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Prefeitura faz novas orientações sobre alvarás
Akin/Agoravale

As duas reuniões promovidas pela Prefeitura,
na quinta-feira (9), sobre
regularização de alvarás,
contaram com a presença
de dezenas de pessoas de
diversos segmentos.
Durante os encontros,
a Prefeitura explicou os
procedimentos para regularização dos alvarás
e esclareceu dúvidas dos
participantes, que pude-

ram debater amplamente
a questão.O objetivo inicial
foi cumprido: que era o de
reunir um grande número
de pessoas de várias áreas para orientar sobre a
necessidade de regularização de alvarás, pois, sem o
documento, os estabelecimentos terão que ser multados e fechados após o dia
29 de fevereiro.
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Operário trabalha na fase final da sinalização do viaduto das Campinas, que será inaugurado com missa

Reunião contou com ótima presença de público

Viaduto das Campinas será inaugurado no domingo
A Prefeitura de Pindamonhangaba vai inaugurar o
viaduto de acesso aos bairros das Campinas, Shangri-lá, Solo Rico e Goiabal no

Dr. Jair Roma
quer serviços
da NET no
‘Cidade Nova’

domingo (12), às 8 horas.
O evento começa com uma
missa celebrada pelo padre
Samuel no local, conforme
prometido pelo religioso

aos moradores.
A construção do viaduto
de acesso aos bairros era
um antigo sonho da população e que começou a ser

realizado em 2005 – quando a Prefeitura estudou a
melhor forma de resolver a
questão.
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Troca de pulseiras para o Carnaval
começa na terça-feira
Na terça-feira (14), começa, na Praça Monsenhor
Marcondes a troca de pulseiras para o carnaval. Cada
quilo de alimento vale uma pulseira, que garante um
dos 3 mil lugares diários nas arquibancadas.

Pré-carnaval de Moreira terá Neguinho da Beija-Flor
Akin/Agoravale

As obras de montagem
da Avenida do Samba estão bastante adiantadas, e
os foliões de Pinda já estão esquentando os motores para o Carnaval 2012,
que no domingo (12), começa a todo vapor com a
presença de Neguinho da
Beija-Flor animando o Pré-carnaval de Moreira César.
Uma grande programação
foi preparada para todos os
gostos.
Página 11

Com o objetivo de
atender aos anseios dos
munícipes, o vereador
Dr. Jair Roma (PPS) encaminhou ao Executivo
um requerimento pedindo informações quanto a
implantação dos serviços
da NET no bairro Cidade
Nova.

Informativo Legislativo

CMDCA
convoca
aprovados
para teste
psicotécnico
Página 6

Último fim
de semana
com piscinas
abertas para
a população
Arquibancadas e demais estruturas transformam a avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso na Avenida do Samba
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Segundo trecho da Lessa/Araretama está na fase final
Akin/Agoravale

Obras, que praticamente duplicarão o acesso a Pinda pela estrada velha de Taubaté, estão bem adiantadas

O segundo trecho da
obra da estrada que ligará
os bairros Socorro/Lessa/
Araretama já está em fase
final. O trecho da região do
Real Ville até a rotatória do
Araretama/Cidade Jardim,
será finalizado dentro de 30
dias. “Este é um trecho longo e, com esta obra, vamos
conseguir evitar acidentes
e facilitar o trânsito”, ressalta o Secretário de Obras e
Serviços, Ricardo Amadei.
O terceiro trecho será

da região do Fórum até
o novo acesso à avenida
Francisco Lessa Junior,
concluindo assim a última etapa. A previsão da
entrega das obras é de
120 dias.
“Devido aos períodos de chuva, foi preciso
prorrogar o prazo, mas
agora, com a estiagem,
nós esperamos entregar
a obra dentro do prazo
estipulado”, explica Ricardo Amadei.
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EDITORIAL
Internet segura?
Para quem tem mais de trinta anos, a internet é algo
sensacional.
Difícil de ser decifrada no início: “aﬁnal, onde estão
essas informações?”, “como esse negócio pode funcionar?”... passou a ser ferramenta inseparável e indispensável no trabalho, aos poucos, ganhou espaço na vida
social e agora é imprescindível até mesmo no lazer. Ou
você se hospedaria em um hotel sem a famosa plaquinha “espaço Wi Fi”. Ou seja, aqui tem internet!
No começo era ferramenta, agora é brinquedo.
Acessório, que em pouco tempo estará disponível em
todos os aparelhos de televisão, a exemplo do que já
aconteceu com os celulares.
A princípio sob o controle de uns poucos entendidos,
agora virou domínio público. A internet ﬁcou fácil. Tá certo que para alguns ainda é difícil entender. Mas são poucos os que ainda não se renderam ao computador.
E se as mentes de 60, 70, 80 anos, fabricadas e
treinadas para outros tipos de raciocínio assimilam os
novos conhecimentos e gostam, imagine as novas gerações... Elas já nascem sabendo lidar com a tecnologia, e
as inovações são facilmente assimiladas. Quem não tem
um neto, um sobrinho, um ﬁlho, ou mesmo um irmãozinho
que dá show no computador e acaba ensinando o resto
da família a usar as parafernálias tecnológicas, que dia a
dia vão invadindo as casas e as vidas das pessoas?
Com a chegada das chamadas redes sociais, tipo
Facebook e o já ‘falecido’ Orkut, a internet passou a
ser também ambiente para relacionamentos. E é aí que
mora o perigo!
Se os cuidados para evitar vírus, que roubam dados como contas bancárias e número de documentos,
já era uma preocupação, agora o usuário tem que se
preocupar com quem as pessoas de sua família estão
se relacionando na rede.
Tem gente tirando proveito de inocentes de todas as
idades. Existem os mais diversos tipos de golpes e também os “nojentos” dos pedóﬁlos. Mas pessoas carentes
têm sido vítimas fáceis de espertalhões. E assaltantes
têm feito a festa com as notícias mandadas de viagens
mais demoradas. Tipo: “eu em Nova York”... e o ladrão
lá em casa agradecendo.
O dia da “Internet Segura” é o tema do Segundo Caderno da edição de hoje da Tribuna do Norte e traz dicas
importantes sobre como as famílias podem se prevenir
e manter em segurança, principalmente, as crianças.
Detalhe: é no Brasil que elas começam a usar a rede internacional de computadores mais cedo. Muitas vezes
sem qualquer ﬁscalização de papais e mamães.
Na adolescência, de longe, são nzos jogos virtuais,
onde se joga e se comunica ao mesmo tempo com
uma infinidade de outros jovens espalhados por
todo o mundo, que mora a maior preocupação dos
pais. São horas e horas de luta, na tela e fora da
tela: “fulano, desliga esse negócio e vem pra mesa,
vai dormir, vai estudar...”
Como tudo na família, e na vida em geral, é conversando que se educa. É participando que se ganha a conﬁança
e a moral necessária para colocar ordem nas coisas.
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Criação: Professor Souza Leite -

Geografando
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O mar subiu...
Em recente estudo feito
por cientistas da Universidade
do Colorado e publicado pela
revista “Nature”, constatou-se
que em 8 anos (2003-2010)
as geleiras e as áreas cobertas por gelo na Terra perderam 536 bilhões de toneladas
a cada ano, contribuindo para
uma elevação média do mar
em 12 milímetros.
Para se ter uma ideia, o
volume de gelo derretido por
ano corresponde a quase
o dobro da quantidade de
água do rio Amazonas e a
aproximadamente 0,002%
de toda superfície de gelo

estimada em nosso planeta.
Apesar da elevação média
do mar ter sido pequena (12
mm) é importante ressaltar
que algumas áreas são mais
afetadas que outras, como
por exemplo, a costa brasileira onde existem pontos
em que o aquecimento da
água provoca sua dilatação,
fazendo com que ocupe um
volume maior.
Portanto, já passou da hora
de agirmos em busca de uma
solução para o aquecimento
global porque pode ser que
num futuro não muito distante
várias cidades desaparecam.
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Pressare
¨Movemo-nos muito rapidamente de um ponto onde
nada se faz para outro onde
não há nada que fazer, e chamamos a isto a pressa febril
da vida moderna. Não é a
febre da pressa, mas sim a
pressa da febre. A vida moderna é um lazer agitado,
uma fuga ao movimento ordenado por meio da agitação.
(Fernando Pessoa, in ‘Heróstato’ )¨.
Todos os dias corremos,
argumentamos, apresentamos pontos de vista, em um
constante ir e vir, há sempre
algo por fazer. Temos urgência para tudo, aliás, para
tudo mesmo! É a geração
Fast-Food (comida rápida). A
coisa anda tão esquisita que
enquanto dirigimos, falamos
ao mesmo tempo no celular,
o que, aliás, é extremamente
perigoso. Se estamos em um
restaurante, precisamos ler

o jornal ou consultar o notebook enquanto aguardamos
o prato. O desejo de “ganhar
tempo” é tão doentio que hoje
em dia, nos EUA, já existem
missas fúnebres drive-thru
em que são prestadas as
condolências aos parentes
do morto de dentro do carro.
Em alguns países do
mundo observamos movimentos em direção contrária,
na Itália, surgiu o movimento Città Slow (cidade lenta),
que criou a regra de fechar o
centro da cidade ao trânsito
um dia por semana para incentivar os passeios a pé, de
bicicleta ou patins, e adotar
políticas estruturais para conservar as características das
cidades. No Brasil, alguns
restaurantes já aderiram ao
conceito de servir pratos tradicionais, feitos sem pressa,
com ingredientes de preferência orgânicos e naturais

da região, num ambiente que
estimula a conversa afável e
prolongada.
Não tenho pressa. Pressa de quê?/Não têm pressa
o sol e a lua: estão certos./
Ter pressa é crer que a gente
passa adiante das pernas,/
Ou que, dando um pulo, salta por cima da sombra./Não;
não sei ter pressa./Se estendo o braço, chego exatamente aonde o meu braço chega./
Nem um centímetro mais longe./Toco só onde toco, não
aonde penso./Só me posso
sentar aonde estou./E isto
faz rir como todas as verdades absolutamente verdadeiras,/Mas o que faz rir a valer
é que nós pensamos sempre
noutra coisa,/E vivemos vazios da nossa realidade./E
estamos sempre fora dela
porque estamos aqui. (Alberto Caeiro, in “Poemas Inconjuntos” Heterônimo de Fer-

nando Pessoa)
É preciso desacelerar, pisar no freio, aprender a curtir
momentos que não voltam
mais. Vamos deixar barato,
melhor, vamos deixar de graça, quando o vizinho estacionar muito perto de nosso
carro, ao invés de praguejar,
vamos entrar pela porta do
carona. É preciso viver a vida
sem pressa, mais devagar, a
maior benção que Deus nos
deu é o hoje!
Disse Jesus: “Não vos
inquieteis, pois, pelo dia de
amanhã; porque o dia de
amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu
mal”. Mateus 6:34.

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

Uma conquista do povo
O viaduto do bairro das
Campinas é uma conquista
muito importante para a população. Foi uma luta travada
não por uma só pessoa, mas
foi uma conquista que uniu
o povo neste ideal. Além do
prefeito João Ribeiro, o vereador Cal e os demais vereadores, deputado federal
Arnaldo Faria de Sá, o deputado estadual Padre Afonso, o padre Samuel, Josué,
Wallyson entre tantos outros.
Foi uma luta que começou
no bairro e foi ganhando forças até a conquista ﬁnal. O
bairro entrou para a história

de Pindamonhangaba como
um bairro que lutou até o ﬁm
e não se calou nos primeiros
obstáculos, porque o viaduto era uma necessidade de
extrema importância. Várias
pessoas morreram atravessando a rodovia, portanto,
mais importante que a valorização do bairro é a preservação da vida, a segurança que
teremos com este viaduto.
Não mais haverá necessidade de atravessar a Dutra com crianças indo para
a escola, trabalhadores indo
para o seu serviço, indo para
igrejas, farmácias etc. Ago-

ra usaremos o viaduto, e
não mais choraremos vidas
atropeladas na Dutra. Nosso
respeito e carinho aos familiares que perderam seus
entes queridos nessa rodovia. Ficam as lembranças e
saudade, mas renovamos
as forças para continuar melhorando o espaço onde vivemos. Com certeza, vale a
pena. Parabéns a todos dos
bairros Shangri-lá, Solo Rico,
Goiabal, Campinas, Cidade
Nova, Jardim Eloyna, Santa Cruz e demais bairros da
região. Temos o viaduto para
nossa maior segurança e ra-

pidez e precisamos avançar
mais, conquistando a alça
para acesso à via Dutra. São
várias indústrias, caminhoneiros etc., que precisam da
rodovia. Portanto, a alça também será um grande ganho
para todos. Este é o viaduto
do povo.
Quero registrar aqui o
meu muito obrigado a todos
que contribuíram e, principalmente, à população.

José Maria Rodrigues

Pinda se mobiliza para ajudar Minas Gerais
A Prefeitura de Pindamonhangaba, através do Fundo
Social de Solidariedade e a
Defesa Civil promoveu mais
uma ação em prol de mais
um município que passa por
problemas devido a desastres naturais. Dessa vez a
ajuda foi para a cidade de
Além Paraíba, em Minas Gerais, que ﬁcou destruída e dependendo da solidariedade
de outros municípios para se
reerguer e reestruturar, devido ao alto nível de chuvas
dos últimos meses.
Em uma semana, Pinda
conseguiu arrecadar 15 mil li-

tros de água, 3,5 mil peças de
roupas, 6 mil itens de produtos de limpeza, 50 fardos de
papel, e remédios. “A população de Pinda é mobilizada
quando precisamos arrecadar materiais para ajudar um
município ou uma instituição;
a população não tem medido
esforços, sempre se disponibiliza a ajudar. Eu agradeço
pelo esforço e ajuda, sem o
trabalho dos pindenses nossa disposição teria sido em
vão”, disse o coordenador
de campanha, Mário Augusto
Monteiro.
O prefeito de Além Para-

DATAS COMEMORATIVAS - FEVEREIRO
Dia 10 - Dia do Atleta Proﬁssional, Dia da Polícia Civil, Dia de Santa
Escolástica, Dia de São Guilherme de Maleval e Santa Silvana.
Dia 11 - Dia da Casa da Moeda, Dia de Nossa Senhora de Lourdes,
São Pascoal, São Lúcio e São Lázaro.
Dia 12 - Dia de São Julião,Dia de Santa Eulália de Barcelona, Santo
Etevaldo, Santo Antônio de Constantinopla, São Damião e Santa
Marina.
Dia 13 - Dia da Criação do IBGE, Dia Nacional do Ministério Público, Dia de Santa Verônica de Milão, Dia de Santa Maura, São
Benigno, Santa Ida, São Dácio e São Félix.
PREVISÃO DO TEMPO PARA PINDAMONHANGABA

SEXTA-FEIRA - 10/2
Pancadas de
chuva à tarde

Temp. Máxima: 27ºC - Sol Nascente: 05:46
Temp. Mínima: 18ºC - Sol Poente: 18:45
Probabilidade de chuva: 90%

SÁBADO - 11/2
Nublado e
pancadas de
chuva

Temp. Máxima: 26ºC - Sol Nascente: 05:47
Temp. Mínima: 18ºC - Sol Poente: 18:44
Probabilidade de chuva: 90%

DOMINGO - 12/2
Nublado e
pancadas de
chuva

Temp. Máxima: 26ºC - Sol Nascente: 05:49
Temp. Mínima: 18ºC - Sol Poente: 18:42
Probabilidade de chuva: 90%

SEGUNDA-FEIRA - 13/2

CIRCULA ÀS TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

www.tribunadonorte.net
contato@tribunadonorte.net

TRIBUNA DO NORTE

Nublado e
pancadas de
chuva

Temp. Máxima: 27ºC - Sol Nascente: 05:50
Temp. Mínima: 18ºC - Sol Poente: 18:41
Probabilidade de chuva: 90%

Fonte: CPTEC/INPE

íba, Wolney Freitas, agradeceu imensamente os esforços que Pinda fez para poder
levar ajuda a mais um município. Ele disse que Pinda
sempre será lembrada pelos
além-paraibanos.
“Nosso trabalho é sério e
ajudar o próximo é um ponto forte da administração do
prefeito João Ribeiro”, ressalta Mario Monteiro.
“O voluntariado e o amor
ao próximo move montanhas.
Ajudar a quem precisa não
tem preço, nada pode comprar o valor dessa ação. Os
nossos munícipes sempre

nos deram essa colaboração
e estão sempre dispostos a
ajudar. Isso acaba se tornando um ponto forte para Pinda.
A nossa parceria é fortalecida
porque todo mundo colabora
e doa”, conclui a presidente
do Fundo Social, Maria Angélica Ribeiro.
Os parceiros para a realização dessa a ç ã o e m
prol de Além Paraíba
f o r a m : M a x Á g u a , Rosado, Excelsior, Hipertensos,
Farmácia Santo Antônio,
Paróquia São Benedito,
Sabesp, Jofel, entre outras
e toda a comunidade.

Foliões já se preparam
para o carnaval
Neste sábado (11), será
realizado o 2º Pré-carnaval
do restaurante Alecrim, com
a participação do bloco Estação Arteduvale. O agito começa às 20 horas e, para participar da brincadeira, o custo
da entrada será de R$10.
Os convites podem ser comprados antecipadamente no
consultório do Centro Odon-

tológico, que ﬁca na av. Coronel Fernando Prestes, 268,
centro, ou na hora do evento.
O restaurante ﬁca na estrada
Caio Gomes Figueiredo, no
Km 3,5, sentido Piracuama,
na Estrada Municipal Moacir
de Almeida, 46 (entrada à
direita da pista). Mais informações podem ser obtidas
no telefone 9777-7015.

Jantar Dançante no
“Cidade Jardim”
Neste sábado (11), a partir
das 20 horas, será realizado
um Jantar Dançante no pátio da igreja São Pedro/São
Paulo, no “Cidade Jardim”.
Os convites podem ser adquiridos a R$ 15, com o Donato (ligar para 9112-3779).

O evento é beneﬁcente. O
objetivo é arrecadar verbas
para as obras da igreja naquele bairro. As comunidades do
‘Cidade Jardim’ e adjacências
estão convidadas a participar
e ao mesmo tempo estarão
colaborando com a obra.

TRIBUNA DO NORTE
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Comércio e instituições recebem
instruções sobre regularização de alvarás
A Prefeitura de Pindamonhangaba promoveu duas
reuniões de esclarecimento sobre o processo de regularização de alvarás, na
quinta-feira (9), no auditório municipal. As reuniões
fazem parte de uma série de
ações que a Prefeitura tem
feito desde fevereiro de 2011
– quando assinou um TAC
-Termo de Ajustamento de
Conduta com o Ministério
Público, no qual todos os es-

tabelecimentos do município
deveriam estar regularizados
até outubro de 2011. Mesmo com grande campanha
em toda a cidade, inclusive
anúncios em rádios, jornais,
portal online e notícias em
todos os veículos de comunicação, nem todos os estabelecimentos se regularizaram.
Deste modo, a Prefeitura
procurou a Promotoria e
conseguiu prorrogar o prazo
para 29 de fevereiro de 2012.

Akim/AgoraVale

Agora, está é a data definitiva. Após dia 29 deste mês, os
estabelecimentos sem alvará
de funcionamento terão que
ser multados e interditados.
Com isso, a Prefeitura promoveu outra campanha de regularização e convidou todos
os comerciantes que deram
entrada no processo de regularização, além de contadores, engenheiros, arquitetos,
líderes religiosos, e outros
representante de segmentos
Engenheiros, arquitetos e líderes religiosos no auditório da Prefeitura

da sociedade, para explicar
novamente o processo. Convidou também instituições e
associações de classe.
No encontro, realizado
no período da manhã, participaram cerca de 80 pessoas
entre contadores, engenheiros, arquitetos, diretores da
Acip - Associação Comercial e Industrial de Pindamonhangaba, dentre outros representantes de associações
de classe.
O evento serviu para
instruí-los sobre a necessidade urgente de informar seus
clientes sobre a regularização de alvarás. O secretário
de Governo, eng, Arthur Ferreira dos Santos, intermediou
as perguntas do público às
áreas da Prefeitura envolvidas: Licenciamentos (Sandra
Mathias Bargis); Arrecadação (Maria Perpétua Soares);
Vigilância Sanitária (Adriano José de Brum e Rafael Lamana); Jurídico Fiscal (Vitor
Duarte Pereira), além do
soldado do Corpo de Bombeiros, Adriano Rodrigues
Bueno. Com as explanações
de diversos representantes da
Prefeitura sobre as fases do
processo e do representante
dos Bombeiros, os participantes entenderam as etapas.
O prefeito João Ribeiro participou do encontro e

agradeceu a presença dos representantes de diversos segmentos da sociedade. “Vocês
são fundamentais para atuar
como intermediários neste

processo de regularização,
informando seus clientes e
os orientando sobre a necessidade de regularizar a situação dos estabelecimentos”.

Comerciantes em
situação irregular
Com os comerciantes, a reunião sobre regularização ocorreu no período da tarde.
Assim como o encontro no
período matutino, o auditório
municipal ficou lotado, com
cerca de 80 pessoas. O sistema
foi semelhante ao ocorrido anteriormente, no entanto, as explicações de representantes da Prefeitura, bem como as perguntas
dos comerciantes, eram mais
complexas e específicas.
Para o secretário de Governo, Arthur Ferreira dos Santos,
que intermediou os eventos, o
mais importante foi feito. “A
Prefeitura conseguiu instruir e
orientar boa parte das pessoas
que possuem negócios em situa-

ção irregular e acreditamos que,
com a participação de todos, os
estabelecimentos do município
serão regularizados.”
De acordo com o comerciante José Luiz Machado, a
reunião foi muito produtiva.
“Com isso, saímos daqui com
boa parte das nossas questões
respondidas. Agora é só acertar
alguns detalhes e já posso pedir
o alvará”, disse.
Os vereadores Dona Geni
e Dr. Jair Roma participaram
das reuniões, bem como vários
secretários da Prefeitura. Quem
tiver dúvida sobre regularização
de alvará deve ligar para 36445666 ou ir à Prefeitura ou Subprefeitura de Moreira César.

Instituições religiosas
participam de reunião
As igrejas e templos religiosos em situação irregular terão um dia específico para debater questões
sobre a regularização. O
evento está marcado para

terça-feira (14), às 15 horas, no auditório municipal.
Para o encontro, a Prefeitura convida padres,
pastores, e outros líderes
religiosos.

Prefeitura inaugura viaduto das
Campinas no domingo

A Prefeitura de Pindamonhangaba vai inaugurar o viaduto de acesso aos bairros das
Campinas, Shangri-lá, Solo
Rico e Goiabal no domingo
(12), às 8 horas. O evento
começa com uma missa celebrada pelo padre Samuel no
local, conforme prometido
pelo religioso aos moradores.
A construção do viaduto
de acesso aos bairros era um
antigo sonho da população e
que começou a ser realizado
em 2005 – quando a Prefeitura
estudou a melhor forma de resolver a questão.

Akim/AgoraVale

Na ocasião, o prefeito
João Ribeiro fez contato com
deputados, com vários órgãos
do Governo Federal, dentre
eles: Ministério dos Transportes e ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestre),
além da iniciativa privada,
como CCR NovaDutra – concessionária que administra a
rodovia Presidente Dutra.
O sonho da comunidade
e esforço do prefeito João
Ribeiro começaram a ser
concretizados. A Prefeitura
conseguiu apoio da CCR NovaDutra; da ANTT; e do de-

putado federal Arnaldo Faria
de Sá; além da Câmara dos
Vereadores, especialmente do
vereador José Carlos Gomes
– o Cal; do ex-presidente da
associação de moradores, Zé
Maria; do atual presidente,
Josué Bertolino; do padre Samuel; além do deputado estadual padre Afonso Lobato.
Coube à Prefeitura, a coordenação de todo o processo,
inclusive, contato em agenda
de diretores de diversos órgãos
em Brasília e em São Paulo, bem
como a elaboração do projeto
executivo, pelo qual a ANTT au-

torizou a obra. Após esta etapa, a
Prefeitura ainda fez todo o processo de desapropriação de áreas
do lado das Campinas e do ‘Cidade Nova’, e conseguiu da CCR
NovaDutra a execução da obra.
O prefeito João Ribeiro
lembrou que foi um processo
muito longo e trabalhoso, mas
que o resultado final é a realização de um sonho para centenas de famílias. “Fico muito
grato em entregar esta obra
para os moradores. Este viaduto é o resultado de uma ação
em conjunto, onde participaram diversas pessoas e órgãos.

É assim que a Administração
Pública deve ser feita: sempre
com apoio dos moradores, da
Câmara, da iniciativa privada,
de lideranças e todos que tiverem um objetivo em comum.”
O prefeito agradeceu o
incentivo que recebeu dos
vereadores em Pindamonhangaba; do deputado Arnaldo
Faria de Sá; da ANTT, CCR
Nova Dutra, dentre outros.
“Cada um tem uma parcela
significativa para este viaduto, mas acima de tudo agradeço a Deus por mais esta grande obra, e tenho certeza que

o padre Samuel, que sempre
esteve rezando por nós, pelos
moradores e pela cidade, continuará fazendo o mesmo e nos
desejando muita força e paz”.
O prefeito João Ribeiro
também comentou sobre o
desenvolvimento da região
das Campinas. “Este viaduto
vai preservar vidas, garantir
segurança para milhares de
pessoas e contribuir para a
expansão de atividades empresariais, principalmente do
comércio, geração de empregos e renda. Parabéns a todos
os moradores”, finalizou.
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TRABALHO

AGILIDADE

TECNOLOGIA

Dona Geni obtém
resposta de pedidos
de iluminação pública

Vereador Dr. Isael
parabeniza Executivo
pela implantação de
agendamento online

Dr. Jair Roma pede
a implantação dos
serviços da NET no
bairro Cidade Nova

G ENI

infraestrutura no local, como
água e esgoto, visando a regularização do Loteamento.

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.

C OMUNICAÇÃO /CVP

Com o objetivo de atender
aos anseios dos munícipes, o
vereador Dr. Jair Roma (PPS)
encaminhou ao Executivo um
requerimento pedindo informações quanto a implantação
dos serviços da NET, no bairro Cidade Nova. Como se trata de um bairro populoso, com
mais de 5000 habitantes, os
moradores necessitam destas
facilidades para terem acesso
mais rápido aos seus benefícios e informações de seu interesse. “Esta é uma reivindicação de muitos moradores da
região, tendo em vista que tais
serviços já foram implantados
e disponibilizados em bairros
vizinhos”, ressalta o vereador.
Acessibilidade

DE

ções atendidas pela vereadora são resultados de
pedidos dos próprios moradores. “Claro que, enquanto morador, devemos
lutar para melhoria. Eu, enquanto vereadora, trabalharei para que cada família
tenha mais conforto, mais
segurança no local onde
vive”, garantiu Dona Geni.
Outro questionamento da
vereadora é quanto à regularização do Loteamento Primavera, em Moreira César.
De acordo com a Prefeitura,
por meio do ofício nº.031/
12, a Sabesp foi contatada
para que seja implantada

D IRETORIA

Por meio de ofícios, a
vereadora Geni Dias Ramos – Dona Geni (PPS) obteve respostas quanto aos
seus pedidos de iluminação pública na Avenida
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Praça Dom
Epaminondas) e na Rua
Victorio Pessoti, no bairro
Shangrilá.
De acordo com a Prefeitura, o empenho das verbas
necessárias já foi feito e a
execução do serviço foi solicitada à Concessionária
Bandeirante Energia.
“Agradeço à Prefeitura
pelo empenho e espero que,
até o início
de março estes trechos
já tenham
recebido a
esperada
iluminação.
Enquanto
isso, continuaremos
trabalhando
para oferecer aos mun í c i p e s
melhorias
em
seus
bairros e a- V EREADORA D ONA
companhando
o trabalho realizado”, afirmou a vereadora.
Estas e demais solicita-

V EREADOR D R . I SAEL
S ESSÃO

DURANTE

O RDINÁRIA

FALANDO

SOBRE O

S ISREG

O vereador Dr. Isael (PV),
durante a 2ª Sessão Ordinária, parabenizou o Executivo e a Secretaria de Saúde e
Assistência Social, pela implantação do Sisreg ( Complexo Regulador Municipal)
um sistema de agendamento
de consultas on line. O sistema, que já existe na cidade
de Garulhos, permite uma
maior agilidade na marcação de consultas médicas
pelo SUS (Sistema Único de
Saúde). “Gostaria de parabenizar a Secretária de Saúde e Assistência Social, Dra.
Ana Emília Gaspar, pela implantação do sistema na rede
de Pinda. Sem dúvida ne-

nhuma, o sistema trará maior agilidade nos serviços,
pois a saúde precisa ser rápida, porque não é justo que
pacientes necessitem enfrentar filas nos postos de saúde
durante a madrugada”, ressaltou o parlamentar.
O vereador Dr. Isael explicou ainda que o Sisreg vai
permitir que os municípes conheçam o funcionamento da
rede pública de saúde, bem
como os prestadores de serviços. “Além de oferecer um
melhor atendimento aos cidadãos, o sistema de agendamento de consultas on line vai
proporcionar redução de gastos, otimizando recursos”.

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.

A LUTA CONTINUA

SISTEMA VIÁRIO

Janio Lerario:
O povo quer
linha de ônibus
integrada “JÁ!”

Vereador Cal comemora
inauguração do viaduto
do bairro das Campinas

O Vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) em 2012
continua seu total apoio aos
Munícipes.
Janio vem, desde 2008,
pedindo à Prefeitura, para
que exija da concessionária
do transporte urbano da cidade, a Viva Pinda, a implantação da “linha integrada” ou “linha integração”.
“Com quase 150 mil habitantes, Pinda merece este
benefício, principalmente os
trabalhadores que utilizam
os ônibus diariamente. Está
mais do que na hora de implantar o transporte urbano
integrado. Espero que seja o
mais breve possível”, destaca Janio.
Na linha integrada ou
integração, o cidadão poderá se deslocar dentro do município para mais de um bairro pagando apenas uma passagem. Um exemplo: o cidadão de Moreira César precisa vir até o Araretama; ele
toma um ônibus no Distrito,

DE
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Dr. Jair Roma também solicita
providências
quanto à construção de
uma passarela de concreto entre a Rua Jadir
Figueira e a Avenida
Nossa Senhora do Bom
Sucesso, em frente a
Rua Itália, no bairro
Parque das Nações.

Pedido à população
“Dengue, não deixe o mosquito se esconder
em sua casa, faça a sua parte!”
Fale com o Dr. Jair Roma
Contato com o gabinete do vereador Dr. Jair Roma: telefones (12) 36442269 e 3644-2270; email:drjairroma@camarapinda.sp.gov.br.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA

APÓS 20 ANOS DE LUTA DA COMUNIDADE E DE
AUTORIDADES, OBRA SERÁ ENTREGUE À POPULAÇÃO
O vereador José Carlos Go- Donizeti e a coragem da jumes – Cal (PTB) está na ex- ventude da região, represenpectativa da inauguração do tada pelo jovem Wallysson.
viaduto do bairro das Campi- Além da importante particinas. Cal cumprimenta todos pação do pároco da época,
os moradores do bairro das Padre Samuel, que contribuiu
Campinas e região por mais muito para essa vitória”, recoessa conquista.
nhece Cal.
“Estamos reforçando o
Carnaval no Distrito
convite da Prefeitura à popuO vereador Cal ainda relação para a entrega desD
C
/CVP
sa grande obra, que será
realizada no próximo
domingo, dia 12 de fevereiro, às 8 horas da manhã, no local onde foi
construído o viaduto. Na
ocasião, será celebrada
missa pelo Pe. Samuel
de Carvalho e, em seguida, haverá cerimônia oficial de entrega da obra”,
comenta Cal.
O vereador ainda destaca a importante presença do deputado federal
V EREADOR C AL
Arnaldo Faria de Sá no
dia da inauguração, pois
ele foi fundamental para que o força o convite da Prefeitura
projeto do viaduto saísse do para participar do pré-carnaval em Moreira César. Ele
papel.
“Agradecemos, mais uma parabeniza a população, atravez, ao prefeito João Ribeiro , vés dos munícipes Zézinho e
aos vereadores e secretários Tereza, que fez um abaixoque contribuíram para esta assinado solicitando mais atraconquista e a todos que apoia- ções para as comemorações
ram esta grande obra, princi- no Distrito.
“Dia 12 o Vale das Acácias
palmente, dos moradores do
bairro – representados pela vai receber Neguinho da BeiSociedade Amigos de bairro, ja- Flor e bateria. Apesar de o
por meio do Josué Bertolino, e Distrito não ter comemorações
demais membros da comuni- todos os dias de carnaval, esse
dade, como José Maria, já foi u grande ganho para a
Cidinha, Davina, Isabel, João, população”, explica Cal.
IRETORIA DE

vem até o centro da cidade e
no terminal urbano, troca de
ônibus tomando o ônibus do
Araretama com a mesma
passagem, seguindo até seu
destino final.
A linha integrada já existia na época da Pássaro
Marron: saía do terminal urbano, no mesmo horário,
dois ônibus, seguindo em
sentidos opostos em direção
a Moreira César utilizando a
SP-62 e a estrada do Atanásio, dando uma volta completa beneficiando vinte
bairros, todos pagando uma
só passagem. “Hoje quem
mora na Vila São Benedito, e quiser ir até o Feital
ou Cidade Nova, terá que
pagar duas passagens, com
a criação dessa linha pagariam somente uma. Só depende da vontade do Prefeito exigir da Viva Pinda
a implantação da linha integrada, e todos serão beneficiados”, finalizou Janio Lerario.

FOTOS : D IRETORIA

Esporte
O vereador esteve presente na 2ª Copa Tiradentes de
Futebol onde parabenizou a
Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas-Regional de Pindamo-nhangaba,
em nome do Presidente Dr.
Gontran, a todos os associados das APCDs do Vale
do Paraíba e a 52ª subseção
da OAB/SP que disputaram com muito entusiasmo este torneio.

OMUNICAÇÃO

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

3ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se no
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,
no dia 13 de fevereiro, segunda-feira, às 18 horas.

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° 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”.
III. Projeto de Lei n° 06/2012, do Vereador Jair Roma, que “Institui o
Programa Municipal de Saúde Vocal dos Professores da Rede Municipal de
Ensino de Pindamonhangaba e dá outras providências”.
Pindamonhangaba, 08 de fevereiro de 2012.

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

Comunicados Importantes
Pregão Presencial 01/12
A Câmara Municipal de Pindamonhangaba comunica que o horário
correto (limite) para entrega dos envelopes do pregão presencial 01/12,
que cuida da aquisição de gêneros alimentícios diversos, é 16h00, do
dia 14/02/12, mantidas inalteradas as demais informações já
disponibilizadas sobre este certame.

Pregão Presencial 02/12
A Câmara Municipal de Pindamonhangaba comunica que ocorreu
inversão de quantidades no Anexo I do pregão presencial 02/12, que
cuida da aquisição de material de expediente, e que o mesmo Anexo se
e n c o n t r a c o r r i g i d o n o s i t e w w w. c a m a r a p i n d a . s p . g o v. b r. C o m u n i c a m a i s ,
que em virtude da presente publicação, a data para entrega de envelopes contendo propostas comerciais e documentação ficou alterada para
o dia 28/02/12, 14h00, no mesmo local dos eventos anteriores.
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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PROJETOS

CURSOS

Alexandre Faria
apresenta projetos
que beneficiam
doentes mentais

Dr. Marcos Aurélio
demonstra satisfação
com a implantação do
SENAC no município

DIRETORIA

DE

OBRAS

PROFISSIONALIZANTES

Martim Cesar
pede melhorias para o
bairro Laerte Assunção
O vereador Martim
Cesar (DEM), encaminhou
Indicação à Administração
Municipal, solicitando que
sejam feitas melhorias
como: construção de calçadas e limpeza nas proximidades da AMI - Academia da Melhor Idade, retirada de entulho nos terrenos, troca de lâmpadas queimadas e
colocação de uma
lombada física, na
rua Maria Augusta da Silva
Pouza, no bairro
Laerte Assunção.
“Trata-se de uma
região populosa e

C OMUNICAÇÃO /CVP

O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) demonstra-se
muito satisfeito com a implantação de uma unidade do SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, em nossa
cidade.O pedido faz parte do requerimento 62/2009 que foi reiterado várias vezes em 2011 na
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.
Esta era uma luta contínua feita pelo vereador Dr. Marcos Aurélio, que acredita que o SENAC
visa aumentar a oferta de ensino
profissionalizante. É um grande
ganho para nossa cidade, já que
contamos com a possibilidade de
ter dois Shoppings Centers, abrindo várias vagas de emprego no
comércio.
O vereador aproveita para parabenizar o presidente do
Sincomércio, Antônio Cozzi
Júnior, o Presidente da Fecomércio - Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo, Abraam
Azajman e também a atual admi-

FOTOS : D IRETORIA

DE

VEREADOR MARTIM CESAR
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TERRENO

UTILIZADO

PARA JOGAR ENTULHO

LOCAL

DA CALÇADA

DE

os moradores pedem há algum tempo soluções”,
enfatiza o vereador Martim
Cesar.

DIRETORIA

soas precisando de tratamento. Precisamos instalar
programas como este urgentemente” apontou Alexandre Faria.
O segundo projeto, já
aprovado pela Câmara de
Vereadores, visa a instalação de um outro programa,
conhecido como: “Programa Municipal de Equoterapia”. O objetivo é ajudar
as crianças da cidade que
sofrem de doenças como:
Autismo, Síndrome de
Dawn, Transtorno de Déficit de Memória, Hiperativismo e vítimas de acidentes. “Essas crianças e suas
famílias precisam de ajuda,
pois doenças como estas, são
muitas vezes esquecidas”,
acrescentou o vereador.

nistração que foi representada
pela vice-prefeita Myriam
Alckmin, pela reunião ocorrida
semana passada onde ficou definido a implantação de uma unidade do SENAC, que deverá ser
instalado na rua São João Bosco,
no bairro do Santana, onde vai
proporcionar mais cursos profissionalizantes, para atender a
demanda da nossa população, que
procuram se especializar em outras áreas.
De acordo com o vereador,
“Pindamonhangaba carece de
cursos voltados ao comércio e
turismo, onde o munícipe não
precise sair da cidade para se
profissionalizar. A nova unidade do SENAC de Pindamonhangaba ajudará a qualificar
ainda mais nossa população que
trabalha na área do comércio.
Estarei sempre lutando pelo ensino profissionalizante e por uma
melhor qualidade de vida a todos
nossos munícipes”, enfatizou o
vereador Dr. Marcos Aurélio
Villardi.

C OMUNICAÇÃO /CVP

V EREADOR A LEXANDRE F ARIA

O vereador Alexandre
Faria (PT) apresentou na
segunda feira, 06 de fevereiro, duas Indicações de
Projetos de Lei, voltados
para o tratamento e prevenção de doenças mentais. O
primeiro projeto, conhecido como “Programa Saúde
da Cabeça”, visa melhorar
a disponibilidade de tratamento para doentes mentais da cidade.Segundo dados da OMS (Organização
Mundial da Saúde), 75%
dos doentes que sofrem algum tipo de distúrbio mental não tem acesso a tratamentos. “Só no Brasil, são
23 milhões de pessoas que
sofrem com doenças do
gênero. Em Pindamonhangaba, há diversas pes-
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Limpeza
urbana
O vereador Martim
Cesar também encaminhou
Indicação ao Executivo, so-

licitando providências para que
sejam realizadas a
limpeza da calçada em toda extensão da avenida Álvaro Pinto Madureira. “A calçada está sendo encoberta pelo mato da
beira do alambrado que separa a mesma da linha férrea, colocando em risco a
população que por ali transitam, por ter que andar na
rua em muitos trechos deste local”, comenta o vereador Martim Cesar.

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.

V EREADOR D R . M ARCOS A URÉLIO V ILLARDI

JUSTIÇA

MELHORIA

TRABALHO

Ricardo Piorino
agradece em nome
da população

Bancos do Pronto
Socorro são trocados
após pedido do
vereador Abdala

Toninho da Farmácia
agradece à Prefeitura
por obras atendidas
no Bosque e Morumbi

DE
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ro, de uma importante audiência
no gabinete do Presidente do TJSP
(Tribunal de Justiça de São Paulo)
para tratar dos últimos detalhes
referente a instalação de mais uma
Vara Criminal no Fórum de nossa
cidade.
A audiência foi presidida pelo
Exmo. Sr. Dr. Desembargador, Dr.
Ivan Ricardo Garisio Sartori, que,
cordialmente acolheu os representantes de nossa cidade, acertando
durante o encontro, os últimos detalhes que faltavam para a implantação de mais uma Vara em Pindamonhangaba.
Segundo o vereador, foi prometido pela presidência, que no
mês de março já estará sendo implantada a nova Vara Criminal,
sendo oficialmente inaugurada no
dia 10 de julho, aniversário da cidade. “Foi uma grande vitória para nossa cidade,
principalmente pelo excessivo número de processos que tramitam por
aqui, possibilitando desta forma uma prestação
jurisdicional mais célere
e eficiente”, explicou o
vereador, que também é

C OMUNICAÇÃO /CVP

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) solicitou no início da semana
passada, que fosse feita a limpeza ao lado da quadra de esportes e da área
verde próximo ao campo de futebol no bairro do Jardim Morumbi, e nesta
semana a prefeitura realizou a limpeza deixando o local limpo. “Aproveito
para pedir aos moradores que denunciem quem joga lixo, entulhos e até
animais mortos no local”, disse Toninho da Farmácia.
A NTES ...

... D EPOIS
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advogado. “Gostaria de enfatizar o
comprometimento e espírito de liderança do Dr. Alessandro, Juiz de
Direito, diretor do nosso Fórum,
que, durante a audiência, apresentou e esclareceu a necessidade de
forma bastante
clara e contundente”, afirmou o
vereador.
“A
Dra.
Cláudia (Juíza da
2ª Vara) também
esteve presente
na audiência,
apoiando o pleito, e ainda o Ministério Público
de nossa cidade
que estava representado pelos Promotores de Justiça Dr. Leonardo e Dr. Paciello, que
também fizeram um grande peso
na balança”, explicou Piorino.
Segundo o vereador, participaram ainda da audiência, representando nossa cidade, o Exmo. Sr.
Dr. Desembargador-Dr. Thiers
Fernan-des Lobo, Prefeito-João Ribeiro, Deputado Estadual-Padre
Afonso, Presidente da OAB -Dr.
Aziz e os advogados Dr. Marcel,
Dr. Rodolfo (Secretário de Assuntos Jurídicos) e Dr. Brocanelli (Procurador da Câmara). “Aproveito
para agradecer em nome dos advogados e de toda a população de
Pindamonhangaba, esta união de
propósitos que, sem dúvida representa uma grande vitória para todos nós”, finalizou o vereador
Ricardo Piorino.

DE
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Convidado pelo Exmo. Sr. Dr.
Juiz de Direito, Dr Alessandro de
Souza Lima (diretor do Fórum de
nossa cidade), o vereador Ricardo
Piorino (PDT), participou nesta última sexta-feira, dia 03 de feverei-
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O
vereador
Abdala Salomão
(PSDB), vice presidente da Câmara
de Vereadores, solicitou através do
requerimento nº
17/2011, a troca
urgente dos bancos
da sala de espera
do Pronto Socorro
Municipal. Os bancos estavam quase
todos quebrados,
com afundamento
nos assentos, causando um certo desconforto aos
munícipes que utilizam deste serviço público.
A Secretaria de Saúde, atendendo o pedido do vereador, informou a administração do Pronto Socorro que
providenciou a troca dos bancos. Eles foram fixados no
chão, evitando pequenos acidentes no local, que apresenta grande concentração de pessoas.“A melhoria traz mais
segurança e conforto para os munícipes que aguardam o
atendimento médico na sala de espera.” comentou o
vereador.
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

FOTOS : D IRETORIA

“EM MARÇO SERÁ IMPLANTADA
A 4ª VARA EM NOSSA COMARCA”

Bosque
O vereador Toninho da
Farmácia também agradece
a prefeitura pelo retorno da
energia elétrica na Praça
Santo Antônio, no bairro
do Bosque, que estava toda
escura, colocando em risco
os frequentadores da praça.
“Fico contente com o retorno da iluminação neste local pois muitas pessoas frequentam a Academia da Melhor Idade e o playground da praça”, agradece
Toninho da Farmácia.
Calçada
O vereador Toninho da Farmácia pede
a troca da grama pelo
concreto na calçada
em frente ao Centro
Comunitário do Bosque. O vereador entende que a construção da calçada proporciona mais segurança e evita a água
parada.

Quando será construído o
C.C.Z. (Centro de Controle de Zoonoses)?
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Anhanguera
oferece novos
cursos de
pós-graduação

Arquivo TN

Os cursos de pós-graduação são lato
sensu, por Educação à Distância
Aiandra Alves Mariano

A Universidade Anhanguera – Uniderp – Centro de
Educação à Distância – pólo
Pindamonhangaba está com
inscrições abertas para novos
cursos de pós-graduação.
Os cursos de pós-graduação auxiliam no desenvolvimento e ascensão profissional. “Ter um curso de
especialização no currículo
torna-se cada vez mais uma
exigência para ingressar num
bom emprego”, destaca a diretora da Universidade, professora Letícia Cottini.
A região do Vale do Paraíba apresenta um forte crescimento econômico devido ao
aporte de expressivos investimentos nas cidades, além
da chegada de novos empreendimentos. “Tudo isso gera grandes oportunidades no
mercado de trabalho, mas os
profissionais devem estar ca-

pacitados para conquistar
uma vaga”, completa a professora.
Os cursos oferecidos em
Pinda são para Enfermagem
do Trabalho, MBA em Controladoria, MBA em Finanças Corporativas, MBA em
Gestão de Pessoas, MBA em
Gestão de Projetos, MBA em
Gestão Estratégica de Negócios, MBA em Gestão de TI,
MBA em Marketing e Vendas, MBA em Gestão Pública,
Metodologias e Gestão para
Educação a Distância e Psicopedagogia Institucional.
Os cursos de pós-graduação são lato sensu, na modalidade Educação a Distância (EAD), com duração de
12 meses e carga horária média de 360 horas, mais a monografia.
As inscrições podem ser
realizadas no site www.portalpos.com.br.
Arquivo TN

Os novos cursos
oferecidos pela
Anhanguera vão
ao encontro da
crescente demanda
por profissionais
especializados,
gerada pelo
crescimento
econômico da
região

Entrada do campus da Fapi, localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra

Fapi recebe novos
alunos com show gospel
Alunos foram recepcionados com
apresentação da banda Ressurrecto
A Fapi – Faculdade de
Pindamonhangaba recebeu
os alunos para o ano letivo de
2012, na última segunda-feira (6), com um show gospel.
Os estudantes foram recepcionados com a apresentação da banda Ressurrecto, da
igreja “O Brasil para Cristo”,
que embalou calouros e veteranos com muita música e diversão.
Além da banda, os alunos também puderam participar de brincadeiras e premiações. Alguns departamentos
fizeram exposição no pátio
central, para prestar informações aos calouros, como
a Central de Estágios, que recolheu currículos; e a Assistência Social, que apresentou
os projetos sociais da facul-

dade e prestou informações
sobre bolsas de estudo.
A recepção de boas-vindas aos alunos foi aprovada
por estudantes e professores.
Tanto a aluna Raquel de Antunes Leite, 17 anos, ingressante do curso de Farmácia,
como o estudante Rafael Vinicius de Azevedo, 23 anos,
matriculado no curso de Engenharia de Produção, se
mostraram satisfeitos com o
evento. “Essa recepção animada foi uma novidade esse ano e serviu para ajudar na
interatividade dos alunos”,
relatou Rafael.
O curso de Enfermagem
também participou da recepção aferindo a pressão arterial dos alunos interessados
no atendimento.

Vagas para cursos técnicos
A Fapi está
oferecendo, por meio
do Cotefapi – Colégio
Técnico da Faculdade
de Pindamonhangaba,
vagas para os cursos
técnicos: Química,
Enfermagem,
Prótese Dentária e
em Informática. As
matrículas podem
ser feitas até esta
sexta-feira (10).
Para cada curso
são oferecidas 50
vagas, nos períodos
diurno e noturno. As
ofertas são limitadas
e as matrículas
são efetivadas de
acordo com a ordem
de chegada dos
candidatos. Os cursos
têm duração de 18
meses.
As aulas acontecem
nas dependências
da Fapi, utilizando
sua infraestrutura,

dotada de laboratórios
e professores
capacitados.
Para se inscrever
é necessário ter
concluído ou estar
regularmente
matriculado no Ensino
Médio, mas tornase condição essencial
para obtenção da
habilitação de Técnico
Profissionalizante, a
finalização dos estudos
no Ensino Médio até
a conclusão do curso
de Ensino Técnico
Profissionalizante.
Para efetivação
da matrícula é
preciso apresentar
também Certidão
de Nascimento ou
Casamento, Título de
Eleitor, Certificado
de Reservista –
para alunos do sexo
masculino – CPF, RG e
duas fotos 3x4.

CMDCA divulga lista de classificados da prova do Conselho Tutelar
O CMDCA - Conselho Municipal de Direitos
da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba divulga na edição desta sexta- feira (10), da Tribuna do
Norte, o resultado dos classificados da prova para conselheiros tutelares. A prova foi
realizada no domingo (5), na
Faculdade Anhanguera, e 32
candidatos disputaram cinco
vagas
Os 20 primeiros classificados realizarão teste psicotécnico, para avaliação
de aptidão para participar
da eleição. Os testes serão
na segunda (13) e terça-feira (14), na Acará Consultoria
(rua Marechal Deodoro, 275,
centro).
A eleição para o Conselho Tutelar acontecerá no
dia 25 de fevereiro, nos Cras
(Centros de Referência de
Assistência Social). Os eleitores pindamonhangabenses
podem participar.
Informações
Os nomes dos classificados também podem ser encontrados no site da Prefeitura www.pindamonhanagaba.
sp.gov.br. Para mais informações entrar em contato
nos telefones 3643-1609 e
3643-1607.

DIA 13/02/2012 - segunda-feira - 9h

DIA 14/02/2012 - terça-feira - 9h

INSCRIÇÃO	NOME

INSCRIÇÃO	NOME

000028		
000011		
000027		
000001		
000020		

000003		
000004		
000010		
000009		
000019		

SIMONE MONACHESI ROCHA MARCONDES
HELDER SOUZA LIMA
SHEILA CRISTINA DA SILVA
ALEXANDRE TEIXEIRA ANDRADE
MARIA DE FATIMA DA SILVA
DIA 13/02/2012 - segunda-feira - 14h

ANDREA CAMPOS SALES MARTINS
APARECIDA DE FATIMA DAS NEVES
GRASIELA BALARIN
ELISANGELA BORGES PRUDENTE DE MELO
LUCIANE ERDENACHELA BARBOSA DE ANDRADE
DIA 14/02/2012 - terça-feira - 14h

INSCRIÇÃO	NOME

INSCRIÇÃO	NOME

000015		
000022		
000025		
000006		
000023		

000026		
000014		
000018		
000024		
000029		

JULIANA BERTOLINO
NATALIA CAROLINE LINO DE CARVALHO
RICARDO HENRIQUE MESSIAS XAVIER
CRISTIANA AP DOS SANTOS MARQUES DE OLIVEIRA
PAULA GUIMARÃES GUARAGNA

RODOLFO FONSECA DE LIMA ROCHA
JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS
LUCIANA FERREIRA
PHILLYS ELLEN GONCALVES RIBEIRO FRANÇA
THAMIRES FELIX BERTINI
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Hortalimento inicia atividades
As visitas e atividades
do Projeto Hortalimento, do
Fundo Social da Solidariedade, estão de volta neste ano.
As escolas públicas, particulares, entidades e demais interessados em conhecer as dependências do Hortalimento
podem agendar por telefone
ou pessoalmente no local.
Neste ano, os visitantes,
além de terem a oportunidade de aprender a semear,
preparar a terra, o canteiro,
fazer o replante e cultivo do
solo, receberão várias orientações sobre como ter uma
alimentação saudável, e os
métodos para aproveitar melhor os alimentos. As orientações serão da coordenadora
do Hortalimento, Magda Felix, que também é técnica em
Nutrição e Dietética. “Quem
vier nos visitar, encontrará

uma estufa para produção
de hortaliças orgânicas; um
viveiro de mudas nativas e
um viveiro de plantas medicinais, além do minhocário”,
adianta a coordenadora.
Doações de hortaliças
Nesta sexta-feira (10), o
Hortalimento realiza a doação da produção de rúcula,
alface e rabanete, para complementar a alimentação das
crianças atendidas pelas instituições de Pindamonhangaba. As instituições interessadas em receber as doações
podem entrar em contato com
o projeto Hortalimento (telefone 3637-6523) ou fazer
uma visita pessoalmente no
local (rua Silvino Lourenço
de Faria, 67 – Azeredo, Moreira César).
A partir de segunda-feira
(13),o Hortalimento dispo-

nibilizará para a população,
mudas de jacarandá mimoso
e ipê de Jardim. Os interessados em receber a doação
receberão ainda um informativo com as instruções de
plantio.
Novos cursos
Em 2011, o Hortalimento, junto ao Fundo Social,
realizou diversos cursos para
a população. Para este ano,
os cursos continuarão sendo
ministrados no Projeto com
o professor Vanderson Firminino. “Teremos o curso de
Horta Orgânica Doméstica
para grupos de no mínimo
10 pessoas e no máximo 25.
As escolas, agentes comunitários ou instituições interessadas em formar grupos precisam agendar conosco com
um mês de antecedência”,
explicou Magda.

Novo serviço de meio
ambiente gera economia
e eficiência à Prefeitura
Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Governo e Departamento de Meio Ambiente,
contratou um novo serviço
para a supressão de troncos
que ficam após a retirada de
árvores condenadas de calçadas, chamado tecnicamente de “destoca”. Trata-se de
uma máquina de tecnologia
nova, que gera economia e
eficiência aos serviços realizados pela Prefeitura, pois
economiza em tempo, maquinário e na qualidade de
vida dos funcionários.
A nova máquina começou a ser utilizada na semana
passada, após a empresa contratada pela Prefeitura passar
por treinamento específico.
Para se ter uma ideia da eficiência da nova tecnologia,
antes, para realizar a retirada
de um toco e de suas raízes,
eram necessários a presença
de funcionários com marretas para quebrar a calçada,
depois mais dois funcionários com machados para cortar todas as partes da raiz, o
que deixava um buraco às vezes muito grande na calçada,
em seguida uma retroescava-

deira para retirar a raiz debaixo da calçada e um caminhão
para depositar essa raiz, que
ia para o depósito de resíduos
sólidos. Com todo esse trabalho, uma destoca era realizada em dois dias.
Agora, com a nova máquina, uma destoca é realizada em duas horas. Isso porque a máquina trabalha no
sistema de alta rotação, que
transforma o toco e a raiz da
árvore em serragem e que,
inclusive já está sendo utilizada pelo Departamento de
Meio Ambiente para compostagem no Viveiro Municipal. Toda a ação necessita
de apenas dois funcionários,
pois a máquina consegue
chegar até a 40 centímetros
abaixo da calçada e, em um
dia, é possível realizar até
três destocas, agilizando o
trabalho do Departamento de
Meio Ambiente, que conta
com muitos pedidos de podas
e retiradas diariamente.
“Agora, quem faz o trabalho pesado é a máquina”,
explicou o diretor do Departamento de Meio Ambiente,
prof. Fred Gama. “Pindamonhangaba é uma das poucas cidades da região a utilizar essa

máquina, que é de uma tecnologia bem recente”, disse.
O secretário de Governo
da Prefeitura, eng. Arthur
Ferreira dos Santos, que cuida também da pasta de Meio
Ambiente, tem como meta o
uso de tecnologia para melhorar a vida das pessoas.
“Temos todo o cuidado com o
meio ambiente, mas também
com a qualidade de vida tanto da população quanto dos
profissionais que trabalham
conosco na Prefeitura. Todo
o transtorno que ocorria anteriormente foi sanado com
o uso de uma só máquina,
de pequeno porte, agilizando
as ações do Departamento e
o atendimento às pessoas”,
observou o secretário. Ele
destaca, ainda, que todos os
serviços de retirada de árvores da cidade que são realizados pela Prefeitura são feitos
após análise e laudo técnico e
que são suprimidas somente
aquelas que apresentam risco de queda devido às ações
meteorológicas, por estarem
dominadas por fungos e brocas, ou que já estão causando
dano nas construções próximas, como rachaduras em
muros e imóveis.
Divulgação

Com a nova máquina, os trabalhos de retirada de troncos e raízes são realizados
em duas horas

Divulgação

Estufa para produção de hortaliças orgânicas do Projeto Hortalimento

Saiba mais sobre o jacarandá
mimoso e ipê de jardim
Jacarandá mimoso
É uma árvore para a
arborização urbana, caracterizada pela rusticidade,
floração decorativa e crescimento rápido. Pode ser
utilizada na ornamentação
de ruas, calçadas, praças
e parques, pois suas raízes
não são agressivas. É largamente utilizada no paisagismo, adornando pátios e jardins residenciais
ou públicos, filtrando
moderadamente a luz do
sol. Muitos países utilizam o jacarandá-mimoso
na arborização de grandes

cidades, entre estes podemos citar a Argentina,
Brasil, África do Sul, Estados Unidos, Austrália,
Nova Zelândia, Itália,
Espanha e México, entre
outros.
Ipê de jardim
É uma arvoreta bastante
ramificada, que pode alcançar de 4 a 6 metros de altura. No paisagismo é usada
isolada ou em grupos, formando renques. No entanto
sua utilização é controversa, pois apesar de ser muito ornamental é considerada uma perigosa planta

invasora, capaz de inutilizar pastagens e prejudicar
a regeneração de áreas degradadas. Isto se deve à sua
grande capacidade de produzir sementes viáveis e ao
seu rápido crescimento. O
ipê de jardim é uma planta muito rústica, e deve ser
cultivada a pleno sol, em
solo fértil e enriquecido
com matéria orgânica, com
regas nos períodos mais
secos. Tolerante às geadas.
Multiplica-se por sementes
e por estaquia.
FONTE: http://www.
jardineiro.net/br
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João de Faria Fialho
em prosa e trovas

Padre bandeirante fundou Ouro Preto e foi o eretor da primeira capela de Pindamonhangaba
Altair Fernandes
No final do século XVII,
Pindamonhangaba, que ainda
era uma freguesia pertencente à Vila de Taubaté. Contava
com uma população de aproximadamente 300 moradores e 50 fogos (casas, lares).
Como não havia ouro nem
prata em suas terras, os pindenses se dedicavam à agricultura de subsistência (milho, mandioca, fumo etc), à
caça e pesca. Os mais destemidos embrenhavam-se pela
mata virgem à procura de
ouro, pedras preciosas ou de
índios que, apresados, eram
forçados ao trabalho escravo. Nessas expedições pelo
sertão iam surgindo novos
povoados, era a participação
efetiva dos bandeirantes de
Pinda no desbravamento do
Brasil Colônia. (Waldomiro Benedito de Abreu, Pindamonhangaba – Tempo e
Face, Aparecida-SP, 1977)
Entre os sertanistas nascidos em Pinda ou nela residentes, mas que tinham que dizer
que eram da Vila de Taubaté devido ao fato da freguesia ainda pertencer política
e economicamente às terras
de Jacques Félix, Waldomiro
de Abreu , opinião subscrita
pela autora Ebe Reale, em
Pindamonhangaba – Cidade
– Cidade do Segundo Reinado ( 1970), cita os seguintes:
coronel Salvador Fernandes
Furtado, mestre de campo
Brás Esteves Leme, padre
João de Faria Fialho, Sebastião Leme do Prado, Lourenço Henriques do Prado,
Francisco de Arruda Cabral,
Gaspar Vaz da Cunha, Francisco Cubas Preto, Mateus
Correa Leme, Domingos da
Costa Cabral, Estevão Raposo Barbosa, Antônio Raposo
Barreto,Manoel Rodrigues
do Prado, Miguel Garcia e
Manoel Garcia Velho.
Dessa relação, igualmente
valendo-se do imprescindível
Waldomiro, já mencionamos
alguma coisa referente ao
coronel Salvador Fernandes
Furtado (Tribuna do Norte,
edição de 3/2/2012). Nesta edição trazemos algumas
particularidades do Padre
João de Faria Fialho, que, segundo José Lelis Nogueira,
em Os Alicerces de Pindamonhangaba, “por justiça, deve
ser aceito como o fundador

site arquitetonico.ufsc.br

blog.educacional.com.br

Vila Rica, atual Ouro Preto, segundo Rugendas

A origem de Ouro Preto está no arraial do Padre
João de Faria Fialho, fundado pelo próprio padre,
pelo bandeirante Antônio Dias de Oliveira e
pelo Coronel Tomás Lopes de Camargo e um
irmão deste, por volta de 1698.Pela junção desses
vários arraiais, tornando-se sede de conselho, foi
elevada à categoria de vila em 1711 com o nome
de Vila Rica. Em 1720 foi escolhida para capital
da nova capitania de Minas Gerais (Fonte: http://

www.prefeituradeouropreto.com.br/acidade/historia.php)

intencional de Pindamonhangaba”. Seguidor de Waldomiro, nosso historiador maior,
Lelis lembra que “Pindamonhangaba não nasceu de
um ato expresso para fundação. Não houve um fundador
oficial, ninguém com uma
provisão para fundar uma povoação nos campos daqui. A
primeira intenção de formar
um povoado, com características de independência, surgiu com a construção de uma
capela, tendo como eretor o
Padre João de Faria Fialho,
nos anos de 1689-90.” (Capela construída no local hoje
tradicionalmente conhecido
como Largo do Quartel, logradouro cuja denominação
oficial homenageia o sacerdote e bandeirante João de
Faria Fialho).
Faria Fialho foi o fundador de Ouro Preto/MG, mas
entre os pindamonhangabenses estudiosos das coisas de
sua terra, não tem a maioria
a seu favor quando se trata
de aceitá-lo (mui justamente)
como fundador intencional de
Pindamonhangaba. Também
do livro de Waldomiro, relembramos um fato pitoresco
ocorrido em terras mineiras,
sobre esse padre bandeirante. É um trecho transcrito do
Almanaque Literário de São
Paulo, de José Maria Lisboa.
O texto faz parte das crônicas
e tradições de Ouro Preto e
relembra o aparecimento do
padre Faria àquela localidade. Dizem que ele andava
sempre munido de um pedaço de pau, o qual ele usava
para se defender do ataque de
animais e répteis venenosos,
mas também como arma para
restabelecer a ordem, castigando aqueles que brigavam,
fosse o desentendimento por
causa de ouro ou qualquer
outro objeto.
Contam que certa vez, em
uma de suas pregações, pedia
auxílio para a construção de
uma capela e conseguiu comover um de seus mais in-

crédulos assistentes. Dizem
que a fala do missionário
impressionou tanto a pessoa
que se insistia em ir contra
suas idéias e pedidos que ela
acabou dando-lhe todo o dinheiro que possuía. É sobre
essa conversão o poema em
trovas abaixo:

Eu fui comigo dizendo:
– Não creio em tais artimanhas;
Fala pra si, reverendo,
Que nem um vintém apanhas.

Fiquei, por fim, comovido
Com a palavra do pobre,
E estava já resolvido
A dar-lhe todo o meu cobre.

Essa eloquência era fogo
De uma uma caridade exata;
Resolvi-me desde logo
A dar-lhe também a prata.

Meu bolso estava repleto,
De cobre, de prata e de ouro,
E era com bom afeto
Que eu guardava o meu tesouro.

Novo rasgo de eloquência
Fulgiu do padre na boca,
E envergonhou-me a consciência
De ofertar coisa tão pouca.

Enfim, na peroração,
Mostrou-me tal primor e estudo,
Que dei-lhe de coração
Cobre, prata, ouro e tudo!

Pregava o padre Faria,
E logo ficou patente,
Que o sermão acabaria
Pedindo dinheiro à gente.

À medida que o sermão
Se ia desenvolvendo,
A minha resolução
Pouco a pouco ia cedendo.

SEGUNDO CADERNO
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Cuidados dos pais,
segurança dos
ﬁlhos na internet
AIANDRA ALVES MARIANO

Nesta semana comemorou-se, em 70 países, o Dia
Mundial da Internet Segura.
No Brasil, um grande evento
em São Paulo marcou a data. Educadores, representantes de organizações não-governamentais, do governo e
de empresas privadas participam da ação, que termina
nesta sexta-feira (10).
A movimentação em torno
do tema é explicada por pesquisas recentes que apontam
as crianças brasileiras como
as mais jovens a acessar sites
de relacionamento. Em média, o primeiro contato é aos
nove anos, enquanto no resto
do mundo se dá aos 12 anos.

Outra pesquisa divulgada nesta semana mostrou que
41% das crianças com idades
entre 5 e 9 anos aﬁrmaram
usar a Internet sozinhas.
O estudo também aponta que apenas 40% dos pais
conversam com os ﬁlhos sobre como agir na web, 20%
bloqueiam o acesso a alguns
sites e 15% não tomam nenhuma atitude.
Já entre os pais que não
acessam a internet, 35% disseram monitorar o tempo
gasto online e, no geral, não
há nenhum tipo de restrição
ou bloqueio a sites e conteúdos disponíveis online.
O Dia Mundial da Internet Segura vem sendo co-

sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012

O Dia Mundial da
Internet Segura vem
sendo comemorado
anualmente no mês
de fevereiro desde o
ano de 2007

memorado anualmente no
mês de fevereiro desde o
ano de 2007 e tem por objetivo promover o uso responsável e seguro da rede
mundial de computadores,
visando, em especial, a divulgação de ações de proteção de crianças e adolescentes usuárias da internet.
Trata-se de evento organizado no Brasil pela SaferNet Brasil em parceria com
o Comitê Gestor da Internet e o Ministério Público e
é uma iniciativa anual que
estimula atividades de promoção do uso responsável
e seguro da internet, nas
principais regiões do Brasil
e do mundo.

Proteja os perﬁs
com senhas. Uma
boa senha deve
ter pelo menos
oito caracteres
bem misturados.
E deve ser trocada
regularmente.

10 dicas valiosas
para manter seu ﬁlho
seguro na web

O uso da internet até
pouco tempo atrás era encarado pelos pais como horas
de lazer, mas hoje pode ser
visto como um grande aliado para o aprendizado dos ﬁlhos. O novo desaﬁo, no entanto, é manter os pequenos
– e principalmente os adolescentes – longe de conteúdos impróprios e, sobretudo,
em segurança na web.
Para auxiliar os pais a
manterem os ﬁlhos seguros na web, a Secretaria
de Educação do Estado de
São Paulo listou dez dicas
de segurança online para
crianças e adolescentes.

passem a também
respeitar as regras
impostas a elas.
6- As regras para o uso
da internet precisam
ser conhecidas por
todos da família e,
mesmo que algumas
pessoas pensem de
modo contrário, é
importante que o
motivo para cada uma
delas ﬁque bem claro.
7- Para garantir o
respeito às regras,
uma boa prática é
manter o computador
em um local de uso
comum da casa, como
a sala. Não deixe
o computador no
quarto dos ﬁlhos, por
exemplo.

1- Mantenha o antivírus atualizado. Opte por
fazer você mesmo essa
tarefa, em vez de deixar
na mão dos ﬁlhos, que
podem acabar se esquecendo da atualização.

8- Mesmo usando
ferramentas de ﬁltro
e bloqueio, a presença
dos pais na rotina das
crianças e adolescentes
é essencial. Perguntar
sobre seus interesses
na web e participar
da vida online dos
ﬁlhos (principalmente
dos mais novos) é um
grande passo para
mantê-los seguros.

2- Se sua família
compartilha um mesmo
computador, crie perﬁs
diferentes de acesso
para cada usuário,
com senhas diferentes.
Assim a criança não terá
acesso ao conteúdo que
não é indicado para a
idade dela.
3- Proteja os perﬁs
com senhas. Uma
boa senha deve ter
pelo menos oito
caracteres (letras,
números e símbolos)
bem misturados para
que seja difícil de ser
descoberta. E deve ser
trocada regularmente.
4- Instale no
computador uma
ferramenta de controle

9- Ensine seus ﬁlhos a
não fazerem downloads
de músicas ou arquivos
sem sua permissão. Se
eles compartilharem
arquivos, textos ou
desenhos é bom que
saibam como não infringir
leis de direitos autorais
ou cometer algo ilegal.
dos pais. Elas podem ser
compradas de empresas
especializadas em
segurança ou junto com
a internet banda larga de

operadoras.
5- Para que os ﬁlhos
respeitem o controle
de conteúdo designado

pelos pais, é importante
que a decisão de instalar
uma ferramenta de
segurança seja tomada
em família, com o

envolvimento dos ﬁlhos.
Esse é um jeito de
garantir que as crianças
se sintam respeitadas
pelos pais e, portanto,

10- Ensine seus
ﬁlhos a conﬁar em
suas intuições. Se
algo online os deixa
nervosos, eles devem
dizer isso a você.
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realce
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Parabéns em dose dupla
Muita felicidade para a Beatriz,
aniversariante do dia 4 de
fevereiro (fez 9 anos); e para
a Soﬁa, aniversariante do dia
8 do mesmo mês (completou 2
anos). Elas recebem o carinho
dos amigos e familiares,
especialmente dos avós
Carlinhos Nóbrega e Cecília,
assessora parlamentar na
Câmara Municipal.

Homenagem...
Para o servidor Bebeto, que faleceu com 85 anos, no dia 5 de
fevereiro de 2012. Ele tinha 32 anos de Prefeitura.

Bebeto
Amigo velho de guerra,
Longos anos de trabalho,
Parte agora ao encontro dos céus
Com a benção e a graça Deus.

Hoje, já não tenho mais seus sorrisos.
Apenas nas lembranças...
Não ﬁco feliz com sua partida,
Mas não me entristeço.

Fica aqui uma saudade
Das pessoas que te amavam,
Que te conheciam e te queriam bem,
Pessoas de bem...

Acredito que tenha partido
Para o reino dos céus
E que deixou aqui,
Lições de vida e perseverança!

Em minhas lembranças de menina
Ficaram guardados seus sorrisos,
Suas palavras e conselhos,
Suas brincadeiras e histórias.

Vai com Deus, siga em frente.
Não direi que não chorarei,
Pois nem todas as lágrimas são um mal,
O que você fez em vida
Ecoara por toda a eternidade...

Arquivo pessoal

Feliz aniversário

Felicidade para a professora
Fernanda Rezende dos Santos,
que comemorou aniversário no
dia 3 de fevereiro, recebendo
o carinho dos pais, Terezinha
e Fernando Prado Rezende;
do marido Carlos Antônio; dos
ﬁlhos Carla, Felipe e Caroline,
demais familiares e amigos.
Parabéns!

(Seus amigos da Prefeitura)

Baile do Hawaii do Paineiras
O Paineiras Country Club realizou seu tradicional baile Uma Noite no Hawaii, no
último dia 4 (sábado) , com a presença de grande público.
FOTOS; AKIM/AGORAVALE

Muita gente bonita esteve presente na festa

O engenheiro Edward Guedes e esposa, a
diretora de Turismo da Prefeitura Rebeca
Guaragna Guedes

Os “Amigos do Mané” marcaram presença

Grupo de amigos se divertindo no baile

Silvia e Renato Munhoz e o tesoureiro do clube, Zan, e sua
esposa, a diretora social do Paineiras, Silvia Zan

Animação do cantor da banda Sombra e Água
Fresca, que dançou com o público

O casal Ângela e José Antonio Rodrigues

O presidente do Clube, Gontran, e esposa Kátia

TRIBUNA DO NORTE
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Funcionário da Prefeitura realiza montagem de arquibancada na Avenida do Samba, que está quase pronta para receber os foliões do Carnaval 2012

Neguinho da Beija-Flor abre
Carnaval de Pindamonhangaba
O Sambista Neguinho da
Beija Flor, do Rio de Janeiro, abre o Carnaval 2012 em
Pindamonhangaba com um
grande show neste domingo (12), a partir das 20 horas,
na praça Santa Rita, Vale das
Acácias, Distrito de Moreira César. O Pré-carnaval terá
entrada gratuita, a população
está convidada.
“Olha a Beija-Flor aí,
gente... Chora cavaco”. Diﬁcilmente alguém deixou de
ouvir esse bordão. Quando
ele é pronunciado, ﬁca fácil
identiﬁcar o autor dessa pérola: o sambista Neguinho da
Beija-Flor. Com 32 anos de
carreira e uma legião de fãs
espalhados pelo país, ele é
considerado peça importante no samba e na música popular brasileira e estará, pela primeira vez, animando o
carnaval de nossa cidade. Imperdível.
Além do show no Pré-carnaval, a Prefeitura de Pindamonhangaba realizará um
carnaval repleto de atrações
para foliões de todas as idades. Entre elas: Bloco Juca
Teles, Banda Estrambelhados, desﬁles de escolas de
samba, blocos carnavalescos e blocos de enredo, matinês e bailes populares, com
as bandas Frente de Varanda,

Troca de pulseiras
começa na terça-feira
Nesta terça-feira (14),
começa a troca de pulseiras para as arquibancadas
da Avenida do Samba. Cada quilo de alimento vale
uma pulseira, que garante
um dos 3 mil lugares diários
nas arquibancadas. A arrecadação está sendo feita pelo Fundo Social de Solidariedade e os alimentos serão
doados para as entidades assistenciais cadastradas.
De terça (14) a sexta-feira (17), a troca de alimenPreto Cor Preta e Multi Band
Show.
A Estação Primeira de
Mangueira será a atração de
encerramento do Carnaval
2012, na terça-feira (21). A
escola carioca se apresentará
com mestre de bateria, cuíca,
ritmistas, casal de mestre sala
e porta bandeira, cantor, cavaquinhista, passistas e a musa da Mangueira no Caldeirão do Huck, Evelyn Bastos.
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Co-

Divulgação

tos por pulseiras será realizada na praça Monsenhor
Marcondes, das 8 às 17 horas. No sábado (18), será
das 8 às 13h30 na praça e
das 14 às 23 horas na Avenida do Samba. No domingo (19) e na segunda-feira
(20), a troca será na Avenida do Samba, das 8h30 às
23 horas.
As pulseiras são limitadas, portanto, a população deve se apressar para
garantir seu lugar.
missão de Carnaval 2012,
está trabalhando para que a
cidade ofereça uma festa bonita para a população, com
segurança e infraestrutura
para as famílias da cidade e
visitantes. A festa mais esperada do ano promete ser um
grande evento e todos estão
convidados a prestigiar.
A programação completa e mais informações podem
ser encontradas no site oﬁcial
da Prefeitura:www.pindamonhangaba.sp.gov.br

Neguinho da Beija Flor abrirá o carnaval com show em Moreira César, domingo

Fazenda Nova Gokula promove carnaval alternativo
Arquivo TN

Fazenda Nova Gokula, da comunidade Hare Krishna, ﬁca no bairro do Ribeirão Grande, em Pindamonhangaba

AIANDRA ALVES MARIANO

Como nos anos anteriores, a Fazenda Nova Gokula, de Pindamonhangaba,
vai promover uma programação especial e alternativa para o Carnaval 2012. Os
moradores da comunidade,
que são adeptos da ﬁlosoﬁa Hare Krishna, vão realizar o “Atmaval”, um evento
com aulas de yoga, vivências em mantra yoga, apresentação de música clássica indiana, rodas ﬁlosóﬁcas,
palestras, caminhadas, massagens, astrologia e cerimônias próprias da vivência
Hare Krishna.
A programação começa
no sábado (18) e vai até a ter-

ça-feira (21), com atividades
desde às 4 horas da manhã
até a noite.
A entrada na fazenda será gratuita e paga para participar da programação. As caminhadas ecológicas custarão
R$ 10; aulas de yoga, R$ 15;
quick massagem, R$ 20; reiki
(sistema natural de harmonização e reposição energética),
R$ 50; astrologia, R$ 100; e
wokshops custarão R$ 150.
No local também é cobrada uma taxa de estacionamento.
Mais informações na recepção da Fazenda Nova
Gokula, que ﬁca no bairro Ribeirão Grande, ou pelo email
vujayamarga@hotmail.com.
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Ações sociais da Gerdau beneficiaram
mais de 19 mil pessoas em Pinda
Reafirmando seu compromisso de contribuir com
o desenvolvimento sustentável das comunidades em
que atua, a Gerdau investiu mais de R$ 115 mil em
diversos projetos sociais
aplicados na cidade de Pindamonhangaba ao longo de
2011. Nesse período, em
torno de 19 mil pessoas foram beneficiadas, esse número representa um acréscimo de 11,7% comparado
ao ano anterior.
Direcionadas pelo Instituto Gerdau, responsável
pelas políticas e diretrizes
de responsabilidade social
da companhia, as iniciativas
tiveram como foco as áreas
de educação, gestão e qualidade, e mobilização solidária.
A unidade contou com o
envolvimento de 308 voluntários, que permaneceram ativos durante todo o ano, para
conduzir os oito projetos
sociais: Casa Experimental
(espaço para a vida – Apae),
Projeto Girassol (Casa do
Caminho), Praticando Cidadania (Lar da Criança Nova
Esperança), Pami – Programa de Assistência Materna
Infantil (Casa da Amizade),
Aprender Brincando (Lar da
Criança Irmã Júlia), Núcleo
de Capacitação (SOS), Na
Roda Viva da Capoeira (Secretaria de Esportes da Prefeitura), Junior Achievement
(Introdução ao Mundo dos
Negócios e As Vantagens de
Permanecer na Escola) -, e as
sete campanhas sociais (Páscoa, Dia das Crianças, Agasalho e Brinquedo, Combate
à Dengue, Nota Fiscal Paulista - com doações destinadas à
Instituição SOS, Fundo Pró-

-Infância e Natal.
Na área educacional, as
iniciativas
contribuíram
para a melhoria na gestão
das instituições. Os projetos de mobilização solidária
puderam atender necessidades pontuais das entidades,
mobilizando os voluntários
da empresa e demais agentes da sociedade. Já na área
do empreendedorismo, as
ações despertaram o espírito
empreendedor nos jovens,
estimulando o seu crescimento pessoal e proporcionando uma visão clara do
mundo dos negócios.
A Gerdau também formou um grupo de estudos
com grandes empresas da
cidade, com a finalidade de
ampliar o conhecimento sobre as reais necessidades da
comunidade. Dessa forma,
grandes parcerias serão formadas no desenvolvimento
de ações sociais em prol de
Pindamonhangaba.
Sobre a Gerdau
A Gerdau é líder na produção de aços longos nas
Américas e uma das maiores
fornecedoras de aços longos
especiais no mundo. Possui 45 mil colaboradores e
operações industriais em 14
países. Com operações nas
Américas, na Europa e na
Ásia, que somam uma capacidade instalada superior a
25 milhões de toneladas de
aço. É a maior recicladora da
América Latina e, no mundo,
transforma, anualmente, milhões de toneladas de sucata
em aço. Com cerca de 140
mil acionistas, a Gerdau está
listada nas bolsas de valores
de São Paulo, Nova Iorque e
Madri.

Pinda sedia o II
Mutirão Agroflorestal
Aiandra Alves Mariano
Pindamonhangaba
está sediando, desde
a quinta-feira (9), o II
Mutirão Agroflorestal
do Vale do Paraíba. O
evento tem como tema
“Tecnologias para conciliar agricultura e recuperação ambiental” e
visa incentivar a adoção
de sistemas agroflorestais (SAFs) para a restauração ambiental no
Vale do Paraíba do Sul.
Promovido pelo polo regional da Apta - Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios,
em parceria com a unidade da Coordenadoria
de Assistência Técnica
Integral
(Cati/SAA)
de Pindamonhangaba,
ambos ligados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o
mutirão visa articular
a criação da “Rede
Agroflorestal do Vale
do Paraíba”, e termina
na sexta-feira (10).
O assunto foi discutido em 2011 durante

a primeira edição, que
reuniu grupos distintos
entre produtores rurais,
pesquisadores, educadores, estudantes de curso
técnico
agropecuário,
gestores ambientais de
unidades de conservação, empresários e organizações não-governamentais.
Fruto do evento,
foram
implantadas
duas novas unidades
de vivência, que podem servir de referência para a recuperação
de mata ciliar e da
reserva legal no Vale
do Paraíba, com possibilidade de geração
de renda ao produtor
e redefinição do uso
do solo, nesse caso, de
uma área de cultivo de
pupunha abandonada
convertida em SAF.
O mutirão acontece
no Setor de Fitotecnia do Apta Regional,
localizado na avenida Antônio Pinheiro
Junior, 4.009, Ponte
Alta.

Evento promovido pela Gerdau no Bosque da Princesa

Novelis investe R$ 740 mil em
ações de responsabilidade social
Aiandra Alves Mariano
A Novelis, líder mundial
em laminados e reciclagem de
alumínio que tem sua maior
unidade em Pindamonhangaba, divulgou, no final de
janeiro, investimentos de R$
740 mil em 2012, para ações
de responsabilidade social
ligadas à segurança, formação técnica de profissionais
e reciclagem do alumínio.
As iniciativas acontecerão em Pindamonhangaba
e Ouro Preto (MG), onde
a empresa possui unidades
operacionais, além de outras
cidades nos dois estados.
Entre as ações programadas
está a destinação de verba
para o CMDCA - Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente e
restauro do Palacete 10 de
Julho, em Pindamonhanga-

A Novelis é uma importante parceira da cidade

ba. As ações contam com incentivos fiscais.
A Novelis é líder global
em laminados e reciclagem de

alumínio. Com 30 instalações
operacionais em 11 países,
conta com 11 mil colaboradores. No Brasil, sua principal

atividade é a laminação e possui, em Pindamonhangaba, o
maior centro de reciclagem da
América do Sul.

TRIBUNA DO NORTE
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Festival de Férias 2012 termina
neste final de semana em Pinda
Arquivo TN

Crianças no CE José Ely de Miranda, no Distrito

Prefeitura oferece
quase 3 mil
vagas de esporte

Divulgação

Maria Fernanda Munhoz

O Festival de Férias
2012, realizado pela Prefeitura de Pindamonhangaba, organizado pela Secretaria de Juventude, Esporte
e Lazer, termina neste final
de semana nas piscinas municipais, dos centros esportivos João Carlos de Oliveira “João do Pulo” e José Ely
Miranda “Zito”, e no complexo esportivo do Araretama, “Ritoca”. Todas as
ações do Festival são gratuitas e acompanhadas por professores e monitores.
Além das atividades nas
piscinas, o Festival de Férias
teve ações nos bairros, levando brincadeiras, gincanas,
oficinas de artes, nas escolas
municipais do Terra dos Ipês
2, Nova Esperança /Araretama, Delta e Jardim Regina,
além do Bosque da Princesa.
O Festival de Férias é uma
opção saudável, segura e divertida para crianças de todas as idades. Para participar
das atividades nas piscinas,

Este é o último final de semana do Festival de Férias 2012 em Pindamonhangaba

é preciso fazer inscrições diretamente no local escolhido, levando RG ou certidão
de nascimento. Menores de
idade devem estar acompanhados de um responsável
maior de 18 anos. É obriga-

tório o uso de traje de banho
(sunga, maiô, biquíni, top e
shortinhos de lycra) e bebês
devem usar fralda específica
para piscina.
O horário de funcionamento da piscina do Arareta-

ma é de 9 às 12 horas e das
13h30 às 18h30; e das piscinas do ‘João do Pulo’ e ‘Zito’, das 13h30 às 18h30.
Em caso de dúvidas, o telefone da Secretaria de Esportes é o 3648-2248.
Akim/Agora Vale

Crianças e adolescentes de 6 a 17 anos
podem se increver nas escolinhas
Crianças e adolescentes
de Pindamonhangaba contam com quase 3 mil vagas
nas escolinhas de esportes da
cidade. As vagas são oferecidas pela Prefeitura, por meio
da Secretaria de Esportes
As vagas são para crianças e adolescentes de 6 a 17
anos, que podem escolher entre as seguintes modalidades:
atletismo, basquete, biribol,
ciclismo, capoeira, futsal, futebol, ginástica rítmica e artística, handebol, judô, karaté,
tênis de mesa, taekwondo, vôlei de quadra e vôlei de areia.

Pindamonhangaba conta
com dois centros e cinco ginásios esportivos, onde são
distribuídas as 2.987 vagas
das escolinhas de esportes e
são feitas as inscrições. Interessados, comparecer com 2
fotos 3x4 e cópia de um documento.
Mais informações entrar
em contato no telefone 36482248.
Obs.:O Ginásio de Esportes Manoel César Ribeiro (Quadra Coberta), não está
recebendo alunos, pois está
em reforma.

Centros e ginásios esportivos
CE João Carlos de Oliveira – rua: Eng. Orlando Drumond
Murgel, 493, Parque São Domingos – 3648-2248.
CE José Ely de Miranda – av. Adhemar César Ribeiro,
1111, Jardim Carlota – 3637-5425.
GE Araretama – rua: Nicanor Ramos Nogueira, s/n,
Araretama- 3643-1400.
GE João de Campos – rua: Guilherme Nicoletti, s/n, Vila
São Benedito – 3637-5069.
GE Alto Tabaú – rua: Julio Cabral, S/N, Alto Tabaú.
GE Juca Moreira – Rua: Gustavo de Godoy, 365, centro –
3643-4936.

Crianças se divertem na piscina do Centro Esportivo ‘João do Pulo’, localizado no Parque São Domingos

Novo ponto de ônibus no loteamento Azeredo terá adequação
para o acesso de portadores de necessidades especiais
Divulgação

Ponto de ônibus, à esquerda, na rua Silvino Lourenço de Faria

Após a definição da
nova rota dos veículos do
transporte público de Pindamonhangaba na região
central de Moreira César,
a Prefeitura, por meio da
Subprefeitura, adequará o
acesso ao novo ponto de
ônibus aos portadores de
necessidades especiais.
Será na rua Silvino de
Lourenço Faria, no loteamento Marieta Azeredo.
O estudo para a adequação surgiu assim que
os ônibus da empresa Viva
Pinda e as vans do Transporte Complementar traçaram uma nova rota, que

atendeu mais moradores do
Jardim Azeredo, loteamentos Marieta Azeredo e Padre
Rodolfo. “Com isso, foi instalado um novo ponto de ônibus na rua Silvino de Lourenço e sentimos a necessidade
de adequar o acesso ao ponto
para os portadores de necessidades especiais”, resumiu o
subprefeito Carlinhos Casé.
As obras no local ainda
não começaram, mas o estudo já foi feito pelo Departamento de Obras e Serviços
de Moreira César. “Em breve, iniciaremos a adequação no local e já estamos estudando alguns outros locais

que talvez também precisem
de adequação”, contou o diretor Aylton Monteiro.
A acessibilidade é um tema bastante discutido na Prefeitura de Pindamonhangaba na atual administração.
Os prédios públicos e várias
calçadas nos bairros da cidade já contam com as adequações necessárias. A obra mais
recente é a da rodoviária de
Pindamonhangaba, que hoje
conta com total acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. Além disso,
100% da frota dos ônibus da
Viva Pinda também possuem
a rampa de acessibilidade.
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Departamento de Turismo de Pinda
participa de Workshop da CVC

Divulgação

Pindamonhangaba foi representada pelo Departamento de Turismo da Prefeitura
no 18° Workshop CVC, que
aconteceu na quarta-feira
(8) e quinta-feira (9), no
Shopping Center Norte, em
São Paulo.
O Departamento de Turismo de Pindamonhangaba fez
parte do estande da Secretaria
do Estado de São Paulo, representando o Circuito Mantiqueira, junto com outros circuitos
do Estado e representantes de
agências e rede hoteleiras.

A cidade de Pinda foi divulgada na feira por meio de
um material promocional do
Circuito Mantiqueira, que
teve como representantes a
chefe de serviço do Departamento de Turismo de Pindamonhangaba, Gislene Cardoso, e Silvia Nascimento, do
hotel Colonial Plaza.
“É sempre importante termos contato com agências de
turismo e Secretaria do Estado, mostrando e divulgando a
nossa cidade”, disse a diretora
de Turismo Rebeca Guaragna.

O Workshop da CVC teve
como tema “40 Anos Crescendo Juntos”, um evento
destinado a profissionais do
trade turístico. Reuniu as
principais lideranças do turismo – secretários de Estado
e grandes empresários do setor – e foi oficialmente aberto pelo até então Ministro do
Turismo, Luiz Barretto.
Pinda representou o
Circuito Mantiqueira
no evento da CVC

TRIBUNA DO NORTE
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ATO N° 05, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012.

CONCURSOS EM ANDAMENTO
VIII CONCURSO DE TROVAS DA UBT DE MARANGUAPE
A/C de Moreira Lopes
Rua Major Agostinho, 558, Cep 61.940-090,
Maranguape – CE
Prazo: até 31.03.2012 - Apenas uma trova por
tema.
TEMAS DE ÂMBITO NACIONAL : LUA e GINGADO (este último é para trovas de humor)
“Sistema de Envelopes” (quem quiser detalhes, entrar em contato conosco ou através de nosso site)
OBSERVAÇÃO = quem quiser enviar eletronicamente, faça-o através do email ubt.mpe@gmail.com
e, neste caso, enviando juntos, os dados de identificação.
XXII CONCURSO DE TROVAS DE PINDAMONHANGABA - 2012
Biblioteca Municipal "Ver. Rômulo Campos D'Arace"
Ladeira Barão de Pindamonhangaba, S/N - Bosque
da Princesa
Pindamonhangaba - SP Cep 12401-320
TEMAS:
Nacional/Internacional: "Atalho"
Regional (Pinda, Vale do Paraíba, Litoral Norte):
"Volta"
Concurso Estudantil "Juventrova" = "Prova"
OBS:
1- valem termos cognatos. 2- - Máximo de três trovas por autor. 3 - - "Sistema de Envelopes" (para os
âmbitos Regional e Nacional) 4 - Prazo Máximo: 30
de abril de 2012.
Na próxima edição divulgaremos os concursos de
Curitiba e Ribeirão Preto.
AMÉRICO FALCÃO
Entre os ilustres trovadores nascidos neste período,
temos Américo Falcão, advogado e jornalista, que
veio ao mundo na praia de Lucena, Paraíba, em 11
de fevereiro de 1880. Autor de trovas fantásticas,
como esta, considerada por muitos como a trova
mais triste da literatura portuguesa:
Não há tristeza no mundo
que se compare à tristeza
dos olhos de um moribundo
fitando uma vela acesa...
Ou esta, que tenho em meu caderno desde os
tempos de adolescente:
Meu amor por ti (que mágoa!)
se evaporou de repente,
tal se fosse um pingo d'água
caído num ferro quente...
Américo Falcão faleceu em João Pessoa, em 09 de
abril de 1942.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 3.798, DE 02 DE FEVEREIRO 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 MARIA APARECIDA PORTES BASTOS,
escriturária, para substituir Jésio Roberto da Rosa, Gerente, durante o período em
que o mesmo encontrar-se em gozo de férias, de 23 de janeiro a 11 de fevereiro
de 2012.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 23
de janeiro de 2012.
Pindamonhangaba, 02 de fevereiro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 02 de fevereiro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/ Processo Interno nº 3.548/2012

Altera a constituição da Comissão Especial de Inquérito, constituída
pelo Ato n° 29/2011, para apurar indícios de irregularidade nos
adiantamentos efetuados pela Prefeitura de Pindamonhangaba nos
meses de maio e junho de 2011.

VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baixa o seguinte ATO:

Art. 1º O artigo 2° do Ato n° 29, de 08 de novembro de 2011, que constitui a
Comissão Especial de Inquérito para apurar indícios de irregularidade nos adiantamentos
efetuados pela Prefeitura de Pindamonhangaba nos meses de maio e junho de 2011, passa a ter a
seguinte redação:
“Art. 2º Esta Comissão é composta pelos Vereadores:
1. Janio Ardito Lerario - PSDB
2. José Alexandre Faria - PT
3. Martim Cesar – DEM”.
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 07 de fevereiro de 2012.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

Publicado no Departamento Legislativo

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Pindamonhangaba - SP
http://www.camarapinda.sp.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 5.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 31.01.2012.
Às dez horas do dia trinta e um 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 Quinta 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 4.ª Sessão Extraordinária, realizada em 26.01.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos:
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime:
Recurso 1-0502/11 Barthon Favatto Suzano ME, Recurso 1-0511/11 David Cândido
Rodrigues. II – RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva Alves: INDEFERIDO, por
votação unânime: Recurso 1-0001/12 Maria do Carmo Silva Martins Santos. III –
EXPEDIENTE: Ofício 007/12 – 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, 31 de Janeiro de 2012.

Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 5.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 03.02.2012.
Às dez horas do dia três de fevereiro 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 Quinta 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 5.ª Sessão Ordinária, realizada
em 31.01.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I –
RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0514/11 Nilton Euzebio da Silva, Recurso 1-0517/11 Antonio Ferreira Miron.
II – RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: DEFERIDO, por votação
unânime: Recurso 1-0003/12 Benedicto Borges da Silva. III– RELATOR: Sra. Bruna
Danielle da Silva Alves: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0503/11 Osvaldo Afonso da Silva. IV – CETRAN: Recebimento do Recurso: 1-0055/11 Simone
Silva Guedes Siqueira julgado em 2ª instância.
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, 03 de Fevereiro de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 3.797, DE 31 DE JANEIRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, CESSA A DESIGNAÇÃO, da Sra. Juliana Alves Barbosa
da função de Gerente de Unidade, a partir de 1º de fevereiro de 2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a
partir de 1º de fevereiro 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

Parar de fumar engorda?
Os benefícios de parar de fumar são muitos, mas
ainda sim, muitas pessoas continuam fumando devido a medos não justificados, mitos que cercam
o tabagismo e desencorajam as pessoas a tentar
parar.
Um desses mitos é que parando de fumar você poderá tornar-se obeso.
É fato que após 20 minutos de parar de fumar sua
pressão e pulsação voltam ao normal, em 8 horas
o nível de oxigenação do seu sangue se normaliza
e em 48 horas a sua capacidade de sentir cheiro e
sabor melhoram.
Portanto, pode ser difícil controlar seu apetite exatamente em função disso: os alimentos passarão a
ficar mais saborosos e atraentes para o ex-fumante. Mas isso não quer dizer necessariamente que
você ganhará peso ou se tornará obeso. Normalmente são fatores psicológicos podem contribuir
para isso.
Se você está ansioso, além de estressado por
ter deixado de fumar, poderá seguir uma tendência
a substituir o cigarro por alimento; exatamente como
você fazia antes fumando quando estava deprimido ou triste por algum motivo, daí o ganho de peso
pode ser inevitável. Com a ansiedade estimulando
seu o apetite, ele pode se tornar insaciável e você
certamente vai engordar muito rapidamente.
Muitos médicos afirmam que você pode sim ganhar
peso, algumas pessoas mais que outras; outras podem inclusive emagrecer quando param de fumar;
mas isso não é realmente importante quando você
está tentando parar com um vício que pode te levar
a morte.
Pense nisso!
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TRIBUNA DO NORTE

Pindamonhangaba, sexta-feira, 10 de fevereiro de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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).
Dia 17/02/2012 às 9:30 horas

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 - 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 17/02/2012 às 8:30 horas
ENCARREGADO DE SETOR
16º ANA RENATA TRINDADE MAGALHÃES
TRAVESSA MARQUES DO HERVAL, 22, APTO 33 - CENTRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-200

AJUDANTE
77º LUCIMARA APARECIDA PEREIRA
RUA JOAQUIM SANTANA SALVADOR, 185 – MOREIRA CÉSAR
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12.411-090
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

17º BRUNA TERESA PEREIRA DE SOUZA
AVENIDA ALBUQUERQUE LINS, 722 – CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12.410-030
Dia 17/02/2012 às 9:00 horas
18º GILMAR JESUS DOS SANTOS
RUA JOAQUIM NABUCO, 94 – VILA PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12.410-510

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a
seguir, por ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão
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 17/02/2012 às 10:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
275º FATIMA JESUS DO PRADO SENRA
RUA JOSE INOCENCIO MOENTEIRO, 115 – JARDIM DOS EUCALIPTOS
TREMEMBÉ – SP
CEP 12.120-000
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

19º ANA LUIZA DE AZEVEDO SOUZA
RUA JOÃO HONORIO PEREIRA, 111 – LAGOA DOURADA II
CRUZEIRO – SP
CEP 12.711-270
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 4.799, DE 24 DE JANEIRO DE 2012.Declara de Utilidade pública,
para fins de desapropriação, o imóvel situado neste Município de Pindamonhangaba, de propriedade de José Marcio Mantovani e outro, necessária à Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo- SABESP.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, usando das atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Município,
combinada com os artigos 2º, 6º e 40 do Decreto Federal nº 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterada pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956 e Lei Municipal nº 4.753,
de 21 de fevereiro de 2008,
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo- SABESP, por via amigável
ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, com área de 414,00 m², situado neste
Município de Pindamonhangaba, na Rua Haras Paulista, antiga Rua Sete, lote nº
11, Quadra “J”, Loteamento Vila São Judas Tadeu, bairro do Alvarenga, necessário à
implementação de estação elevatória de esgoto, EEE Ponte Alta, que integrará o Sistema de Esgotos Sanitários do Município, imóvel esse que consta pertencer à José
Márcio Mantovani e outro, com as medidas, limites e confrontações constantes da
planta da SABESP desenho final nº 0157/2011-REP e respectivo memorial descritivo
(cadastro nº 0303/165), a saber :
“Lote de terreno nº 11 da quadra J, do loteamento denominado Vila São Judas Tadeu, situado nesta cidade, lote esse que mede 6,00 m (seis metros) de
frente para a Rua Haras Paulista, (Antiga rua Sete), do lado direito de quem da
referida rua olha para o terreno mede 34,50m(trinta e quatro metros e cinquenta centímetros) onde divide com o lote nº 10; do lado esquerdo mede 38,00m
(trinta e oito metros) onde divide com propriedade do HARAS Paulistas e nos
fundos mede 18,00m (dezoito metros)onde divide com os lotes nºs 22 e 23,
todos da mesma quadra, encerrando a área de 414,00 m², cadastrado sob nº
SE 11.07.07.011.00”
Art. 2º. Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo
judicial, para os fins do disposto no artigo 15, do Decreto Lei Federal nº 3.365 de 21
de junho de 1.941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1.956.
Art. 3º. As despesas com a execução do presente Decreto, correrão por conta de
verba da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo- SABESP.
.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

Pindamonhangaba, 24 de janeiro de 2012.

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 - 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).
Dia 17/02/2012 às 10:00 horas
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
53º MARICELMA SILVERIO BARROS
RUIA PASCOAL DEL MONACO, 105 – APTO 13 – NOVA LORENA
LORENA - SP
CEP 12.02-520
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Arq. Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 24 de janeiro de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/Processo Externo nº 36.348/2011- PMP/SAJ nº 1367/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 4.800, DE 26 DE JANEIRO DE 2012.
CONSTITUI EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA E EPIDEMIÓGICA
MUNICIPAL
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba,
no uso de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Municipal nº 3.203 de 16 de
abril de 1996, alterada pela Lei Municipal nº 3.241, de 21 de junho de 1996 e em
consonância com os arts. 92 e §3º do art. 96 da Lei Estadual nº 10.083/98 – Código
Sanitário Estadual,
D E C R E T A: Art 1º. A equipe Técnica de Vigilância Sanitária e Epidemiológica Municipal, de que
trata a Lei nº 3.203 de 16 de abril de 1996 e Lei nº 3.241 de 21 de junho de 1996, a
partir de 1º de janeiro a 30 de junho de 2012, fica assim constituída:
1 – EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Autoridades Sanitárias Competentes – profissionais que realizam fiscalização:
Adriano José de Brum – Biólogo
Cíntia Kuwahara Ynoue Nishizawa – Fiscal Santiário
Clóvis Alberto Teixeira – Cirurgião Dentista
Débora Jaguaribe Soares – Médica Veterinária
Élcio Antonio Pathik – Engenheiro Sanitarista
Gonçalo Correa Leite – Fiscal Sanitário
Joana Alves – Agente de Saneamento
João Gonçalves de Oliveira – Fiscal Sanitário
Joel Alves de Araújo – Médico
Lurdes Homem de Mello – Chefe de Serviços Técnicos
Maria Cristina Teixeira Vasques Vieira – Agente de Saneamento
Margareth Maçae Yada Langui – Farmacêutica
Mara Danielli Marcelão – Fiscal Sanitário
Nilda Gomes da Silva – Coordenadora de Programa de Saúde
Rafael Lamana – Fiscal
Vânia Silva – Fiscal Sanitário
2 – EQUIPES TÉCNICA DE APROVAÇÃO DE OBRAS E PROJETOS DE EDIFICAÇÕES
Profissionais que realizam fiscalização:
Eliana de Jesus Marcondes – Engenheira Civil
Paulo Rogério Paulsen Paludetti – Engenheiro Civil
Luis Paulo Mendes Nunes – Arquiteto
Tânia Maria Franco Leite Amaral – Engenheira Civil
Sandra Nogueira Mathias – Arquiteta

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
AFONSO DOS SANTOS ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil solteiro, de 18 anos de idade, nascido
em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 11 de fevereiro de 1993,
residente e domiciliado Rua Padre Alexandre Monteiro Cesar Miné nº
170, Vila São José, em Taubaté SP, filho de MANOEL DONIZETI ALVES
e MAURA MARTINS DOS SANTOS.
NATÁLIA TALITA SOARES DE OLIVEIRA COSTA, de nacionalidade
brasileira, profissão atendente, estado civil solteira, de 21 anos de
idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia
25 de dezembro de 1990, residente e domiciliada Rua José Moreira
Leite Cesar nº 22, Andrade, nesta cidade, filha de CARLOS COSTA e
ROSANA SOARES DE OLIVEIRA COSTA. 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, 7 de fevereiro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
GILVAN DOS SANTOS RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido
em Ibicarí, Estado da Bahia, no dia 4 de julho de 1987, residente e
domiciliado na Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo nº 80, Bom Sucesso,
nesta cidade, filho de RAIMUNDO DE JESUS RODRIGUES SANTOS
e GUIOMAR MARIA DE JESUS.
JOSIANE APARECIDA BENTO, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 20 de março de 1993,
residente e domiciliada na Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo nº 80,
Bom Sucesso, nesta cidade, filha de MAURILIO BENTO e TEREZA APARECIDA DE JESUS BENTO. 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, 8 de fevereiro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS APARECIDO CAVALCANTE, de nacionalidade brasileira,
profissão soldador, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 29 de outubro de
1982, residente e domiciliado na Avenida Jardim, nº 533, Jardim Eloyna, nesta cidade, filho de RAIMUNDO RODRIGUES CAVALCANTE e
MARIA DAS DORES LOPES CAVALCANTE.
NANCY PRISCILA BRIZOLA GUERRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em São
Paulo, Estado de São Paulo, no dia 8 de março de 1988, residente e
domiciliada na Avenida Jardim, nº 533, Jardim Eloyna, nesta cidade,
filha de RUDECINDO SOTO GUERRA e MARLENICE BRIZOLA DA SILVA CARDOSO. 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, 8 de fevereiro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BRUNO ANDRADE EGYDIO, de nacionalidade brasileira, profissão militar, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em São Paulo,
Estado de São Paulo, no dia 19 de fevereiro de 1987, residente e
domiciliado na Rua Gonçalo Batista, nº 81, Araretama, nesta cidade,
filho de ALCIDES EGYDIO e MARIA APARECIDA ANDRADE EGYDIO.
PRISCILA REGINA SILVÉRIO, de nacionalidade brasileira, profissão
secretária, estado civil solteira, de 21 anos de idade, nascida em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 3 de outubro de 1990, residente e domiciliada na Rua Yasukuni Watanabe, nº 50, Araretama, nesta cidade,
filha de ANTONIO DONIZETI SILVÉRIO e ADRIANA REGINA SILVÉRIO.
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, 8 de fevereiro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL SILVA CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão
pedreiro, estado civil solteiro, de 18 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 21 de outubro de 1993,
residente e domiciliado na Rua Redenção da Serra nº 22, Cidade Nova,
nesta cidade, filho de CARLOS CAMARGO e ELISABETE DA SILVA CAMARGO.
CAMILA MARCELA DE SOUZA GABRIEL, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, de 16 anos de idade,
nascida em Guaratinguetá, Estado de São Paulo, no dia 20 de fevereiro
de 1995, residente e domiciliada na Rua Rafael Popoaski nº 08, Terra
dos Ipês I, Moreira César, nesta cidade, filha de MARCO ANTONIO
GABRIEL e SHEILA ROBERTA RIBEIRO DE SOUZA GABRIEL.
Apresentaram os documentos 1, 2, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 8 de fevereiro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BENEDITO ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado civil divorciado, de 55 anos de idade, nascido em
Ubatuba, Estado de São Paulo, no dia 2 de outubro de 1956, residente
e domiciliado Rua José Augusto Rodrigues nº 45, Mombaça, nesta
cidade, filho de JOSÉ INOCÊNCIO ALVES DOS SANTOS e MARIA DA
LAPA ALVES DOS SANTOS.
MARIA BEATRIZ ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante de cozinha, estado civil solteira, de 51 anos de idade, nascida em
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 16 de abril de 1960,
residente e domiciliada Rua José Augusto Rodrigues nº 45, Mombaça,
nesta cidade, filha de BENEDITO DOS SANTOS e MARIA APARECIDA
PERES. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do
Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na
forma da Lei.
Pindamonhangaba, 9 de fevereiro de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
JONATAS WILLIAM PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão
auxiliar de expedição III, estado civil solteiro, de 27 anos de idade,
nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 23 de dezembro de 1984, residente e domiciliado na Avenida São Paulo, nº 482,
Cidade Nova, nesta cidade, filho de ANTONIO CARLOS PEREIRA e
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA.
SUSAN LIMA DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profissão
operador de telemarketing, estado civil solteira, de 22 anos de idade,
nascida em São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 4 de setembro
de 1989, residente e domiciliada na Avenida São Paulo, nº 482, Cidade
Nova, nesta cidade, filha de JOAQUIM BEZERRA DE ANDRADE e MARIA DE FATIMA BARBOSA LIMA. 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, 9 de fevereiro de 2012.

3 – EQUIPE TÉCNICA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA:

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba, criado pela Lei Municipal nº.
2.626/91 no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Federal nº. 8.069/90 na Lei Municipal nº. 4.754/2008 e na
Resolução Conanda nº. 139/2011 torna público o resultado das provas objetivas realizadas no dia 05 de fevereiro de 2012 e Faz
saber a nota obtida pelos 20 primeiros candidatos na prova objetiva realizada dia 05/02/2012.
INSCRIÇÃO
000028
000011

NOME
SIMONE MONACHESI ROCHA MARCONDES

NOTA_FINAL

CLASSIFICAÇÃO

80,00

1

HELDER SOUZA LIMA

75,00

2

000027

SHEILA CRISTINA DA SILVA

75,00

2

000001

ALEXANDRE TEIXEIRA ANDRADE

72,50

4

000020

MARIA DE FATIMA DA SILVA

72,50

4

000015

JULIANA BERTOLINO

70,00

6

000022

NATALIA CAROLINE LINO DE CARVALHO

67,50

7

000025

RICARDO HENRIQUE MESSIAS XAVIER

67,50

7

000006

CRISTIANA AP DOS SANTOS MARQUES DE OLIVEIRA

65,00

9

000023

PAULA GUIMARÃES GUARAGNA

65,00

9

000003

ANDREA CAMPOS SALES MARTINS

62,50

11

000004

APARECIDA DE FATIMA DAS NEVES

62,50

000010

GRASIELABALARIN

62,50

11

000009

ELISANGELA BORGES PRUDENTE DE MELO

60,00

14

000019

LUCIANE ERDENACHELA BARBOSA DE ANDRADE

000026

RODOLFO FONSECA DE LIMA ROCHA

60,00

14

000014

JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS

57,50

17

000018

LUCIANA FERREIRA

57,50

17

000024

PHILLYS ELLEN GONCALVES RIBEIRO FRANÇA

57,50

17

000029

THAMIRES FELIX BERTINI

57,50

17

60,00

Pindamonhangaba, 10 de fevereiro de 2012.
Eliana Maria Galvão Wolff
Presidente do CMDCA

11

14

Briner Castielli Azevedo – Médico Infectologista
Débora Jaguaribe Soares – Médica Veterinária
Maria Aparecida de Souza – Enfermeira
Maria Aparecida Teixeira Barbosa – Assistente Social
Nilda Gomes da Silva – Coordenadora de Vigilância Epidemiológica
Ricardo da Costa Manso – Coordenador de Vigilância Epidemiológica
4 – EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR:
Márcia Tiveron Samantha Camargo de Faria – Técnica de Segurança do Trabalho
Art. 2º. Para efeito deste Decreto, constituem também autoridades sanitárias componentes:
O (a) Diretor (a) do Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde e seu
substituto legal;
O (a) Secretário (a) de Saúde e Assistência Social e seu substituto legal;
O (a) Diretor (a) do Departamento de Planejamento e seu substituto legal;
O (a) Secretário (a) de Planejamento e seu substituto legal;
O Prefeito Municipal e seu substituto legal.
Art. 3º. A Equipe Técnica de Vigilância Sanitária e Epidemiógica, terá validade semestral, com vigência de 1º de janeiro de 2012 a 30 de junho de 2012.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 1º de janeiro de 2012, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 26 de janeiro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Assuntos Jurídicos em 26 de
janeiro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Processo Interno nº 2893/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão 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 17/02/2012 às 9:30 horas
AUXILIAR DE CLASSE
41º AMANDA DE LIMA
RUA HILDA CAPOVILLA DE CASTRO, 15 – CAMPO BELO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12.400-650
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

TRIBUNA DO NORTE
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CASA SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE PINDAMONHANGABA

CNPJ 00906527/0001-80
Registro no Cartório em 24/10/1995,nº 573 – Livro A nº04 – Decretada de Utilidade Pública
Municipal Lei nº 3.195 de 10/04/96.
Obra Unida ao Centro de Assistência Social Arthur de Andrade –Av. Princesa do Norte, 300Bairro Cidade Nova- Pindamonhangaba- SP
Endereço p/ Correspondência: Rua Monteiro de Godoy,164- Centro- CEP: 12.401.390
Pindamonhangaba –SP
A/C Sª Marilda

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba,
criado pela Lei Municipal nº. 2.626/91 no uso de suas atribuições legais e com base na
Lei Federal nº. 8.069/90 na Lei Municipal nº. 4.754/2008 e na Resolução Conanda nº.
139/2011 CONVOCA os aprovados na prova escrita do processo de escolha dos membros
do Conselho Tutelar abaixo relacionados a realizar o teste psicotécnico nos horários e local
abaixo indicados.

DIA 13/02/2012 - segunda-feira - 9h
INSCRIÇÃO

NOME

000028

SIMONE MONACHESI ROCHA MARCONDES

000011

HELDER SOUZA LIMA

000027

SHEILA CRISTINA DA SILVA

000001

ALEXANDRE TEIXEIRA ANDRADE

000020

MARIA DE FATIMA DA SILVA

DIA 13/02/2012 - segunda-feira - 14h
INSCRIÇÃO

NOME

000015

JULIANA BERTOLINO

000022

NATALIA CAROLINE LINO DE CARVALHO

000025

RICARDO HENRIQUE MESSIAS XAVIER

000006

CRISTIANA AP DOS SANTOS MARQUES DE OLIVEIRA

000023

PAULA GUIMARÃES GUARAGNA

DIA 14/02/2012 - terça-feira - 9h
INSCRIÇÃO

NOME

000003

ANDREA CAMPOS SALES MARTINS

000004

APARECIDA DE FATIMA DAS NEVES

000010

GRASIELABALARIN

000009

ELISANGELA BORGES PRUDENTE DE MELO

000019

LUCIANE ERDENACHELA BARBOSA DE ANDRADE

DIA 14/02/2012 - terça-feira - 14h
INSCRIÇÃO

NOME

000026

RODOLFO FONSECA DE LIMA ROCHA

000014

JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS

000018

LUCIANA FERREIRA

000024

PHILLYS ELLEN GONCALVES RIBEIRO FRANÇA

000029

THAMIRES FELIX BERTINI

LOCAL: ACARÁ CONSULTORIA
RUA MARECHAL DEODORO, 275 - Centro (em frente ao museu)
Telefone: 3642-1233
Pindamonhangaba, 10 de fevereiro de 2012.
Eliana Maria Galvão Wolff
Presidente do CMDCA

DEMONSTRATIVO DAS ATIVIDADES BENEFICIENTES NO EXERCÍCIO DE 2011 CONFORME
FLUXO DE CAIXA REGISTRADO, OU SEJA, MOVIMENTO E DISPONIBILIDADE DA
ENTIDADE.
ORIGENS DOS DONATIVOS DO EXERCÍCIO
Saldo anterior ..................................................................................... – 365,56
Doações ................................................................................................ 200,00
Benefícios Bazar ................................................................................ 1.699,94
Doações Fundo Municipal de Assistência Social ............................. 14.562,87
Benefícios Noite do Caldinho ............................................................ 1.500,00
Total ........................................................................... 17.597,25
DESTINAÇÕES DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO
Aquisição de cestas básicas .............................................................. 2.635,82
Tarifas Bancárias .............................................................................. 640,28
Energia Elétrica ................................................................................ 1.430,69
SABESP ........................................................................................... 1.000,28
Medicamentos .................................................................................. 424,48
Manutenção de Reparos ................................................................... 2.729,57
Gás de Cozinha ................................................................................ 330,00
Tarifa Cartório, Municipal e DARF ................................................. 517,75
Aquisições de equipamento .............................................................. 743,72
Festa de Natal ................................................................................... 585,90
Consultas .......................................................................................... 150,00
Aquisição de óculos .........................................................................
30,00
Papelaria ..........................................................................................
25,00
Total ............................................... 11.243,49
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE ............................. 6.353,76

Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2012.

MARILDA USIER HOMEM DE MELO
Tesoureira

ALZIRA MARIA USSIER ZOLA
Presidente

Resolução CMAS nº 10, de 8 de fevereiro de 2012.
Dispõe sobre a prorrogação de prazo para entrega dos Relatórios de Atividades do ano de 2011, das Entidades de Pindamonhangaba
Registradas no CMAS.
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso de suas atribuições, de acordo com a Lei Municipal nº 3.199, de 16 de abril de 1996,
alterada pela Lei nº 3.481, de 19 de Março de 1999,
RESOLVE:
Artigo 1º - Fica prorrogado o prazo de entrega do Relatório de Atividades do ano de 2011, que trata o artigo 14, inciso II da Resolução n.
5, de 12 de janeiro de 2011das entidades inscritas neste conselho e conveniadas com a Prefeitura Municipal, até o dia 29 de fevereiro de 2012.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Pindamonhangaba, 8 de fevereiro de 2012.
Hugo Netto Natrielli de Almeida
Presidente

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
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Classificados
CONFIRA AS VAGAS DO
PAT- POSTO DE ATENDIMENTO
AO TRABALHADOR
Pindamonhangaba - Moreira César

Ajustador mecanico
aplicador de adesivos
Cabeleireiro (exp c/
cortes masculinos)
Celeireiro escovista
Caldeireiro/serralheiro
Carpinteiro
Coordenador de prod.
fabr. de c.x de papelão
Corretor de imóveis
Cozinheiro industrial
Dedetizador
Farmacêutico
Fonoaudiologa
Impressor de maquina plana (hamada)
Instalador de alarme
Instrutor de informática

Maçariqueiro
Manicuremeio oficial
Funileiro montador
de andaimes
Motorista carreteiro
Nutricionista
Pizzaiolo
Preparador para pintura de autos
Professor de hidroginástica
Professor de hidroterapia
Psicólogo do trabalho
Tosador de animais
Vendedor externo (publicidade)
Vigia

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 Revendedor
de Folheados, Margem
de lucro de 30%. Tel
3527-5283 / 3527-4200
/ 9131-4307
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, geladei-

ras, 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 36431250 ou 9124-5064
Carrinho berço Love,
azul e cinza, seminovo,
R$ 150. Tel 9757-6730
/ 8153-9120 / 97001919 / 8153-9115
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
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 dobraveis, brancas, para bar (40 jogos). Tel 9605-5596
/ 9175-3599 / 81464922
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 Eco-

hotronic 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: 36488238
Eco Sport XLS 2006,
completa, único dono,
R$1.000 abaixo da tabela. Tel 3648-8238
ou 9163-1205
Fiesta 97, vermelho, Tel
8202-0035
Fiorino, 2001, pneus
novos. Tel 8207-6468
ou 9627-0567
Fusca 79, 1300, R$
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

Uno Mille 1.0, 2000,
todo original, alarme,
trava. Tel 9709-1715
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, alarme, completa.
Tel 9173-0682
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
Araretama CDHU, 2
dorm., e dem. dep.,
R$ 42 mil. Tel 36423027
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
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 81464313 ou 8116-7386
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$40.000. Tel 97685533
Vila São Benedito, 2
casas construídas no
mesmo terreno, toda
de laje piso frio, área
de serviço e garagem,
bem localizadas, totalmente independentes, inclusive água e
luz. Cel. 9154-0918
Village do sol, nova,
sl estar, sl jantar, cozinha, lavabo, 2 quartos
+ 1 suite, amplo quintal, espaço gour-met e
gar 2 carros. condominio fechado, total segurança, 140m², esquina, Tel 9106-9234
ALUGAM-SE
Centro, rua Marechal
Deodoro, 230, fundos,
quarto e dem. Dep,
R$ 800 mensais. Tel
3527-0345 c/ propr.
Ubatuba, 1 dorm, a
30m da Praia Maranduba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,
casa nova, mobiliada,
a 100 metros da praia,
reservas com antecedência.Tel. 3642-3740
ou 9736-7019
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
Bonsucesso, 3.200m²,
água, luz, asfalto, R$
110.000, Tel 91140847
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 9114-0847
Goiabal, 6000m², casa
c/ piscina, quadra de
areia, R$ 80.000, Tel
9117-1439
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 murado. 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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Etna completa 20 anos de
futebol no Vale das Acácias
Grandes nomes espalhados pelo Brasil e mundo começaram na equipe
O Grêmio Esportivo Etna,
do Vale das Acácias Distrito
de Moreira César , completa
20 anos neste domingo (12),
com uma festa no Grêmio
da Villares, com a presença
de vários ex-atletas. Um dos
clubes de futebol mais vitoriosos de Pindamonhangaba,
já formou grandes nomes
para o futebol brasileiro e
mundial. Mesmo sem apoio
financeiro e com poucos re-

cursos, o Etna continua atuando pelos campos de Pinda.
Inspirado no vulcão Etna,
da ilha italiana da Sicília, o
clube foi fundado em 1992,
por amigos que sempre brincavam pelos campos da cidade. O nome veio devido ao
fanatismo e o apoio incondicional dos torcedores do Vale
das Acácias, que mesmo não
tendo um clube, torciam pelos jogadores amadores do

bairro. “Nós decidimos fundar o Etna e montamos um
time de salão. Mas o número
de crianças e adolescentes
foi aumentando e criamos
um time de futebol de campo, que já conquistou mais
de vinte títulos”, conta Benedito das Graças Almeida (Ditinho), um dos fundadores e
treinadores do Etna até hoje.
Participando dos campeonatos em Pindamonhanga-

ba e de algumas competições
no Vale do Paraíba, a equipe
do Vale das Acácias formou
novos jogadores e obteve
êxito com alguns. É o caso
do goleiro Lúcio Hernandes,
que começou desde pequeno no Etna e hoje é goleiro
da Portuguesa, atuando pelo
Campeonato Paulista e Série
A do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Luiz
Gustavo, que hoje atua pelo

Bayern de Munique e pela
Seleção Brasileira, também
foi um dos jogadores que passou pelo Etna. “Ele não começou com a gente. Mas jogou
por um tempo no Etna e tem
muita consideração por todos
no clube”, explicou Ditinho.
O clube hoje conta com
as categorias sub 11, sub
13, sub 15 e sub 17. “Temos
também os garotos de 5 anos
que praticam na nossa esco-

Divulgação

linha”, conta o treinador.
Comandando o Etna por
muito tempo sozinho, hoje
Benedito conta com o apoio
do Marcelo (Coxinha), assistente técnico; Jurema, responsável pela administração,
e Jamilson, auxiliar técnico. O
clube tem sua sede no campo
‘Machadão’, conhecido também com “Campo do Caveira”, no Vale das Acácias.

Jogadores e convidados durante a partida de confraternização que aconteceu no Natal. No domingo (12) eles estarão reunidos para celebrar os 20 anos do clube

Peneirão define equipe Piloto de Pinda participa de
descida da Escada de Santos
do futebol sub19

Divulgação

A equipe de futebol de
campo sub 19 foi formada no
último dia 4, em um jogo de
treinamento que aconteceu no
Centro Esportivo João Carlos
de Oliveira, quando 22 meninos da cidade participaram da
seleção.
No final do treinamento,
10 garotos foram selecionados para compor a equipe que

seria apresentada nesta quarta-feira (8), no Centro Esportivo “João do Pulo”.
Fizeram parte da mesa
de avaliadores, os membros
da comissão técnica da equipe: Agnaldo José Noronha,
técnico; Gilson Salun Benjamin (Pituca), preparador
físico; Benedito Moraes
(Pinguim), massagista, e

Luiz Antonio Franco, auxiliar técnico.
Os jogadores participaram, no dia 28 de janeiro, de
um peneirão que contou com
a presença de 120 adolescentes que estavam de olho em
uma das 10 vagas.
A primeira competição da
equipe será a Copa Regional
de Caçapava, em março.

Nome dos jogadores selecionados
Alaf Ferreira Nascimento - lateral esquerdo
Ariel do Santos Serqueira - zagueiro
Luan Gulart - meio campo
Talles de Lima Silva - meio campo
Luiz Guilherme Abreu Faria - goleiro
Ângelo Meza - zagueiro

Rafael do Santos - goleiro
Gabriel Fonseca Souza - zagueiro
Leonardo Cardoso - lateral direito
Willian Henrique Camargo - volante
Jonas Estevam - goleiro

Akim/AgoraVale

Dez atletas foram selecionados para compor a equipe de futebol deste ano

Gabriel representou Pinda na descida da Escada de Santos

O piloto de Mountain
Bike, Gabriel Santos de Oliveira, 20 anos, de Pindamonhangaba, participou no último dia 4, da prova de descida
da Escada de Santos. A disputa contou com a participação
de atletas nacionais e internacionais.
Gabriel ficou em 16° lugar
e falou das dificuldades que
teve com a prova. “Acabei
tendo alguns imprevistos em
minhas descidas. Nas duas

primeiras descidas acabei pegando piloto na pista; na terceira, furou o pneu da minha
bicicleta, na quarta e na quinta é que consegui fazer a descida completa. Com isso, não
foi suficiente para me adaptar
com a pista, o tempo de prova
acabou ficando curto devido
a problemas de organização.
Agradeço a todos que torceram
por mim”, explicou Gabriel.
O piloto Gabriel é atleta
da modalidade downhill há 4

anos. Sua próxima competição será em março, na 1ª etapa do Campeonato Mineiro
de Downhill.
A Descida da Escada de
Santos é o maior evento de
downhill urbano do mundo e
conta com a presença dos melhores nomes nacionais e internacionais da modalidade.
Este ano teve como campeão
o piloto Filip Polcster, da Eslováquia; no feminino, a Brasileira Luana Oliveira.
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Futsal:

Copa Distrito nas oitavas de ﬁnal
A 13ª Copa Distrito teve
os primeiros jogos das oitavas-de-ﬁnal nessa quinta-feira (9), no Centro Esportivo
“Zito”, em Moreira César.
Após uma longa primeira fase, iniciada no dia 16 de
janeiro, a competição chegou

aos play-offs que deﬁnirão o
futuro campeão. Os jogos são
realizados no período noturno.Pelas oitavas, foram quatros jogos na quinta e mais
quatros serão nesta sexta-feira (10).
Até o término desta edição

do jornal, os jogos estavam
acontecendo e não tivemos
os resultados atualizados. Os
jogos desta sexta-feira serão:
Vale das Acácias x Vila São
José; Sapopemba x Vila Rica,
todos pela categoria adulto.
A Copa Distrito é mais

uma vitrine para formar novos atletas do futsal de Pindamonhangaba. Com equipes
de diversos bairros, o campeonato une a nova geração
com os mais experientes.
“Todos os anos temos atletas jovens participando do

torneio, assim como pessoas
mais experientes que se destacam na modalidade”, disse
o secretário de Esportes Antônio Macedo.
O organizador e empresário José Leonil, o Leão, lembrou que mesmo com equipes

de outras cidades, os times
de Pindamonhangaba sempre
são os destaques da competição. “No ano passado, a ﬁnal
foi entre Bosque e Pasec”, comentou.
A ﬁnal da Copa Distrito
será no dia 25 de fevereiro.
Divulgação

Time do Bosque, campeão da edição de 2011

Ciclismo de Pinda vence
1ª etapa do Torneio de Verão
Ciclismo Pinda / Divulgação

Ciclismo Pinda / Divulgação

Luciene vence primeira etapa do Torneio de Verão
LUIS CLAUDIO ANTUNES

Teve início nessa quarta-feira (8), na cidade de Peruíbe, o 26º Torneio de Verão de
Ciclismo da Baixada Santista.
O domínio nesta primeira
etapa foi da cidade de Pindamonhangaba. No masculino,
Nilceu Santos, bateu Chamorro, de Sorocaba, no sprint ﬁnal
e ﬁcou com o primeiro lugar.
A vitória lhe deu o direito

de largar a segunda etapa com
a camiseta de líder da competição. Hector Figueras, também de Pindamonhangaba,
foi o 3º colocado.
No feminino, mais duas
atletas da cidade no pódio.
Após uma fuga com cinco
ciclistas, Luciene Ferreira
cruzou a linha de chegada em
primeiro, colocando novamente Pindamonhangaba no

No masculino, Nilceu vencedor da primeira etapa

lugar mais alto do pódio.
Sua companheira de equipe, Valquiria Pardial, foi a
terceira colocada.
Patrocinadores das equipes: Fapi/Funvic, Construtora Marcondes César, Gelog,
Giant, Feijão e Arroz Tarumã,
JKS, Posto Autopinda, Penina Alimentos, Churrascaria
Gramado, PZ Racing, DKS
Bikes, pneus Kenda, Ciac-

-Caminhões e Ônibus, Sayori
Nissan e Prefeitura de Pindamonhangaba, através da Sejelp (Secretaria da Juventude,
Esporte e Lazer de Pindamonhangaba).
Apoios das equipes: Depósito São Caetano, Colégio
Construtor, capacetes Spiuk,
Muvuca Lanches, Pedal
Look, 3wmidia.com.br ePortalR3.com.br

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 da 2ª reunião dos
campeonatos Sub 11 e Principal nesta quarta-feira (15), às 20
horas, na sede da Liga de Futsal (rua Capitão Martiniano Vieira
Ferraz, 167 - ao lado do Mercado Municipal).
Equipes participantes da primeira reunião: Projeto Viva Lorena,
Só Amigos, Claus’s Futsal, Vila Nova, Juventus, Araretama,
Unidos do Araretama e EC Figueirense.
Pindamonhangaba, 9 de fevereiro de 2012
Benedito José Coelho
Presidente

Handebol masculino
apresenta novo time
e inicia treinos
Divulgação

O time já se apresentou e treinou no “João do Pulo”

Fevereiro começou com
as apresentações das novas
equipes das diversas modalidades que representarão
Pinda ao longo da temporada de 2012. Primeiro foi a
equipe de handebol feminino
que mostrou as caras novas,
agora foi a vez da equipe de
handebol masculino. O novo
time já se apresentou e treinou pela manhã da segunda-feira (6) no ginásio do Centro “João do Pulo”.
Com sete atletas do time
de 2011, a equipe da Sejelp
- Secretaria de Esportes e
Lazer de Pindamonhangaba
contratou quatro jogadores do
time Sorriso, do Mato Grosso do
Sul. São eles: Wallison, Loreni,
Maitson e Maicon. “Além destas
contratações, estamos em busca
de um canhoto e de um armador
central”, contou João Lucas, treinador do time masculino.

Para este ano, os meninos do handebol esperam a
conﬁrmação da Federação
Paulista para competir no
Campeonato Estadual. Além
disso, o time participará dos
Jogos Regionais, Jogos Abertos da Juventude e, provavelmente, do Campeonato
Brasileiro. “São competições que ainda não foram
definidas, exceto pelos
Jogos Regionais e Abertos
da Juventude. Porém, já
estamos treinando, pois o
campeonato da Federação
pode iniciar em março”, explicou João Lucas.
Em 2011, o handebol de
Pinda foi campeão da Liga de
Handebol do Estado de São
Paulo e ﬁcou com as terceiras
posições nos Jogos Regionais
e Jogos Abertos. No torneio
da Federação Paulista, o time
ﬁcou com a 5ª colocação.

Saiba quem irá atuar pela equipe em 2012:
Jogadores que se mantiveram da equipe de 2011: Luiz Felipe, Calebe, Juan, Paulo, Vitor, Toniel, Maic. Contratados: Wallison, Loreni, Maitson e Maicon (todos da equipe do Sorriso,
Mato Grosso do Sul).

