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R$ 1,00

Rede de esgoto para Shangri-lá e Goiabal
Odirley Pereira

Prefeitura e Câmara se
reúnem com Sabesp para
Pinda ter praticamente
100% de esgoto coletado
e tratado na cidade
O prefeito João Ribeiro
se reuniu com vários vereadores e com a diretoria
da Sabesp, na sexta-feira
(16), para tratar das obras
de saneamento básico, que
vão levar rede de esgoto
para os bairros do Shangri-lá e Goiabal.

Prefeito e vereadores se reúnem para discutir obra de saneamento básico

Para a realização das
obras serão investidos R$
11,2 milhões.
De acordo com a Sabesp, o edital para contratação da empresa que vai
executar os serviços será
publicado até dia 10 de
Página 3
março.

Pinda intensifica o combate à dengue
Akin/Agoravale

O Cata-treco ajuda no combate à dengue
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A Prefeitura está intensificando o combate ao
mosquito da dengue. Estão
sendo realizados arrastões,
visitas casa-a-casa, mutirões, mobilizações com
igrejas e escolas.
A população precisa ajudar, e a melhor maneira é
eliminar os focos de água
parada onde o mosquito da
dengue pode se reproduzir.
A dengue é uma doença
grave e mata.
Akin/Agoravale

A Prefeitura realizou mais uma reunião sobre a regularização de alvarás na cidade

Reunião esclarece
líderes religiosos sobre
regularização de alvarás

Desde 2009 a Prefeitura
tem realizado reuniões para
orientar as pessoas sobre
os alvarás. Este ano já fo-

ram feitos dois encontros,
e na manhã desta sexta-feira (17) ocorrerá o terceiro, desta vez, somente com

os integrantes da comissão
dos representantes de lideranças religiosas.
Página 17

Internautas
terão notícias
da folia em
tempo real
Confira

“Juca Teles” é a grande atração
do sábado de carnaval em Pinda
Faça chuva ou faça sol,
os foliões irão cair na folia
ao som do “Juca Teles” e os
Estrambelhados, a grande
atração do sábado de carnaval, que começa com o

tradicional desfile das Dondocas. A Tribuna do Norte
preparou um caderno especial para você ficar sabendo
tudo sobre o Carnaval “Eu
curto Pinda”.

No carnaval, Prefeitura realiza campanha “Se Beber Não Dirija”
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizará
campanha preventivade de
trânsito durante o carnaval.
O Departamento de Trânsito vai promover a campanha “Se Beber Não Dirija”,

com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre
a gravidade da mistura de
álcool e direção.
A campanha tem o objetivo de combater e diminuir
o índice de acidentes de

trânsito, que durante o carnaval tem um aumento considerável. Durante os dias
de folia, os agentes e professores de Educação no
Trânsito promoverão blitzes
educativas, com distribui-

ção de cartilhas e leques, e
realizarão orientações.
A blitz tem início no Bloco das Dondocas, que desfilará pelas ruas da cidade
na manhã do sábado (18),
a partir das 10 horas. No

mesmo dia, o alerta continua no Bloco Juca Teles, a
partir das 16 horas.
Na Avenida do Samba,
trecho da Avenida Nossa
Senhora do Bom Sucesso,
esse trabalho será inten-

sificado, já que o Departamento de Trânsito estará
presente em um estande,
realizando os trabalhos de
prevenção e instrução dos
motoristas, além da organização do trânsito.
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EDITORIAL
Carnaval em paz
O carnaval de Pindamonhangaba vive um momento sem igual.
No quesito infraestrutura nunca se viu nada igual
na Princesa do Norte.
A cada ano, a Avenida do Samba fica melhor. Mais
bonita. Mais funcional. Mais profissional.
Outro quesito muito importante é a segurança, que
em 2012 estará ainda mais reforçada. Muito embora
os últimos carnavais tenham transcorrido com muita
paz, alegria e ordem, a Prefeitura sempre toma as
medidas necessárias para que os foliões possam
desfrutar de um ambiente tranquilo e seguro.
Em 2012, com a vigência da nova lei de proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores de 18
anos, dezenas de voluntários de instituições ligadas
à proteção da criança e do adolescente estarão reforçando o time, que já conta com a Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros, Brigadistas, equipes da Saúde,
fiscalização da Prefeitura e seguranças particulares.
Os comerciantes que trabalharem com bebidas alcoólicas precisam estar atentos ao fato de que a nova
legislação pune não só a venda, mas também a facilitação, ou seja, permitir que alguém compre cerveja
para depois entregar a um menor, também é considerado infração.
Programação é outro item que ano após ano vem
se superando no carnaval de Pindamonhangaba. Em
2012, além do sucesso do festival de Marchinhas na
Praça do Quartel, e do destaque que os compositores de Pinda vem tendo na região, Socó e Pedro emplacaram o terceiro lugar no Festival de Marchinhas
de Quiririm, e o entusiasta Walter Leme foi o grande
campeão das Marchinhas de Caraguatatuba. A tarde
deste sábado reserva a presença do ‘Juca Telles’ e os
Estrambelhados. Isso sem se esquecer da sensacional apresentação do Neguinho da Beija Flor durante o
pré-carnaval em Moreira César.
Vários eventos estão marcados para os dias de
folia, e o caro leitor poderá se informar melhor lendo
o caderno especial publicado pela Tribuna na edição
de hoje. Mas para não deixar de dar o devido destaque, o quesito ‘Programação’ conta ainda com a presença, na terça-feira Gorda, da Estação Primeira de
Mangueira.
Fica o registro de que o bom carnaval é construído, acima de tudo, pelos foliões. Mais uma vez é o
povo quem tem que fazer a diferença.
Pule com alegria e responsabilidade. Cuide de sua
saúde e respeite o folião que está ao seu lado. Respeite as pessoas e os bens comuns a todos. Principalmente a natureza. Parece impossível, mas tente
não jogar latas e copos descartáveis em qualquer lugar. Se cada um fizer a sua parte, todo o empenho da
Prefeitura para transformar o carnaval de Pinda em
um diferencial na região, terá ainda mais eficiência e
valor. Faça a diferença no carnaval “Eu curto Pinda!”
e se beber, não dirija!

z

Criação: Professor Souza Leite -

Geografando
Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Relâmpagos
Durante o verão é muito
comum presenciarmos tempestades - chuvas volumosas
acompanhadas de relâmpagos
- também conhecidas como
chuvas de verão. Mas durante
esse período também é possível observar que nem sempre
que chove há relâmpagos e a
explicação é muito simples.
Primeiramente, a única nuvem capaz de produzir relâmpagos é a Cumulonimbus que
é uma nuvem densa e potente,
de grande dimensão vertical, em
forma de montanha ou de enormes torres. Uma parte de sua
região superior é geralmente
lisa, fibrosa ou estriada, e quase
sempre achatada; esta parte se

expande muitas vezes em forma de bigorna ou de um grande
penacho. Devido a violência de
seu surgimento, pequenos cristais de gelo se chocam formando uma carga elétrica dentro da
nuvem, ocorrendo a descarga
elétrica em seguida.
Mas outro fenômeno comum no verão é a Zona de
Convergência do Atlântico Sul
que dura aproximadamente de
três a sete dias e forma nuvens
estratificadas, resultando em
precipitação leve e contínua,
porém, não em relâmpagos.
Nas próximas edições será
explicado como são feitas as
medições da ocorrência de relâmpagos e de precipitação.
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Carta de agradecimento do Prefeito
de Além Paraíba – MG
“Generosidade é a virtude
de acrescentar algo a vida do
próximo”.
Generosidade se aplica
também a pessoas que dão
algo a quem não tem o

suficiente, sendo bens
materiais ou não.
Generosas são tanto as
pessoas que dividem seus
tesouros, quanto àquelas que
dividem seu tempo, carinho e
alegria, sem a necessidade

A Prefeitura de Pindamonhangaba tem um setor de
protocolo dentro do Departamento de Arrecadação.
Essa área é especializada
em atendimento para entrada
e saída de processos administrativos, onde a população pode protocolar pedidos
referentes a solicitações, re-

clamações, pedido de aprovação de prédio, entre outros
atendimentos para entrada
de processos ligados à Prefeitura.
“O protocolo fica na praça de atendimento da sede
do Executivo, onde temos
disponíveis quatro guichês,
com atendentes especiali-

mento de tristeza na vida do
povo valemparaibano.

Atenciosamente;
Prefeitura Municipal de
Além Paraíba –
Janeiro 2012

zados para ajudar os munícipes. Os funcionários são
todos capacitados a orientar
a população e a auxiliar na
orientação dos pedidos”, explica o gerente de atendimento, Carlos Moura, Magrão.
A equipe está à disposição para informar, dar assistência, e atender a população

de de segunda a sexta-feira,
das 8 às 17 horas.
Pré-atendimento
O pré-atendimento funciona na entrada do prédio
da Prefeitura, é um setor de
orientação às pessoas que
precisam utilizar os serviços
da sede

Termina dia 29 anistia de multas e juros do IPTU
Os interessados em aproveitar o benefício para negociar a dívida com IPTU têm
até o dia 29 deste mês para
procurar a Prefeitura ou a
Subprefeitura. Será concedida anistia de até 60%, em
multas e juros, para pagamento à vista ou, caso haja
interesse, é possível dividir
o valor em até 72 vezes ou
parcelas de, no mínimo, R$
32,42.
Ao pagar o IPTU as pessoas estão contribuindo com
o desenvolvimento da cidade. Com este tributo é possível investir em educação,
saúde, melhorias no município, entre outros trabalhos
em prol dos munícipes.
Para obter este benefício
os interessados devem procurar o setor de atendimento
da Prefeitura, e da Subprefeitura, em Moreira César, e
levar cópia do CPF, RG e do
documento do imóvel.
A Prefeitura comunica
que os carnês do IPTU deste ano serão encaminhados
aos moradores a partir de
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março, via Correios, no endereço que consta no cadastro da Prefeitura. O contribuinte que não o receber
até o dia 15 de março, poderá comparecer no setor de
Atendimento da Prefeitura ou

na Subprefeitura para retirar
a 2ª via.
O pagamento pode ser
feito em cota única, com
desconto de 10%, para pagamento até a data do vencimento; ou pagamento em

duas cotas, com desconto
de 5%, para pagamento até
a data do vencimento. E pagamento em até 10 parcelas,
com desconto de 2%, para
o pagamento até a data do
vencimento de cada parcela.

Site da Prefeitura informa internautas com agilidade
A equipe do Departamento de Comunicação/Secretaria de Governo da Prefeitura
de Pindamonhangaba está
presente em todos os eventos, levando a informação
aos munícipes com agilidade
e qualidade. O site oficial da
Prefeitura de Pindamonhangaba, que tem um acesso

de 3 mil pessoas, diariamente, procura sempre inovar e
melhorar a informação para
os internautas. No domingo
(12), foi feita a cobertura da
inauguração do viaduto do
bairro das Campinas, e minutos depois, a matéria e as
fotos já estavam disponíveis
no site oficial da Prefeitu-

DATAS COMEMORATIVAS - FEVEREIRO
Dia 17 - Dia de São Policrônio, Dia de São Rômulo.
Dia 18 - Dia da Indústria, Dia de São Heládio, São Flaviano, São
Cláudio, São Simão e Santa Bernardete, Dia de São Heládio e São
Flaviano.
Dia 19 - Dia do Esportista, Dia de São Bonifácio, São Conrado de
Placência, São Gabínio, São Mesrópio e Santo Álvaro.
Dia 20 - Dia do Correio Aéreo Nacional, Dia de Santo Eleutério, São
Nilo, Santa Margarida de Cortona, São Silvano, São Zenóbio e São
Leão de Catânia.

SEXTA-FEIRA - 17/2
Pancadas de
chuva à tarde

Temp. Máxima: 31ºC - Sol Nascente: 05:50
Temp. Mínima: 18ºC - Sol Poente: 18:40
Probabilidade de chuva: 5%

SÁBADO - 18/2
Pancadas de
chuva à tarde

Temp. Máxima: 31ºC - Sol Nascente: 05:51
Temp. Mínima: 19ºC - Sol Poente: 18:40
Probabilidade de chuva: 5%

DOMINGO - 19/2
Predomínio
de sol na maior
parte do período

Temp. Máxima: 31ºC - Sol Nascente: 05:52
Temp. Mínima: 19ºC - Sol Poente: 18:39
Probabilidade de chuva: 5%

SEGUNDA-FEIRA - 20/2
CIRCULA ÀS TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

www.tribunadonorte.net
contato@tribunadonorte.net

de receber nada em troca”.
Agradecemos a você irmão por sua sensibilidade e
amor. Que Deus abençoe e
ilumine sua vida. Seu gesto
de fraternidade nos ajudou a
ser presença viva neste mo-

Pinda é destaque em atendimento
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Predomínio
de sol na maior
parte do período

Temp. Máxima: 31ºC - Sol Nascente: 05:53
Temp. Mínima: 19ºC - Sol Poente: 18:39
Probabilidade de chuva: 5%

Fonte: CPTEC/INPE

ra. No mesmo dia, também
foi realizada a cobertura do
evento de pré-carnaval em
Moreira César, com show de
Neguinho da Beija-Flor e bateria. Mais uma vez, minutos
depois, as fotos e a matéria já
estavam no site à disposição
dos internautas.
Para o carnaval, a equipe

da Comunicação, composta
por jornalistas, estagiários e
pessoal da web, estará na
Avenida do Samba acompanhando todos os eventos e
colocando as matérias e fotos no site oficial em tempo
real. Para conferir, acesse
pindamonhangaba.
sp.gov.br

Carmen Miranda
das Dondocas
No último dia 11, o
carnavalesco pindamonhangabense do Bloco
das Dondocas, major Ubirajara Jaccino (foto), esteve na Avenida do Povo,
em Taubaté, desfilando
de “Carmen Miranda” no
Bloco Vai quem Quer. As
Dondocas animam a manhã de carnaval deste sábado pelas ruas centrais
da cidade. A concentra-

Divulgação

ção será na “Rubião Júnior”,
em frente ao Bar do Chacrinha, a partir das 9 horas.

Missa do Sétimo
Dia em Coruputuba
Dona Carminha e a família Cícero Prado convidam para
a missa de sétimo dia da senhora Genevieve Ayrivie de Assumpção, a ser realizada no bairro Coruputuba. A celebração
acontece às 17 horas desta sexta-feira (17), na Igreja Nossa
Senhora Aparecida. A missa será celebrada pelo padre Glauco, Salesiano.

TRIBUNA DO NORTE

3

Pindamonhangaba, sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012

Bairros Shangri-lá e Goiabal vão
contar com rede de esgoto
Odirley Pereira

Odirley Pereira

Prefeito João Ribeiro e alguns de seus secretários reuniram-se com diretores da Sabesp para tratarem do projeto que levará a rede de esgoto para o Goiabal e Shangri-Lá

A Prefeitura de Pindamonhangaba e a Sabesp vão levar redes de saneamento básico para os bairros do Goiabal
e Shangri-lá. Será um investimento de R$ 11,2 milhões
e que terá 32 mil metros de
rede de esgoto – um grande
trabalho que vai possibilitar
mais qualidade de vida para
centenas de famílias.
Durante reunião na Prefeitura, quinta-feira (16), o
diretor de interior da Sabesp,
Luiz Paulo de Almeida Neto,
afirmou que o edital para con-

tratação da empresa será publicado até dia 10 de março.
Ele explicou que a rede de esgoto começará pelo Shangri-lá sentido Goiabal. “À medida que a rede for avançando,
ela já será ligada às casas das
pessoas”.
O prefeito João Ribeiro
lembrou que os trabalhos incluem redes coletoras, ligações domiciliares, estações
elevatórias e linhas de recalque para bombeamento. O
prefeito destacou que se trata
de uma grande conquista para

Pindamonhangaba e para centenas de famílias dos bairros.
“Isso melhora as condições
de saúde, de meio ambientem e refletem diretamente na
qualidade de vida da população. Esta é uma grande vitória para Pindamonhangaba”.
João Ribeiro ressaltou que
a rede de esgoto para o Shangri-lá e Goiabal eleva os números de coleta e tratamento
para praticamente 100%, e
deixa Pindamonhangaba no
mesmo patamar dos países
mais desenvolvidos do mun-

do em relação ao saneamento
básico.
O prefeito João Ribeiro
lembrou que a Câmara de
Vereadores teve papel fundamental no processo. “Nossos
vereadores são comprometidos com a cidade e com as
necessidades da população.
A participação deles junto
com a Prefeitura e com a Sabesp vai possibilitar mais este
avanço para Pindamonhangaba”, disse.
João Ribeiro também
agradeceu à Sabesp: “É a

continuidade do trabalho já
realizado pela empresa no
município e que reafirma os
compromissos assumidos no
contrato do programa”.
As reuniões que trataram de detalhes do projeto e
execução da obra aconteceram no gabinete do prefeito
e contaram com as presenças dos vereadores: Abdala
Salomão, Dr. Jair Roma, Dr.
Isael Domingues, Dr. Marco Aurélio, Dona Geni, José
Carlos Gomes – Cal, além
dos secretários municipais:

Ricardo Amadei (Obras), Arthur Ferreira dos Santos (Governo), Maurício Marcondes
(Habitação), e Paulo Amadei
(Planejamento), bem como
os diretores da companhia
de saneamento: Luiz Paulo
de Almeida Neto – Diretor
de Interior; Oto Elias Pinto,
superintendente de Negócios
Vale do Paraíba; José Fonseca Marcondes Junior, gerente
de Divisão de Pindamonhangaba; e Sidney Silva, coordenador de empreendimentos
Sudeste.

Ginásio do ‘Cidade Nova’ será entregue em breve
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Os moradores do bairro
Cidade Nova estão prestes a
utilizar o novo Centro Esportivo para as futuras atividades esportivas e de lazer no
bairro.
A Prefeitura de Pindamonhangaba anunciou que em
menos de um mês o local estará pronto e preparado para
inauguração. A Secretaria de
Obras e Serviços finaliza a
construção do piso externo.
Um dos empecilhos para
concluir a obra era a caixa
d’água, que não tinha sido
instalada no local.
“Na
quarta-feira ela foi colocada
e agora só falta a finalização
desta calçada externa do ginásio para as obras estarem
100% concluídas”, explicou
Ricardo Amadei, secretário
de Obras e Serviços.
Assim que o Centro Esportivo for inaugurado, o

espaço será sede de importantes jogos de Pindamonhangaba nas diversas modalidades que a cidade disputa
pelo Estado e país.
O prefeito João Ribeiro
assegurou que os investimentos em esporte e lazer
são fundamentais para a melhoria da qualidade de vida
da população.
“Quando investimentos
em equipamentos de esporte como ginásios, campos,
piscinas, academias e outros
projetos para os moradores,
estamos contribuindo com
a saúde dessas pessoas. O
esporte é um grande aliado
ao desenvolvimento do ser
humano e, por isso, vamos
continuar nossa política de
expansão de nossas atividades. Os atletas de Pinda têm
nos dado muito orgulho”, explanou.

Antonio Carlos Macedo
Giudice, secretário de Esportes, afirma que com este novo
espaço será possível oferecer, somente na piscina, por
exemplo, centenas de vagas
para natação e hidroginástica, que são atividades muito
procuradas. Além disso, as
crianças terão a oportunidade
de praticar vários esportes e
também assistir a competições e torcer pelos atletas da
cidade.

A Prefeitura de
Pindamonhangaba
tem investido
constantemente no
esporte

Centro comunitário do ‘Liberdade’
está pronto para inauguração
Após os sorteios das casas e entrega das chaves, o
loteamento Liberdade, localizado no distrito de Moreira
César, está prestes a receber um centro comunitário
para a realização de eventos,
cursos e outros. As obras já
estão prontas e foram realizadas pela Prefeitura, por
meio da Secretaria de Obras
e Serviços.
A data de inauguração
ainda não foi definida. O
novo centro comunitário passa pelo processo de pintura.
“Já foi finalizado tudo, só
falta terminar esta pintura e
agendar uma data para inauguração”, contou Kennedy
Flores, engenheiro da Prefeitura de Pindamonhangaba.
O secretário de Obras e

Akim/AgoraVale

Moradores do “Liberdade” vão ganhar um centro comunitário

Serviços Ricardo Amadei
também adiantou que além
do centro comunitário, a escola municipal está em fase final
de obras. “Agora tem o aca-

bamento, a pintura do prédio,
limpeza e a colocação do piso
externo. Teremos mais alguns
dias de obras antes de oficializar a conclusão”, constatou.

Em breve, os novos moradores do distrito serão
beneficiados com as duas
obras que já estão em fase
final.
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Lei proposta por Abdala
traz transparência
e avaliações em
convênios da Prefeitura

Toninho da Farmácia
pede melhorias
urgentes para o
Parque das Palmeiras

Dona Geni participa
de ações preventivas
da Coalizão no Carnaval

O vereador Abdala
Salomão(PSDB) apresentou
“Indicação de Projeto de Lei”,
que institui normas e procedimentos para a celebração de
convênios com entidades que
pleiteiam verba junto ao Po-

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) esteve neste ultimo
domingo dia 12 de fevereiro com os moradores do bairro Parque das
Palmeiras. Várias reivindicações foram passadas ao vereador e já
foram encaminhados em forma de indicações e requerimentos como:
Ronda policial constante nas ruas do bairro; Limpeza dos terrenos
abandonados e notificação dos proprietários; Recuperação asfáltica
das ruas do bairro; Entrada do serviço do correio de entrega de
correspondências que não é feito atualmente; Construção de bocas de
lobo e implantação de lombadas nas principais vias. “Faço estas
solicitações em nome de todos os moradores do bairro Parque das
Palmeiras que
esperam ansiosos que suas reivindicações sejam atendidas o
mais rápido possível”, disse
Toninho da Farmácia.

E RESPONSABILIDADE

der Executivo e ao Prefeito
João Ribeiro. A proposta é que
todo convênio celebrado entre
o Poder Executivo e qualquer
instituição, sem fins econômicos ou não, unidades de saúde
educacionais, esportivas, culturais e outras e que ultrapasse
o valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) em seu
totalidade deverá ser enviado
ao Poder Legislativo para análise e aprovação, devendo essa
análise contar com a presença
– por convite ou convocação -

álcool para menores de 18
anos, enfatizando a importância de cada adulto como
agente fiscalizador.
O primeiro encontro foi
focado nos vendedores ambulantes, já durante o segundo, reuniram-se diretores e
representantes dos blocos
carnavalescos, o Pe. José Júlio Azarito e Rute Lidiane
que são uns dos coordenadores da Coalizão Pinda.
As reuniões multiplica-

Reunião
O Vereador Toninho da Farmácia convida todos os moradores do
bairro Parque das Palmeiras para a próxima reunião que será realizada
domingo dia 19 de fevereiro, as 10h da manhã, na rua José Alfredo
Coli Correa Jr., em frente a mercearia. Nesta reunião estarão várias
autoridades da prefeitura e da policia militar, onde será discutido as
melhorias do bairro. “É muito importante a presença de todos os
moradores nesta reunião, conto com a presença dos moradores para
debatermos as necessidades do bairro Parque das Palmeiras”, finalizou Toninho da Farmácia.

C OMUNICAÇÃO /CVP

as orientações aos presentes
para que o carnaval 2012 seja
realizado com responsabilidade. “Desde que comecei a
atuar como educadora já trabalhava com projetos que visavam prevenção e qualidade de vida dos alunos. Hoje
sou parceira da Coalizão,
desde a sua implantação; é
de grande importância esta
luta por uma comunidade
segura sem drogas”, afirmou
a vereadora.

Fale com a vereadora Dona Geni

Se você tem alguma sugestão ou quer fazer reivindicações entre em
contato com a vereadora Dona Geni. O blog da vereadora pode ser
acessado no endereço: www.vereadoradonageni.blogspot.com. O e-mail é
donageni@camara pinda.sp.gov.br. Os telefones são (12) 3644-2255 e
3644-2256.

Quando será construído o C.C.Z.
(Centro de Controle de Zoonoses)?

TECNOLOGIA

SAÚDE

Vereador Dr. Isael
Dr. Jair Roma prestigia
ressalta importância de
e participa de eventos
implantar monitoramento de Pindamonhangaba
O vereador Dr. Jair Roma zo a todos os conselheiros
digital patrimonial
(PPS), membro da Comissão empossados, os quais parde Saúde da Câmara, esteve
presente dia 14 de fevereiro,
na posse dos novos membros
do Conselho Municipal de
Saúde. “Apoio e parabeni-

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
4ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se no Palácio
Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo
dia 24 de fevereiro, sexta-feira, às 8h.

ticipam, acompanham e fiscalizam o trabalho desenvolvido no Plano Municipal de Saúde”, ressalta o
vereador.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. 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”.
II. Projeto de Lei n° 11/2012, do Poder Executivo, que “Amplia vagas para
o emprego de Professor de Ensino Fundamental e Educação Infantil no quadro
de empregos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, e dá outras providências.”

DR. JAIR ROMA
DURANTE
CERIMÔNIA DE
C OMUNICAÇÃO /CVP

POSSE DOS
NOVOS

Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2012.

INTEGRANTES
DO COMUS CONSELHO
MUNICIPAL DE
SAÚDE

DE

federal arca com as despesas, enquanto que a Prefeitura ficaria
responsável pela contratação da
empresa responsável pelo projeto”, explicou.
Segurança
Durante a sessão, o vereador
Dr. Isael citou cidades como
Aparecida, Campos do Jordão e
São José dos Campos, que já possuem monitoramentos digitais,
por meio de câmeras de segurança. “Em Pinda, as câmeras instaladas na região central não funcionam, estão quebradas. É um absurdo não poder desfrutar de tal
tecnologia, pois o monitoramento
digital contribui, e muito, para
economia de telefonia, e
melhorias de serviços como sincronização de semáforos e também a própria vigilância por
câmeras”, concluiu.

FOTOS : D IRETORIA

Na 3ª Sessão Ordinária, o vereador Dr. Isael (PV), usando a
Tribuna Livre, ressaltou a importância de Pindamonhangaba implantar o Programa Cidade Digital, voltado ao monitora-mento
patrimonial. Para o parlamentar,
o uso de tecnologia digital vai
contribuir e muito com a segurança do município. “Atualmente, os
homens da guarda municipal fazem a segurança patrimonial. A
guarda tem que ser preventiva,
atuando nas ruas, e os patrimônios poderiam ser monitorados por
meio de uma central. É um sistema, sem dúvidas, rápido e barato”, ressaltou. O vereador ainda
apresentou sugestões para implantação do sistema digital, afirmando que os recursos podem ser
viabilizados junto ao Ministério
das Telecomunicações. “O órgão

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.

DR. JAIR ROMA
E SUA ESPOSA,
DRA. MARIA
HELENA,

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que no pregão presencial 01/
12, que cuida da aquisição de gêneros alimentícios diversos, o objeto foi adjudicado sem
ressalvas como segue: itens 01, 02, 04, 05, valor total de R$ 10.865,22 (dez mil oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos) à empresa Pinda Dick Pane Padaria
Ltda ME; item 03, valor total de R$ 419,23 (quatrocentos e dezenove reais e vinte e três
centavos) à empresa Panificadora e Confeitaria Alcantara Pindamonhangaba Ltda EPP,
devendo referidas empresas comparecerem ao mesmo endereço dos eventos anteriores
para retirada da ordem de fornecimento, conforme item 7 do precedente edital.

PRESTIGIARAM O
LANÇAMENTO DO
LIVRO DO AUTOR
E AMIGO,
ARQUITETO JOSÉ
MAURÍCIO
PÚPPIO
MARCONDES

Câmara e Decanato de
Pindamonhangaba apresentam
Campanha da Fraternidade 2012

DR. JAIR ROMA
PARTICIPOU DA
INAUGURAÇÃO DO
VIADUTO DE
LIGAÇÃO ENTRE OS

BAIRROS CIDADE
NOVA E CAMPINAS.
“PARABENIZO A
TODOS MORADORES
DA REGIÃO PELA
GRANDE

CONQUISTA”,
RESSALTA O

O

VEREADOR

COMPARECEU NA

PRAÇA SANTA RITA,
NO VALE DAS
ACÁCIAS, NO PRÉCARNAVAL QUE FOI
ANIMADO PELO

SESSÃO ORDINÁRIA,

NEGUINHO
BEIJA-FLOR, EM

SAMBISTA
R E S S A LT O U I M P O R T Â N C I A D O

MONITORAMENTO DIGITAL PATRIMONIAL

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.

DA

PINDAMONHANGABA

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

WWW .P INDA V ALE . COM . BR

PARLAMENTAR

DURANTE

DE

C OMUNICAÇÃO /CVP

DIRETORIA

RUA JOSE
ALFREDO COLI
CORREA JUNIOR

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

VEREADOR D R. I SAEL,

ram as ações da Coalizão que
visam proteger o menor, uma
vez que foi comprovado que
o álcool é a porta de entrada
para outras drogas. Estiveram presentes também a viceprefeita Myriam Alckmin, a
Conselheira Tutelar Desiree
Valdirene e o capitão Paulo
Henrique Cavalheiro, dando

DE

V EREADOR A BDALA S ALOMÃO

de diretores ou responsáveis
legais para esclarecer o real
uso e emprego da verba a ser
recebida. Somente após esse
procedimento é que o convênio poderá ser celebrado.
A Indicação de Projeto de
Lei foi explanada durante a sessão ordinária,
no último dia 13 pelo
vereador Abdala, que
pediu destaque na aprovação do documento,
sendo aceita - por unanimidade - pelos demais
vereadores. “O objetivo principal do Projeto
de Lei é dar total transparência nos convênios
que serão executados no
município e onde o dinheiro será empregado.
A apresentação dos responsáveis pelos projetos na Câmara dará
oportunidade à população de acompanhar e
saber aonde o pagamento de
seus impostos está sendo aplicado” comentou o vereador.
Segundo Abdala, pode ser
estabelecido futuramente no
Decreto, que após um determinado período de funcionamento da entidade, os diretores responsáveis retornem à Câmara Municipal
para expor quais as evoluções e que impacto positivo
as ações aplicadas pela entidade está executando em
beneficio da comunidade.

A vereadora Geni Dias
Ramos – Dona Geni (PPS)
participou, nos dias 06 e 09
de fevereiro, no Auditório
da Prefeitura, de reuniões
para expor as ações preventivas da Coalizão no Carnaval do município, com o intuito de divulgar a lei que
proíbe a venda e o uso de

F OTOS : D IRETORIA

RIGOR

TRIBUNA DO NORTE

Pindamonhangaba, sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012

A Câmara de Pindamonhangaba e a Diocese de Taubaté realizam no dia
29 de fevereiro, quarta-feira, a Sessão Solene de apresentação da CF - Campanha da Fraternidade 2012.
O tema de 2012 é “Fraternidade e Saúde Pública” e o lema é “Que a
saúde se difunda sobre a Terra! (Eclo 38, 8)”. A sessão começa às 19h00, no
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, sito à rua Alcides
Ramos Nogueira, 860, Loteamento Real Ville, Mombaça.
O orador oficial da sessão será o reverendíssimo Padre Leandro Alves
de Souza e o evento terá a presença do Bispo da Diocese de Taubaté, Dom
Carmo João Rhoden.
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

TRIBUNA DO NORTE
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SEGURANÇA

LIMPEZA

MEIO AMBIENTE

Vereador Janio
cobra da Prefeitura
providências das
calçadas da Via Expressa

Cal agradece a
roçadura de mato
nos canteiros e
rotatórias da SP-62

Alexandre Faria
busca melhorias
ambientais para a cidade

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) foi procurado
no ano passado, por diversos usuários da avenida Dr. Francisco
Lessa Júnior, mais conhecida
como “Via Expressa”, que na
ocasião reclamaram da falta de
atenção da Prefeitura para com
essa importante via pública de
nossa cidade.
O vereador Janio dedicou
toda a atenção aos moradores
dizendo que eles tinham razão
de reclamarem, e fez a sua parte
apresentando na Câmara a indicação nº 48/2011, de 1º/08/2011,
que foi aprovada e enviada à
Prefeitura para tomar as providências necessárias, porém, passados seis meses, infelizmente
nada foi feito; um verdadeiro
descaso da Prefeitura Municipal.
Lerario disse: “trata-se de
uma importante via de trânsito
de nossa cidade, utilizada por
todos os motoristas que se dirigem à Taubaté e aos bairros do
Araretama, Cidade Jardim, So-

O vereador José Carlos Gomes- Cal (PTB) está agradecendo
ao DER (Departamento de Estradas e Rodagem) pela limpeza
e roçadura do mato nos canteiros, principalmente, nas rotatórias da SP-62 no sentido Pinda - Moreira César, desde o bairro
Água Preta até o Residencial Mantiqueira.
“Estamos cumprimentando e agradecendo ao DER que
atendeu nosso pedido de limpeza das rotatórias, pois o mato
estava muito alto e, em algumas delas, estava prejudicando a
visibilidade dos motoristas”, explica Cal. O vereador também
agradece à Prefeitura, que está realizando o mesmo serviço no
trecho que vai da região do bairro Carangola até o bairro
Morumbi.
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O vereador Alexandre
Faria (PT) ressaltou em plenário a importância da
aprovação do Projeto de
Lei 02/2011, voltado para
uma política ambiental
mais rígida, quanto a utilização e descarte dos resíduos sólidos urbanos. Um
dos objetivos principais do
projeto é valorizar as cooperativas de reciclagem,
criando incentivo e condições para que elas desenvolvam um trabalho de qualidade e que seja auto sustentável, repassando para
as cooperativas os ganhos
com a diminuição de resíduos destinados ao aterro.
“Este é um tema atual e que

Carnaval
Cal está desejando a todos que tenham um ótimo carnaval,
mas que se divirtam com segurança e responsabilidade. O
vereador ainda lembra àqueles que não participarem dessa festa
e desejarem buscar um momento de oração que frequentem o
Rebanhão 2012. No C.E “João do Pulo”, o evento tem início
com a Santa Missa às 20 horas do sábado, dia 18. No C.E “Zito”,
em Moreira César, a abertura do Rebanhão será no domingo,
dia 19, com o terço da misericórdia e adoração às 15h, com o
padre Rodrigo Natal.

COM RAÍZES À

CAIR A QUALQUER
MOMENTO, COMO JÁ CAIU
E DESTRUIU TOTALMENTE
UM CARRO; NO

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

DESTAQUE, O VEREADOR

JANIO LERARIO

MANUTENÇÃO

SEGURANÇA

RESPEITO

merece atenção especial. É
importante criarmos uma
politica específica e funcional para esta questão no
município. A implantação
da Lei proposta trará reflexos positivos no âmbito
social, ambiental e econômico, pois não só tende a
diminuir o consumo dos
recursos naturais, como
proporciona a abertura de
novos mercados, gera trabalho, emprego, renda, inclusão social e diminui os
impactos ambientais. Assim, estaremos inserindo o
desenvolvimento sustentável no manejo de resíduos
sólidos da cidade”, destacou Alexandre Faria.

À COMUNIDADE

Ricardo Piorino
pede providências
urgentes para Residencial
Parque das Palmeiras

C OMUNICAÇÃO /CVP

Dr. Marcos Aurélio
Martim Cesar pede
revindica várias melhorias instalação de semáforo
no bairro do Morumbi
com contador digital
DE

“MORADORES

PROCURAM VEREADOR E

APRESENTAM DIVERSAS RECLAMAÇÕES”
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PSF com
medicamentos gratuitos
O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi , sempre atuante
e participativo reitera sua cobrança junto a prefeitura, para
que através da Secretaria de
Saúde, realize estudos visando a implantação do PSF Programa Saúde Família, com
farmácia de medicamentos
gratuitos no bairro do
Morumbi. O vereador também
solicita que seja feita a limpeza dos terrenos que cobrem a

C OMUNICAÇÃO /CVP

V EREADOR A LEXANDRE F ARIA

...D EPOIS

FLOR DA TERRA PODE

O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) atendendo
pedido dos moradores do bairro do Morumbi, solicitou junto a Prefeitura e seus órgãos
competentes, para que realizem a manutenção no
playground e na AMI - Academia da Melhor Idade no
bairro do Morumbi. De acordo com o vereador, os aparelhos instalados vem apresentando problemas devido a falta de manutenções preventivas, razão pela qual, apresen-

DE

A NTES ...
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corro, Jardim Rezende e outros.
Há muito tempo na “Via Expressa”, as calçadas nem existem mais
em vários trechos, que ficam
cheio de barro quando chove.
Outro grave problema são as
grandes árvores que foram plantadas pelo ex-prefeito Geraldo
Alckmin Filho, hoje, Governador do Estado de São Paulo, quando ele mesmo também construiu
essa grande avenida. Essas árvores são enormes e estão quase
todas com as raízes de fora, sem
profundidade nenhuma. Diversos pedestres já tropeçaram e
caíram na calçada, um ciclista
foi ferido e também um motoqueiro, além de um automóvel
que ficou totalmente destruído”.
Continuando Janio falou que,
“espero que desta vez a Prefeitura tome as providências necessárias solucionando de uma vez
por todas o problema do péssimo
estado das calçadas da Via Expressa que prejudica os pedestres, afinal, essa avenida leva o
nome do Dr. Francisco Lessa
Júnior, um cidadão digno que foi
um dos grandes médicos de nossa cidade, e a mesma não merece
ficar tão abandonada como está”,
finalizou o Vereador.

DIRETORIA

V EREADOR M ARTIM C ESAR

V EREADOR D R . M ARCOS A URÉLIO V ILLARDI

tam rachaduras em quase todos os aparelhos. O vereador
Dr. Marcos Aurélio, devido a
sua profissão na área médica,
tem pautado sua atuação, de
forma que a população tenha
mais qualidade de vida e saúde, pois as atividades físicas
colaboram para evitar diversos problemas de saúde, ocasionados pelo sedentarismo.

entrada do bairro, limpeza de
bueiros e limpeza da área verde no bairro do Morumbi.
REMEFI
Outra solicitação do vereador Dr. Marcos Aurélio para
a região, é a construção do
REMEFI no bairro do
Morumbi, para que as crianças possam ter um ensino com
mais qualidade e conforto.

O vereador Martim
Cesar (DEM) encaminhou
Indicação ao Executivo, solicitando providências para
a instalação de um semáforo para pedestres com contador digital na avenida
Nossa Senhora do Bom
Sucesso, esquina com a rua
Major José dos Santos
Moreira.
“Neste local o trânsito é
intenso e, está instalado um
semáforo de dois tempos o
que dificulta a travessia dos
pedestres. O equipamento
com contador digital irá
melhorar a orientação e informação do tempo de fechamento do semáforo aos
condutores de veículos e

pedestres que por ali transitam”, explica o Vereador.
Conservação
de Via Pública
Atento às condições de
conservação de nossas vias
públicas, o vereador Martim Cesar fez Indicação ao
Executivo para que seja
feita poda das árvores em
toda extensão da avenida
Senador Teotônio Vilela,
no bairro Moreira César,
principalmente nas proximidades da Estação de
Água da Sabesp, pois as
mesmas estão dificultando
a iluminação do local trazendo riscos a segurança
de todos que transitam na
região.

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

VEREADOR

CONTINUA VISITANDO DIA-A-DIA OS BAIRROS DA CIDADE

Durante esta semana, o
vereador Ricardo Piorino
(PDT) foi solicitado para participar de uma reunião com os
moradores do Residencial
Parque das Palmeiras. Segundo o vereador, a comunidade
está inconformada com o
abandono do bairro, que foi
castigado nos últimos dias
pelas fortes chuvas. Piorino
alegou ainda que diversas casas foram inundadas por
inexistir no local as galerias
de águas pluviais, portanto,
sequer existindo bocas-delobo para escoamento de
águas. “É um absurdo a Administração anunciar o

recapeamento de ruas e avenidas do bairro que se encontram totalmente esburacadas,
sem antes providenciar a devida e necessária construção
das galerias de águas pluviais”, afirmou o vereador.
Piorino acrescentou que
“vamos exigir explicações por
qual razão foi aprovada a construção de casas no Residencial
Parque das Palmeiras nestas
condições”.
A munícipe Eliana, proprietária de um imóvel no bairro, foi enfática e afirmou que
“me sinto enganada com essa
situação pois não tinha conhecimento de tal fato”.
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Pinda participa de capacitação
do Gasoduto Campinas -Rio
Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba teve representantes na imersão de capacitação do PEA-GASCAR
– Programa de Educação Ambiental do Gasoduto Campinas
Rio, realizada no último final
de semana, em São José do
Barreiro-SP. A cidade foi representada pela Secretaria de
Governo e Departamento de
Meio Ambiente da Prefeitura,
por meio da assessora técnica
em Meio Ambiente, Maria Nazaré Magno dos Santos, e da
gerente do Parque Municipal
do Trabiju, Célia Simões.
A capacitação de multiplicadores tratou dos segmentos
urbano, rural e de unidades
de conservação; nos âmbitos
da educação ambiental e todos os problemas ambientais
dos 33 municípios que fazem

parte da linha do gasoduto,
desde Campinas-SP até Seropédica-RJ. Foram três dias
de capacitação, por meio de
fóruns que discutiram desde
os impactos da passagem do
gasoduto, até o diagnóstico
ambiental de cada cidade envolvida.
Para a organização do
curso, foi realizada a divisão
dos municípios em quatro
regiões, sendo a primeira de
Campinas a Igaratá; a segunda de São José dos Campos
a Lorena; a terceira de Silveiras a Bananal, e a quarta
de Rezende a Seropédica. Os
grupos fizeram o diagnóstico
de cada região, a partir da realidade das cidades englobadas, envolvendo temas como:
saneamento, destinação de
resíduos sólidos, educação

ambiental, secretarias de
Meio Ambiente, conselhos
municipais e outros aspectos
que relacionam o meio ambiente da região. Todos os
assuntos englobados foram
reunidos numa só proposta
unindo todas as regiões e, a
partir delas, serão formulados projetos que buscarão
verbas federais.
A partir de março serão
realizados um total de oito
fóruns, para representantes da
sociedade civil, pública e empresas, e aldeias globais, voltadas aos estudantes, em todas
as regiões. Pindamonhangaba
está pleiteando sediar o evento no mês de junho.
Para a assessora técnica
em Meio Ambiente, Maria
Nazaré, a iniciativa foi muito
válida e proveitosa. “Tive-

Divulgação

Reunião da equipe no bairro, as visitas contaram com a participação de voluntários

Levantamento de recursos
hídricos é realizado no
Ribeirão Grande

Divulgação

Participantes da capacitação, representando as quatro regiões do gasoduto Campinas-Rio

mos a oportunidade de conhecer a realidade em meio
ambiente das cidades vizinhas e de toda a região. Com
isso, trocamos experiências e

pudemos trazer muitas ideias
que já são sucesso, para desenvolvermos em Pinda,
além, é claro, de tudo o que
pudemos aprender com os

técnicos, Ongs e outros segmentos, que será muito positivo para enriquecer o trabalho da Prefeitura em nossa
cidade”, avaliou.

Prefeitura divulga
calendário de
podas de árvores
pela cidade
Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Governo e Departamento de Meio Ambiente,
está divulgando o calendário
do primeiro semestre de podas de árvores pela cidade.
A partir deste ano, o serviço
será realizado por bairros e
regiões.
Os serviços já tiveram
início neste mês de fevereiro,
nos bairros: Bela Vista, Parque das Nações e Vila Verde. Atualmente, a equipe de
técnicos do Meio Ambiente

e a empresa contratada para
execução do serviço estão
nos bairros Recanto Verde e Vila Santa Clara. Além
da programação normal do
Departamento de Meio Ambiente, também serão atendidas as solicitações de munícipes, via processo, após
analisados pelos técnicos do
departamento e autorizados
via emissão de laudo. Todos os pedidos são analisados, e a árvore é vistoriada,
antes de serem atendidos
pela Prefeitura. A diferença
é que, agora, os serviços e

solicitações serão atendidos
por regiões, de acordo com
o cronograma, sendo prioridade os casos que envolvam
riscos. Importante destacar
que o Departamento de Meio
Ambiente atende apenas casos de árvores localizadas em
vias públicas e não dentro de
imóveis particulares.
A solicitação de podas
deve ser feita pela população,
somente via abertura de processo, o que pode ser realizado no setor de atendimento
da Prefeitura, localizado no
térreo da sede da Prefeitura.

PROCESSOS DE PODA E RETIRADA A EXECUTAR - 1º semestre 2012

Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Governo e Departamento de Meio Ambiente, está realizando o levantamento de minas, córregos e
outros corpos hídricos, como
poços e fossas, de propriedades localizadas na estrada dos Nogueiras, região do
Ribeirão Grande. Na última
semana, foram visitadas 60
propriedades, com a participação de 12 voluntários da
empresa Gerdau, associação
de moradores e funcionários
do Departamento de Meio
Ambiente.
De acordo com a asses-

sora técnica em Meio Ambiente, Maria Nazaré Magno
dos Santos, coordenadora
da ação, o levantamento foi
realizado com o intuito de
orientar, verificar e auxiliar
nas necessidades dos munícipes, e também para garantir a
qualidade da água do bairro,
numa iniciativa tanto de saúde quanto de preservação do
meio ambiente, e de prevenção, com a adequação de fossas, evitando contaminações.
O levantamento e diagnóstico fazem parte do projeto de recuperação de minas
e corpos hídricos, da Secretaria de Governo e Departamento de Meio Ambiente da

Prefeitura de Pindamonhangaba. O passo seguinte será
a realização de uma reunião
com a associação de moradores, para avaliação e agenda
do próximo local a ser visitado dentro do bairro.
“Agradecemos à Gerdau pelo grande número de
voluntários participantes, o
que sem dúvida colaborou
e muito para o sucesso das
visitas, e, principalmente,
à associação de moradores,
nas pessoas da Nilcea e do sr.
Edmundo, que se mostraram
parceiros e participativos,
nos orientando a respeito da
realidade do bairro”, agradeceu a assessora Nazaré.

ORDEM

SETOR

1º

21 - Bela Vista

2º

3 - Bosque

3º

4 - Crispim

4º

17 - Ipiranga

5º

40 - Feital

6º

26 Pinhão do Borba29 Goiabal

DATA
9 a 17 de fevereiro
27 de fev. a 3 de março
5 a 24 de março

26 de março a
10 de abril

BAIRROS
Bela Vista A e B, Pq. Das Nações, Res. Com. Villa
Verde
Recanto Verde, Vila Sta. Clara, N/A Rafael Muassab
Jd. Elvira, Jd. Maria Emilia, Res. Andrade, Res. Ilha I,
Coop. Hab. Mal. Catelo Branco, Lot. Crispim, Jd. Chafariz, Jd. Primavera, N/A Raymundo Marin & CIA LTDA,
N/A Vila N.S. Auxiliadora, N/A Vila Dona Anna Goffi
Triângulo, Cidade Nova, Jd. Eloyna, Vitoria Vale II e III,
Chacaras Reunidas

23 a 27 de abril

Industrial Feital, Res. E Com. Cidade Vista Alegre

2 a 11 de maio

Pinhão do Borba e Goiabal

7º

1- Centro

14 maio a 1 junho

Beija Flor

8º

6 - Tabaú

4 a 6 de junho

9º

18 - Araretama

11 a 15 de junho

10º

2 - Boa Vista

18 a 23 de junho

11º

5 - Vila Nair

25 de junho a 6 de julho

Lot. Vila Nair

11º

11 - Santana

25 de junho a 6 de julho

Res. Carangola, Jd. Ana Maria, Carlos Juliano, N/A Jd.
Dom Bosco

11º

12 - Alto do Ribeirão

25 de junho a 6 de julho

Res. Jd. Yassuda, Lot. Res Village do Sol, Vila Suiça,
Castolira

Jd. Leonor, São Paulo, Ana Quirina, Helbor Empreend
Imobiliarios LTDA, N/A Jd. Dom Bosco
Jd. Res. Araretama, Res. Nova Esperança, Res. Arco-Íris
Beira Rio, José Alves Palomas

Res. E Com. Didade Morumbi, Lot. Ind. Água Preta, Res.
E Com. Pq. Das Palmeiras e Vila São Paulo

12º

13 - Água Preta

11 a 22 de julho

12º

16 - Sta. Cecília

11 a 22 de julho

Boa Esperança, Jd. Sta. Cecília, Maricá

12º

22 - Una

11 a 22 de julho

Com. E Res. Alta Vista, Santa Rita, Santa Rita II

Obs.: Os pedidos das regiões 7,8,9,10,14,15,19 já foram executados no ano de 2011.
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Pinda aguarda aprovação da câmara
para receber complexo do Senac
Karina Bizarria
Pindamonhangaba deve
receber, em breve, um complexo sociocultural do Senac
-Serviço Nacional do Comércio. Esse é um projeto antigo,
o qual a vice-prefeita Myriam
Alckmin, o prefeito João Ribeiro e o presidente do Sincomércio, Antonio Cozzi,
buscaram incansavelmente
para que Pindamonhangaba
fosse contemplada com tão
importante complexo sociocultural.
“É uma luta antiga nossa,
desde que fundamos o sindicato do comércio aqui em
Pindamonhangaba, e soubemos da possibilidade de
que o sindicato tinha junto à
Federação do Comércio, de
trazer para Pinda uma escola do Senac, temos batalhado. Só que todas as cidades
querem, a fila é muito grande.”, disse Toninho Cozzi,
deixando escapar a diferença que representa a favor de
uma cidade ter um filho da
terra como governador do
Estado.

Andréia Araújo

Myriam Alckmin, Antonio Cozzi e equipe do Senac aprovando o local de instalação

Cozzi lembra que por
Lei, agora o Senac tem que
disponibilizar 40% dos seus

cursos gratuitamente, fato
que levou a vice-prefeita a
se empenhar ainda mais jun-

to ao governo de Estado para
a aprovação do complexo.
O governo tinha como

exigência a cessão de, pelo
menos 1.000 m² para a instalação do Senac. A Prefei-

tura conseguiu um terreno
três vezes maior e bem localizado.
Myriam Alckmin destacou a importância dessa conquista. Segundo ela, o Senac
queria um terreno com fácil
acesso. “Nós identificamos
uma área perto de prédios
no bairro do Santana, com
todos os requisitos que eles
pediam”. Segundo a vice-prefeita, os técnicos vieram
de São Paulo e aprovaram
de imediato a área oferecida,
perto de um grande supermercado, Instituto Ibad, Colégio e Faculdade Salesianos,
e saída para o Distrito de Moreira César.
Miriam Alckmin ressalta
agora o papel importante que
caberá à Câmara Municipal,
que votará o projeto para a
doação da área para a vinda
do Senac. “Sempre coloco
que nós temos um time muito
maior, que é Pindamonhangaba. Temos que lutar para
que esse time vença, independentmente de partidos e
questões políticas.”

Comus realiza posse de membros Governo do Estado
O Comus - Conselho
Municipal de Saúde de Pindamonhangaba realizou, na
noite de terça-feira (14), a
posse dos membros do órgão
para o triênio 2011-2014. A
cerimônia aconteceu no auditório da Prefeitura e contou
com a presença de representantes de todos os segmentos do órgão; dos vereadores
Jair Roma e Marco Aurélio;
do prefeito João Ribeiro; da
presidente do Fundo Social
de Solidariedade, Maria Angélica Ribeiro, e convidados.
Os conselhos municipais
de Saúde são órgãos per-

manentes e deliberativos,
formado por representantes
do governo, dos prestadores
de serviços, profissionais de
saúde e usuários. Ele atua na
formulação de estratégias e
no controle da execução de
políticas de saúde.
Atualmente o Comus de
Pindamonhangaba é formado
por 16 conselheiros titulares
e cada um deles possui dois
suplentes, totalizando 48 conselheiros. No segmento Usuário, como 1º titular foi eleito
José Donizete Azevedo; no
segmento Trabalhadores o 1º
titular eleito é Fábio Lemes;

no segmento Prestadores de
Serviços de Saúde o 1º titular
é Luiz Gomes do Val Neto; no
segmento Gestor, a 1ª titular é
Ana Emília Gaspar. Os interessados em conhecer os demais eleitos e suplentes podem
comparecer à reunião do conselho, que acontecerá dia 28, a
partir das 19 horas, no Centro
de Especialidades Médicas.
A secretária de Saúde e
Assistência Social de Pindamonhangaba, Ana Emília
Gaspar, falou sobre as propostas que serão apresentadas e acredita que o Comus
tem uma grande responsabili-

dade ao propor os trabalhos e
também pensar como região
metropolitana. Ela parabenizou todos os eleitos e destacou a importância do órgão.
O prefeito João Ribeiro
afirma que cada membro do
Comus tem um grande trabalho e conta com o apoio
de todos para que possa
atender a população da melhor forma possível.
Durante a cerimônia, o
público teve o privilégio de
participar de uma palestra
sobre controle social, ministrada pelo médico Marco
Manfredini.
Akim/Agoravale

O conselho atua na formação de estratégias e no controle da execução de políticas de saúde
Akim/Agoravale

Sandra Lujan,
Ana Emília
Gaspar e
vereadores:
Marcos Aurélio
e Jair Roma

abre 68 vagas de
estágio em Pinda
aiandra alves Mariano
O governo de São Paulo abriu as inscrições para
os interessados em estagiar em órgãos e entidades
da administração pública
estadual. Em Pindamonhangaba, o Programa de
Estágio oferece 68 vagas
para estudantes de escolas públicas ou privadas.
Das vagas oferecidas, 52
são para alunos de curso
superior, oito para estudantes do Ensino Médio e mais
oito para os de nível técnico.
No nível superior, as ofertas são para as áreas de Administração (25), Arquitetura (1), Engenharia Civil (1),
Direito (6), Educação (2),
Engenharia de Materiais (2),
Metalurgia (1), Psicologia (1
e Serviço Social (1).
No Ensino Técnico, as
ofertas são para Administração (5), Informática (2) e
Mecânica (1).
O valor da bolsa auxílio
atualmente varia de R$ 300,
a R$ 750, para jornadas de

quatro ou seis horas diárias.
Além da remuneração, os
estagiários receberão auxílio transporte e terão direito
a recesso de 30 dias – para
contrato de um ano – ou
proporcional ao período
trabalhado. O prazo do contrato é de um ano, prorrogável pelo mesmo período.
As provas de seleção serão
realizadas em 1º de abril
deste ano, em diversos municípios paulistas. Aqui
na região, haverá prova
em Cruzeiro, Guaratinguetá e São José dos Campos.
O exame terá 30 questões de
múltipla escolha e irá avaliar
o domínio dos candidatos em
língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais.
As inscrições vão até o
dia 12 de março deste ano e
custam R$ 15. Os interessados devem acessar à Fundap
- Fundação do Desenvolvimento Administrativo, órgão
ligado à Secretaria de Gestão Pública, por meio do site
www.fundap.sp.gov.br, no link
Programa de Estágio.
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ALTAIR FERNANDES
Tendo como fonte de
pesquisa o jornal Tribuna do
Norte, relembraremos como
foram os festejos carnavalescos em Pindamonhangaba no
ano de 1915. Naquele ano,
conforme matéria publicada
na edição de 21/2/1915, com
o título “Chronica de Carnaval”, a população se divertiu
nas ruas e nos salões.
Pelas ruas, chamava a
atenção a presença dos máscaras, cidadãos literalmente
mascarados que transitavam
fazendo um barulho infernal.
Alguns de carro (uma raridade na época), outros de trole
(carruagem rústica), a pé a
maioria e até “carregados”.
Blocos e
carros alegóricos

O ponto principal do evento era a praça Monsenhor
Marcondes, ali se concentrando, o povo aguardava o espetáculo. No domingo de carnaval, a partir das 17 horas,
começaram a sair os carros
alegóricos com seus respectivos grupos de foliões, os blocos carnavalescos.
O primeiro a se apresentar
foi o carro do Club dos Democráticos, sociedade carnavalesca fundada naquele
ano para os festejos (Athayde
Marcondes, Pindamonhangaba Através de Dois e Meio
Séculos, 1922). Sua alegoria
representava uma montanha
de onde surgia “vivo e resplendente, o sol girando em
torno dela”. Embaixo dessa
montanha, “lindas crianças
fantasiadas se aqueciam ao
‘calor’ desse sol sem fogo e
luz, mas ardente de entusiasmo e paixão pelo carnaval”.
Em seguida, também pelo
Club dos Democráticos, surgiu outro carro. Este conduzindo três personagens que
representavam o Comércio, a
Indústria e a Lavoura. “Cada
qual chorando as misérias
da crise e achando que este
estado de coisas é uma calamidade”, destacava o redator
da Tribuna, certamente fazia
referência à situação econô-
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Carnavais do início
do século XX
Arquivo TN

Rádium Parque, um dos
locais onde foi realizado
o carnaval de salão de
Pindamonhangaba há
97 anos. Sua entrada
era pela avenida Jorge
Tibiriçá, portanto,
presume-se que aquela
casa de espetáculos
e diversões ocupava
a área compreendida
entre o atual Mercado
Municipal (desde seu
paredão na Campos
Sales) até a farmácia
que ﬁca de frente para o
viaduto, esquina com a
Dr. Gustavo de Godoy

mica daqueles tempos. Atrás
vinha um caminhão de mascarados e “a ﬁgura enorme
do zé pereira fazia as delícias
da criançada”.
Dando continuidade ao
desﬁle, surgiram os carros
do bloco da marinha. O primeiro carro, segundo o articulista da TN, pilotado pelo
Vieira Ferraz. “Nunca vimo-lo tão vermelho e tão inglês,
como nesse momento em que
ele conduzia as marinheiras”,
comentava de forma jocosa o
redator, acrescentando: “Realmente aquele lindo bando
alado, como que esvoaçando
no mar azul das fantasias carnavalescas, causou admiração
e provocou frenéticos e entusiásticos aplausos do povo
que aguardava sua passagem
pelas ruas principais e praça
Monsenhor Marcondes”. As
“gentis senhoritas” atiravam
confetes e serpentina na multidão que as aplaudia.
Prosseguindo, de novo a
beleza das mulheres no carnaval pindamonhangabense
com o bloco das portuguesas.
Vestidas à moda da Santa-terra, elas entraram cantando quadrinhas e também foram muito aplaudidas.
O bloco dos tatus, fantasiado a caráter, veio a
seguir. “Três maestros, um
requinta, um clarinete e um
baixo formavam a banda de
música que acompanhava os
tatus, que de par em par, dançavam ao toque da música
‘mãe bembe’”. Destacando
o sucesso destes pândegos,
o comentarista carnavalesco
da TN conta que o grupo foi
rodeado pelo povo quando
saiu da rua dos Andradas em
direção à praça Monsenhor
Marcondes.
Finalizando o desﬁle,
vieram os rapazes do bloco
da Conﬂagração Européia,
vestidos a caráter e carregando cartazes com dísticos
referentes à guerra européia,
e logo depois deles, o “carrinho do Rodrigo” (que Rodrigo seria este?), “muito bem
enfeitado, conduzindo o Rodrigo, sua senhora e mais uns
máscaras”.

O carnaval
nos salões

O Clube Literário (teve as
atividades interrompidas em
2003), que em 1915 já era
tido como clube tradicional
de Pindamonhangaba, havia
sido preparado para o baile à
fantasia “que alguns rapazes
ofereciam às senhoritas”.
Estava iluminado e ornamentado “com extraordinário gosto” e a presença das
“marinheiras”, do bloco da
marinha, foi o destaque das
brincadeiras naquele local

Ao Rink (a denominação
sugere que local era destinado à prática da patinação)
compareceu grande número
de foliões. Ali, dançou-se de
tudo: jazz, polka, tango, maxixe, valsa, numa enorme algazarra. “Todas às vezes que
os requebros e os rebolados
estavam em ação o povo que
rodeava a grade do Rink ria
a bom rir e fazia comentários
os mais extravagantes”.
Assim como no Literário e no Rink, a folia invadiu
também o Radium Parque e o
Éden, locais que, além de exibir ﬁtas cinematográﬁcas, realizavam espetáculos teatrais.
No Éden a animação também ﬁcou por conta do bloco
da marinha e da “batalha do
lança-perfume”. O redator
da Tribuna não explica se o
bloco se dividira para brincar
no Literário e no Éden ou se
saiu de um e foi para o outro,

mas registrou que “as ‘marinheiras’ foram aclamadas
com frenesi, delírio, entusiasmo, confetes, lança- perfumes e com os olhares delicados da mocidade pindense”.
Também foram registradas as
presenças de um correspondente do jornal O Estado de
São Paulo e de um animado
articulista da Tribuna, o Silva Lisboa, que cantou e recitou versos do poeta Carvalho
Aranha. No ﬁnal, o maestro
João Antonio Romão executou umas “peças perigosas”.
“Nem bem começou a executar uns tangos já a gente rebolava sem querer. Esses movimentos ocasionados pelos
repeniques da orquestra não
eram feitos só por nós, ali só
não requebrava o Moitinho
(?) e seu ajudante de ordens”,
confessou o autor da matéria.
Para ﬁnalizar a narrativa
referente o carnaval de 1915

na Princesa do Norte, é comentado como fora a folia
no “elegante teatrinho” do
Radium Parque que, ”enfeitado de bandeiras e bandeirinhas, luz em profusão, mais
parecia um pavilhão chinês”.
Com o salão repleto, o bloco
das portuguesas foi a atração principal daquela casa
de divertimento. Lá também
houve “batalhas” de confete
e lança-perfumes. “As portuguesas atacavam por todos os
lados, por todas as maneiras,
manejam os lança-perfumes
com muita presteza”, concluía o redator da Tribuna.

Marchinhas da Pinda antiga
No carnaval de 1962, a marchinha ‘Mulher da Lua”, de autoria do inesquecível musicista Antoninho Romão, era
anunciada no jornal Tribuna do Norte, edição de 4 de março daquele ano, como o sucesso dos salões. Segundo
o jornal, a marchinha havia sido executada pela Corporação Musical Euterpe no coreto do Jardim da Cascata
(praça Monsenhor Marcondes), “arrancando prolongados aplausos dos assistentes”.
angela.amorepaz.nom.br

Mulher da Lua
Oh! Gagarin
Oh! Gagarin
Indo à Lua
Traz uma mulher pra mim

(Bis)

A mulher aqui da nossa terra
É pra mim de toda indiferente
Mas aquela que vier lá da lua
Essa vai dar base par’um tempo quente

Aos leitores da nossa página de história:

Por motivo de férias deste redator, nossa página de história não será publicada nas edições das próximas sextas-feiras.
É nossa intenção seu retorno na edição de 16 março.

Jornalista Altair Fernandes

SEGUNDO CADERNO
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Pinda participa da Campanha
da Fraternidade 2012
AIANDRA ALVES MARIANO

Pindamonhangaba vai par-ticipar da Campanha da Fraternidade 2012, promovida

em todo o país pela CNBB –
Confederação Nacional dos
Bispos do Brasil.
A apresentação oﬁcial da

campanha será realizada no
dia 29 de fevereiro, em sessão solene na Câmara Municipal.
Na ocasião, o orador oﬁcial será o padre Leandro

Oração da CF 2012
Senhor Deus de amor,
Pai de bondade,
nós vos louvamos e agradecemos
pelo dom da vida,
pelo amor com que cuidais de toda a criação.
Vosso Filho Jesus Cristo,
em sua misericórdia, assumiu a cruz dos enfermos
e de todos os sofredores,
sobre eles derramou a esperança de vida em plenitude.
Enviai-nos, Senhor, o Vosso Espírito.
Guiai a vossa Igreja, para que ela, pela conversão
se faça sempre mais, solidária às dores e enfermidades do povo,
e que a saúde se difunda sobre a terra.
Amém.

Alves de Souza; e a sessão
solene também terá a presença do bispo da Diocese de Taubaté, Dom Carmo
João Rhoden.
Esta será a 49ª edição
brasileira da Campanha da
Fraternidade, que é lançada sempre durante a Quaresma, tempo em que a liturgia
da igreja católica convida os
ﬁéis a se prepararem para a
Páscoa, mediante a conversão, com práticas de oração,
jejum e esmola.
A CF é realizada todos os
anos e seu principal objetivo
é despertar a solidariedade
das pessoas em relação a um
problema concreto que envolve a sociedade brasileira,

buscando caminhos e apontando soluções.
Neste ano de 2012, a
Campanha da Fraternidade destaca a saúde pública e suas variantes. Com o
tema “Fraternidade e Saúde Pública”, e o lema “Que
a saúde se difunda sobre a
terra”, a CF de 2012 tentará reﬂetir o cenário da saúde
no Brasil, conscientizando o
governo da precarização de
condições dos hospitais e
mobilizando a sociedade civil para reivindicar melhorias.
A sessão solene de lançamento da campanha em Pinda será no dia 29, a partir das
19 horas.

Campanha
de 2012 va
i
debater saú
de pública
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ponsável do
vai debater
s cristãos; tr
a lho de e
abasaúde públic
vangelização
a no Brasil.
com os
En- agente
tre as propo
s da área de
stas de ação
saúde; arda ticular
CNBB para
a participaçã
minimizar o
o efetiva
dra- de m
ma da saúde
embros das
pública no p
c
omunidaaís, des na
estão trabalh
s instâncias
ar datas liga
c
o
legiadas
d
a
s
à saúde e m
do SUS; cri
ostrar a imp
a
r
o
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rv
atórios
or- locais
tância de um
da saúde, qu
estilo de vid
e se tora nem refe
saudável; pro
rências para
mover a form
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ção política
denunciar si
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ã
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o de irreg
cidadã cada
ularidade na
vez mais re
condus- ção da
coisa públic
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realce

Arquivo pessoal

Parabéns
Para a aniversariante do dia 22
de fevereiro, Jéssica Aparecida
da Silva Lúcio. Os pais Alessandra
e Gilberto, familiares e amigos
desejam muita felicidade
e muita alegria
em sua vida.

Muita felicidade

Para Cintia, que comemorou mais um
aniversário no dia 14 de fevereiro. Ela
recebeu os cumprimentos do esposo,
amigos e familares, que lhe desejam
muita felicidade e muitos anos de vida.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Akim/AgoraVale

Tudo de bom

TRIBUNA DO NORTE

Feliz aniversário para Maria José da
Silva Gonçalves, que comemora mais
um ano de vida no dia 18 de fevereiro.
Toda a sua família lhe deseja felicidade.

Arquivo pessoal

Feliz aniversário
Para a jovem Nathalia Andreza dos
Santos Rodrigues, que assoprou
velinhas no dia 13 de fevereiro. Ela
recebe os cumprimentos dos amigos
do Colégio Tableau, dos pais Nenê e
Edna, do irmão Nather, dos familiares
e amigos. Abraço especial do namorado
Eder. “Aí, Nathalia, te amamos! Beijos,
muitos beijos e continue sendo essa
menina muito alegre e sorridente.”
Arquivo pessoal

Parabéns!
Parabéns para Bianca
Zanini, que fez
aniversário no dia
14 de fevereiro, seus
pais: Rita e Maurício,
suas irmãs, cunhados
e principalmente seu
marido, Israel Dias
(com ela na foto), lhe
desejam tudo de bom.
Que você continue
sempre linda!!!

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Parabéns

Tudo de bom

Feliz aniversário

A equipe do Departamento de
Cultura da Prefeitura deseja
muita felicidade ao seu querido
motorista Silvio, que comemora
aniversário no dia 18 de fevereiro.
Parabéns!

Parabéns para Flávia Maria Salgado de
Moura Rezende, aniversariante do dia
22 de fevereiro. Seus pais, Terezinha
e Fernando Prado Rezende, irmãs e
sobrinhos lhe desejam toda a felicidade
do mundo. Tudo de bom!

Toda a felicidade do
maundo para nossa
querida Marina
Vieira Munhoz,
que completou 81
anos no dia 16 de
fevereiro, recebendo
o carinho dos filhos,
noras, genros, netos
e bisnetos. Feliz
aniversário!
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Cultura

História de Pindamonhangaba
enriquecida com mais uma obra
ALTAIR FERNANDES

O historiador José Maurício Puppio Marcondes, arquiteto urbanista atualmente respondendo pela pasta
de Habitação da Prefeitura
de Pindamonhangaba, lançou no dia 9 de fevereiro, o
livro Uma breve história da
Vila Real de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba.
A solenidade foi realizada no Palacete 10 Julho, antigo solar do Barão do Itapeva e, mais recentemente,
Paço Municipal. Pelo menos
150 pessoas, entre familiares,
amigos, autoridades , colegas
da Prefeitura, da APL – Academia Pindamonhangabense
de Letras e do IEV – Instituto de Estudos Valeparaibanos
participaram do evento.
O evento
Durante o acontecimento cultural algumas pessoas estiveram com a palavra
e comentaram o lançamento: o provedor da Santa Casa e vice-presidente da Academia Pindamonhangabense
de Letras, Luiz Carlos Loberto; o presidente do Instituto de Estudos Valeparaibanos
(também membro da APL) e
prefaciador da obra de MarAkim/Agora Vale

Palacete dos áureos tempos do café foi cenário do lançamento de livro que
acrescenta novas informações referentes aos primórdios de Pindamonhangaba
Akim/Agora Vale

Prefeito João Ribeiro e a primeira-dama Maria
Angélica (presidente do Fundo Social), junto com o
autor e seus familiares

José Maurício autografou exemplares de sua mais recente obra

condes, professor Nelson
Pesciotta; a ex-presidente da
APL, professora e escritora
Elisabete Guimarães; o presidente de Honra da APL, escritor Francisco Piorino Filho; o acadêmico (APL),
diretor de Patrimônio Histórico da Prefeitura de Pindamonhangaba, escritor Paulo
Tarcízio Marcondes.
Em seu pronunciamento,

Marcondes improvisou uma
homenagem ao autor do prefácio de seu livro, professor
Nelson Pesciotta, destacando os seus “...88 anos de lucidez, e 23 anos de luta junto
ao desenvolvimento da cultura e história do Vale.”
Pela Novelis, empresa investidora na publicação do livro de Maurício Marcondes,
amparada na Lei Rouanet de
Akim/Agora Vale

A gerente de comunicação
Eunice Lima expressou a
satisfação da Novelis em
patrocinar a obra
de Maurício Marcondes

Akim/Agora Vale

Representantes de diversos segmentos da sociedade
participaram do evento
Akim/Agora Vale

Grande número de pessoas prestigiaram o lançamento do livro

incentivo à cultura, falou Eunice Lima. A gerente de comunicação expressou o orgulho e a satisfação da indústria
(líder mundial em reciclagem
de latas de alumínio) em patrocinar a obra.
Distribuição
“Uma breve história da
Vila Real de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba”, é uma obra
que corresponde plenamente à proposta do Minc – Ministério da Cultura em apoiar
projetos culturais por meio
da Lei Rouanet. Cumprindo o nobre objetivo de divulgar a história, exemplares
já foram distribuídos (doação) às seguintes entidades:
Secretaria Municipal de Ensino - 850 exemplares; Departamento de Cultura - 30
exemplares; Departamento
de Turismo - 30 exemplares;
Academia Pindamonhangabense de Letras – 20 exemplares; Museu de Taubaté 20 exemplares; Instituto de
Estudos Valeparaibanos - 20
exemplares; Diretoria Regional de Ensino – 60 exemplares; Secretaria de Cultura de
Tremembé - 20 exemplares.
A obra
Em sua “Breve história da
Vila Real de Pindamonhangaba” (são apenas 103 páginas), Maurício Marcondes
consegue, com igual talento e compromisso com a veracidade dos fatos, dar continuidade às pesquisa do
historiador maior de Pindamonhangaba,
Waldomiro
Benedito de Abreu (Pinda-

monhangaba – Tempo e Face, Editora Santuário, Aparecida-SP, 1977). O livro de
Marcondes é o resultado de
um trabalho intenso de pesquisas investigativas às raízes históricas do povo pindamonhangabense,
com
esmerada dedicação e atenção ao seu contexto sóciopolítico e cultural. Fiel às fontes
e acervos documentais, assim
como Waldomiro, seu continuador é atento a tudo aquilo
que suscita questionamentos
pela ausência de informações
mais esclarecedoras.
Em 12 bem escritos capítulos, o autor discorre sobre os documentos fontes;
o Ciclo do Ouro; o povoamento da região; uma família pindamonhangabense do
século XVII; a Freguesia
de Nossa Senhora do Bom
Sucesso; a Vila de Taubaté (destacando a questão da
Côngrua); a falta de autoridades na Freguesia; a criação da Vila (aqui, destaque
para o surgimento de uma
nova data referente à polêmica sobre a fundação de Pindamonhangaba); a carta dos
pindamonhangabenses ao rei
(justiﬁcando a iniciativa da

elevação à Vila); a Rainha
Catarina e a Carta Régia (que
foi benevolente ao povo de
Pindamonhangaba); os primórdios da Vila; e a Vila ao
longo do século XVIII.
O autor
José Maurício Puppio
Marcondes, 59 anos, casado, pai de três ﬁlhos, é natural de Pindamonhangaba.
Arquiteto urbanista, atualmente ocupa o cargo de Secretário da Habitação na
Prefeitura de Pindamonhangaba. Desde a década de
1990, nas horas disponíveis,
passou a realizar pesquisas
sobre a história das cidades
da região do Vale do Paraíba, especialmente Pindamonhangaba. Em virtude disso, publicou, no ano 2000,
O Visconde da Palmeira e a
Cidade Imperial, com farto
material sobre o período da
cafeicultura e sua inﬂuência
na região, no século XIX.
É membro titular da APL
– Academia Pindamonhangabense de Letras; membro
do IEV – Instituto de Estudos
Valeparaibanos; ex-presidente e membro do Conselho de
Patrimônio Histórico Municipal.
Akim/Agora Vale

Vice-prefeita Myriam Alckmim também foi
prestigiar a noite cultural
Akim/Agora Vale

O autor doou exemplares para instituições de Pindamonhangaba e da região e para departamentos da Prefeitura (Educação, Cultura e Turismo)
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Caminhão da
Reciclagem
contribui com
a qualidade do
Meio Ambiente
Materiais recolhidos são encaminhados
para reciclagem
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Serviços Municipais, realiza há mais de um ano
a coleta D. Essa iniciativa surgiu com o objetivo de amenizar
a degradação do meio ambiente
e gerar renda para os associados das cooperativas Recicla
Vida e Moreira César Recicla,
que administram e vendem os
materiais recolhidos.
O caminhão da coleta seletiva percorre diversas regiões
do município recolhendo todo
o tipo de lixo reciclável, como
plástico, alumínio, papel, vidro e ferro. Somando um total
de 40 toneladas mensais de
resíduos que seriam despejados em aterros sanitários.
Para o diretor do Departamento de Serviços Municipais, Sérgio Guimarães, o
sucesso desse projeto só é
possível com a participação
intensa da população, que
separa o lixo seco do úmido
e contribui com a iniciativa,
pois sem a colaboração dos
moradores não faria sentido
existir a coleta seletiva.
“Já está incorporado na
cultura pindense a separação
do lixo, mas cabe à população
realizar uma separação mais
criteriosa, já que 40% do material recolhido acaba descartado. Lembrando que tecido,
isopor, sapato e concreto não
podem ser reciclados”, comentou o diretor do Departamento
de Governo, Carlos Henrique
Marcondes, ‘Kalik’.
Marcondes também destacou que além da preservação do planeta, a coleta seletiva é uma fonte alternativa
de renda aos munícipes, pois
atende 46 famílias nas duas
cooperativas de Pinda, gerando emprego e renda.
Pindamonhangaba é líder
na reciclagem de alumínio,
mas a Prefeitura quer intensificar o reaproveitamento de
outros produtos e tornar a cidade referência nacional de
sustentabilidade e consciência
ambiental.
Recicla Vida
A cooperativa é formada
por cerca de 20 moradoras do
Castolira e Vila São Paulo, e
teve início em maio de 2009,
proveniente de uma proposta
da Caixa Econômica Federal
de geração de renda e traba-

lho para famílias carentes beneficiadas por habitação de
interesse social.
Atualmente a cooperativa
está instalada no antigo prédio
do centro comunitário do bairro Castolira, desenvolvendo
atividades de separação e triagem de materiais recicláveis
e de fios de garrafas pet para
fabricação de vassouras.
Óleo de cozinha
Além do lixo seco, a Recicla
Vida também realiza o recolhimento e a reciclagem de óleo de
cozinha. Uma ação que reduz
o desgaste do meio ambiente e
o entupimento das tubulações
nas redes de esgoto. O material
recolhido é encaminhado para
produção de biodiesel.
Para participar, basta
guardar o óleo de fritura de
sua casa em garrafas pet e
colocar para o caminhão
de reciclagem levar. Acima
de três litros, as cooperativas recolhem as garrafas
em domicílio, basta entrar
em contato pelos telefones
(12)3644-2077 (Fundação Dr.
João Romeiro), 3641-1116
(Subprefeitura) ou na Sabesp
(3644-4238).
Confira a programação
da coleta seletiva:
Segunda-feira: centro,
Alto Tabaú, Boa Vista, Mombaça, Campo Belo, Mariana,
Aurora, Vila Nair, Bosque e
Beira Rio.
Terça-feira: Jardim Resende, Vila Rica, Lessa, Quadra Coberta, Campos Maia,
Real Ville, Colonial Village e
Parque das Nações.
Quarta-feira: São Judas
Tadeu, Parque São Domingos,
Vila Bourghese, Santa Luzia,
Jardim Imperial, Ouro Verde
e Capitão Vitório Basso.
Quinta-feira: Crispim,
Andrada, Santa Cecília, Marica, Delta, Beta, Jardim
Eloyna, Jardim Regina, Cidade Nova e Feital.
Sexta-feira: Vila São
Paulo, Vila Suíça, Yassuda,
Morumbi, Vila São José, Vila
São Benedito, Mantiqueira,
Pasin, Laerte Assunção, Padre Rodolfo, Ipê I e II, Carangola e Moreira César.
Sábado: Araretama, Cidade Jardim, Alto do Cardoso, Maria Áurea, Bela Vista,
Vila Verde, São Benedito e
Lago Azul.

TRIBUNA DO NORTE

Moreira César fiscaliza
entulhos nas ruas
A Subprefeitura de Moreira César esteve com o Departamento de Fiscalização e
Posturas para visitar os bairros do Pasin, Vila São Benedito, Vila São José, Vila São
João e Mantiqueira durante a
manhã da quarta-feira (15). O
objetivo foi conferir se ainda
há casos de entulhos nas ruas,
terrenos e calçadas, após a
passagem dos caminhões do
Programa “Cata-treco”.
A cada quatro dias, os
caminhões da Subprefeitura
estão em um bairro para realizar os trabalhos de eliminação de entulhos. O morador
não pode colocar os entulhos para fora de casa após a
passagem dos caminhões no
bairro. Para conter este problema, os fiscais do Departamento de Posturas visitam alguns bairros para conferir se
não foi deixado entulho espalhados pelas ruas e terrenos.
“O que encontramos durante
esta visita foi uma conscientização maior dos moradores
destes bairros. Ainda há casos de pessoas que insistem
em deixar os entulhos para
fora da casa e não colaboram,

Divulgação

Alguns moradores já aderiram à conscientização e estão alugando caçambas

mas felizmente, o número é
menor do que antes”, disse
Eduardo Kogempa, assessor
da Subprefeitura.
O procedimento para a
fiscalização é uma notificação na primeira visita. Após
um prazo estabelecido, o fiscal retorna ao local e se houver insistência do morador é
aplicada uma multa que varia
de R$ 311, a R$ 622. A apli-

cação da multa é de acordo
com o Código de Posturas do
Município, por meio da lei
1.411, de 10 de outubro de
1974.
“É importante destacar
que a Prefeitura, com o DSM
- Departamento de Serviços
Municipais e a Subprefeitura
de Moreira César estão trabalhando constantemente para
manter a cidade limpa e lon-

ge de doenças e enchentes”,
observou Carlinhos Casé,
subprefeito de Moreira César.
Para evitar as multas e
contribuir com o seu bairro,
procure a Prefeitura de Pindamonhangaba ou a Subprefeitura de Moreira César para
obter informações sobre empresas que prestam o serviço
de aluguel de caçamba.

População colabora com
o Programa Cata-treco
Os moradores do Jardim
Cristina, Jardim Imperial e
Ouro Verde estão participando ativamente do Programa
Cata-treco, realizado pela
Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria
de Obras e Departamento de
Serviços Municipais. O caminhão da limpeza tem percorrido os bairros desde o
último dia 13, e comprovado
a colaboração dos munícipes
para a limpeza da cidade.
De acordo com o diretor de Serviços Municipais
de Pindamonhangaba, Sérgio
Guimarães, não só naquela região a participação é intensa, a
população colabora cada vez
mais para a limpeza do município, retirando os resíduos

de seus quintais, terrenos e
casas.
O Cata-treco não só cuida
da estética, mas também evita o aparecimento de animais
peçonhentos e a proliferação
do mosquito Aedes aegypti,
responsável pela transmissão da dengue. “Essa limpeza reflete diretamente na
saúde da população, já que
elimina pontos de reprodução do mosquito”, afirmou
Guimarães.
Os materiais devem ser
colocados em locais visíveis
em frente às residências, para
serem retirados. Importante,
o caminhão recolhe apenas
resíduos sólidos. Lixo e orgânicos devem ser descartados junto à coletora de sa-

neamento urbano e seletivo,
que passa toda semana, o ano
todo, em todos os bairros da
cidade.
Este serviço existe desde
2005, o programa está com
sete anos. Para que possa
atender toda a cidade, os trabalhos são divididos em 24
regiões e, com isso, é possível passar duas vezes ao ano
nos bairros.
Cata-treco Moreira César
Já em Moreira César, o
Cata-treco percorre até esta
sexta-feira (17), os loteamentos Liberdade e CDHU.
O serviço será retomado 5
de março, para atender o
Vale das Acácias.
O assessor da Subpre-

feitura, Eduardo Kogempa,
destacou a necessidade de
descartar entulhos nos dias
programados pelo caminhão
do Cata-treco. “Os moradores não têm respeitado o calendário do Cata-treco. Esses
infratores serão notificados
e multados em até R$ 622,
e ainda podem ser responsabilizados por acidentes nas
calçadas e nas ruas nas quais
eles depositaram aquele conteúdo”, destaca.
A programação completa
do Cata-treco na cidade está
no site da Prefeitura: www.
pindamonhangaba.sp.gov.br ,
os moradores também podem obter informações pelos
telefones (12) 3644-5200 e
3641-2060.

TRIBUNA DO NORTE

13

Pindamonhangaba, sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 13/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a SRª. Maria Aparecida Alves
Goffi, proprietário do imóvel situado a Rua. José Moreira Leite César, Residencial
Andrade, inscrito no município sob a sigla NE12.09.03.001.000 para que efetue a
limpeza do referido imóvel, no prazo de 30 dias a contar da data desta publicação, em
atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo
1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

CONCURSOS EM ANDAMENTO
Âmbito Nacional/demais países língua portuguesa,
tema=
“JUSTIÇA” (líricas/filosóficas) = “TAPA” (humorísticas)
Enviar para: A/C Centro de Letras do Paraná.
Rua Fernando Moreira, 370. Centro. CEP 80.410120. Curitiba – Paraná.
Prazo máximo para envio: 10 de abril de 2012
Máximo de 03 trovas por tema, “Sistema de Envelopes”, colocando como remetente: “Luiz Otávio” e repetindo o endereço do destinatário. Trovas inéditas,
de autoria do próprio remetente.
........................... .

ADELMAR TAVARES
O “Rei da Trova” foi um dos que por mais tempo
ocuparam uma cadeira na Academia Brasileira de
Letras: de 1926 a 1963 foi dele a cadeira nº 11.
Nasceu no dia 16 de fevereiro de 1888 e foi um dos
responsáveis pela expansão da Trova no Brasil. Autor de belíssimas composições, tais como:
Para matar as saudades,
fui ver-te em ânsias, correndo ...
- E eu que fui matar saudades,
vim de saudades morrendo.
.
A imagem de nossas almas
está nas águas profundas,
quanto mais tristes, mais calmas;
quanto mais calmas, mais fundas.
E a mais conhecida de todas:
.
Ó linda trova perfeita,
que nos dá tanto prazer,
tão fácil, - depois de feita,
tão difícil de fazer!
...........................

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 12/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a SR. Araguaia Constr. Brás
de Rod. S/A, proprietário do imóvel situado a Rua. Dr. Ângelo Paz da Silva, Residencial Mantiqueira, Quadra 28, Lote 912, inscrito no município sob a sigla
NE26.01.02.020.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel, no prazo de 30
dias a contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 11/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a SR. Almir Vicente Previato,
proprietário do imóvel situado a Rua. Romã, Jardim Eloyna, Quadra E, Lote 60, inscrito no município sob a sigla SE23.07.05.022.000 para que efetue a limpeza do
referido imóvel, no prazo de 30 dias a contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da
Lei 3.815 de 12/07/2001.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

EDITAL – (ERRATA)
A Associação de Moradores do Residencial Pasin, através de sua presidente Sra.
Rosângela Cardoso, convoca para eleição da nova diretoria para o triênio 2012 x
2015 (e não 2012x2014,como consta no Edital de 27/01/2012) que será realizada
no dia 18 de março de 2012, das 15hs00min às 18hs00min nas dependências da
associação (Centro Comunitário). As inscrições serão feitas de segunda à sexta-feira
na Rua Suécia, 670 de 01 a 24 de fevereiro de 2012 das 14hs00min às 15hs00min. A
posse da nova direção será no dia 22 de março de 2012 ás 19hs30min.
Residencial Pasin, 14/02/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 6.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 10.02.2012.
Às quinze horas do dia dez 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 Sexta 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 6.ª Sessão Ordinária, realizada em
07.02.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: DILIGÊNCIA, por votação unânime: Recurso
1-0526/11 Ivan Neidro de Quadros, Recurso 1-0002/12 Sidionir Aparecido Rodrigues
Luiz.
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, 10 de Fevereiro de 2012.

CHORA, CORAÇÃO!
O Brasil perdeu, esta semana, a sensual irreverência do cantor Wando, convocado a prestar contas
aos 66 anos. Seus shows ficaram marcados por
cenas de fãs enlouquecidas atirando calcinhas no
palco.
Seu primeiro sucesso foi “Moça”.
Como inteligentemente escreveu um comentarista:
- Wando, você agora “é luz; é raio, estrela e luar...”
Num estilo todo seu:
brega, romântico, ousado,
Wando provou o apogeu!
- Vá com Deus! Muito obrigado!
José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e
ocupa a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhanbense de Letras)
Cadastre-se no site
www.falandodetrova.com.br
(o seu portal de trovas na Internet)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
CONvOCAçãO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 6.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 07.02.2012.
Às dez horas do dia sete 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 Sexta 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 5.ª Sessão Extraordinária, realizada em 03.02.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos:
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime:
Recurso 1-0520/11 Rafael Carneiro Barbosa, Recurso 1-0529/11 Aparecido Luiz
da Costa. II – RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO,
por votação unânime: Recurso 1-0012/12 Paulo Roberto Rodrigues Junior. III– RELATOR: Sra. Bruna Danielle da Silva Alves: INDEFERIDO, por votação unânime:
Recurso 1-0004/12 Claudio Pereira de Lima. IV – EXPEDIENTE: Ofício 008/12 –
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, 07 de Fevereiro de 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 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

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 27/02/2012 às 15:00 horas

Dia 27/02/2012 às 8:00 horas

ASSISTENTE SOCIAL

ASSISTENTE DE SERvIçOS GERAIS

13º CARLOS ADRIANO FERREIRA ALvES
RUA ONDINA ORTIZ AMADEI BERINGHS, 200 – JD. SANTA INÊS
TAUBATÉ – SP
CEP 12053-320
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAçãO

276º NILZA LOPES DOS SANTOS
RUA JOÃO THIERS F. LOBO, 22 – PQ. SÃO DOMINGOS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-550
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAçãO

CARNAvAL – MOMENTO DE DIvERSãO
E PREvENçãO!
Allah-lá-ô, ô ô ô ô ô ô
Mas que calor, ô ô ô ô ô ô
Ai o carnaval! O carnaval é um período de alegria, descontração e por que não de excessos. Normalmente
são nessas épocas que deixamos a vergonha de lado
e caímos na folia.
Imagine que muitas pessoas que pulam carnaval não
fazem nenhuma atividade física durante o decorrer do
ano e o organismo não está preparado para um ritmo
mais acelerado.
Por isso, o exagero na hora da folia pode causar problemas a essas pessoas. E por ser uma época quente,
devemos ter algumas preocupações para curtir e não
ter problemas.
Cinco dicas que vão deixar nossa folia
mais gostosa:
1) Aplicar protetor solar no corpo para prevenir queimaduras e até câncer de pele é uma atitude mais do que
saudável, nesta hora de animação;
2) Ingerir bastante líquido para não desidratar o corpo,
moderar o consumo de bebidas alcoólicas que ressecam a pele, dá sede, dor de cabeça, náuseas, hipertensão arterial, diarréia entre outros;
3) Tomar cuidado com máscaras ou outros acessórios
que podem dificultar a respiração, pois pode trazer fadiga;
4) Dormir entre as folias e descansar em intervalos de
1 hora. O corpo precisa esfriar para repor as energia;
5) Fazer uma boa alimentação à base de massas para
produzir energia; cereais para prevenir a prisão de ventre; saladas com muitas verduras e legumes, de preferência crus para ajudar na reposição de água e outros
nutrientes; e bastante frutas, que ajudam na digestão e
repõem vitaminas e outros. Evite alimentos gordurosos
que diminuem o processo de digestão.
Um ótimo carnaval e, lembre-se: Use Camisinha e
se beber, não dirija!

14

TRIBUNA DO NORTE

Pindamonhangaba, sexta-feira, 17 de fevereiro de 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:

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA
ATENDIMENTOS A PACIENTES SUS ‐ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / 2012

CLÍNICAS

ACUMULADO
NO ANO
11.908

JANEIRO

PRONTO
SOCORRO

11.908

AMBULATÓRIO DE
ORTOPEDIA

JANEIRO
1.251

PROCEDÊNCIA

LEITOS
CONTRATADOS

JANEIRO

PRONTO
SOCORRO

AMBULATÓRIO
PREFEITURA

OUTRAS

ACUMULADO
NO ANO
1.251

ACUMULADO
NO ANO

Dia 27/02/2012 às 8:30 horas
ATENDENTE

MÉDICA

39

171

164

0

7

171

CIRÚRGICA

31

138

96

36

6

138

MATERNIDADE

31

275

274

0

1

275

PEDIATRIA

16

43

40

2

1

43

UTI ADULTO

7

15

15

0

0

15

UTI NEONATAL
SEMI INTENSIVA
NEONATAL
SOMA

7

6

2

0

4

6

7

23

9

0

14

23

138

671

600

38

33

671

Eng. Luiz Carlos Loberto
Provedor

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).

Camillo Alonso Filho
Diretor Administrativo

45º EDIMARCIA APARECIDA MOREIRA
RUA DOS JASMINS, 66 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-290
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão 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 27/02/2012 às 8:30 horas
ATENDENTE
3º PNE – ADRIELI DA NÓBREGA MONTES
RUA PAPA JOÃO XXIII, 344 – PEDREGULHO
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12511-060
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CNPJ 45.226.214/0001-19
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
1 ATIVO
1.1 Ativo Circulante
1.1.1 Disponível
1.1.1.61
1.1.1.341
1.1.1.453
1.1.1.78

1
1
1
1

0574-6
0574-6
0574-6
0574-6

130292-2
073060-0
050402-5
130410-0

R$
R$
R$
R$
R$

total

R$

1.082.786,86
978.993,52
34.980,02
19.842,38
48.970,94

1.082.786,86

2
2.1
2.1.1
2.1.1.0
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.1.7
2.1.1.8
2.1.1.9
2.1.1.10
2.1.1.11
2.1.1.12
2.1.1.13
2.1.1.14
2.1.1.15
2.1.1.16
2.5.2
total

PASSIVO e PATRIMONIO LIQUIDO
Passivo Circulante
Destinações
Acolhimento 5%
APAE
APAMEX
Ass. Coop Salesianos
AVAPE
Casa Pia
Casa Transitória
Ent. Ass. Templo dos Anjos
IA3
Instituto Profissional Salesiano
Lar Irmã Júlia
Lar Nova Esperança
Lar Padre Vita
Lar São Judas Tadeu
Projeto Crescer
Projeto Guri
Hortalimento
Patrimônio a deliberar

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

923.310,53
24.757,00
47,50
42.809,90
211.740,30
3.306,35
310.939,75
20.216,00
33.849,99
17.595,24
30.048,50
205.200,00
22.800,00
159.476,33
1.082.786,86

Aprovado na reunião plenária do dia 14/02/2012.
Rodrigo Martins

Eliana Maria Galvão Wolff

Gestor do FUMCAD

Presidente do CMDCA

TC CRC 253647/O-0

Gestão 2011-2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

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

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

Dia 27/02/2012 às 14:30 horas

Dia 27/02/2012 às 15:30 horas

FISIOTERAPEUTA

PSICÓLOGO

3º SANDRA MARIE ANZAI
ALAMEDA FRANCISCO DA CUNHA MENEZES, 392 – FALCÃO
CUNHA – SP
CEP 12530-000
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

5º CLAUDIA CRISTINA MAURO
RUA MIGUEL ABDALLA, 34 – JARDIM RONY
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12506-121

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 - 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 27/02/2012 às 10:00 horas
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
54º CRISTIANE NUNES FERIOTTO
RUA PROF. BERNARDINO QUERIDO, 457 – VILA SÃO JOSÉ
TAUBATÉ – SP
CEP 12070-400
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

6º VIVIANY MOREIRA
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 1300 – CASA 17 – VILA PARAÍSO
CAÇAPAVA – SP
CEP 12286-580
7º ANDRÉ ITIRE TAKANO
AVENIDA JOAQUIM BONIFÁCIO DE MOURA, 48 – JD. MARIA AUGUSTA
TAUBATÉ – SP
CEP 12070-009
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ANDERSON LUIZ OLEGARIO, de nacionalidade brasileira, profissão
operador de máquina, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, nascido
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 17 de julho de 1985,
residente e domiciliado Rua Ramiro Alves dos Santos nº 76, Araretama, nesta
cidade, filho de JOÃO FRANCISCO OLEGARIO e MARIA LUCIA DOS SANTOS
OLEGARIO.
MÁILA CAMILA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do
lar, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 6 de dezembro de 1992, residente e
domiciliada Rua Ramiro Alves dos Santos nº 76, Araretama, nesta cidade, filha
de CAMILO DE LELIS DOS SANTOS e JANDITA MOREIRA.
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, 16 de fevereiro de 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 27/02/2012 às 9:00 horas
AUXILIAR DE CLASSE
42º CLAUDIANE DA SILVA CRUZ
RUA OSWALDO MARCONDES DE AZEREDO, 270 – JD. PE. RODOLFO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-170
43º SIMONE DOS SANTOS FURTADO
RUA DOS PURIS, 274 – PARQUE SÃO DOMINGOS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-380
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 27/02/2012 às 13:30 horas
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
38º VERONICA ROBERTA DE ANDRADE DA SILVA PINTO
ROD. DR. CAIO GOMES FIGUEIREDO, 11190 – BOM SUCESSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12400-000
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão 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 27/02/2012 às 9:30 horas
ESCRITURÁRIO PLENO
62º JULIANA MARQUES DOS SANTOS
RUA SEBASTIÃO MACHADO DE ANDRADE, 242 – RESID. ANDRADE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-500
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

TRIBUNA DO NORTE
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 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
11 - Atestado de Antecedentes Criminais;
12 - Comprovante de residência;
13 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
14 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
15 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
16 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 27/02/2012 às 14:00 horas
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
8º MARIA LETICIA FREITAS
RUA NITERÓI, 35 – TERRA DOS IPÊS II
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-180
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 3.799, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, Nomeia os membros abaixo relacionados para comporem a
COMISSÃO MUNICIPAL DE CULTURA 2012/2013:
REPRESENTANTES PODER PÚBLICO:
Titular: Suplente:

Urbano Patto (Gabinete do Prefeito)
Maria Fernanda Munhoz (Secretaria de Governo e Integração)

Titular: Suplente:

José Alencar Lopes Junior (Secretaria de Governo e Integração)
Fernando Prado Rezende (Secretaria de Governo e Integração)

Titular: Rogéria de Fátima do Nascimento Braga Santos (Secretaria de
Governo e Integração)
Suplente:
Otávio Augusto dos Santos (Secretaria de Saúde e Assistência
Social)
Titular: Suplente:

Valeriana Maria de Fátima Irineu (Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer)
Djanira Salles (Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer)

Titular: Suplente:

Lorival Vighy Almeida (Secretaria de Planejamento)
Lucimara dos Santos (Secretaria de Administração)

Titular: Suplente:
Compras)

Nilza Maria de Mattos Mayer (Departamento de Cultura)
Daniela de Cássia dos Santos Lira (Departamento de Licitação e

Titular: Suplente:

José Carlos dos Santos Pinto (Sub Prefeitura de Moreira César)
Lílian Dale Policarpo Lemes (Sub Prefeitura de Moreira César)

Titular: Suplente:

Mauro Celso Barbosa (Secretaria de Educação e Cultura)
Andréa Fonseca Ribeiro (Secretaria de Educação e Cultura)

REPRESENTANTES SOCIEDADE CIVIL:

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

Titular: Suplente:

Ademir Carlos Pereira (Artes Cênicas)
Laila Romeiro Dantas Gama

LEI Nº 4.823, DE 1º DE JULHO DE 2008.
Autoriza o Executivo Municipal a receber, mediante repasse efetuado pelo Governo
do Estado de São Paulo, recursos financeiros a fundo perdido.
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba,
faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a:
I - Receber, através de repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo,
recursos financeiros a fundo perdido, procedentes do Tesouro do Estado;
II- Assinar com o Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Economia e Planejamento, o convênio necessário à obtenção dos recursos financeiros previstos no
inciso I deste artigo, bem como as cláusulas e condições estabelecidas pela referida
Secretaria;
III - Abrir crédito adicional especial para fazer face às despesas com a execução da
obra e ou aquisição.
Parágrafo Único – A cobertura autorizada no inciso III será efetuado mediante a
utilização dos recursos a serem repassados.
Art. 2º Os recursos financeiros mencionados no artigo anterior destinar-se-ão a execução de obras de infra-estrutura urbana, obras civis e aquisição de equipamentos.
Art. 3º . Os encargos que a Prefeitura vier a assumir no referido Convênio correrão
por conta de verbas próprias constantes no orçamento vigente, suplementadas se
necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 1º de julho de 2008.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Arq. José Maurício Puppio Marcondes
Secretário de Planejamento
Registrado e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de julho de 2008.
Luiz Gustavo Ramos Mello
Secretário de Assuntos Jurídicos

Titular: Suplente:

Francisco Antonio Leite de Freitas Filho (Artes Visuais)
Neimar de Almeida Pacca

Titular: Suplente:

João Rodrigo Vicente da Palma (Artesanato)
Adriana Cristina Dias da Silva

Titular: Suplente:

Marília Lemos Maia (Cultura Popular)
Priscylla Brandão Arantes de Souza

Titular: Suplente:

Felipe Raphael Pinheiro (Dança)
Ana Patrícia Siqueira Nogueira

Titular: Suplente:

Guilherme de Oliveira Pereira (Literatura)
Mercia Molinari

Titular: Suplente:

Leonardo de Moraes Ventura (Música)
João dos Santos Gabriel

Titular: Suplente:

Edna Thereza Amorim (Cultura Afro Brasileira)
Silvio Paulo Leal

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 07 de fevereiro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Bárbara Zenita França Macedo
Secretária de Educação e Cultura
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 07 de fevereiro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretaria de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/Ofício nº 34- DC

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
LEI Nº 5.331, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012
Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Assistência Social e Desenvolvimento
Social, objetivando a transferência de recursos para a aquisição de equipamentos de
natureza permanente.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a
seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal de Pindamonhangaba, autorizado a celebrar
Convênio e seus respectivos Aditamentos com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, tendo por objeto a aquisição de equipamento de natureza permanente, a ser destinado ao Centro
de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS.
Art. 2º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de
repasses do Fundo Estadual de Assistência Social, por meio da Secretaria Estadual
de Assistência e Desenvolvimento Social, e por conta de dotações orçamentárias
constantes do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.
Art. 3º. Fica ainda o Poder Executivo autorizado a tomar as providências necessárias à execução do Convênio, referido no artigo anterior, bem como a abertura de
crédito especial.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 02 de fevereiro de 2012
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 02 de fevereiro de 2012
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 3.800, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, Resolve CESSAR a designação da Sra. Luciana Aparecida
Pereira, do emprego em provimento em comissão, de Gerente de Unidade a partir
de 27 de janeiro de 2012.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir
de 27 de janeiro de 2012.
Pindamonhangaba, 07 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 07de fevereiro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/Processo Interno nº 3941/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA INTERNA Nº 9.086, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2012.
João Antônio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais, e com fundamento na alínea “d”, §4º e §5º do art. 1º da
Lei nº 4.986, de 10 de novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido, de
forma parcial o contrato de trabalho da servidora municipal, concursada, Sra. Adele
Giordana Ramos de Jesus, Agente Comunitária de Saúde, pelo período de 13 de
fevereiro a 16 de março de 2012..
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a
partir de 13 de fevereiro de 2012.
Pindamonhangaba, 07 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 07 de fevereiro de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba
Processo Externo nº 2.250/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
DECRETO N.º 4.808, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2012.

REGIMENTO INTERNO

1a Conferência Municipal sobre
Transparência e Controle Social
Capítulo I
DOS OBJETIVOS
Art. 1o. A 1a Conferência Municipal sobre Transparência e Controle Social, etapa preparatória à 1a Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social – 1a Consocial,
tem por objetivo principal promover a transparência pública e estimular a participação
da sociedade no acompanhamento e controle da gestão pública, contribuindo para um
controle social mais efetivo e democrático.
Parágrafo único - Entende-se por controle social, para os fins desta Conferência, a participação da sociedade civil na fiscalização, controle, monitoramento e avaliação da gestão
pública.
Art. 2o. São objetivos específicos da Conferência:
I - debater e propor ações da sociedade civil no acompanhamento e controle da gestão
pública e o fortalecimento da interação entre sociedade e governo;
II - promover, incentivar e divulgar o debate e o desenvolvimento de novas ideias e conceitos sobre a participação social no acompanhamento e controle da gestão pública;
III - propor mecanismos de transparência e acesso a informações e dados públicos a ser
implementados pelos órgãos e entidades públicas e fomentar o uso dessas informações
e dados pela sociedade;
IV - debater e propor mecanismos de sensibilização e mobilização da sociedade em prol da
participação no acompanhamento e controle da gestão pública;
V - discutir e propor ações de capacitação e qualificação da sociedade para o acompanhamento e controle da gestão pública, que utilizem, inclusive, ferramentas e tecnologias de
informação;
VI - desenvolver e fortalecer redes de interação dos diversos atores da sociedade para o
acompanhamento da gestão pública; e
VII - debater e propor medidas de prevenção e combate à corrupção que envolvam o
trabalho de governos, empresas e sociedade civil.
Capítulo II
DO TEMÁRIO
Art. 3o. O tema da Conferência é “A sociedade no acompanhamento e controle da gestão
pública”.
Art. 4o. São eixos temáticos da Conferência:
I - Promoção da transparência pública e acesso à informação e dados públicos;
II - Mecanismos de controle social, engajamento e capacitação da sociedade para o controle da gestão pública
III - A atuação dos conselhos de políticas públicas como instâncias de controle;
IV - Diretrizes para a prevenção e o combate à corrupção;
Art. 5o. Os eixos temáticos devem orientar os debates realizados durante a Conferência.
Art. 6o. Os debates deverão pautar-se pelo Texto-Base aprovado pela Comissão Organizadora Nacional da 1a Consocial.
Capítulo III
DA REALIZAÇÃO
Art. 7o. Os debates e deliberações da Conferência devem relacionar-se diretamente com os
objetivos gerais e específicos da 1a Consocial.
Art. 8o. A Conferência será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2012 na cidade de Pindamonhangaba, no auditório da Prefeitura Municipal.
Art. 9o. A Conferência elegerá 06 delegados e encaminhará 20 propostas à Conferência
Estadual sobre Transparência e Controle Social, nos termos do Regimento Interno da etapa
estadual.
Capítulo IV
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 10o. A Conferência será presidida pelo Assessor de Gabinete José Alencar Lopes Junior
Parágrafo único. Em sua ausência ou impedimento, a Conferência será presidida por José
Julio Azarito.
Seção I
Da Comissão Organizadora Municipal
Art. 11. A Comissão Organizadora Municipal (COMU) constitui-se na instância de coordenação e organização da Conferência.
Parágrafo único. As deliberações da COMU serão aprovadas pelo voto da maioria dos representantes presentes às reuniões.
Art. 12. A COMU terá 60 cadeiras, sendo 36 de representantes da sociedade civil, 6 dos
conselhos de políticas públicas e 18 do poder público.
Art. 13. A COMU é composta por representantes dos órgãos e entidades representantes
da sociedade civil.
Art. 14. São membros natos da COMU:
I - o Presidente da Comissão Organizadora; e
II - o Coordenador-Executivo da Conferência Municipal. Art. 15. A COMU será presidida
pelo Assessor de Gabinete José Alencar Lopes Junior.
Parágrafo único. Em sua ausência ou impedimento, a COMU será presidida pelo Coordenador- Executivo da Conferência Municipal.
Art. 16. Compete à COMU:
I - coordenar, supervisionar e promover a realização da Conferência;
II - colaborar com a Coordenação Executiva na formulação, discussão e proposição de iniciativas referentes à organização da Conferência;
III - acompanhar as atividades da Coordenação Executiva, devendo esta, em cada reunião
ordinária, realizar breve apresentação das ações realizadas durante o período;
IV - mobilizar os(as) parceiros(as) e filiados(as) de suas entidades, órgãos e redes membros
para preparação e participação na Conferência;
V - deliberar sobre os critérios e modalidades de participação e representação dos(as)
interessados(as), de expositores(as) e debatedores(as) da Conferência;
VI - definir os expositores, os convidados e os observadores para a Conferência;
VII - aprovar a programação da Conferência;
VIII - acompanhar o processo de sistematização das proposições da Conferência;
IX - realizar o julgamento dos recursos relativos ao credenciamento de delegados;
X - aprovar os relatórios parciais e o relatório final da Conferência e apresentá-los ao Presidente da Conferência, que deverá dar-lhes publicidade e providenciar os encaminhamentos necessários.
Art. 17. A COMU realizará reuniões periódicas a fim de debater e deliberar sobre aspectos
relacionados à Conferência.
Parágrafo único. A ausência injustificada de uma entidade em duas reuniões da COMU ensejará seu desligamento da Comissão.

Art. 18. Poderão ser convocadas pessoas ou entidades especializadas em temas afetos à
Conferência para reuniões específicas da COMU.
Art. 19. A COMU deverá apresentar relatório crítico de suas atividades à Comissão Organizadora Estadual no prazo de 30 dias após a realização da etapa, contendo descrição,
avaliação e sugestões de aperfeiçoamento.
Seção II
Da Coordenação-Executiva Municipal
Art. 20. A Coordenação-Executiva Municipal da Conferência deve prestar assistência técnica e apoio operacional à execução das atividades da etapa.
Art. 21. Compete à Coordenação-Executiva Municipal:
I - elaborar proposta de programação e pauta das reuniões da COMU e apresentar, em cada
reunião ordinária, breve relato das ações realizadas;
II - implementar as deliberações da COMU;
III - providenciar recursos humanos e financeiros para a realização da Conferência;
IV - organizar atividades preparatórias para discussão do temário da Conferência;
V - coordenar a divulgação da Conferência;
VI - propor os nomes de expositores, relatores, facilitadores, convidados e observadores
para a Conferência;
VII - sistematizar as propostas provenientes da Conferência; VIII - elaborar o Relatório Final
da Conferência.
Seção III
Da Relatoria
Art. 22. A Coordenação-Executiva Municipal deverá sistematizar as propostas resultantes
da Conferência, consolidando-as no Relatório da Conferência Municipal.
Parágrafo único. O Relatório das Propostas da Conferência Municipal deve obedecer ao
modelo disponível no portal da 1a Consocial na internet e ser enviado à Comissão Organizadora Estadual no prazo de 7 (sete) dias após a realização da etapa.
Seção IV
Dos Recursos Financeiros
Art. 23. As despesas relativas à realização da Conferência correrão por conta de recursos
orçamentários da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba.
Capítulo V

“Dispõe sobre a nomeação da COMISSÃO ORGANIZADORA MUNICIPAL”
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais e, com fundamento no Decreto Presidencial de 08 de julho
de 2011, que convoca a 1ª Conferência Nacional Sobre Transparência e Controle
Social- 1ª Consocial, no Decreto Municipal nº 4.792, de 29 de dezembro de 2011 e
no Decreto Estadual nº 56.964, de 29 de abril de 2011, que convoca a 1ª Conferência
Estadual sobre Transparência e Controle Social,
D E C R E T A:
Art. 1º: Ficam NOMEADOS, os Senhores abaixo, para integrar a COMISSÃO ORGANIZADORA MUNICIPAL, para a realização da primeira Conferência Municipal sobre
transparência e controle social, a saber:
I- SOCIEDADE CIVIL
José Júlio Azarito- Coordenador
Edargê Marcondes
André Raposo
Marcos Denir Gonçalves
II- PODER PÚBLICO
José Alencar Lopes Junior- Presidente
José Carlos Cataldi
III- CONSELHOS MUNICIPAIS
Cristina Luz
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de fevereiro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Arthur Ferreira dos Santos
Secretário de Governo e Integração
Publicada e registrada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de fevereiro de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

DOS PARTICIPANTES
Art. 24. Serão participantes da Conferência, as seguintes categorias:
I – representantes da sociedade civil, com direito a voz e voto;
II – representantes indicados pela administração pública municipal, com direito a voz e
voto;
III - representantes indicados pelos conselhos de políticas públicas municipais, com direito
a voz e voto;
IV - membros da Comissão Organizadora Municipal - COMU, com direito a voz e voto;
V - convidados com direito à voz nos grupos de trabalho e sem direito a voto; e
VI - observadores sem direito a voz e voto.
Art. 25. A composição do grupo de participantes previstos nos incisos I a III do artigo anterior deverá ser a seguinte:
I - 60% (sessenta por cento) de representantes da sociedade civil;
II - 30% (trinta por cento) de representantes do poder público;
III - 10% (dez por cento) de representantes dos conselhos de políticas públicas.
Art. 26. A COMU deverá enviar à Comissão Organizadora Estadual a lista dos delegados
titulares e suplentes eleitos na Conferência em até 7 (sete) dias após sua realização.
Parágrafo Único: A eleição dos delegados obedecerá os critérios do Art. 25, bem como.
as disposições da subcomissão eleitoral que deverá ser aprovadas pelos participantes da
conferência.
Art. 27. Os participantes relacionados no artigo 24 que possuam necessidades especiais
poderão registrar essa informação no momento de sua inscrição na Conferência, com o
objetivo de serem providenciadas as condições necessárias à sua participação na etapa.
Capítulo VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 28. Os casos omissos e conflitantes deste Regimento serão resolvidos pela COMU.
José Alencar Lopes Junior
Presidente Comissão Organizadora Municipal

Pindamonhangaba, 16 de Dezembro de 2012.
Resolução nº 01/2012 S.E.
A Subcomissão Eleitoral da 1ª Conferência Municipal de Transparência e Controle Social, no gozo de suas atribuições, especialmente as contidas na Resolução
01/2012 do COMU e no Regimento Interno. Resolve:
O prazo para inscrição na 1ª Conferência Municipal de Transparência e Controle Social será entre o dia 17 de Fevereiro de 2012 até o meio dia do dia 24 de Fevereiro de
2012. O numero de vagas será de 60 (sessenta) membros que deverão se inscrever
no setor protocolo da Prefeitura. Serão aceitas inscrições de acordo com a ordem de
chegada. O numero de vagas fica assim distribuído:
Sociedade Civil 36 (trinta e seis) vagas,
Poder Publico 18 (dezoito) vagas,
Conselhos Municipais 6 (seis) vagas,
Fernanda Munhoz
Presidente Comissão Eleitoral

CMAS – CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
PINDAMONHANGABA - ELEIÇÃO/2012
ATENDENDO

AO

2º

ADITAMENTO

DO

PROCESSO

ELEITORAL DE INSCRIÇÃO DE REPRESENTANTES DA
Pindamonhangaba, 16 de Dezembro de 2012.

SOCIEDADE CIVIL PARA O MANDATO 2012/2014 DO CMAS
DE PINDAMONHANGABA, A COMISSÃO COMUNICA OS

Resolução nº 01/2012

PROFISSIONAIS DA ÁREA INSCRITOS:

A Comissão Organizadora da 1ª Conferência Municipal de Transparência e
Controle Social, no gozo de suas atribuições, especialmente as contidas no
Decreto 4792/2011 e normas afins. Resolve nomear as seguintes subcomis-

CLASSE
PROFISSIONAL

NOME

Assistente Social

Ana Carolina Lezzo

Assistente Social

Aurea Ap. da Silva Forgati

Assistente Social

Marcia Siqueira Pereira Lanzieri

RESULTADO

sões:
DEFERIDO

Subcomissão Eleitoral
Fernanda Munhoz (Presidente)
Silvana Lima (Relatora)
Amanda Felicio Pinto

Psicóloga

Subcomissão Metodológica
Dóris Bertolino

Helen Alessandra Arantes de Almeida

Após análise do recurso da Associação dos Moradores da Vila São Benedito, a
comissão acolheu a indicação do Sr. José Donizeti Azevedo.
Para mais informações procure o Setor Executivo dos Conselhos Municipais.

Marcos Denir Gonçalves
Enéas Silva dos Santos

LEMBRAMOS A TODOS OS CANDIDATOS:

José Julio Azarito
José Alencar Lopes Junior
Presidente Comissão Organizadora Municipal

Assembléia para a Eleição
Local: Auditório da Prefeitura

23 de fevereiro de 2012
17 horas

Posse dos eleitos e eleição da diretoria

29 de fevereiro de 2012

16

Pindamonhangaba, sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012

TRIBUNA DO NORTE

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

Ajustador mecanico
Aplicador de adesivos
Auxiliar contábil
Auxiliar de escrita fiscal
Balconista de farmácia
Cabeleireiro escovista
Contador
Coordenador pedagógico
Corretor de imóveis
Costureira com máquina própria: overloque e galoneira
Cozinheiro industrial
Dedetizador
Estagiário de publicidade ou jornalismo
Farmacêutico

Gerente de lanchonete
Impressor de maquina plana (hamada)
Instalador de alarme
Instrutor de informática
Mec. de refrigeração
Motoboy
Nutricionista
Oper. de telemarketing
Pizzaiolo
Profº de hidroginástica
Professor de hidroterapia
Tosador
Vendedor externo
(publicidade, caixas
de papel)

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 3642-3740
Berço e um carrinho
de bebê, em ótimo
estado de conservação, R$ 350,00. Tel
3522-4589
Bicicleta infantil feminina, aro 20, vermelha, R$ 80. Tel
3527-9601
Balcão expositor, arquivo de aço, geladeiras, freezer, maq. lavar

louças, maq. de costura, televisor, ventiladores, aparelho de DVD.
Tel 8213-3965
Caiaque de fibra, remo
de alumínio, colete
salva vidas. Tel 36431250 ou 9124-5064
Carrinho de churrasquinho, grande , inox,
lona. Tel 3522-2279
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
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
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
Moto elétrica infantil.
Tel 9115-8884
Playstation 2 Sony,
novo, 2 controles, cartão memória e na garantia. Tel 3645-3119
ou 9168-7195
Porta de aço de 3 x
3m, bom estado de
conservação, R$ 600.
Tel 9115-9942
Pônei, garanhão; égua
piquira.
Tel 91073057
Policorte 220v; motor
de gol 1.600; conjunto de oxiacetileno c/
carrinho. Tel 36434173 ou 8119-4264
Roçadeira, gasolina,
1HP, pouco tempo de
uso, R$ 500. Aceito
troca por um mais potente. Tel 3648-8395
ou 9790-7954
Teclado Mod PSR 510
Yamaha, efeito Ecohotronic Staner. Tel
3642-2427

TV Phillips, nova, R$
380; ventilador Arno,
novo, R$ 80; sofa 3 e
2 lugares, seminovo,
R$250. Tel 9114-3566
ou 3522-3521
Tv Philips, 21 polegadas, tela plana, seminova. Tel 9110-1180
Ventilador Arno, novo,
220v, R$ 80. Tel 35233521 ou 94114-3560
Várias embalagens
para cerveja; rádio
AM, FM, toca cd para
carro; rodas montadas, pneus 175x70
x13; macaco hidráulico; geladeira; estufa para salgados.
Tel 9708-5107
COMPRAM-SE
Vasilhames embalagens, morsa, moedor de cana, cortador de frios, fazemos
instalações hidráulica. Tel 8213-3965
TROCA-SE
Geladeira 160L, con-sul por uma bike
de aluminium tratar
3522-4589
VEÍCULOS
VENDEM-SE
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, completo. Tel
9106-9234
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
Scort 93, branco,
teto solar, vidros eletricos, R$ 4.700. Tel
8141-3359
Siena, 2005, vidros
elétricos, dir hidr,
alarme, tabela. Tel
9179-0817
Uno Mille 1.0, 2000,
todo original, alarme,
trava. Tel 9709-1715

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

Salão de cabeleireiro,
no centro, mobiliado,
pronto para uso imediato. Tel 9103-9032
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
Goiabal, 2.100 m²,
casa 2 dorm, dem
dep, pomar, poço artesiano, R$ 95 mil,
aceita-se carro até R$
25 mil.Tel 3643-4242
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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Prefeitura realiza reunião com
mais de 80 líderes religiosos

A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou na tarde
da terça-feira (14), uma reunião com mais de 80 líderes
religiosos, para orientação de
regularização dos alvarás das
instituições religiosas e esclarecimentos a respeito do TAC
– Termo de Ajustamento de
Conduta.
Esse encontro foi mais
uma ação oferecida pela Prefeitura, com o objetivo de regularizar os estabelecimentos
do município. Este trabalho
foi concretizado por meio de
uma ação conjunta entre os
departamentos de Licenciamento e Fiscalização, da Secretaria de Assuntos Jurídicos
e Vigilância Sanitária.
A reunião foi presidida
pelo secretário de Governo,
Arthur Ferreira dos Santos,
representante do prefeito João
Ribeiro. “A Prefeitura tem a
intenção de auxiliar tanto os
comerciantes quanto os líderes religiosos, para que se
regularizem, conforme determina a lei. Estamos à disposição para orientar e auxiliar no
que for necessário”, enfatizou
o secretário de Governo.
Durante a reunião, foi
criada uma comissão para definir ações que possibilitem
a regularização das entida-

Divulgação

A reunião, que contou com a presença de dezenas de líderes religiosos, teve a participação de vereadores e funcionários da Prefeitura

des religiosas. Farão parte da
comissão, o padre Celso, da
igreja São Benedito, e os pastores: Luís Otávio Palhari, da
igreja Vida Cristã; Sebastião
Silva, da Igreja Quadrangular; Jairo Cypriano, presidente da Uemoc; Marino Soares, da Assembleia de Deus
Ministério Madureira; Abner
Ferreira, da igreja Batista, e o

Telecentros
oferecem
140 vagas
para curso de
Departamento
Pessoal

Os telecentros de Pindamonhangaba abrirão, a partir
de quarta-feira (22), inscrições para o curso de Departamento Pessoal. Serão 140
vagas, distribuídas nos oito
pólos dos telecentros e são
destinadas a pessoas com idade mínima de 16 anos.
O curso tem como objetivo oferecer noções básicas da
rotina de um Departamento
Pessoal para quem tenha interesse em adquirir experiência
nessa área de atuação no mercado. Serão abordados temas
como: elaboração de currículos, entrevistas de empregos
e contratação para o mercado
de trabalho.
As aulas serão ministradas
pelos educadores dos telecentros, que foram preparados e
qualificados para esse propósito. O curso é gratuito e será
ministrado duas vezes por semana, com uma carga horária
de 12 horas.
Inscrições no telecentro
mais próximo de sua casa,
com RG e comprovante de
endereço. Menores de 18
anos precisam de uma auto-

rização do responsável legal.
“Esse curso será oferecido
durante o ano inteiro e novas
turmas serão formadas. Outras qualificações serão oferecidas este ano”, disse a coordenadora do projeto, Raquel
Dias.
O telecentro é um projeto
do Fundo Social de Solidariedade, com apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba, que
tem como objetivo investir
no futuro de crianças, jovens
e adultos para a inclusão digital.
Pindamonhangaba conta
com nove unidades de telecentros, que funcionam de
segunda a sábado, das 8 às 20
horas.
A presidente do Fundo
Social de Solidariedade, Maria Angélica Ribeiro, afirma
que oferecer oportunidades
aos jovens é essencial, porque eles estão se qualificando
para o mercado de trabalho. O
Fundo Social, com o apoio da
Prefeitura, tem se empenhado
ao máximo para contribuir
com o desenvolvimento profissional dos jovens.

Dr. Aparecido Hernani, advogado representante da IEAD
do Belém.
Fizeram parte da mesa na
reunião: secretário de Governo Arthur Ferreira dos
Santos; diretor da Vigilância
Sanitária Adriano de Brum;
responsável pela fiscalização
da Vigilância Sanitária, Rafael Lamana; diretora de Li-

cenciamento, Sandra Bargis;
diretor Jurídico, Dr. Vitor Duarte; gerente de Fiscalização,
Vicente Correia da Silva; e os
vereadores, Martin César e
José Carlos Gomes, “Cal”.
Durante a reunião, os representantes entregaram um
ofício nas mãos do secretário de Governo, para ser encaminhado ao prefeito João

Ribeiro, requerendo que estas
instituições tenham um tratamento diferenciado, pois afirmam que na Constituição Federal estes locais devem ser
tratados como organizações
religiosas, solicitando então
apoio no processo de regularização fundiária dos templos
de cultos na cidade.
Nesta sexta-feira (17), às 9

horas, será realizada, no auditório da Prefeitura, a primeira reunião dos representantes
da comissão.
Os interessados em regularizar seus estabelecimentos
podem procurar a Prefeitura
até o dia 29 deste mês. Profissionais da Prefeitura estão
preparados para orientar a todos.

Brinquedotecas retornam
com atividades para
crianças da cidade
Divulgação

A Educarte Brinquedotecas, da Prefeitura de Pindamonhangaba, com o apoio
da Secretaria de Educação e
Cultura, retornou às atividades oferecendo muita brincadeira e diversão para crianças
da comunidade.
As atividades são oferecidas na Brinquedoteca do
Lessa, que fica na rua Josias
Pereira, s/n, bairro Lessa, e na
brinquedoteca que funciona
em parceria com a Casa Transitória Fabiano de Cristo, localizada na rua Guaratinguetá, 555, Crispim.
As brinquedotecas têm o
objetivo de levar às crianças,
momentos de diversão e lazer. Para participar do projeto o responsável pelo menor
precisa preencher uma ficha,
para obter uma carteirinha
para o dependente.
Crianças menores de sete
anos devem estar sempre
acompanhadas por um adulto
para participar das atividades. Durante os dias em que
o local é aberto não há necessidade de agendamento. O
espaço conta com uma equipe
de cinco brinquedistas, duas
assistentes de serviços gerais
e uma gestora.
As escolas ou grupos que
queiram conhecer o trabalho
devem agendar previamente.

As brinquedotecas levam às crianças, momentos de diversão e lazer

Veja os horários de atendimento:
Brinquedoteca - Lessa

Aberta para comunidade todas às quintas-feiras.
Idade: 0 até 7 anos - horário: das 8 às 9h30 e das 14h30 às 16 horas.
Acima de 7 anos - horário: das 9h40 às 11h10 e das 13h10 às 14h30.

Brinquedoteca – Casa Transitória

Aberta à comunidade às sextas-feiras, para todas as idades.
Horário: 8 às 11 horas e das 12h30 às 14 horas.
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Esportes

Pinda é
vice-campeã
Brasileira de
Cross Country
A equipe de atletismo de
Pindamonhangaba vem obtendo excelentes resultados.
No último dia 11, à tarde, na
28º Volta Pedestre da cidade
de Itú/SP, o fundista Robson
Karlos de Oliveira, o Robinho, venceu a sua categoria
(25 a 29 anos) ao chegar em
sétimo no geral.“O percurso
dessa prova é cheio de subidas
e descidas, fiquei muito feliz
em correr 32 minutos nos 10
km de uma prova tão dura”,
destacou o atleta. Douglas
Gouvêa também venceu na sua
categoria (16 a 19 anos) e Pinda teve dois atletas no pódio.
No domingo, 12, Pinda
competiu na Copa Brasil de
Cross Contry. A competição
foi no Horto Florestal da cidade de Rio Claro e a forte
chuva do sábado à noite e
ainda durante o dia fez as dificuldades do percurso ficarem
ainda maiores.
A revelação foi a jovem
Letícia Mara de Oliveira, que

disputou a categoria menores
(16 e 17 anos) e foi a 8ª colocada. “No ano passado fui a
17ª nesta prova e agora sou a
8ª do Brasil, vou treinar ainda
mais, pois quero melhorar” –
comentou.
“Avalio a participação
deles como muito boa na
competição. Destaque para o
atleta Robson Karlos que fez
uma de suas melhores provas
da carreira. Ele correu uma
marca muito boa e competiu
com muitos atletas de ponta
do Brasil. Outros destaques, de
participação individual, foram
as jovens Letícia Mara de Oliveira, que figurou entre as oito
melhores do país, e a Thais Regina, que ficou em 7º”, comenta o técnico Iser Bem.
Segundo o treinador, sua
expectativa é que todos os
atletas venham a fazer suas
melhores marcas nos próximos meses, o que mostra que
apesar de trabalharmos uma
modalidade individual, o su-

A equipe de Pinda conseguiu grandes resultados nas competições em que participou

cesso das ações coletivas que
implantamos está funcionando bem.
Nas participações por
equipe, Pinda obteve os maiores resultados, dois vice-campeonatos nacionais, primeiro
na categoria juvenil masculino, ficando atrás apenas da
equipe da casa, Rio Claro; e
também na categoria adulto
feminino, vencida pelo Esporte Clube Pinheiros, da capital paulista. As atletas Arone Lúcia de Paula, Edielza
Guimarães, Andréa Celeste e
Maria Luciana Siqueira disputaram com grandes nomes
do atletismo brasileiro, como
a atleta Maria Zeferina Baldaia,
de Sertãozinho. Após a prova, a
atleta Arone Lúcia se mostrou
muito satisfeita com o resultado: “treinamos muito, pois sabíamos que aqui seria muito difícil, a expectativa era boa, mas
acabei correndo melhor do que
esperava. Estou muito feliz com
este resultado”, disse.

Para o professor Emerson
Iser Bem, o resultado foi melhor que o esperado. “Esta foi
a primeira competição do ano
para o grupo. Já começamos
muito bem, com vários destaques. Espero uma temporada
muito boa, com todos os atletas atingindo suas melhores
marcas nos próximos meses.”
De acordo com Iser Bem,
a equipe terá algumas semanas de preparação específica,
já que para o Cross a preparação foi de base. Os atletas
Robson Karlos, Arone Lucia,
Luciana Siqueira, Andréa
Celeste e Edielza Guimarães
disputarão a Meia Maratona
Internacional de São Paulo,
dia 4 de março. Os demais
disputarão torneio da Federação Paulista de atletismo
no dia 30 de março, ambas as
competições em São Paulo.
Todos deverão correr a tradicional corrida do Batalhão
General Salgado (5º BPM/I),
dia 25 de março, em Taubaté.

MALHA

Pinda disputa vaga nas semifinais da Taça São Paulo
O time de malha de Pindamonhangaba, Secretaria de Esportes/Água Preta, jogará sábado (18, em São Paulo, contra o
time do Cascalho, valendo uma
vaga nas semifinais da Taça São
Paulo “Toninho Paiva”. A partida acontecerá às 15 horas, no

TRIBUNA DO NORTE

campo do Unidos da Mooca.
Caso a equipe de Pindamonhangaba vença o jogo, irá enfrentar na próxima fase o time
de Santos, que nos últimos
anos vem cruzando o caminho
de Pinda, aumentando a rivalidade entre as equipes.

Em 2005, Pindamonhangaba sagrou-se campeã dos
Jogos Abertos em Botucatu,
quando enfrentou Santos. Já
nos últimos dois confrontos,
a cidade perdeu para Santos
na final dos Jogos Abertos de
2010, na casa do adversário,

e no ano passado perdeu novamente na disputa da medalha de bronze nos Abertos de
Mogi das Cruzes.
Os outros dois times classificados são: São Pedro Suzano, atual Campeão Brasileiro, e Unidos da Mooca.
Divulgação

Tunel do Tempo

Villares campeã do
Amador de 1979

A Liga Pindamonhangabense de Futebol de
Salão divulgou a lista dos
novos membros da diretoria para o quadriênio
2012/2015. Foi reeleito
presidente Benedito José
Coelho - Pintado que
continua seu trabalho à
frente da Liga até 2015.

Divulgação

Confira abaixo como
fcou a nova diretoria.

Membros da Diretoria Executiva
Presidente: Benedito José Coelho (Pintado)
Vice-presidente: Edson Moreira
1º Secretário: Ataliba Francisco de Oliveira
2º Secretário: Rafael Lamil de Oliveira
1º Tesoureiro: Humberto Narcizo Custódio
2º Tesoureiro: Eduardo Foroni
Membros da Diretoria
Diretor Técnico: Rosângela Maria da Silva
Diretor de Divulgação e Propaganda: Edmilson Miguel Géia
Diretor de Patrimônio: Deslomar Ap. R. Santos Alves
Diretor Oficial: Wlander Walter Cardoso de Oliveira
Diretor Médico: Marcos Aurelio Villardi
Diretor Assistência Social: Maria Claro S. Ramos
Membros do Conselho Fiscal
Titulares
Genésio Gonzaga de Souza
Rogério Cruz
Fabrício Nascimento de Paula
Suplentes
Eleandro Henrique de Souza
Benedito Caetano de Moraes Santos
Mario do Santos
Membros da Junta Disciplinar Desportiva
Titulares
Paulo Hilário Vieira de Souza
Paulo Roberto do Amaral
José Roberto de Vasconcelos
Caio Humberto Gomes
Suplentes
Winston Thomas Guarino
Luis Fernando de Souza Pinto

Liga de Futsal convida para reunião

P

assados quase 33 anos, o campeonato de futebol
amador de Pindamonhangaba-SP, disputado em
1979, ainda desperta emoções entre aqueles que
puderam acompanhá-lo, pois foi palco de jogos e gols históricos. Começando pela formação dos elencos na fase de
preparação. O campeonato ficou marcado por estádios lotados, com torcedores tomando
completamente as instalações do Estádio da Ferroviária, nos dois turnos. Pessoas nas arquibancadas, nos telhados, em cima de muros e árvores, acompanharam jogos cheios de
emoção.
Entre os favoritos, destaque para os tradicionais Corinthians do Alto do Cardoso, Ferroviária, Colorado do São Benedito e o único time de empresa, a Villares, que montou uma
comissão técnica forte para o torneio, composta pelos professores: Antenor “Nonoi”, Elenil
(atleta e coordenador), José Mauro e Joaquim.
Foi um campeonato confuso na fórmula de disputa, misturando pontos-corridos, quadrangular e virada de mesa, coisas típicas do futebol brasileiro daquela época.
Villares e Corinthians montaram verdadeiros esquadrões, trazendo jogadores de diferentes cidades do interior paulista. Entre estes, os goleiros Joaquim (Ilha Solteira) e Luisão
(São Paulo), James (Guaratinguetá), Geo e Albertinho (Taubaté), Erasto, Cláudio, Biro-Biro
(Santos), Walter (Sertãozinho), Amaro, Marinho Tonini, Davi, Tal e Fefeu (de Taubaté), Jurão, entre outros. De Pindamonhangaba, jogaram: Piolho, Robertinho, Noé, Elenil, Caju,
Brandão, Nê, Betinho, Daniel, entre outros.
A Ferroviária, por sua vez, seguiu a sua tradição de valorizar jogadores da própria cidade, com atletas formados em suas categorias de base, como: Teófilo (goleiro), Cabeção
(lateral direito), Pituca, Paulinho Soneira, Laércio, Catarino, Ticha, e outros, comandados
pelo grande revelador de talentos Paulinho Véio.
Depois de um campeonato muito disputado, se encontraram na grande final, as equipes
de Villares e Corinthians. A torcida alvinegra lotou o estádio da Ferroviária (conforme a foto),
abafando a pequena torcida da Villares, formada apenas por funcionários da empresa. O
jogo foi ‘pegado’, amarrado e tenso, com grandes chances para os dois lados, com viradas
e confusão. Ao final do tempo normal, o placar ficou em 2 x 2, mostrando como a disputa
foi igual.
Na prorrogação, cansados, os dois times se preocuparam em não tomar gols e a decisão foi para as penalidades. A Villares foi mais feliz e venceu por 5 x 4, tornando-se campeã
de um torneio que entrou para a história.

Nova diretoria da Liga
Pindamonhangabense de Futebol

Time da Villares na foto Em pé (da
esquerda para a direita):
Daniel, Caju, Lu, Betinho,
Luis Antônio, Elenil,
Brandão, Joaquim e Nê.
Abaixados: Bertinho, James,
Araújo, Geo, Biro-Biro,
Cascão e Walter.
Treinador: Professor Nonoi

Dados da Final
Jogo: Villares 2 x 2 Corinthians
Prorrogação: Villares 0 x 0
Corinthians
Penalidades: Villares 5 x 4
Corinthians
Local: Campo da Ferroviária
Data: 2/12/1979

A Diretoria da LPFS - Liga Pindamonhangabense de
Futebol de Salão convida as equipes da cidade para
participar dos campeonatos das categorias Sub 11
(nascidos em 2001, 2002 e 2003) e Principal Adulto. A
reunião será no dia 24 de fevereiro, sexta-feira, às 20
horas, na Sede da LPFS, na rua Capitão José Martimiano Vieira Ferraz, 167 – ao lado do Mercado Municipal.

