua Cássio Pires envolvidos neste importante
Salgado, uma das mais afeta- projeto, que vai atender e
das pelos alagamentos. Há 10 muito a comunidade local, ofeanos, a comunidade reivindi- recendo mais segurança, já
cava solução para o proble- que muitas pessoas, infelizma. “Acredito que agora a si- mente, morreram vítimas de
tuação será resolvida e os atropelamentos ao atravessamoradores daqui não sofrerão rem a rodovia”, enfatizou Dr.
mais com alagamentos. Agra- Isael.
deço ao ExeF
:D
C
/CVP
cutivo por atender essa importante soliOTOS
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VEREADOR DR. ISAEL
CONFERIU DE PERTO
AS OBRAS EM FASE
DE CONCLUSÃO NO

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 - m a i l é
donageni@camara pinda.sp.gov.br. Os telefones são (12) 3644-2255 e
3644-2256.

BAIRRO

ARARETAMA

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.
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Alameda dos Manacás ganha
construção de retorno para veículos
Akim/ Agora Vale

Máquinas da Prefeitura trabalham na obra que vai melhorar o trânsito no bairro da Terra dos Ipês, em Moreira César

Atendimento do Caps é diferencial
para famílias de Pindamonhangaba

A alameda dos Manacás,
na Terra dos Ipês II, está em
obras pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Subprefeitura de Moreira César, desde os últimos dias de
janeiro. Um retorno está sendo criado no meio do canteiro central para melhorar o
tráfego na região.
Antes de iniciar os trabalhos, o subprefeito Carlinhos
Casé e o assessor da Subprefeitura, Eduardo Kogempa,
estiveram no bairro para conversar com a população e coletar opiniões e solicitações
dos moradores. Os moradores Ricardo Ramos, Carlos
Ricardo, Zico, Luiz Carlos
Macedo e Claudio Specht se
encarregaram de expor as solicitações dos outros moradores. “Não tem como negar que esta obra do retorno
irá melhorar o tráfego para
quem utiliza a alameda para
ir ao Cícero Prado (CDHU)
e ao ‘Liberdade’”, observou
Casé.
As obras ainda continuam
em andamento, sem prazo
definitivo para acabar. “Tudo
depende do clima. Se voltar a
chover muito, todo o processo é prejudicado, então é preciso ter calma para finalizar
esta obra sem fazer algo errado”, explicou Eduardo Kogempa.

Ilustração

Com equipe especializada, o tratamento oferecido na unidade é
amplo e mantém o paciente próximo da família
Bruna Pires

O amplo trabalho do Caps
- Centro de Atenção Psicossocial de Pindamonhangaba,
realizado por meio da Secretaria de Saúde, tem sido significativo para muitas famílias do município.
Com uma equipe formada por médicos, psiquiatras,
psicólogos, assistente social,
enfermeira, auxiliar de enfermagem, terapeuta ocupacional e gerente, os pacientes recebem um tratamento amplo.
“A equipe do Caps acolhe o
paciente e elabora um projeto terapêutico para ele, sempre enfatizando a presença da
família, o que é muito importante. Com isso, o paciente
tem um tratamento mais amplo e eficaz e fica próximo de
sua família”, contou a assessora técnica da Secretaria de
Saúde e Assistência Social,
Patrícia Galvão Junqueira.
O Centro, implantado em
2005, é um lugar de referência e tratamento para pessoas
que sofrem com transtornos
mentais, psicoses, neuroses graves e outros casos de
transtornos, e que necessitam
de cuidado intensivo.
A assessora também explicou que o papel do Centro de Referência é, por meio
do tratamento especializado, evitar internações do paciente, promovendo ações
que efetuem a inclusão deste
na comunidade. “O Caps faz
parte da atenção psicossocial
e tem como principal finali-

dade executar programas de
assistência de inclusão do paciente, cujo tratamento é feito na própria comunidade,
evitando assim, a internação
psiquiátrica”, disse.
De acordo com o quadro
do paciente, são realizadas
atividades de inserção social.
“Essas atividades podem ser
passeios ao museu, aos parques, fazer alguma atividade
física. Os pacientes adoram e
respondem bem a essas atividades”, afirmou Patrícia.
Aqueles que precisam
dos serviços do Centro de
Referência podem ser encaminhados ao local por meio

da própria Rede Municipal
ou a família pode procurar
diretamente. “Independentemente dos dois casos, o técnico vai verificar se o paciente vai para o Caps ou
para o ambulatório. Se for
verificado que ele precisa de
um atendimento mais intensivo ele vai para o Centro,
caso não, ele é encaminhado
para o Ambulatório de Saúde Mental”.
Com este trabalho do
Caps, Patrícia enfatiza que as
internações tiveram uma significativa queda e que isso é
tão bom para a família do paciente quanto para o municí-

pio. “O Caps tem sido um diferencial para a cidade desde
que foi implantado, pois os
números de internações teve
uma grande diminuição. Isso
é bom para o setor da saúde,
que consegue dar uma assistência mais específica e, ao
mesmo tempo, ampla ao paciente, e ele fica próximo da
família, que é um fator essencial no tratamento”.
O Centro de Atenção Psicossocial de Pindamonhangaba está localizado na avenida Álvaro Leme Celidônio,
386, Quadra Coberta. Telefones para contato são: (12)
3648-5365 e (12) 3645-9035.
Akim/ Agora Vale

Caps de Pindamonhangaba oferece tratamento amplo para pacientes

A prova será feita na Faculdade Anhanguera

Prova para Conselho
Tutelar acontece
neste domingo
São 20 questões de Língua Portuguesa
e 20 de Conhecimentos Específicos.
O CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - realizará, no
domingo (5), às 14 horas,
na Faculdade Anhanguera, a prova objetiva para
os 32 candidatos a conselheiros tutelares de Pindamonhangaba.
A prova objetiva é um
dos requisitos da eleição
do conselho e os candidatos precisam acertar, no
mínimo, 50% das questões, para se classificar.
Os 20 primeiros classificados farão um teste psicotécnico para saber se
estão aptos a participarem
da eleição.
O teste constituirá de
20 questões de Língua
Portuguesa e 20 de Conhecimentos Específicos.

A Faculdade Anhanguera fica na avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso,
3.344, Campo Alegre.
O Conselho Tutelar de
Pindamonhangaba conta
com cinco vagas. Os candidatos que forem classificados participarão da
eleição no dia 25 de fevereiro, nos Cras - Centro de
Referência de Assistência
Social.
Podem participar da
votação todos os eleitores de Pindamonhangaba que comparecerem no
Cras com Título de Eleitor e um documento oficial com foto.
A presidente do CMDCA,
Eliana Wolff, frisa que é
muito importante que a
população participe da
eleição do conselho.

TRIBUNA DO NORTE
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Acip empossa
nova diretoria e
entrega prêmios
Aiandra Alves Mariano
Nesta semana, a Acip – Associação Comercial e Industrial
de Pindamonhangaba empossou a nova diretoria para o biênio 2012-2014 e anunciou a entrega dos prêmios da campanha
de Natal.
A nova diretoria da instituição tomou posse na quinta-feira
(2), em solenidade na sede da
Acip. A eleição foi feita por
aclamação, no dia 16 de janeiro.
A chapa Hora de Agir dará
continuidade aos trabalhos da
diretoria anterior. A nova diretoria apresentou apenas algumas mudanças, permanecendo
o arquiteto Jorge Ricardo Baruki Samahá, na presidência e
assumindo o cargo de vice, a
contadora e advogada Elisabete
Santos.
Campanha de Natal
Na sexta-feira (3), a Acip vai
entregar a premiação referente
ao sorteio da Campanha “Natal
Zero KM”, que aconteceu no
dia 14 de janeiro.
A carreata de entrega sairá
da sede da entidade às 15 horas.
Os prêmios serão entregues sem
nenhum ônus aos ganhadores.

Akim/Agoravale

Diretoria eleita
Jorge Ricardo Baruki Samahá -Presidente; Elisabete Aparecida dos
Santos - 1° Vice Presidente; Paulo Fernando Thumé - 2° Vice Presidente;
Carlos Marcelo César 1° Secretário; Roderley
Miotto Rodrigues - 2°
Secretário; José Tadeu
Junho de Araújo - 1° Tesoureiro; Thiago Alves
Derrico - 2° Tesoureiro;
Moacir André Cavalca de
Barros - Diretor Social;
Sérgio dos Santos Louza - Diretor de Patrimônio; Nivaldo Balarin - 1°
Diretor SCPC; Marcelo
Aparecido Guerrero - 2°
Diretor SCPC; Alexandre
José Balarin - Conselho
Deliberativo; Daniel dos
Reis Machado - Conselho
Deliberativo; Daniel Ferraresso - Conselho Deliberativo; Edmar Gomes
de Paula - Conselho De-

liberativo; José Antonio
Goulart Rodrigues - Conselho Deliberativo; Luiz
Ramos Pera - Conselho
Deliberativo; Jose Renato
Couppê Schmidt - Conselho Deliberativo; Marcos
Florindo Borges - Conselho Deliberativo; Ricardo
Garcia - Conselho Deliberativo; Marco Antonio
Ferreira De Sousa - Conselho Deliberativo; Mauro Rogério de Almeida Conselho Deliberativo;
Flávio Henrique Prudente
Nobrega - Conselho Deliberativo; Douglas Torres
Louza - Conselho Deliberativo; Wilma Antonia
Leite Pinto - Conselho
Deliberativo;
Vicente
Haruo Hirata - Conselho Deliberativo; Paulo
Roberto Lopes França Conselho Deliberativo;
Etore Bonini - Conselho
Deliberativo

Akim/Agoravale

Akim/Agoravale

Myriam alckmin, Jorge Ricardo Baruki Samahá e Fábio Duarte, diretor do CIESPTaubaté , representou Paulo skaf

Crianças estão se divertindo nas piscinas municipais

Piscinas continuam
liberadas para a
população
Continua o Festival de
Férias 2012. O evento é
realizado pela Prefeitura,
por meio da Secretaria de
Esportes, desde o começo
do ano, como uma alternativa para crianças e jovens
de todas as idades aproveitarem suas férias. As piscinas municipais estarão
liberadas nos sábados e
domingos, até o dia 12 de
fevereiro.
Para participar, basta fazer inscrição em qualquer
uma das três piscinas municipais – a do Araretama
e dos centros esportivos:

“João do Pulo” e “Zito”.
É necessário apresentar o
RG ou Certidão de Nascimento. Crianças menores
de sete anos devem estar
acompanhadas por um responsável maior de idade.
De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer, quase 1.300 pessoas já
se inscreveram. Todos os
inscritos passam por uma
inspeção de pele. O uso
de trajes de banho, como
maiô, biquíni, shorts de
lycra e top, sunga, é obrigatório. Bebês devem estar
com fralda específica para

piscina.
Os participantes devem estar atentos a algumas normas de segurança,
como: obedecer os monitores, salva-vidas e seguranças; não usar anéis,
relógios, piercing, óculos e
correntes, e não levar objetos de valor para as piscinas. “Temos a intenção de,
na última semana em que
as piscinas estiverem liberadas, fazermos alguma
atividade baseada no carnaval”, adiantou Maristela
Mora, gestora de atividades aquáticas.

Obras da escola do ‘Liberdade’ em fase final
As obras da escola municipal do loteamento Liberdade, no distrito de Moreira César, estão entrando em fase de
finalização. A unidade, depois
de pronta, atenderá cerca de
500 alunos da região.
A unidade tem 1.300 m² e
contará com 8 salas de aula,
além de uma moderna biblioteca, sala da equipe de gestão
administrativa e pedagógica,
sanitários, cozinha, refeitório, dentre outros.
Segundo o secretário de
Obras e Serviços da Prefeitura,
Ricardo Amadei, a escola deve
ter as obras finalizadas no próximo mês. “Para isso, serão feitos o acabamento, a pintura do
prédio, limpeza e a colocação
do piso externo”, disse.
“A construção de mais
uma unidade escolar reitera
os compromissos da Prefeitura com a educação na cidade. Com a escola do “Liberdade” a intenção é que as
famílias do bairro possam
enviar seus filhos para a nova
unidade. São centenas de famílias atendidas com serviços de infraestrutura, saúde,
educação, lazer, esporte, projetos sociais e outras questões. É uma realidade nova
que a Prefeitura trabalha para
atender”, afirma o prefeito
João Ribeiro.

Akim/Agoravale

Obra está no acabamento, depois de pronta atenderá 500 alunos
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Coronel Salvador
Fernandes, o bandeirante...

TRIBUNA DO NORTE

“Nos coldres levava o seu par de pistolas, canos de bronze e aparelhados de prata”

ALTAIR FERNANDES
O coronel Salvador Fernandes Furtado é um dos bandeirantes pindamonhangabenses
destacado por Waldomiro Benedito de Abreu (1914-1999)
em Pindamonhangaba – Tempo e Face (Editora Santuário,
Aparecida-SP, 1977, no capítulo dedicado aos bandeirantes pindamonhangabenses.
Sertanista intrépido, amante e culto, ele nasceu em
Coruputuba, local na época
conhecido como “Porto de
Curupaitiba”, quando Pindamonhangaba ainda era Freguesia, terras pertencentes à
Taubaté. Era ﬁlho do capitão
Manoel Fernandes Yedra e
de Maria Cubas. Fora casado com dona Maria Cardoso,
com a qual teve cinco ﬁlhos,
mas em suas cavalgadas pelos
sertões levava consigo suas
escravas Bárbara e Andresa.
Uma era índia e a outra, mameluca. Ambas eram também
suas amantes e das quais deixou muitos ﬁlhos, mencionados no seu testamento.
“Acompanharam-no sempre nas andanças do sertão,
sem que o fato encerre qualquer nota escandalosa ou desabonadora, em virtude dos
costumes da época e das normas da vida bandeirante.”
Em seu testamento fez
questão de conﬁrmar a alforria que dava a suas escravas,
bem como a todos os ﬁlhos
delas. Legou a Andresa 200
oitavas de ouro em pó, explicando no testamento que
eram “pelos serviços dela que
há tantos anos tenho recebido
e o que mais pelo amor de
Deus Nosso Senhor.”
Foi um dos mais opulentos fazendeiros. Descobriu
muitas minas e ediﬁcou inúmeras capelas. Possuía extremo caráter bondoso e previdente e distinguia-se por sua
inclinação para os estudos.
Lia as Ordenações do Reino
(encadernadas e conservadas
em pasta com friso de ouro) e
a História Social em seis volumes e mais 27 livros, todos
encadernados em pergaminho, material que carregava
com ele em suas andanças
pelos sertões.
Escreveu seu testamento
em sua fazenda na paragem
do Rio do Peixe, freguesia de
São Caetano, distrito da Vila
do Carmo, onde ocupava o
cargo de Juiz ordinário. Em

Ilustração 1: Debret (óleo sobre tela de Hélio Tanaka)

As informações históricas sobre Salvador
Fernandes Furtado recontadas neste texto têm
como fonte as valiosas
pesquisas de Waldomiro
de Abreu no testamento
do próprio bandeirante, segundo trabalho
de Félix Guisard Filho
(Revista do Arquivo
Municipal de São Paulo); escritos de Diogo
Vasconcelos (História
Antiga ds Minas Gerais
Imprensa Nacional, rio
de Janeiro-RJ, 1948);
escritos de Salomão
Vasconcelos (Bandeirismo, Biblioteca Mineira
de Cultura, Belo Horizonte,1944).
ocasiões solenes, quando ia
à Vila, “montava seu alazão
arreado com sela de pele de
onça, coxim de marroquim,
xaréu e bolsão de veludo bordado a retrós amarelo; o freio

era de prata reluzente”. “Nos
coldres levava o seu par de
pistolas, canos de bronze e
aparelhados de prata.”
Waldomiro cita ainda, baseado em suas pesquisas, que

foi um dos ﬁlhos desse bandeirante, o Bento Fernandes,
quem forneceu ao inconﬁdente dr. Cláudio Manoel da
Costa, os apontamentos para
o poema “Vila Rica”.

Outro fato interessante
relacionado ao intrépido
sertanista refere-se à sua
esposa dona Maria Cardoso. Ela morava em Pindamonhangaba
(provavel-

mente em Coruputuba) e
só foi para Minas em 1711.
O coronel Salvador
Fernandes Furtado foi
sepultado aos 21 de junho de 1725.

SEGUNDO CADERNO
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Alimentação
equilibrada é
desaﬁo para
os pais na
volta às aulas
Uma dieta rica em gorduras deve
ser evitada, por causar sonolência
AIANDRA ALVES MARIANO

No período de volta às
aulas, o desaﬁo para muitos
pais é aliar praticidade, qualidade e o gosto do ﬁlho na
hora de preparar o lanche que
os pequenos levarão para a
escola. Montar uma lancheira com alimentos saudáveis e
que agradem ao paladar das
crianças é uma tarefa difícil.
O preparo da lancheira vai depender do horário
em que a criança vai à escola. Para aquelas que estudam
de manhã e não têm por hábito a primeira refeição do dia,

o lanche deve ser mais reforçado, composto de um líquido, uma fruta, uma proteína
(queijo, leite ou derivados)
e um carboidrato (pão, bolacha, bolo). Já as crianças que
fazem o café da manhã ou
para aquelas que o lanche é
no período da tarde, e se alimentam bem durante o almoço, pode-se escolher duas das
opções.
A criança, para ter um
bom rendimento escolar, necessita de energia – encontrada na glicose - e, ao se
falar em glicose, não neces-

sariamente está o consumo
de açúcar, mas de alimentos
que vão se quebrar no organismo e gerar glicose, como
o pão e a fruta.
Uma alimentação rica em
gordura atrapalha o rendimento, pois estes alimentos
levarão um maior tempo de
digestão, causando a sonolência.
Os pais devem ter muito cuidado com os produtos
normalmente mais apreciados pelas crianças, como biscoitos recheados, refrigerantes e salgadinhos.

Frutas são
fontes
saudáveis
de açúcares

O QUE LEVAR NA LANCHEIRA
1º dia

Bolo de chocolate + suco de laranja + maçã

2º dia

Pão integral com mel ou geleia de frutas + abacaxi picadinho

3º dia

Pão de queijo + leite achocolatado + pera

4º dia

Biscoitos de aveia e mel + suco de maracujá + banana

5º dia

Bisnaguinha com requeijão + suco de soja + frutas secas

Filhos devem participar da montagem do cardápio
Ilustração

A criança deve ser estimulada a fazer escolhas

Para equilibrar uma alimentação que seja saudável
com o gosto das crianças, é
importante que os pais incluam os ﬁlhos na hora de montar o cardápio da lancheira.
Uma dica importante é
mostrar à criança as opções
e deixar que ela escolha.
Crianças adoram ter o poder
de decisão.
Outra sugestão é combinar que uma vez na semana
ele poderá levar um lanche

não saudável, acompanhado
de um saudável. Um bolo de
chocolate com suco natural
de abacaxi, por exemplo. Isto evitará as trocas de lanches
com os colegas.
Evite refrigerantes, doces
e sucos industrializados em
pó, pois estes são alimentos
muito ricos em açúcar e corante. Os sucos de soja são
ótimas alternativas.
Coloque cereais matinais
em um potinho para que ele

pegue com as mãos.
Procure variar os tipos de
pães e recheios dos sanduíches; lembre-se: a monotonia
e a falta de cor na preparação,
leva à recusa.
As frutas poderão ser levadas já picadas (com exceção da maçã, banana e pêra),
pois muitas crianças deixam
de consumi-las durante o lanche por preguiça de mastigar ou para sobrar tempo para brincar.

Ilustração

Acrescente cereais
matinais à merenda

Os achocolatados possuem muita gordura e açúcar.
Evite o uso diário.

realce
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Aniversário de casamento

Parabéns para José Renato e Vanilza,
que comemoraram 13 anos de casados
no dia 30 de janeiro. Eles recebem
beijinhos carinhosos da ﬁlhinha
Vanessa, abraços dos tios Nelson e
Marlene e cumprimentos dos
familiares e amigos.

Parabéns...

E muita felicidade para a Maryna
(Colégio Tableau), que assoprou
velinhas no dia 4 de fevereiro. Os pais,
a irmã e familiares lhe desejam tudo de
bom e que Deus a abençõe.

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Felicidade aos noivos
Muita felicidade aos noivos Cristiane e Fernando, que se casaram no dia 28 de
janeiro. Os pais da noiva, Ângela e José Antonio Rodrigues, demais familiares e
amigos desejam muita prosperidade, amor e saúde ao novo casal. Parabéns!

Arquivo Pessoal

Nascimento
Setenta anos!!!

Bodas de Ouro

Felicidade ao casal Alzira e Rubens
Corrêa, pelos 50 anos de casados
(Bodas de Ouro), completados no
dia 2 de fevereiro. Recebem os
cumprimentos dos familiares e amigos.
Parabéns!

Toda a felicidade do mundo para
Terezinha Maria Salgado de Moura
Rezende, que completa 70 anos no dia 5
de fevereiro, ao lado do marido, Fernando
Prado Rezende, ﬁlhas, genros e netos.
Demais familiares e amigos lhe desejam
os parabéns e muitos anos de vida.

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Parabéns para o
soldado Velasco da
11ª Cia. E CMBL pelo
nascimento de seu
ﬁlho Murilo Velasco
que acabe de vir ao
mundo. Felicidades
de seus amigos e
familiares

Arquivo Pessoal

Feliz aniversário

Muita felicidade

Parabéns para a aniversariante deste
dia 3 de fevereiro, Simone Kogempa.
Seu marido Eduardo Kogempa, pais,
familiares e amigos lhe desejam muita
felicidade.

Tudo de bom para Dalziza Reis, que
comemora aniversário no dia 5 de
fevereiro, recebendo o carinho dos
familiares e amigos. Abraços dos
amigos da Fundação Dr. João Romeiro.
Maria fernanda Munhoz

Reunião no Trabiju - Equipe da Secretaria de Governo se reuniu no Trabiju na manhã de quarta-feira (1º/2). Estiveram presentes representantes do
Gabinete da Secretaria, Departamento de Governo, Departamento de Comunicação, Coordenadoria de Eventos, Departamento de Meio Ambiente, Parque
Municipal do Trabiju, Fundação Dr. João Romeiro e jornal Tribuna do Norte
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Lançamento:

Livro de arquiteto urbanista
é nova contribuição para a
história de Pindamonhangaba
Altair Fernandes

Como nos anos anteriores, Avenida do Carnaval receberá arquibancada com capacidade para três mil pessoas

Estrutura para carnaval
começa ser montada
na Avenida do Samba
A avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, a partir de segunda-feira (6), começa a ser preparada para o
Carnaval 2012 de Pindamonhangaba. No trecho do “Ouro Verde” serão instaladas as
estruturas de arquibancadas,
estandes, sonorização, iluminação e demais equipamentos que transformam o local
na “Avenida do Samba”, para
receber os foliões da cidade.
A orientação é para que
os motoristas se atentem aos
trabalhos na região, que estará devidamente sinalizada,
para não ocasionar acidentes
ou outros problemas. Mesmo
com a estrutura no local, as
duas pistas da avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso estarão liberadas para o tráfego
de veículos até a proximidade dos dias do evento.
No local, serão montadas, nos dois lados da pista, arquibancadas com capacidade para 3 mil pessoas e
palanques. Durante as festividades, haverá barracas de
comerciantes, que só serão
instaladas dias antes do início do carnaval.
Abrindo a programação
oficial do carnaval, a Prefeitura trará o “Neguinho da
Beija Flor” para agitar o baile
de pré-carnaval, que será realizado no domingo, dia 12 de
fevereiro, no Vale das Acácias, em Moreira César.

PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2012

12 DE FEVEREIRO
Pré-Carnaval Moreira César
Praça Santa Rita, Vale das Acácias
21h - Neguinho da Beija-Flor e bateria
18 DE FEVEREIRO
10h - Desfile das Dondocas
Local: Ruas do centro da cidade
16h - Bloco Juca Teles e Banda
Estrambelhados
Local: Concentração na Praça do Quartel
em direção à Avenida do Samba
17h - Corrida das Dondocas
Local: Largada na rua Capitão Manoel
Monteiro C. Miné
19h - Baile Popular
Banda Frente de Varanda
Local: Avenida do Samba
21h - Desfile dos Blocos Carnavalescos
Local: Avenida do Samba
21h - Acadêmicos do Cururu
21h20 - Império da Banana Ouro
21h40 - Chique Chitas
22h - Bar do Baiano
22h20 - Mineirinho
22h40 - H’Lera
19 DE FEVEREIRO
20h - Desfile dos Blocos Carnavalescos e
de Enredo
Local: Avenida do Samba
20h - Os Pirados
20h20 - Amigos do Doutor
20h40 - Nega Loka
21h - Bloco de Enredo Não Empurra Que
Eu Já Vou - ARCBE
21h40 - Bloco de Enredo Arteduvale

22h20 - Baile Popular
Banda Frente na Varanda
Local: Avenida do Samba
20 DE FEVEREIRO
15h - Matinê
Banda Preto Cor Preta
Local: Avenida do Samba
20h - Desfile dos Blocos Carnavalescos e
Escola de Samba
Local: Avenida do Samba
20h - Bloco da Nega
20h20 - Chacrinha
20h40 - Unidos do Leão Dourado
21h - Escola de Samba Mocidade do
Campo Alegre
22h - Baile Popular
Banda Frente de Varanda
Local: Avenida do Samba
21 DE FEVEREIRO
15h - Matinê - Banda Multi Band Show
Local: Avenida do Samba
21h - Estação Primeira de Mangueira, do
Rio de Janeiro
Local: Avenida do Samba

Ministério da Saúde lança campanha
de prevenção à aids no Carnaval
Aiandra Alves Mariano

O Ministério da Saúde
lançou, na quinta-feira (2), a
campanha “Falando sério!”,
de prevenção à aids no Carnaval 2012.
Os jovens de 15 a 24 anos,
principalmente gays, são o
foco da campanha. O aumento da incidência da doença
entre gays dessa faixa etária
chama a atenção das autoridades de saúde.

O crescimento foi de mais
de 10%, conforme dados divulgados pelo Governo Federal no fim do ano passado.
Em 2010, para 10 heterossexuais com aids, existiam 16
homossexuais. Em 1998, a
relação era de 10 para 12.
Antes e durante o Carnaval, o governo deve veicular mensagens na televisão e
no rádio alertando para a importância do uso do preser-

vativo. Após a festa, serão
divulgadas mensagens estimulando a população a fazer o teste rápido da aids para o diagnóstico da doença,
como foi feito nos anos anteriores.
Os filmes a serem transmitidos pela TV e internet
apresentam situações em que
os públicos-alvos da campanha: homens gays jovens e
um casal heterossexual en-

contram-se prestes a ter relações sexuais sem camisinha.
Em ambos os filmes, surgem
personagens fantasiosos –
uma fadinha, no caso do filme do casal gay, e um siri,
no casal heterossexual – com
uma camisinha. Ao final, em
ambos os vídeos é apresentada a mensagem: “Na empolgação rola de tudo. Só não
rola sem camisinha. Tenha
sempre a sua.”

O acadêmico José Maurício Puppio Marcondes, membro titular da APL – Academia Pindamonhangabense de
Letras e do IEV – Instituto
de Estudos Valeparaibanos,
lança no próximo dia 9 de fevereiro, às 19 horas, no Palacete 10 de Julho, antiga sede
da Prefeitura (entrada pela Travessa Rui Barbosa, 47,
centro), o livro “Uma breve história da Vila de Nossa
Senhora do Bom Sucesso de
Pindamonhangaba”. Produção amparada na Lei Rouanet, (Lei Federal de Incentivo
à Cultura), tendo a indústria
Novelis como a empresa investidora na publicação.
Este é o segundo livro
do arquiteto urbanista José
Maurício destinado a resgatar a memória de Pindamonhangaba. Em 2000, lançou
“O Visconde da Palmeira e a
Cidade Imperial” (JAC-Gráfica e Editora, Jacareí-SP,
ano 2000), obra referente a
Pindamonhangaba nos áureos tempos do café. O livro
atual é resultado de importantes pesquisas, muita garimpagem em documentos
antigos relacionados à história da Princesa do Norte.
Segundo o autor (em comentário sobre sua obra),
“...32 anos após o apelo do
nosso professor-historiador
(referindo se ao dr. Waldomiro Benedito de Abreu em
Pindamonhangaba – Tempo
e Face), graças aos meios de
comunicação,encontrei as almejadas peças documentais,

Publicação contou com o
apoio da Novelis

que, assim como partes que
faltavam em um quebra cabeças, com certeza vão nos
ajudar a compor esse painel
do passado e entendê-lo um
pouco melhor.”
Segundo o presidente
da Novelis América do Sul,
Marco Palmieri, “Ao investir
continuamente em Pindamonhangaba, queremos continuar essa jornada (referindose ao fato de contribuir com
a preservação da identidade
e da história da região) e poder, juntos, escrever mais um
capítulo dessa bela história.”

José Maurício é arquiteto
urbanista e literato

Museu desmistifica algumas
lendas sobre o Palacete
Visconde da Palmeira
Muitos mitos foram criados em cima da história do
Museu de Pindamonhangaba, e o Departamento de Patrimônio Histórico, por meio
do diretor Paulo Tarcizio da
Silva Marcondes, se preocupa em informar a população
à verdadeira história do Palacete Visconde da Palmeira,
sede do Museu.
Dentre as lendas criadas
pela população ao longo dos
anos, está a de que a Princesa
Isabel morou no atual museu
da cidade. Segundo informações do diretor Paulo Tarcizio, a única vez em que a princesa esteve no palacete foi em
um baile em sua honra durante sua passagem pela região.
Outro mito comum entre
os moradores de Pindamonhangaba é que existia um túnel na residência do Visconde
da Palmeira, ligando o prédio
ao Palacete 10 de Julho (antiga Prefeitura). Contudo, o que
consta é que, durante a reforma do Palacete, nenhum vestígio de túnel foi identificado.
O Palacete que abriga o
Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, começou a sua história em 1850, período provável
de sua construção por Chiquinho do Gregório, a pedido do
Visconde da Palmeira.
Com o falecimento do
Visconde , em 1888, o prédio

passou a ser residência de seu
genro, o Barão de Lessa, por
esse motivo o prédio também
é conhecido como Solar do
Barão de Lessa.
Em seus longos anos de
história, o Palacete Visconde da Palmeira foi cenário de
muitas escolas, como a Escola de Pharmacia e Odontologia e a Escola Estadual João
Gomes de Araújo (atual Escola Técnica - Etec).
Durante um período, o palacete tornou-se propriedade do Governo até que, em
1969, foi tombado pelo Condephaat - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico - para sua preservação
como patrimônio histórico de
Pindamonhangaba.
Em 1987 o Governo do
Estado doou o imóvel para o
município.
O público começou a visitar o Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina em 2008,
mesmo ano em que foi obtido o registro no Iphan - Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional, do Ministério da Cultura.
O museu está aberto para
visitas de terça-feira a sábado, das 8 às 17 horas, a entrada é gratuita. Mais informações podem ser obtidas pelo
telefone (12) 3648-1779.
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Prefeitura oferece cursos
e programas educacionais
Arquivo TN

Estudantes do EE Alfredo Pujol

Rede Estadual
começa ano letivo
com novidades

Informática Educacional leva laptops para as salas de aula

Em 2012, a Prefeitura de Pindamonhangaba,
por meio da Secretaria de
Educação, continuará a
parceria com a Empresa
de Serviços Educacionais
Planeta Educação, na qual
oferece cursos e programas educacionais, melhorando o aprendizado dos
alunos.
Há três anos, essa parceria tem gerado mais qualificação para professores
e alunos, por meio de programas e cursos oferecidos
pela Planeta Educação.
A formação de educadores é desenvolvida por
meio das três vertentes
dos programas: Matemá-

Arquivo TN

tica Descomplicada, Informática Educacional e
Aprendizagem Sistêmica
aos professores/gestores da
Rede Municipal.
Os programas são oferecidos para as 38 escolas
municipais, para alunos
do 1º ao 5º ano e também
para o Pré – Fase II.   
“Essa parceria é importante, pois gera mais
aperfeiçoamento para professores. Com o programa
Matemática, há um alinhamento do currículo e
da metodologia em sala
de aula. Na Informática,
há uma democratização
do acesso à internet”, disse a diretora Pedagógica

Márcia Fernandes.
No mês de fevereiro serão realizadas as inscrições
dos professores que iniciarão o programa em março.
Projetos oferecidos para
alunos da Rede Municipal
O programa Matemática Descomplicada desmistifica essa disciplina tão
temida por todos, agregando em seu aprendizado o
lúdico como principal ferramenta. Os alunos aprendem matemática por meio
de jogos e brincadeiras,
uma forma diferente de se
explanar e de se ensinar a
matemática.
O programa Informática Educacional oferece aos

alunos a tecnologia em sala
de aula. Tem como objetivo desenvolver habilidades
tecnológicas e pedagógicas
utilizando como ferramenta o notebook em todas as
35 escolas municipais.
O programa Aprendizagem Sistêmica oferece o
desenvolvimento de habilidades socioemocionais;
trabalho em grupo estruturado; e maior socialização
entre as crianças, com atividades chamadas estruturas da aprendizagem sistêmica.
Um mediador da empresa vai até as escolas para
desenvolver todas as atividades.

Aiandra Alves Mariano
A Rede Estadual de Ensino de São Paulo iniciou o
ano letivo nesta semana com
diversas novidades para os
alunos.
Além da reforma de várias
escolas, pelo programa Trato
na Escola, os alunos encontraram no retorno às aulas,
programas de distribuição
dos cadernos de apoio curricular e dos kits de material
escolar. As escolas contarão
ainda com novidades como
a oferta de educação técnica
aliada ao Ensino Médio regular; um novo modelo de Ensino Médio de tempo integral;
dois novos modelos de recuperação, além de novos professores efetivos, contratados
recentemente.
Para o início das aulas, a
Secretaria da Educação do
Estado distribuiu exemplares
do volume I do Caderno do
Aluno para as escolas de Ciclo II do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e do Ensino
Médio da Rede Estadual.
No total, foram distribuídos oito cadernos para cada
ano do Ciclo II do Ensino Fundamental, sendo um exemplar
por disciplina. Para o Ensino
Médio, serão entregues 12 cadernos a cada série, também

um exemplar por disciplina.
Os alunos da rede estadual
também estão recebendo um
kit de material escolar, com
caderno, caneta, lápis, lápis
de cor, apontador, borracha e
régua.
Para adquirir o conjunto
em papelarias, os pais dos
alunos teriam de desembolsar
mais de R$ 100.
Em 2012, as escolas estaduais passam a contar com
professores-auxiliares, que
darão suporte aos docentes
titulares na assistência a alunos dos ensinos Fundamental
e Médio que necessitarem de
atenção suplementar no processo de aprendizagem, em
uma modalidade contínua de
recuperação.
Haverá também a recuperação intensiva, que possibilitará a formação de classes
para até 20 estudantes em
quatro etapas do Ensino Fundamental, com estratégias
pedagógicas diferenciadas e
específicas, de acordo com as
necessidades dos alunos com
dificuldades de aprendizado.
Os novos mecanismos
visam a atender às diversas
características e ritmos de
aprendizagem, a fim de melhorar o desempenho dos estudantes.

Educação abre 155 vagas para
curso de inglês online em Pinda
Aiandra Alves Mariano
Alunos do Ensino Médio de escolas estaduais
de Pindamonhangaba têm
até o dia 10 deste mês
para fazer a pré-inscrição
no curso de inglês online
oferecido pela Secretaria
da Educação por meio da
e Evesp - Escola Virtual
de Programas Educacionais do Estado de São
Paulo. Inicialmente, serão oferecidas 155 vagas
no município, destinadas
também aos estudantes
de Ensino Médio da EJA
- Educação de Jovens e
Adultos. As aulas a distância começam em 5 de março e vão até 27 de junho.
O curso tem 80 horas,
divididas em oito módulos com 10 horas cada
um, e contará com 625
tutores. Haverá certificação para os alunos que
concluírem o programa.
As pré-inscrições po-

dem ser feitas por meio
do Portal da Secretaria da
Educação (www.educacao.sp.gov.br), onde pode
ser consultado o regulamento completo.
No mesmo endereço,
no dia 14, será publicada
a relação dos candidatos
aprovados com base em
critérios como histórico
escolar e vagas por região.
Esses estudantes deverão
comparecer à escola de
origem nos dias 15 e 16
para efetuar a matrícula.
O objetivo do programa é proporcionar aos
alunos
oportunidades
para o desenvolvimento
de novas formas de expressão linguística, enriquecimento curricular
e acesso a outros povos
e culturas, além de ampliar, no futuro, suas
possibilidades de inserção e atuação no mercado de trabalho.
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Comus elege novos conselheiros
Celso Correa/AgoraVale

Após quatro dias de votação, o Comus - Conselho Municipal de Saúde elegeu seus novos conselheiros
para as atividades do biênio
2012/2013. Foram eleitos 18
membros titulares e seus respectivos suplentes.
O Comus é composto por
nove representantes dos usuários do SUS (três profissionais
da Saúde, três prestadores de
serviços e três gestores), além
de nove usuários ligados a diversas entidades.
A eleição foi dividida
por segmentos e ocorreu do
dia 23 a 27 de janeiro, sendo que, para o segmento tra-

balhadores da saúde a votação foi realizada por meio de
uma urna itinerante.
O Conselho é um órgão
deliberativo e uma das importantes tarefas dos conselheiros é acompanhar, controlar e avaliar a execução
orçamentária e financeira do
município, além de fazer um
acompanhamento, controle e
avaliação do Plano Municipal de Saúde.
A posse dos novos conselheiros será no dia 14 de fevereiro, às 19 horas, no auditório da Prefeitura. A eleição
do presidente acontecerá no
dia 28 de fevereiro

Comus

Conselheiros eleitos
SEGMENTO USUÁRIO
1° Titular: José Donizete Azevedo (Associação de Moradores
da Vila São Benedito)

Votação para conselheiros do segmento usuário, no auditório da Prefeitura

1° Suplente: Gilmar Jesus dos Santos
2° Suplente: Aline Martins de Oliveira

Mutirão Agroflorestal acontece em Pinda
Nos dias 9 e 10 de fevereiro, a Secretaria Estadual de
Agricultura e Abastecimento, através da Apta - Agência
Paulista de Tecnologia dos
Agronegócios e a Cati - Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral realizam
na Fazenda do Pólo Regional
do Vale do Paraíba, em Pindamonhangaba, o II Mutirão
Agroflorestal. O evento consiste no desenvolvimento de
atividades didáticas e participativas que proporcionam
trocas de experiências e trabalho em equipe, reunindo
produtores rurais, pesquisadores, técnicos, educadores,
estudantes, gestores ambientais, empresários e representantes de ONGs.
Já foram implantadas duas unidades de vivência na
área do Pólo, que podem servir de referência na recuperação de mata ciliar e reserva

legal na região, bem como,
uma possibilidade de obtenção de renda ao produtor e
redefinição do uso do solo. No caso da Apta, há uma
área de cultivo de pupunha
abandonada convertida em
SAF - Sistema Agroflorestal. Outro objetivo importante do evento é a articulação
de uma “Rede Agroflorestal
do Vale do Paraíba”, expectativa dos participantes do
primeiro mutirão.
Sistemas agroflorestais
são formas de uso e manejo da terra, nas quais árvores ou arbustos são utilizados
em conjunto com a agricultura e/ou com animais numa
mesma área, de maneira simultânea ou numa sequência de tempo. Eles devem incluir pelo menos uma espécie
florestal arbórea ou arbustiva, a qual pode ser combinada com uma ou mais espécies

agrícolas e/ou animais, isso
porque, esta espécie florestal fornece produtos úteis ao
produtor, além de preencher
um papel importante na manutenção da fertilidade dos
solos.
“A relevância dos Sistemas Agroflorestais para o
Vale do Paraíba está na necessidade de se recuperar o
ambiente de uma das regiões
com solos mais desgastados
do Brasil, por onde o ciclo
do café passou deixando um
quadro de empobrecimento das terras e fragmentando
a Floresta Atlântica, ocupadas por pastagens extensivas,
muitas vezes, em áreas ciliares, morros e encostas íngremes, onde a aptidão do solo
o indicaria à preservação permanente, agroflorestas ou silvicultura”, explicou o pesquisador científico da Apta,
Antonio Devide, responsável

2° Titular: Maria José Azevedo (Paróquia São Benedito)

1° Suplente: José F. Ribeiro (Sindicato Nacional dos Aposentados)

pelo trabalho de pesquisa no
assunto.
“Os sistemas agroflorestais podem se tornar uma das
formas mais sustentáveis de
restauração da Mata Atlântica, região rica em biodiversidade, convertendo o ecossistema degradado em outro,
com destino e uso distintos,
tornando-o produtivo com
baixo uso de recursos externos e financeiros, reduzindo os processos erosivos,
aumentando a recarga hídrica, abastecendo os aquíferos
subterrâneos, melhorando a
paisagem e agregando valor
a terra”, completou o pesquisador da Apta.
Mais informações podem
ser obtidas no site: www.apta.sp.gov.br e solicitadas pelo
e-mail npd-vp@apta.sp.gov.
br ou pelo telefone (12)36421823/9134-3642, com o pesquisador Antonio Devide.

Prefeitura programa sistema de podas pela cidade
Celso Correa/AgoraVale

Aiandra Alves Mariano

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Governo e Departamento de Meio Ambiente,
está realizando uma programação para a realização das
podas, retiradas e destocas
pela cidade. Na quinta-feira
(2), foi realizada uma reunião
no gabinete da Secretaria de
Governo para a definição da
linha de trabalho deste ano.
Apenas no mês de janeiro, já foram realizados mais
de cem serviços de podas pela cidade. Os serviços são
feitos a partir da programação normal do Departamento de Meio Ambiente e de solicitações da população, via
processo, que são analisados
pelos técnicos do Departamento. Após análise, é emitido laudo técnico autorizando a realização do serviço,
seja ele de poda ou retirada,
de acordo com a realidade e
condições das árvores. Todos os pedidos são analisados e a árvore é vistoriada,
antes de serem atendidos pela Prefeitura. “Importante salientar que a retirada de árvores é realizada somente se ela
estiver condenada ou danificando muros e calçadas das
residências, o que é atesta-

3° Titular: José R. dos Santos (Sindicato dos Metalúrgicos)
1° Suplente: José Maurílio Lemes da Silva (União dos
Aposentados e Pensionistas de Pindamonhangaba)
4° Titular: Antonio Leandro dos Santos (Sindicato Nacional
dos Aposentados)
1° Suplente: Sandra Cardoso de Oliveira
5° Titular: Ronaldo Rogério de Castilho (Associação de
Moradores do Araretama)
1° Suplente: Sonia Terezinha Cardoso de Oliveira (Paróquia
São Vicente de Paula)
6° Titular: Vitor Coque (Sind-Saúde)
1° Suplente: Joaquim Juarez Martins de Castro (União dos
Aposentados e Pensionistas de Pindamonhangaba)
7° Titular: Pedro Herculano de Lima (Associação de
Moradores do Jardim Padre Rodolfo)
1° Suplente: Joel dos Reis Batista (União Aposentados e
Pensionistas de Pindamonhangaba)

8° Titular: Irene Ribeiro (Associação de Moradores do Pasin)
1° Suplente: Eneas Silva dos Santos
SEGMENTO TRABALHADORES
1° Titular: Fábio Lemes (UBS Vila São Benedito)
1° Suplente: Mirian Pérsia Macedo de Andrade (Centro de
Especialidades Médicas)
2° Suplente: Márcia Aparecida Braga Saturnino (CISAS –
Moreira César)
2° Titular: Cinthia Marcondes Moreira Muniz (USF Nova
Esperança - Araretama)
1° Suplente: Carmem Lucia Conti (PA Moreira César)
3° Titular: Veraniza do Prado (USF Araretama II)
1° Suplente: Carolina Prado de Campos (Centro de
Especialidades Médicas)
4° Titular: Edvania Maria de Moraes (Centro de Especialidades
Médicas)

1° Suplente: Viviane M. Alves de Souza (USF Jardim Imperial)
SEGMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE
1° Titular: Luiz Gomes do Val Neto (Do Val Serviços
Médicos Ltda.)
1° Suplente: Juliana Marques dos Santos (Do Val Serviços
Médicos Ltda.)
2° Suplente: Alexandra Neves Manfredini (CEDLAB)
2° Titular: Marco Antonio Manfredini (CONSAÚDE)

1° Suplente: Fulviane Keyla Marques Muniz Cimadon (CEDLAB)
2° Suplente: Helena Maciel Pereira (CEDLAB)
Reunião definiu a linha de trabalho para realização de podas de árvores neste ano

do pelo laudo técnico”, explicou o diretor do Departamento de Meio Ambiente,
prof. Fred Gama, lembrando
que o Departamento de Meio
Ambiente atende apenas casos de árvores localizadas em
vias públicas e não dentro de
imóveis particulares.
Para
organizar
melhor o atendimento, já que
as solicitações são mui-

tas, a Secretaria de Governo e o Departamento de
Meio Ambiente estão organizando um cronograma
de atendimento por regiões
da cidade. A partir da próxima semana, serão atendidos os processos da região
que abrange os bairros: Bela Vista, Vista Alegre e Parque das Nações, em ordem
de prioridade para os casos

que envolvem riscos. Após
essa região, a equipe irá para o Crispim. Em breve, será divulgado o cronograma
de atendimento do ano todo.
A solicitação de podas deve ser feita, pela população,
somente via abertura de processo, o que pode ser realizado no setor de atendimento
da Prefeitura, localizado no
térreo do paço municipal.

SEGMENTO GESTOR
1° Titular: Ana Emília Gaspar (secretária de Saúde e
Assistência Social)
1° Suplente: Cleonice Aparecida de Faria (assessora de
Gestão Estratégica)
2° Suplente: Hugo Netto Natrielli de Almeida (diretor
Departamento Administrativo da Saúde e Assistência Social)
1° Titular: Sandra Lujan Lopez Rezende (diretora do
Departamento de Assistência a Saúde)
1° Suplente: Patrícia Galvão Junqueira (assessora técnica)
2° Suplente: Denise Balbo (assessora técnica)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 4.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 24.01.2012.

JOSÉ “MORRINHO”
            Depois do primeiro jogo pela Copa do Rei,
em 19 de janeiro último, quando o Real Madrid, em
casa, perdeu para o Barcelona de Messi por 2 x 1,
segundo informações do jornal “Marca”, teria havido
uma discussão entre o zagueiro Sergio Ramos e o
arrogante técnico português José Mourinho. Mourinho alegou que o zagueiro não cumpriu a ordem de
marcar o adversário Puyol no lance do gol. Ramos
retrucou, alegando que dentro de campo às vezes é
preciso mudar de plano em segundos, e que o técnico não sabe disso, porque nunca jogou futebol.
Ora, – eu pergunto – se José Mourinho nunca jogou
futebol, alguém poderá me explicar como foi que
surgiu o “mourinho artilheiro”???
Se a bola mudou de rumo,
não foi culpa do goleiro,
nem de ninguém. Em resumo:
- gol do “mourinho artilheiro”!

Às dez horas do dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
para, em sua sede, realizar a Quarta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson Cavalcante
de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 3.ª Sessão Extraordinária, realizada em 20.01.2011. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos:
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime:
Recurso 1-0477/11 Nice Aparecida de Oliveira Clemente, Recurso 1-0480/11 João
Yoshitaka Nagamine. II – RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0009/12 Maria Aparecida Gonçalves.
III– RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva Alves: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0525/11 Ageani de Castro Micheleto. IV – EXPEDIENTE: Ofício
006/12 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas
da JARI para publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 24 de Janeiro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 4.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 26.01.2012.
Às dez horas do dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e doze, nesta Cidade de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, para, em sua sede, realizar a Quarta Sessão Extraordinária do corrente ano,
sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Adelson
Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves, membro
suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 4.ª Sessão Ordinária, realizada
em 24.01.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I –
RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: DEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0505/11 Dorival França de Barros Filho; INDEFERIDO, por votação unânime:
Recurso 1-0496/11 Ana de Lourdes da Silva Oliveira. II – RELATOR: Sra. Bruna
Danielle da Silva Alves: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0528/11
Manoel Pereira do Carmo.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 26 de Janeiro de 2012.

***************
APESAR DO SOBRENOME...
            O nome da grande vencedora do Aberto
de Tênis da Austrália/2012 é Victoria Azarenka, uma
talentosa jovem bielorussa que demonstra ter um futuro luminoso. A julgar pelos resultados, ela não dá
muita bola para o sobrenome, preferindo fazer uso
do prenome, apenas.
Jogar contra a moça é encrenca,
seu golpe é seco e letal.
Ela é Victoria...A azarenka
acaba sendo a rival!
***************

AVISO DO PROCESSO LICITATÓRIO - LICITAÇÃO: 001/2011
MODALIDADE:
Instituída pela Portaria Conjunta da COGSP/CEI/DSE, de 23/03/2005.
Senhores Licitantes:
A Comissão de Licitação da Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual
Professor João Martins de Almeida, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob número
48.964.399/0001-57, no município de Pindamonhangaba/SP, torna público, para conhecimento dos interessados, o CANCELAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 001/2011, que tinha como objeto a cessão da área para exploração da Cantina
Escolar pelo prazo de 3 (três) anos, prorrogado por mais 2 (dois) anos. Diante desta
ilegalidade, que fere o art. 55, inciso IV, da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações), e por
questões de conveniência e oportunidade, fulcrado no enunciado da súmula 473 do
STF: “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que
os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo
de conveniência, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”, a comissão de licitação deliberou pelo cancelamento do
processo Licitatório.
Outrossim, diante do exíguo tempo para se preparar um novo processo licitatório no
presente ano, a cantina da escola Prof. João Martins de Almeida será administrada
diretamente pela APM, conforme faculta o art. 5º, inciso I, da Portaria Conjunta COGSP/CEI/DSE, de 23/03/2005.
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2012
Marcos Ribeiro
Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

DEUS QUE SE CUIDE!

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

            Pelé, que sempre se põe acima de qualquer
comparação para definir quem foi, ou é, o melhor
futebolista de todos os tempos, ao ser perguntado a
respeito de Messi declarou, dias atrás: “Pelé é único: está para o futebol, assim como Michelangelo
está para a pintura e Beethoven para a música. Até
porque meu pai e minha mãe já fecharam a fábrica.”
Ora, mas há quem prefira Picasso, Da Vinci, Mozart,
Chopin... Mas quanta pretensão, hein, seu Edson!

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:

Perdoe-me ousar, majestade,
mas o alerta lhe cai bem:
um tiquinho de humildade
nunca fez mal a ninguém!
            Muito bem, e assim eu falei de esporte, sem
deixar a trova de lado. Taí, gostei do resultado. Vou
continuar fazendo experiências.
Até a próxima semana. Abraço grande. E você...
gostou?
(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em
Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa a cadeira nº
33 na Academia Pindamonhangabense de Letras)

CONVOCAÇÃO

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar 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 14/02/2012 às 8:30 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
270º SEBASTIAO MARIANO DE SOUZA
RUA SÃO LUIZ DO PARAITINGA, 30 – CIDADE NOVA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12.414-260
271º ADRIANA APARECIDA SILVA
RUA LAUDELINA TEBERGA MARTIM MESQUITA, 36 – AZEREDO
PINDAMONHANGABA - SP
CEP 12.440-760
272º LUCIMARA SANTOS DA CRUZ
RUA OSVALDO VASQUES, 330 – CASTOLIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12.405-530
273º ROSILENE MACHADO DE OLIVEIRA
RUA MARIA JOSE DE MOREAS, 13 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12.400-400
274º ARLENE DOS SANTOS RIBEIRO BATISTA
RUA GODOFREDO PESTANA, 243 – CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA –SP
CEP 12.410-740
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Viva Melhor
Pratique uma atividade física
Levamos uma vida agitada! Sabemos que mentalmente somos muito exigidos, trabalhamos horas e
horas, às vezes passamos a noite em claro, e ainda
participamos ativamente da vida de nossa cidade.
Para suportar este estresse diário, temos um poderoso aliado: os exercícios físicos. Praticando uma
atividade física, teremos mais qualidade de vida,
nossas atividades fluirão melhor e de forma mais
prazerosa.
Os exercícios físicos nos darão harmonia, condicionamento, sociabilidade e rendimento. Podemos começar moderadamente, pode ser uma caminhada,
dar umas pedaladas, musculação, fitness, basquete,
futebol, peteca, enfim, mexa-se! O importante é que
pelo menos 3 vezes por semana, encontremos tempo e disposição, e por 30 minutos, façamos nossos
exercícios.
Importante ressaltar que o nosso corpo no início de
um programa de qualquer atividade física, sentirá os
efeitos do sedentarismo, ou melhor, exigido em esforços não habituados, o corpo emitirá sinais de dor,
que passará com a rotina dos exercícios.
A atividade física é tão boa para o nosso corpo, que
ele sentirá falta, tornando-se assim um ritual. Sentiremos a necessidade e a sua falta, quando não a
praticarmos regularmente.
Com certeza, você encontrará a melhor atividade
para o seu estilo de vida, tempo e habilidades, não
esquecendo sempre de consultar um especialista da
área.
DICA:
Convide os amigos, faça grupos e mexa-se!

TRIBUNA DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

RETIFICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO

Retificamos a convocação dos senhores abaixo para comparecerem 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 apresentar 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).

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar 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 Registro 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).

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

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 apresentar 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 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

ATENDENTE
40º MARIA EDNA DE SOUZA CARDOSO
RUA SET. PM ANTONIO VIRGILIO SOUZA, 93 – PARQUE DAS ROSAS
ROSEIRA– SP
CEP 12.580-000
41º MARIA DO CARMO DE SOUZA OLIVEIRA
RUA ERNESTO GARCIA DOS SANTOS REIS, 48 – MOREIRA CÉSAR
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12.440-161
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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 apresentar 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 14/02/2011 às 10:00 horas
DENTISTA
4º DENIS SANTOS MENDES FONSECA
RUA BOLIVIA, 230 – JARDIM DAS NAÇÕES
TAUBATÉ – SP
CEP 12.030-290
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

RETIFICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO
Retificamos a data da convocação dos senhores abaixo para comparecerem 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 apresentar 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 08/02/2012 às 14:00 horas
MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. OFTALMOLOGISTA
3º ENAL FERNANDES CARDOSO DE MOURA
AVENIDA INGLATERRA, 471 213 – JARDIM DAS NAÇÕES
TAUBATÉ - SP
CEP 12030-450
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 05 de Fevereiro de 2012
Horário de Fechamento dos Portões: 14hs – Horário de Brasília
Faz saber ainda a relação dos candidatos convocados:

Nº

NOME

RG
39.254.292-4

ANDRE AVELINO GARCIA
ANDREA CAMPOS SALES MARTINS

23.806.817-1

04

APARECIDA DE FATIMA DAS NEVES

20.654.552-6

05

CLAUDIR ANTUNES DE ALMEIDA.

06

CRISTIANA AP DOS SANTOS MARQUES DE OLIVEIRA

28.059.958-4

07

DEBORA DOMINCIANO DE OLIVEIRA NOGUEIRA

35.831.443-4

08

DENISE CARVALHO DA SILVA

30.379.123-8

09

ELISANGELA BORGES PRUDENTE DE MELO

33.044.968-0

10

GRASIELA BALARIN

22.381.323-0

11

HELDER SOUZA LIMA

12

ISABEL DE OLIVEIRA NAGAHASHI

13

19/12/1991
JESSIKA CRISTINA GUEDES SILVA Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de42.912.299-8

14

Rua Euclides de Figueiredo 94 – Centro
JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS (em analilse)
27.648.634-1

15

JULIANA BERTOLINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

16

JULIANA DOS SANTOS GALVAO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

17

JUREMA FREIRE"AGINDO NO PRESENTE – CONSTRUÍMOS O FUTURO”

8.154.915-5

CONVOCAÇÃO

18

LUCIANA FERREIRA

30.780.824-5

Dia 14/02/2012 às 14:00 horas

51º JANICE APARECIDA DE AMORIM
RUA AV. VOL. BENEDITO SERGIO, 1148 – BL D – APTO - ESTIVA
TAUBATÉ - SP
CEP 12.053-000
52º SIVANILDO SOARES DOS SANTOS
RUA ANTONIO EZAU, 165 – JARDIM BELA VISTA
JACAREI – SP
CEP 12.309-190
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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 apresentar 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 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

7.048.311

4.036.131

6442440-54
22.307.648-X
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II

CEP 12420-060 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3643-1609/3643-1607 32.264.703-4
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

41.613.845-7

19

LUCIANE ERDENACHELA BARBOSA DE ANDRADE

29.104.186-3

20

MARIA DE FATIMA DA SILVA

33.780.882-X

21

MEILAI DE JESUS SHEN

22

NATALIA CAROLINE LINO DE CARVALHO

23

PAULA GUIMARÃES GUARAGNA

3.057.615-5

24

PHILLYS ELLEN GONCALVES RIBEIRO FRANÇA

17.266.422-6

25

RICARDO HENRIQUE MESSIAS XAVIER

33.101.360-5

26

RODOLFO FONSECA DE LIMA ROCHA

27

SHEILA CRISTINA DA SILVA

37.437.767-4

28

SIMONE MONACHESI ROCHA MARCONDES

25.555.076-5

29

THAMIRES FELIX BERTINI

45.783.327-0

30

VAULENE DE SOUZA MARCONDES A QUINO

23.346.494.3

31

VIRGINIA MARIA REZENDE

18.846.132-2

32

WALLYSON MOREIRA CARDOSO

18.416.127
45.090.175-0

23.445.449

44.481.686

SUPERVISOR DA ÁREA DE CONTROLE DE VETORES PARA A VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA
01º PATRICIA FRANCISCA DA SILVA
RUA BELEM, 104 – TERRA DOS IPES II
PINDAMONHANGABA - SP
CEP 12.444-270
02º ROBERT WILLIAN VARGINHA DINIZ
RUA JOÃO EUGENIO DE MACEDO. 74 – CASA – CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 14.410-380
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ENTIDADE ESPÍRITA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAULO DO AMARALCASA TRANSITÓRIA FABIANO DE CRISTO
Fundada pelo CENTRO ESPÍRITA ‘MELO DE MORAES” em 22 de maio de 1977.
Rua Guaratinguetá 555 – Crispim – 12402-590 – PINDAMONHANGABA (SP)
CNPJ 50455815/0001-33 – Insc. Estadual – Isenta-Insc.Municipal 01572
FONE – (12)3642-6277 – FAX (12) 3642-6054
E.mail – planobem@casatransitoria.org.br - Site – www.casatransitoria.org.br

Conforme disposto nos artigos 25 e seus §§; 27-I,28,29 §2º, 3º e 30 § único; 37 do
Estatuto da Entidade Espírita de Assistência Social Paulo do Amaral-Casa Transitória
Fabiano de Cristo,ficam convocados os Associados efetivos e fundadores para a
AGE-Assembléia Geral Extraordinária , a se realizar no dia 23 de fevereiro de 2012,
às 20 horas nesta cidade de Pindamonhangaba(SP), na rua Guaratinguetá, 555 –
Crispim , para tratar da seguinte ordem do dia :
Alteração do estatuto, nos artigos 1º;4º;5º;6º;7º;8º;10º;12;13-I ;14caput e IV;24;25§
2º;27-III;28;29§2º-I; 30; 31;33;34;35;e 36, em virtude da proposta para alterar a denominação (razão social) da Entidade;
Supressão do Cap. IX (art. 40 ).
Pindamonhangaba (sp), 30 de janeiro de 2012.
____________________________
-Carlos Eduardo de Mesquita-Presidente –

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle SEOB-01/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica SANDRA MARIA ALVES REZENDE DAHER, responsável do imóvel situado na Estrada Municipal Jesus Antônio
Miranda, altura do nº7020, Bairro Cruz Grande, para que tome ciência do Termo de
Embargo nº 004/12 referente a construção sem prévia licença da Prefeitura Municipal, tendo como prazo para recurso 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta
publicação, em atendimento e conformidade com os artigos 209º, 212º e 213ºda Lei
Complementar nº9 de 16/12/2008.
SANDRA NOGUEIRA MATHIAS
DIRETORA DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS

ATO Nº 02, DE 30 DE JANEIRO DE 2012.
Prorroga o prazo dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito,
instituída pelo Ato n° 08, de 14/03/2011 e alterada pelo Ato n° 15,
de 27/06/2011 e Ato n° 25, de 20/09/2011.
VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, baixa o seguinte ATO:
Art. 1º – Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de
Inquérito, instituída pelo Ato n° 08, de 14/03/2011 e alterada pelo Ato n° 15, de
27/06/2011 e
pelo Ato n° 25, de 20/09/2011, para apurar supostas irregularidades nas baixas de
valores pagos
referentes ao IPTU, por mais 90 (noventa) dias, a partir do dia 30/01/2012.
Art. 2º – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2012.
Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 Pindamonhangaba - SP - http://www.camarapinda.sp.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

3344 CAMPO ALEGRE PINDAMONHANGABA

03

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

Local da Prova: FACULDADE ANHANGUERA, AV. NOSSA SENHORA DO BONSUCESSO,

02

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Dia 14/02/2012 às 9:30 horas

A CDMA faz saber a data, local e horário da Prova Objetiva:

ALEXANDRE TEIXEIRA ANDRADE

Dia 14/02/2012 às 14:30 horas
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Edital de Convocação para a Prova Objetiva

01

Dia 07/02/2012 às 9:00 horas
ASSISTENTE SOCIAL

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Rua Euclides de Figueiredo 94 – Centro
CEP 12420-060 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3643-1609/3643-1607
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

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:

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Dia 07/02/2012 às 8:30 horas
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Liga Pindamonhangabense de Futebol de Salão

Salonão 2012 – Categorias Sub 11 e Principal
A Liga Pindamonhangabense de Futebol de Salão convoca as equipes interessadas
em participar dos campeonatos Sub11, nascidos em 2011/2002/2003 (9, 10 e 11
anos) e Categoria Principal Livre para a primeira reunião que será realizada no dia
8/2/2012 (quarta-feira), na sede da Liga de Futsal, na Rua Capitão José Martiniano
Vieira Ferraz, 167, (ao lado do Mercado Municipal, às 20 horas.
Pindamonhangaba, 31 de janeiro de 2012
Benedito José Coelho
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL N.º 3.780, DE 11 DE JANEIRO DE 2012. João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições
legais, Resolve RETIFICAR a Portaria Geral nº 3.763, de 27.12.2011, que constitui
a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no iten abaixo que passa a vigorar
com da seguinte forma:
LUIS FREDERICO AMARAL COSTA – Gerente – Suprimento Escolar - Secretaria
de Educação e Cultura
Permanecem inalterados os demais dispositivos da Portaria Geral nº 3.763, de 27
de dezembro de 2011.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
Pindamonhangaba, 11 de janeiro de 2012.
João Antônio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 11 de janeiro
de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº. 4.796, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.
Retifica o Decreto nº 4.612, de 23 de março de 2010, que declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, área localizada no Loteamento Residencial Mombaça, de propriedade da CAPRI S/A PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS,
necessárias para a construção de habitações.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais,
D E C R E T A:
"AGINDO NO PRESENTE – CONSTRUÍMOS O FUTURO”
Art.1º Retifica a ementa do Decreto nº 4.612, de 23 de março de 2010, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Declara de interesse social, para fins de desapropriação, área localizada no Loteamento Residencial Mombaça, de propriedade da CAPRI S/A PARTICIPAÇÕES E
NEGÓCIOS, necessária para a construção de habitações populares.”
Art. 2º Retifica o art. 1º do Decreto nº 4.612, de 23 de março de 2010, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Fica declarada de interesse social, para fins de desapropriação, por via amigável ou judicial, uma área de terras localizada na Avenida Nicanor Ramos Nogueira,
no Loteamento Jardim Residencial Araretama, Bairro Mombaça, de propriedade de
CAPRI S/A PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS, e que possui a seguinte descrição:
“Uma área de terras, institucional, localizada no Loteamento Jardim Residencial Araretama, no bairro Mombaça, nesta cidade, com área de 11.745,00m2, com frente
para a Avenida Nicanor Ramos Nogueira (antiga Avenida Doze), para onde mede
119,00m; de um lado dividindo com o antigo leito da E.F.C. Brasil, mede 105,00m;
dividindo com os lotes 1 e 34 da quadra “N3”, com a Rua Eurico Gutmacher (antiga
Rua 14) e com uma área remanescente, mede 74,30m; dividindo com a Fazenda
Mombaça, mede 150,00m.”
Art. 2º Retifica o art. 2º do Decreto nº 4.612, de 23 de março de 2010, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º. A área descrita no artigo 1º será necessária para construção de habitações
populares”.
Art. 3º As despesas com a execução do presente Decreto, correrão por conta de
dotação orçamentária própria do Executivo.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto
nº 4.621, de 19 de abril de 2010.
Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal Arq. Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de janeiro de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº. 4.796, DE 18 DE JANEIRO DE 2012.
Retifica o Decreto nº 4.612, de 23 de março de 2010, que declara de utilidade
pública, para fins de desapropriação, área localizada no Loteamento Residencial Mombaça, de propriedade da CAPRI S/A PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS,
necessárias para a construção de habitações.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais,
D E C R E T A:
Art.1º Retifica a ementa do Decreto nº 4.612, de 23 de março de 2010, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Declara de interesse social, para fins de desapropriação, área localizada no Loteamento Residencial Mombaça, de propriedade da CAPRI S/A PARTICIPAÇÕES E
NEGÓCIOS, necessária para a construção de habitações populares.”
Art. 2º Retifica o art. 1º do Decreto nº 4.612, de 23 de março de 2010, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Fica declarada de interesse social, para fins de desapropriação, por via amigável ou judicial, uma área de terras localizada na Avenida Nicanor Ramos Nogueira,
no Loteamento Jardim Residencial Araretama, Bairro Mombaça, de propriedade de
CAPRI S/A PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS, e que possui a seguinte descrição:
“Uma área de terras, institucional, localizada no Loteamento Jardim Residencial Araretama, no bairro Mombaça, nesta cidade, com área de 11.745,00m2, com frente
para a Avenida Nicanor Ramos Nogueira (antiga Avenida Doze), para onde mede
119,00m; de um lado dividindo com o antigo leito da E.F.C. Brasil, mede 105,00m;
dividindo com os lotes 1 e 34 da quadra “N3”, com a Rua Eurico Gutmacher (antiga
Rua 14) e com uma área remanescente, mede 74,30m; dividindo com a Fazenda
Mombaça, mede 150,00m.”
Art. 2º Retifica o art. 2º do Decreto nº 4.612, de 23 de março de 2010, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º. A área descrita no artigo 1º será necessária para construção de habitações
populares”.
Art. 3º As despesas com a execução do presente Decreto, correrão por conta de
dotação orçamentária própria do Executivo.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto
nº 4.621, de 19 de abril de 2010.
Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Arq. Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de janeiro
de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL N.º 3.779, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais, Resolve RETIFICAR a Portaria Geral nº 3.762, de
27.12.2011, que Constitui a Comissão Especial para análise da inscrição em Registro Cadastral (CRC), passando o item abaixo a vigorar da seguinte forma:
EDINÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA MARCONDES DE SOUZA – Assessor de Serviço Técnico – Departamento de Licitações e Compras – Secretaria de Finanças
Permanecem inalterados os demais dispositivos da Portaria Geral nº 3.762, de 27
de dezembro de 2011.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
Pindamonhangaba, 11 de janeiro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 11 de janeiro
de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos Interino
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.168, DE 04 DE MARÇO DE 2011.
Dispõe sobre desafetação e permissão de uso de bens imóveis correspondentes às
denominadas “vielas” do Loteamento Residencial Azeredo, no Distrito de Moreira
César, e dá outras providências.

PORTARIA

João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Nº 007 / 2012

Dispõe sobre exoneração de servidora.
________________________________

Art.1º - Ficam desafetadas da condição de bens de uso comum do povo, passando
à condição de bens dominicais, as passagens de pedestres ou vielas, localizadas no
Loteamento Residencial Azeredo, no Distrito de Moreira César.
Art.2º - O Poder Executivo dará às vias desafetadas a destinação que determinar
conveniente, podendo inclusive permitir a incorporação delas aos imóveis lindeiros,
mediante a cessão de posse, proibida sobre elas qualquer tipo de edificação.

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA, usando das atribuições
que lhe são conferidas pelo inciso VII, do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, por esta
Portaria RESOLVE:

§ 1º. A posse será exercida a caráter precário e gratuito.
§ 2º. Será lavrado termo administrativo determinando-se detalhadamente as condições da permissão de posse.
§ 3º. Os proprietários lindeiros que obtiverem a permissão de uso das denominadas
“vielas” deverão transformá-las em áreas fechadas no prazo de 01 (um) ano, sob
pena de perda de permissão de uso, contados a partir da assinatura do termo administrativo disposto no §2º deste artigo.

Art.1º - A servidora RÔMULA MARIA SOARES é exonerada, nesta data, do emprego
de DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS, do quadro de pessoal em comissão da
Câmara de Pindamonhangaba.
Parágrafo único - Esta servidora é automaticamente reconduzida ao cargo de
COORDENADORA TÉCNICO-LEGISLATIVA, do quadro de pessoal de provimento
efetivo da Câmara de Pindamonhangaba, regido pela Lei 1.225/71 e posteriores.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 04 de março de 2011.
João Antonio Salgado Ribeiro

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Prefeito Municipal
José Maurício Puppio Marcondes
Secretário de Planejamento

Pindamonhangaba, 01 de fevereiro de 2012

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de março
de 2011.
Rodolfo Brockhof

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Secretário de Assuntos Jurídicos Interino

Vereador Abdala Salomão Neto
1 º Vice-Presidente

Vereador Martim Cesar
2º Vice-Presidente

Vereador Janio Ardito Lerario
1° Secretário

Vereador Isael Domingues
2° Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 3.791, 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 21.12.2001, Lei
nº 4.364, de 20.12.2005 e Lei nº 4.897, de 16.01.2009, Resolve DESIGNAR a Sr.
Roderson Salvador, para exercer a função de Gestor de Atividades Esportivas e

Publicada no D R H

Lazer, a partir de 1º de fevereiro de 2012.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de janeiro de 2012.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Pindamonhangaba - SP
PABX (12) 3644-2250
rh@camarapinda.sp.gov.br
http://www.camarapinda.sp.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

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.

ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA GERAL Nº 3.790, 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 21.12.2001 e Lei
nº 4.364, de 20.12.2005, Resolve DESIGNAR o Sr. Izaias de Souza Filho, Pedreiro,

Rodolfo Brockhof

para substituir o Sr. Ronaldo Ricardo, Supervisor de Equipe, no período de 03 a

Secretário de Assuntos Jurídicos

22 de janeiro de 2012, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de janeiro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Prefeito Municipal

ESTADO DE SÃO PAULO

Ricardo Galeas Pereira

PORTARIA INTERNA Nº 9.079, DE 27 DE JANEIRO DE 2012.
João Antônio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso

Secretário de Administração

de suas atribuições legais, e com fundamento na alínea “b”, §4º do art. 1º da Lei nº

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

4.986, de 10 de novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, o contrato

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

BEIRO, chefe de serviço, pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar de 02 de fevereiro
de 2012.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 27 de janeiro de 2012.
Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA GESTÃO 2012/2013
PRESIDENTE:

Adilson Lima da Silva

VICE-PRESIDENTE:

José Carlos Santos Pinto

Rodolfo Brockhof

1º SECRETÁRIO:

Lilian Patricia Oliveira Zanca

Secretário de Assuntos Jurídicos

2º SECRETÁRIO:

Franceline Aparecida Prolungati de Oliveira

1º TESOUREIRO:

José Maurilio Lemes da Silva

2º TESOUREIRO:

Rita de Cassia dos Santos

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de janeiro
de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

PORTARIA INTERNA Nº. 9.080, DE 27 DE JANEIRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

suas atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 30 (trinta) dias, contados a

ESTADO DE SÃO PAULO

partir de 30 de janeiro de 2012, nos termos do Memorando nº. 86/12 – DRH/Serviço

PORTARIA GERAL Nº 3.796, DE 31 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 CAMILA BISSOLI DO AMARAL, Assessora Técnica Legislativo, para substituir Ana Paula Pedersoli, Chefe de Assuntos
Jurídicos, durante o período em que a mesma encontrar-se em gozo de férias, de
30 de janeiro a 18 de fevereiro de 2012.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30
de janeiro de 2012.
Pindamonhangaba, 31 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 31 de janeiro
de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/ Processo Interno nº 3.201/2012

de Procedimentos Disciplinares, o prazo para conclusão do Processo de Sindicância
nº 036/2011, comissão constituída pela Portaria Interna nº. 9.049, de 06 de dezembro
de 2011.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 27 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 27 de janeiro
de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DOUGLAS AUGUSTO DA SILVA, de nacionalidade brasileira,
profissão padeiro, estado civil solteiro, de 21 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 16 de fevereiro de 1990, residente e domiciliado Rua Irene de Oliveira nº
213, bairro das Campinas, nesta cidade, filho de JOÃO BOSCO DA
SILVA e CLAUDINEIA APARECIDA PINTO DA SILVA.
MICHELE ROBERTA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira,
profissão empregada doméstica, estado civil solteira, de 20 anos
de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no
dia 19 de julho de 1991, residente e domiciliada Rua Fornovo Di
Taro nº 262, bairro das Campinas, nesta cidade, filha de PAULO
ROBERTO DOS SANTOS e RENATA DOS SANTOS. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se
alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 1 de fevereiro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
FABIO CARLOS COUTINHO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão metalúrgico, estado civil solteiro, de 28 anos de
idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia
27 de janeiro de 1984, residente e domiciliado Rua João Fabiano
nº 65, Santana, nesta cidade, filho de CARLOS ROBERTO DA
SILVA e ONILDA MARIA COUTINHO DA SILVA.
VANESSA HELENA PAULO, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de escritório, estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 12 de novembro de 1985, residente e domiciliada Rua Dona Catarina nº
308, Santana, nesta cidade, filha de BENEDITO OSVALDO DE
PAULO e MARIA HELENA CORRÊA PAULO. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 2 de fevereiro de 2012.

de 2012.

de trabalho da servidora municipal, concursada, Sra. JOSELAINE CRISTINA RI-

João Antonio Salgado Ribeiro

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DAVID PEREIRA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão sushimen, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 30 de abril de
1987, residente e domiciliado na Rua Eduardo Silva Neto, nº 296,
Jardim Mariana, nesta cidade, filho de FRANCISCO DIAS GONÇALVES e GENI PEREIRA GONÇALVES.
ALEXANDA BELARMINO LIMA AMORIM, de nacionalidade
brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 35 anos de idade,
nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 26 de
dezembro de 1976, residente e domiciliada na Rua Eduardo Silva
Neto, nº 296, Jardim Mariana, nesta cidade, filha de HERCULIS
OLIVEIRA LIMA AMORIM e AVANI BELARMINO AMORIM. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da
Lei.
Pindamonhangaba, 26 de janeiro de 2012.

CMAS – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
CALENDÁRIO DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS – ANO 2012
As reuniões do Conselho Municipal do Idoso, durante o ano de 2012,
serão realizadas mensalmente conforme tabela abaixo:
• Dia da semana:
• Horário:
• Local:

CMI

“A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É IMPRENSCINDÍVEL PARA A EFETIVAÇÃO DO
CONTROLE SOCIAL”.
Hugo Netto Natrielli de Almeida
Presidente CMAS

LOCAL

MÊS
FEVEREIRO

DIAS
02

Auditório da Prefeitura

MARÇO

01

Lar Irmã Terezinha

ABRIL

12

Lar São Vicente de Paulo

MAIO

03

UAPP

JUNHO

14

CCI Vila Rica

JULHO

05

CCI Campinas

AGOSTO

02

Auditório da Prefeitura

SETEMBRO

13

CIMC – Moreira Cesar

OUTUBRO

04

CCI Vila Rica

NOVEMBRO

08

Lar São Vicente de Paulo

DEZEMBRO

06

CCI Campinas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

CONVOCAÇÃO 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do
CMAS Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem na
Reunião Ordinária do mês de fevereiro, a realizar - se:
Dia: 		
08/02/2012
Horário:
17h00 – 1ª chamada
17h30 – 2ª chamada
Local: CREAS
		
Centro de Referência Especializada em Assistência Social
		
(Rua Euclides de Figueiredo, nº. 92/94 – Alto do Cardoso).
PAUTA:
Leitura de Atas;
Informes;
Eleição dos conselheiros;
Encerramento.
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder
público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do email:
cmaspinda@gmail.com ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

quintas-feiras;
14h00min;
ITINERANTE.

PORTARIA GERAL N.º 3.778, DE 11 DE JANEIRO DE 2012.
ATO Nº 02, DE 30 DE JANEIRO DE 2012.
Prorroga o prazo dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito,
instituída pelo Ato n° 08, de 14/03/2011 e alterada pelo Ato n° 15,
de 27/06/2011 e Ato n° 25, de 20/09/2011.
VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, baixa o seguinte ATO:
Art. 1º – Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de
Inquérito, instituída pelo Ato n° 08, de 14/03/2011 e alterada pelo Ato n° 15, de
27/06/2011 e
pelo Ato n° 25, de 20/09/2011, para apurar supostas irregularidades nas baixas de
valores pagos
referentes ao IPTU, por mais 90 (noventa) dias, a partir do dia 30/01/2012.
Art. 2º – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 de janeiro de 2012.
Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900
- Pindamonhangaba - SP - http://www.camarapinda.sp.gov.br/

João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais, Resolve RETIFICAR a Portaria Geral nº 3.760, de 27 de
dezembro de 2011, que designou os Pregoeiros, nos itens seguintes que passam a
vigorar da seguinte forma:
ANDREZZA DE OLIVEIRA LÚCIO – Departamento de Licitações e Compras – Encarregada de Setor
EDINÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA MARCONDES DE SOUZA – Departamento de
Licitações e Compras - Assessor de Serviço Técnico
Permanecem inalterados os demais dispositivos da Portaria Geral nº 3.760, de 27
de dezembro de 2011.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 de janeiro de 2012.
João Antônio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 11 de janeiro
de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
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Classificados
CONFIRA AS VAGAS DO
PAT- POSTO DE ATENDIMENTO
AO TRABALHADOR
Pindamonhangaba - Moreira César

Ajustador mecanico
Aplicador de adesivos
Armador de construção civil
Cabeleireiro escovista
Caldeireiro
Carpinteiro
Corretor de imóveis
Cozinheiro industrial
Dedetizador
Eletricista de veiculos
Eletricista montador
Fonoaudiologa
Impressor de maquina plana (hamada)
Maçariqueiro
Manicure

Montador de estrutua Metalica
Motorista carreteiro
Nutricionista
Operador de guilhotina e dobradeira
Pintor
Pizzaiolo
Professor de espanhol
Psicólogo do trabalho representante Comercial
Serralheiro artístico
Supervisor de transporte
tecnico em segurança no trabalho
vendedor de serviços

Para cadastro acesse o site: maisemprego.
mte.gov.br ou comparecer ao PAT: av. Albuquerque
Lins, 138 - São Benedito, Pindamonhangaba ou av.
José Augusto Mesquita, 170 - Subprefeitura de Moreira César, segunda a sexta das 8 às 16h30 horas,
munido de carteira de trabalho, RG e CPF. As vagas
podem sofrer alteração ou encerramento até o final
do expediente.

SERVIÇOS
Aula de matemática.
Tel 3643-1250 ou
9124-5064
Aulas de português e
redação, para reforço escolar e concurso. Tel 9149-8184
Fazemos instalação
hidráulica quente. Tel
8213-3965
Fazemos Limpeza em
caixas d’água. Tel 82133965
Higienização: limpeza em prédios e residências. Tel 36412964, 3637-2543
Motorista particular.
Tel 3643-1250 ou
9124-5064
Precisa-se de representante comercial, c/ experiência em vendas,
condução própria. Interessado enviar C . Vitae
llindaflor1@gmail.com
Precisa-se de vendedor externo, venda
de impressos gráficos. Tel 3642-7392
Presto serviço de
passar roupa ou tomar conta de idoso.
Tel 9156-2427
Procuro emprego de
babá ou acompanhante de idosos , sou
auxiliar de enfermagem. Tel 3642-4777
Procuro emprego de
acompanhante
de
idosos. Tel 3648-4836
Procuro serviços como motorista para
viagens e excursões,
categoria “AD”.
Tel
8179-3539
Procuro trabalho de
acompanhante
de
idosos, passo roupas. Tel 9156-2427
Procura-se
serviços
como diarista; limpeza, passadeira, acompanhante de idosos,
boas referências Tel
9195-8696
DIVERSOS
Aluga-se projetor (Data-Show) e telão e produção de clipe de fotos.
Tel 3522-5171
Aluga-se, Brinquedos p/ festas e eventos.Tel
3648-1004
ou
9140-2592Banheira de hidromassagem, usada, R$
600. Tel 3648-8395
ou 9790-7954
Aparador com espelho de ferro, R$ 150;
conjunto de 4 panelas inox com tampa
de vidro, seminovos
R$ 50. Tel 36423740
Berço e um carrinho
de bebê, em ótimo
estado de conservação, R$ 350,00. Tel
3522-4589
Bicicleta infantil feminina, aro 20, vermelha, R$ 80. Tel
3527-9601
Balcão expositor, arquivo de aço, geladeiras, freezer, maq. lavar
louças, maq. de costura, televisor, ventiladores, aparelho de DVD.
Tel 8213-3965

Caiaque de fibra,
remo de alumínio,
colete salva vidas.
Tel 3643-1250 ou
9124-5064
Carrinho berço Love,
azul e cinza, seminovo, R$ 150. Tel 97576730 / 8153-9120 /
9700-1919 / 81539115
CPU Sempro 2400
COM, 512 Mb Ram,
200 Gb HD, monior
LG17” tela plana R$300, mesa R$ 80.
Tel 9176-4886
Computador completo, scaner, impressora, rack e cadeira. Tel
9775-6060 ou 92166688
Computador,
Processador AMD Phenom X4, placa mãe
Asus, 2 Gb memória, HD 500 Gb. Tel
9104-4537
Computador com impressora Multifuncional, em bom estado
de conservação Tel
8137-7896 / 92297965 ou 3522-1028
Doa-se Chinchilas. Tel
9104-0316
Escada Caracol. Tel
9115-9942
Geladeira
Prosdócimo 340 L, branca,
R$ 70. Tel 3527-9601
ou 9166-7189
Geladeira consul, R$
200. Tel 3522-4589
Guarda-roupa mogno, solteiro ; rack, R$
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas, R$
300. Tel 8814-6514
Jaqueta de Couro,
preto, feminino, tamanho M, R$ 50. Tel
3642-3740 / 97367019
Jogo de sofá 2 e 3 lugares, seminovo, R$
250. Tel 3523-3521
ou 9114-3560
Kimono para judô,
infantil (7-8 anos),
branco, R$ 40. Tel
9168-5212
Mesa de som Oneal,
com 8 canais, seminova; video cassete Hi-Fi
MTS Stereo 4 cabeça
Sharp. Tel 3642-2427
Playstation 2 Sony,
novo, 2 controles, cartão memória e na garantia. Tel 3645-3119
ou 9168-7195
Porta de aço de 3 x
3m, bom estado de
conservação, R$ 600.
Tel 9115-9942
Pônei, garanhão; égua
piquira.
Tel 91073057
Policorte 220v; motor
de gol 1.600; conjunto de oxiacetileno c/
carrinho. Tel 36434173 ou 8119-4264
Roçadeira, gasolina,
1HP, pouco tempo de
uso, R$ 500. Aceito
troca por um mais potente. Tel 3648-8395
ou 9790-7954
Teclado Mod PSR 510
Yamaha, efeito Ecohotronic Staner. Tel
3642-2427

TV Phillips, nova, R$
380; ventilador Arno,
novo, R$ 80; sofa 3 e
2 lugares, seminovo,
R$250. Tel 9114-3566
ou 3522-3521
Tv Philips, 21 polegadas, tela plana, seminova. Tel 9110-1180
Ventilador Arno, novo,
220v, R$ 80. Tel 35233521 ou 94114-3560
Várias embalagens
para cerveja; rádio
AM, FM, toca cd para
carro; rodas montadas, pneus 175x70
x13; macaco hidráulico; geladeira; estufa para salgados.
Tel 9708-5107
COMPRAM-SE
Vasilhames embalagens, morsa, moedor de cana, cortador de frios, fazemos
instalações hidráulica. Tel 8213-3965
TROCA-SE
Geladeira 160L, con-sul por uma bike
de aluminium tratar
3522-4589
VEÍCULOS
VENDEM-SE
Caminhão 608, ano
86, baú, pneus novos. Tel 8207-6468
ou 9627-0567
Celta 2003, preto,
abaixo da tabela. Tel
9104-8554
Chevette, 87. Tel 36425192 ou 9170-6142
Corsa Sedan 2008,
Classic
Life , R$
1.000 abaixo da tabela, único dono.
Tel: 3648-8238
Eco Sport XLS 2006,
completa, único dono,
R$1.000 abaixo da tabela. Tel 3648-8238
ou 9163-1205
Fiat 147, ano 82, verde,
doc ok, R$ 3.000 à vista.
Tel 3522-1110 ou 91667189
Fiorino, 2001, pneus
novos. Tel 8207-6468
ou 9627-0567
Fusca 79, 1300, R$
3.000. Tel 3643-4173
ou 8119-4264
Fusca 79, vermelho,
R$ 4.700. aceito troca por maior valor. Tel
3648-8395 / 97907954
Gol, 96, trava elétrica, alerme e som.
Tel 3642-1165
Gol CL 1.6, 92, prata. Tel 3642-4094
Honda Fit 2005 automático, segundo dono,
completo. Tel 91069234
Kombi, ano 2.010,
Tel. 9746-4352
Monza SL/E completo, 91, vinho, c/ kit
gás. Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, branco, único dono, R$
18.000. Tel 36483000 / 9191-6767
Peugeot 307, Feline
2003, abaixo da tabela. Tel 9781-0235
Perua Kombi, 97,
bege. Tel 9768-5533
Pichup Mazda, diesel , cabine dupla, 95,
vermelha, R$ 18.400.
Aceito troca por menor
valor. Tel 3648-8395 /
9790-7954
Puma conversível, ano
76. Tel 9115-9942
Renault Clio 2003/
2004, prata, 4 portas, 2
airbag, por R$ 13.900.
Tel 3642-8311

Renault Clio Hatch,
4ª geração, vid. trava elét., fim, cd-mp3,
calefação, abaixo da
tabela ou troco por veículo chevrolet (maior
valor). Tel 977-11544
Renault Sandero Expression, 1.0, 16v,
Hiflex, 2009/2010,
prata, 19.000Km, tabela. Tel 8204-8088
Scort Hobby 1.0, 94,
prata. Tel 9110-1180
Siena ELX 1.0, 16V,
2001, trav vidr elétr.,
dir hidr, R$ 13.800.
Tel 9137-3792
Siena, 2005, vidros
elétricos, dir hidr,
alarme, tabela. Tel
9179-0817
Vectra GLS 99/99,
verde, completo. Tel
8202-0035
TROCA-SE
Apollo 1.8, motor AP,
92, por Uno 98/99,
valor de R$ 8.000.
Tel 3645-8776
MOTOS
Honda Biz, 2012, preta, 1000Km, alarme,
completa. Tel 91730682 ou 9709-1715
Twister
2008, R$
7.000. Tel 9147-4721
ou 3641-1172
Yamara XTZ 250
Lander, preta, 2010,
8000km, tabela. Tel
9108-8487
YBR ED 2007/08,
completa, vermelha,
R$ 3.000 ou troca-se. Tel 9226-9424
IMÓVEIS
VENDEM-SE
CASAS
Alto do tabaú, 2
dorm, close, e dem,
dep, gar, quint, rua
Gal Júlio Salgado,
790. Tel 3642-2951
Avenida Abel C. Guimarães,
apart.
2
dorm, sala 2 ambientes, banh social. Tel
9775-8200
Bela Vista, 2 dorm,
e dem. dep, 300m²,
R$ 128 mil. Tel
9707-1591
Boa Vista, sobrado,
a/c 209m², 4 dorm,
na rua José Alves Paloma, 67. Tel 81124379 ou 3642-4379
Bosque, 2 casas independentes, R$ 130.000,
Tel (13) 9115-8107
Campo Alegre, 2 dorm.,
e dem. dep., garagem
coberta ou troco por
terreno, aceito financiamento. Tel 3643-1770
ou 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm,
1 suite, edícula, R$
250.000. Tel 88397465 / 8803-4573
Campo Belo, apartamentos, novo, 2
dorm, sendo 1 suite, dem dep, gar, R$
170 mil. Tel 36423740 ou 9736-7019
Crispim, 240 m², 2
quartos,dem
dep,
gar, lav e 1 quarto e
banh nos fundos.Tel
3642-2470
Jardim Aurora, sobrado 3 dorm., sala 2
amb,dem. dep., pav.
sup.:suíte e mezanino, escada em granito.Tel 3642-1124 ou
9772-5171
Jardim Aurora, apartamento, 2 dorm,
e dem. dep. gar e
quintal, R$ 90.000.
Tel 3643-1783

Jardim Aurora divisa
com o Campo Belo,
nova, 2 dorm. (1 suíte),
dem. dep., gar, Aceita
financiamento. Tel 36431770 ou 9123-4503
Jardim Rezende, sobrado, 93m², novo, 2
dorm, e dem dep, 2
banh, gar, R$ 95.000.
Tel 3648-5776 ou
9127-5485
Jardim Regina, casa
antiga, na rua 12.
Tel 3637-6210 ou
9729-8882
Maricá, 2 dorm, dem.
dep, R$ 140 mil. Tel
9156-4167
Moreira César, CDHU
Ipê II, 1 dorm, dem
dep, gar, R$ 38.000.
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU
Ipê II, 3 dorm, dem
dep, gar, quitada. Tel
9173-0682 / 97091715
Morumbi, 3 dorm,
sendo 1 suite, dem
dep, churrasquerira,
R$ 190 mil. Tel 36434242 ou 9782-2122
Parque das Palmeiras, 3 dorm, sendo 1
suite, dem dep, jardim de inverno, coz
americana, gar
2
carros, quintal e cerca elétrica, A/T 200
m² - A/C 100m². Tel
9107-4318
Parque das Palmeiras,
inacabada, R$ 75.000.
Tel 3642-3027
Pq. São Domingos, sobrado, 3 dorm e dem
dep, 4 banh, ár/ser,
quartinho no fundo
e gar, rua Cap Vitório
Basso, R$ 250.000.
Tel 3522-4589
Próximo à praça são Benedito, (rua dos Bentos)
3 dorm, e dem. dep, R$
110 mil ou troca-se. Tel
3643-4242
Próximo ao Pão de
Açúcar, Ed. Juliana,
apartamento (72 m²)
2 quartos, sala, coz,
ban, uma vaga, c/
móveis plan Italinea,
R$ 135.000, condomínio R$ 75,00. Tel
9184-7669
Real Ville, vende-se ou aluga-se, 3
dorm.,2 suites, com
hidromassagem,pla-car solar, banheiro
social, lavabo, sala
de estar, sala de TV,
cozinha, despensa,
área de lazer, 2 sacadas, varanda, quntal,
canil, garagem coberta para 2 carros.
Tel 3642-3740
Santana, 3 dorm, e
dem. dep, R$ 165
mil. Tel 3643-4242
Taubaté,
sobrado,
2 suítes + 2 dorm.
e dem dep., A/T
290m² e A/C 208m².
Aceita imovel como
parte do pagnto. Tel
8146-4313 ou 81167386
Ubatuba, Perequê-Açu, 3 dorm, e dem
dep, R$ 100.000.
Tel 3642-2368 ou
9123-2650
Ubatuba, próxima da

praia. Tel 9768-5533
Ubatuba, Chalé de
30m², a/c 1200m²,
R$40.000. Tel 97685533
Vila São Benedito, 2
casas construídas no
mesmo terreno, toda
de laje piso frio, área
de serviço e garagem,
bem localizadas, totalmente independentes, inclusive água e
luz. Preço de ocasião.
Cel. 9154-0918
Village do sol, nova,
sl estar, sl jantar, cozinha, lavabo, 2 quartos + 1 suite, amplo
quintal, espaço gour-met e gar 2 carros.
condominio
fechado, total segurança,
140m², esquina, Tel
9106-9234
ALUGAM-SE
Quarto, vaga para moças, localização central, Tel 3642-5469 ou
3645-2754
Ubatuba, temporada,
casa nova, mobiliada, a 100 metros da
praia, reservas com
a n t e c e d ê n c i a . Te l .
3642-3740 ou 97367019
COMERCIAL
Galpão, Moreira César, 240m², ideal para
supermercado, igreja ou loja. Tel 97466193/ 7813-5344 ID:
96*2898
Mercadinho, Centro,
mobiliada , para temporada, final de semana ou diária. Tel 36427050 ou 9610-9380
Padaria e confeitaria, ótima localização, com moradia.
Tel 9141-1700
Prédio com 3 pontos
comerciais, centro,
vendo. Tel
78135344 ID: 96*2898
Ponto
comercial,
Av. dos Lírios, 86 Vale das Acácias. Tel
9763-4314
Ponto Passa-se, cen-tro de Pinda, aluguel R$ 700,00. Tel
3642-4522
Salas comerciais perto do Bosque. Tel
9765-9995
CHÁCARA
VENDEM-SE
B o n s u c e s s o,
3.200m², água, luz,
asfalto, R$ 110.000,
Tel 9114-0847
Piracuama, 2500m²,
com casa, piscina e e
demais benfeitoria,
R$ 220 mil. Aceita-se troca com imóvel
de menos valor. Tel
3642-3027
Goiabal, 11 alqueires,
escritura, pomar, R$
140.000, Tel 91140847
Lagoinha, 11 alqueires, c/ 3 casas R$
250.000 ou troco c/
casa no centro. Tel
9719-9362
Lagoinha, sítio c/ casas, 7 alqueires, 7 km
da cidade R$190.000
Tel 3645-5896
Mandu, estrada do

Trabiju, fins de semanas, aniver e casamento, galpão p/
jogos, quiósque c/
churr, banh, piscinas. Tel 9620-8641.
Mandu, para eventos, com piscina,
churrasqueira, cozinha, fogão a lenha.
Tel 8137-7006
Moreira César, com
1000m², pomar, casa
grande, R$ 135 mil.
Tratar no local rua
Piratingui, 68
com
Dona Elvira
TERRENOS
Na cidade de Cunha,
24.000m² c/ mata, R$
36 mil à vista. TEl 36372974 ou 7811-7015
Carangola,
250m².
Tel 9115-9942
Centro, 450m², pronto para construir. Tel
3643-4242
IpêII, com escritura.
Tel 3637-1494 ou
9173-0682
Jard. Bela Vista, 300m²,
próximo à Fac. Anhanguera. Tel 3642-3027
Jardim
Mariana,
125m². Tel 3642-7161
Jardim Mariana, 250m²,
R$ 70.000. Tel 35224684
Laerte Assumpção,
265m², R$ 35.000
(à vista). Tel 36372974
Mandu, 22.000m².
Tel 3642-3027
Mombaça, meio lote,
infraestrutura completa, parcialmente mu-

rado. Tel 3642-5639
Parque das Palmeiras, 200 m², lote 35
quadra 3, R$ 50 mil.
Aceito negociação.
Tel 9106-9234
Parq. das Palmeiras,
200m², R$ 40.000.
Tel 3645-7280
Parque das Palmeiras,
quitado, R$ 50.000.

Tel 3642-3027
Real Ville, 460m²,
bem localizado. Tel
9746-6193/ 78135344 ID: 96*2898
Res. Mantiqueira, 2
terrenos
murados
(c/ 11x24mt cada),
aceito troca em imóvel. Tel 8173-9989
Residencial
Lessa
c/ 700m². Tel 36423027
Res. Village do Sol
(cond. fechado em
Pinda), plano, 271,08
m² , R$ 72.000 + 16
parcelas R$ 620. Tel
9117-0763
Santa Cecília, 25
x 50 m, 150 mil.
Tel 8839-7465 ou
8803-4573
Shangri-lá, para chácara de 1.000 m²,
alto e plano.
Tel
9612-9746
Shangri-lá , 2 terrenos de 500m², a
5 minutos do viaduto das Campina.
Tel 8165-5500
Vila Suiça, 250m²,
murado, R$ 70.000.
Tel 9798-0178 /
9799-4973
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Secretaria de Governo promove
reunião no Parque do Trabiju
Maria Fernanda Munhoz

Bruna Pires

A equipe da Secretaria de
Governo e Integração da Prefeitura de Pindamonhangaba participou de uma reunião
realizada nessa quarta-feira
(1º/2), pela manhã, no Parque do Trabiju.
O objetivo da reunião foi
de discutir ações dos departamentos da Secretaria, além
de estimular a motivação e
promover a integração entre
os servidores desta área.
“A reunião foi para avaliar e acompanhar alguns objetivos da Secretaria e promover a integração entre as
pessoas que fazem parte dela
para que, desta forma, possamos ser ferramentas melhores para ajudar e melhorar o
atendimento da população”,
disse o secretário de Governo, engenheiro Arthur Ferreira dos Santos.
Além da reunião, a gerente do Parque Natural Municipal do Trabiju, Célia Simões,
contou aos presentes sobre
os projetos a serem feitos
no parque e falou um pouco
sobre a unidade de conservação. “O encontro foi importante para apresentar o
andamento das ações já implantadas no Parque, o andamento da contratação do
plano de manejo, os servi-

Equipe da Secretaria de Governo e Integração participam de reunião no Parque Ecológico do Trabiju

ços executados pelos guardas municipais, as melhorias
já feitas no Parque e os convênios e parcerias para esse
ano”, explicou.
“Fiquei muito satisfeita

com a reunião, que possibilitou essa integração de todos
os funcionários e conhecer
um pouco sobre o trabalho de
cada um, e isso foi bom, principalmente, para os guardas

ambientais municipais e o
chefe da segurança, que iniciaram suas atividades no dia
3 de janeiro”, contou Célia.
Outras reuniões foram
pautadas neste encontro,

que devem ser realizadas
uma em cada departamento
da Secretaria. “Essa reunião
proporcionou a ideia de integração. Desta forma podemos saber o que acontece

na Secretaria num todo e assim nossas ações ficam sincronizadas. Esta é uma iniciativa que deveria ser feita
em toda a Prefeitura”, afirmou o encarregado do setor de áreas verdes, Rafael
Ribeiro, que participou da
reunião.
O encontro teve a presença dos departamentos de
Meio Ambiente, de Comunicação, de Governo, do Gabinete da Secretaria de Governo, da Coordenadoria de
Eventos, da Fundação Dr.
João Romeiro, Jornal Tribuna do Norte e Parque Municipal do Trabiju.
Parque Municipal
do Trabiju
O Trabiju é uma unidade
de conservação do município, chamado de Parque Natural Municipal do Trabiju.
Possui 603,9 hectares e possui uma biodiversidade muito rica. Na flora, destacam-se
espécies como o palmito jussara, que está em extinção,
e uma das principais metas
é de conservar essa espécie.
Fora isso tem o jatobá, o angico e inúmeras plantas frutíferas. Na parte da fauna, é
possível encontrar no parque
esquilos, sapo dourado, gambás, maritacas, macacos muriqui e bugio.

Pinda participa de pesquisa sobre álcool e outras drogas
O Coalizão Comunitária
Antidrogas de Pindamonhangaba realizou, entre os dias
13 e 17 de outubro de 2011,
uma pesquisa com 136 esta-

belecimentos comerciais da
cidade, nas vésperas de entrada da lei nº 14.592, de 19
de outubro de 2011, que proíbe vender, ofertar, fornecer,

entregar e permitir o consumo de bebidas alcoólicas aos
menores de 18 anos.
A pesquisa foi realizada a
convite do professor dr. Ro-

naldo Laranjeira, da Escola Paulista de Medicina, da
Unifesp - Universidade Federal de São Paulo, membro
da Uniad - Universidade de

Pesquisa de Álcool e Drogas, e o Inpad - Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do
Álcool e outras Drogas, que

orientou a ação na cidade.
Para realizar a pesquisa, foram a campo 15 adultos e nove
adolescentes de 12 a 17 anos,
recrutados pelo Comitê Juventude do Coalizão Comunitária
Antidrogas de Pindamonhangaba, todos com autorização
de seus respectivos pais. Os
adolescentes receberam treinamento prévio, com ênfase de
caráter preventivo em relação
ao consumo precoce de bebidas alcoólicas, sendo orientados a não mentirem suas idades quando questionados e a
dizerem que a bebida era para
consumo próprio.
Como resultado, os adolescentes conseguiram comprar bebidas alcoólicas em
56% dos 136 estabelecimentos pesquisados, distribuídos
nas cinco regiões administrativas de Pindamonhangaba.
Para efeitos de comparação, a mesma ação foi realizada na cidade de Paulínia,
onde os adolescentes conseguiram comprar bebidas em
85,2% dos estabelecimentos,
e em Diadema, onde conseguiram comprar bebidas em
82,4% dos locais abordados.
De acordo com os técnicos
do Inpad, apesar do número
de Pindamonhangaba ainda
ser alto, essas diferenças são
estatisticamente expressivas,
o que pode refletir num trabalho de prevenção prévia realizado em Pinda pelo Coalizão e outros setores, como o
Conselho Tutelar, envolvendo a venda de bebidas alcoólicas para menores, campanha
do Coalizão na comunidade
há cerca de 3 anos.
Importante destacar que
essa pesquisa foi aprovada
pela Comissão de Ética da
Unifesp e EPM, e encontrase a disposição no portal Coalizão Brasil: www.coalizaobrasil.com.br/blog.
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Copa Princesa do Norte de Xadrez
recebe equipes de todo o Estado
A I Copa Princesa do
Norte de Xadrez por Equipes
começou no último domingo
(29), no Lions Clube Pindamonhangaba.
O torneio superou as expectativas e contou com
a presença de 30 equipes,
constituídas por três jogadores cada. Ao todo, o torneio
recebeu 90 inscritos.
A competição foi disputada no sistema suíço, em seis
rodadas, e premiou quatro
categorias: Absoluto, Feminino, Sub 18 e Sub 14.
Equipes das cidades de
São Paulo, São José dos
Campos,
Guaratinguetá,
Taubaté e Caçapava também
prestigiaram o torneio. A organização do evento foi dos
irmãos Davi e Denise Leal,
com a enxadrista Juliane
Dias, do Clube de Xadrez
de Pinda, e Érick Ramos, da
Associação Valeparaibana de

Xadrez.
A Prefeitura de Pindamonhangaba foi representada
pela Secretaria da Juventude,
Esporte e Lazer. A parceria
para a realização do evento
também contou com o Lions
Clube Pinda, que cedeu o espaço físico para a realização
do evento.
De acordo com David
Domingos, coordenador técnico do Xadrez de Pinda, a
modalidade é algo que cresce constantemente na cidade. “Temos uma equipe boa.
Com esta Copa, acredito que
o Xadrez vai ganhar mais
força aqui”, comentou.
Interessados em participar das aulas de Xadrez devem ligar no 3643-1710 ou
mandar um e-mail para clubexadrez.pinda@gmail.com
e saber mais das informações
para praticar o Xadrez em
Pinda.
Divulgação

Atletas estão motivados para a estreia em São Paulo

Divulgação

O torneio superou as expectativas e recebeu 90 inscritos. Equipes do Vale do Paraíba também participaram

Malha de Pinda inicia temporada
e estreia em São Paulo
Começa no sábado (4), a
temporada de jogos do time
da AE Água Preta/Secretaria
de Esportes. Pinda vai até São
Paulo, enfrentar a equipe do
Aramaça, no campo do Unidos da Mooca, pela Taça São
Paulo.
Esse será o primeiro jogo
oficial do ano do Água Preta/
Secretaria de Esportes, que
para essa temporada conta
com uma equipe muito for-

te. Em parceria com a Liga
Municipal de Malha, o time
foi formado com os melhores atletas da cidade. “Mantivemos a base, apenas dois
atletas da seleção campeã dos
Jogos Regionais saíram, em
compensação chegaram dois
atletas campeões paulista do
time da Assoef/Ferroviária
(Seleção da Liga): Sérgio Soares, e o atleta revelação Luis
Eduardo (escolinha), além

Atleta de
Pinda participa
da descida
da escadaria
de Santos
O piloto de Mountain Bike
Gabriel Santos de Oliveira,
20 anos, disputará, no sábado
(4), a prova de descida da escadaria de Santos, uma prova
que contará com a participação de atletas nacionais e internacionais.
Gabriel é atleta da modalidade downhill há 4 anos e tem
como títulos: 3° lugar no Pan
Americano Junior 2009, campeão da descida da escadaria
de Santos em 2009 e 2010.
A descida das escadas de
Santos é o maior evento de

downhill urbano do mundo e
conta com a presença dos melhores nomes nacionais e internacionais da modalidade.
O piloto Gabriel tem uma
grande chance de vencer a
competição e trazer o título
para cidade.
Na prova, ganha quem
descer 417 degraus das escadarias do Monte Serrat,
em Santos (SP), em menos
tempo. No sábado, os 10
melhores serão classificados para disputar o titulo no
Gabriel está confiante em trazer o título para cidade
domingo (5).

dos atletas Toni Francisco
e Wellington, ambos da AA
Ferroviária, e a única mulher
campeã paulista de seleção,
Walquiria Barros. Com certeza temos força para estar
entre os primeiros colocados
em todas as competições de
2012”, disse o presidente da
Liga e atleta da Seleção de
Pinda, Lucas Ouverney.
Confira o time completo
da Água Preta/Sejelp:

Lucas Ouverney, Sérgio
Soares, Carlos Barros (Bill),
Odair Ramalho, Toni Francisco, Dirceu Machado,
Paulo Vinícius (Cebola),
Adalmir dos Santos, Gabriel Moreira, Juan Ramirez, Bruno Guilherme,
Wellington de Melo, Walquiria Barros (Wal), Paulão
(árbitro), Renato dos Santos
(auxiliar técnico) e Antonio
Moreira (técnico).

Divulgação
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Atleta foi o destaque do Brasil na VI edição do Tour de San Luis

Magno chega à frente de Nibali na 5ª etapa da competição

Ciclista de Pinda ﬁca entre os melhores
do mundo no Tour de San Luis
Magno Prado Nazaret,
ciclista da equipe de Pindamonhangaba, conseguiu um
feito inédito para o Brasil no
Tour de San Luis de Ciclismo, que aconteceu na semana
passada, na Argentina.
O atleta, que é natural
de Dourados (MS), mas que
mora e compete pela equipe
de Pindamonhangaba, venceu
na prova de contrarrelógio o espanhol Alberto Contador, considerado um dos melhores e mais
completos ciclistas do mundo
na atualidade, dono de três títu-

los do Tour de France e de dois
do Giro da Itália, entre outros.
Magno fez o percurso de
19,5 km do contrarrelógio do
Tour em 23 minutos e 17 segundos, ﬁcando com o quinto
lugar na geral, enquanto que
Contador foi o sexto com 23
minutos e 34 segundos. Os
quatro primeiros colocados da
prova foram atletas de equipes
proﬁssionais da Europa.
Além deste excelente resultado, na quinta etapa da competição, Magno chegou à frente
de Vincenzo Nibali, outro atleta

Futsal Feminino:
Estadual Sub 20 terá três
representantes da região
LUIS CLÇAUDIO – PORTAL R3

A FPFS - Federação Paulista de Futebol de Salão divulgou no início desta semana alguns detalhes referentes
ao Estadual Feminino Sub 20.
A competição envolverá
onze times na briga pelo título e apresenta muitas mudanças em relação ao modelo de
disputa utilizado em 2011.
Três equipes representam
o Vale do Paraíba no torneio:
Pindamonhangaba, São José
dos Campos e Taubaté.
NOVO FORMATO
De acordo com o que foi
deﬁnido no Conselho Arbitral
realizado na semana passada,
as onze postulantes ao título
se enfrentam em turno e returno, ao longo de todo o ano,

que já foi campeão do Giro da
Itália e da Volta da Espanha, conhecido por ser um ótimo ‘escalador’ nas etapas de montanha.
Com um desempenho bom
e constante em todas as etapas,
Magno terminou a competição
em 7º lugar na classiﬁcação
geral, sendo o brasileiro mais
bem colocado na VI edição do
Tour de San Luis.
“O Magno mostrou que
nossos atletas podem ser
iguais ou até melhores que
outros grandes nomes do ciclismo mundial e isso nos

Futebol quarentão:
Estrela 100% na Copa
Chico Caxeiro

horas, no campo do CE “João
do Pulo”.
No ano passado, o sub 17
da cidade obteve a segunda
colocação no campeonato da
Associação Paulista. Agora teremos também o sub 19
de Pinda, para aumentar as
chances do título para o município. “Esta equipe será a
base para o sub 21 que disputará o Regional de Caçapava,
além da Associação Paulista.

Na manhã de domingo último (29), foram realizados jogos pela 2ª rodada da 1ª fase da Copa Regional
de Futebol Amador. Conﬁra a classiﬁcação nas duas
categorias que são disputadas:
VETERANOS - CINQUENTÃO

Grupo A: 1º- Atlético Tremembé (6 pontos), 2º- Fluminense (4), 3ºJuventus (4), 4º- Maricá (2), 5º- América (1) e 6º- Aﬁzp (1).
Grupo B: 1º- Vila São Geraldo (3 pontos), 2º- Ramos (3), 3º- Amigos
de Guará (3), 4º- Independente (2), 5º- Areião (2) e 6º- Figueirense
(2).

PRÓXIMOS JOGOS - DOMINGO (5):
LUIS CLAUDIO – PORTAL R3

A goleada de domingo último (29), por 5 a 2, em cima
do Maricá, consolidou a campanha 100%, três vitórias em
três jogos realizados, e a liderança isolado do EC Estrela,
com 9 pontos ganhos, na 2ª
Copa Chico Caxeiro de Futebol de Veteranos-Quarentão.

Na segunda posição aparece o Corinthians com 7
pontos; em seguida, o São
Paulo, com 4; depois, o Santos, que soma 3 pontos, e,
sem pontuar, Aﬁzp e Maricá.
Neste domingo (5), às
9h30 jogam: Estrela x Corinthians, Santos x Maricá e São
Paulo x Aﬁzp

Pinda forma equipe sub 19 de
futebol pela primeira vez
O futebol de campo de
Pindamonhangaba
ganha
mais uma equipe com a formação do sub 19. Perto de
120 meninos da cidade estiveram no Centro Esportivo
“João do Pulo” no último
sábado (28 de janeiro), para
participar de um “peneirão”
(avaliação). No ﬁnal, apenas
22 jogadores se destacaram e
prosseguem para o último desaﬁo, neste sábado (4), às 14

Portal R3

Copa Regional de
Futebol Amador
Portal R3

avançando para as quartas
de final as oito melhores
equipes.
Os playoffs serão realizados sempre em dois jogos,
sendo que o índice técnico
deﬁnirá quem decide os confrontos jogando em casa.
EQUIPES DO
ESTADUAL
Além de jogarem entre si
ao longo da competição, Pindamonhangaba, São José dos
Campos e Taubaté enfrentam
Estrela de Guarulhos, Indaiatuba, Jaguaré/Palmeiras, Primeiro de Maio/Santo André,
São Bernardo/Chase Futsal,
São Caetano Futsal, Santa
Bárbara e Tradição Futsal/
Araraquara.

deixa muito conﬁante para
os próximos desaﬁos”, disse
Benedito Tadeu, técnico da
equipe de Pindamonhangaba.
“O resultado do Magno estava dentro do esperado. Basta
olharmos para os primeiros
para vermos que são ciclistas
de grandes equipes e com uma
bagagem muito grande no ciclismo europeu, considerado o
melhor do mundo, e ﬁcar entre
estes 10 primeiros é um privilégio de poucos, que agora o
Magno tem em seu currículo”,
ﬁnalizou o técnico.

Queremos garotos só da cidade para trabalhar”, disse Agnaldo José Noronha (Guina),
treinador das equipes.
Na última avaliação, que
acontece neste sábado (4),
os 22 jogadores serão divididos em dois times. Cada time
jogará com a equipe sub 18.
“Vamos analisar como eles se
comportam em jogo. A partir
daí, vamos escolher os atletas
para compor a nossa equipe

sub 19”, explicou Guina.
A comissão técnica das
equipes sub 17, 18 e 19 de
Pinda é formada por: Agnaldo José Noronha, técnico; Gilson Salun Benjamin
(Pituca), preparador físico;
Benedito Moraes (Pinguim),
massagista, e Luiz Antonio
Franco, auxiliar técnico. Todos participarão na escolha
da primeira equipe sub 19 de
Pindamonhangaba.

Atlético x Juventus, América x Fluminense, Maricá x Aﬁzp, Amigos
de Guará x Vila São Geraldo, Areião x Figueirense e Independente
x Ramos.

AMADOR

Grupo A: 1º- Vila São José (6 pontos), 2º- Força Jovem (5), 3º- Araretama (4), 4º- Grêmio Tipês(3), 5º- Santa Luzia (0) e 6º- Parque
São Luiz (0).
Grupo B: 1º- Floresta (6 pontos), 2º- Bandeirante (6), 3º- Vila São
Geraldo (3), 4º- Bela Vista (2), 5º- Atlético Rosário (1) e 6º- Independente (0).

PRÓXIMOS JOGOS – DOMINGO (5):

Força Jovem x Grêmio Tipês; Parque São Luiz x Santa Luzia; Vila
São José x Araretama; Floresta x Vila São Geraldo; Bandeirante x
Atlético Rosário e Bela Vista x Independente.
Obs: Classiﬁcam-se os quatro primeiros de cada grupo.

