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Carnaval de Pinda é destaque na região
Foliões de várias cida-

des da região escolheram 
Pinda como alternativa para 
o Carnaval 2012.

A tranquilidade, segu-
rança e organização dos 
eventos carnavalescos, a 
qualidade das atrações ofe-
recidas, como “Juca Teles”, 
Neguinho da Beija-Flor e 
Estação Primeira de Man-
gueira, a alegria e disposi-

ção dos foliões locais e a 
facilidade de acesso, colo-
caram Pinda na rota do car-
naval do Vale.

Seja nos eventos reali-
zados na Avenida do Sam-
ba, ou mesmo em trajetos 
alernativos pelas ruas da 
cidade, o Carnaval 2012 
- “Eu curto Pinda!” foi um 
grande sucesso. 

Carnaval diferente:

Segundo Caderno
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A Mangueira trouxe a Musa do Carnaval Carioca e muito 
samba no pé para fechar a folia em Pindamonhangaba

Além do trabalho mis-
sionário dos evangélicos na 
Avenida do Samba, Pinda 
contou também com outras 
alternativas durante o car-

naval. Os católicos realiza-
ram o Rebanhão e na Fa-
zenda Nova Gokula houve 
o Atmaval.

Missionária do Ministério Petra, de Pindamonhangaba, ora 
por pequena foliã na Avenida do Samba

O “Juca Teles”, de São Luiz, pelo terceiro ano consecutivo arrastou 20 mil pessoas pelas ruas de Pindamonhangaba ...

... sucesso anunciado pelas “Dondocas”, um dos mais tradicionais blocos de Pinda, na manhã de sábado de carnaval

E mais... 
Regularização de 
alvarás encerra dia 
29 de fevereiro

O prazo para que esta-
belecimentos comerciais, 
templos religiosos, asso-
ciações, clubes e outros 
segmentos regularizem a 
situação do álvará de fun-
cionamento encerra dia 29 
de fevereiro.

Visando esclarecer to-

Carnês do IPTU 2012 
serão entregues em março 

A Prefeitura comunica 
que em breve serão entre-
gues os carnês do IPTU - 
Imposto Predial Territorial 
Urbano. O vencimento será 

dia 30 de março, no entan-
to é possível fazer o paga-
mento assim que o contri-
buinte receber o carnê.
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das as dúvidas a respeito 
do assunto, a Prefeitura 
de Pindamonhangaba re-
alizou, desde 2009, várias 
reuniões com os segmen-
tos interessados e continua 
a disposição para os escla-
recimentos necessários.
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Todos os eleitores do município poderão eleger 
os novos conselheiros tutelares. A eleição será re-
alizada neste sábado (25), nos Cras - Centros de 
Referência em Assistência Social. Para votar é preci-
so levar o título de eleitor e um documento original 
com foto.

Eleição do Conselho 
Tutelar será neste sábado
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Alexandre Faria busca 
melhoria para saúde em 

Pindamonhangaba

O vereador Alexandre Faria (PT), aproveitando o 
tema da Campanha da Fraternidade 2012, “Saúde e 
Fraternidade para Todos”, apresentará para o Exe-
cutivo a indicação de projeto de lei que visa demo-
cratizar e tornar transparente os serviços públicos 
da área da saúde no município. A preocupação do 
vereador quanto o assunto é tanta, que somente 
nos últimos meses ele  apresentou três projetos de 
lei voltados para a área. 

Informativo Legislativo

Escolinha de esportes 
ainda tem vagas Esportes

Akim/Agoravale

Akim/Agoravale

Akim/Agoravale

Celso Correa/Agoravale

Evangélicos dançam, 
cantam e evangelizam 
na Avenida do Samba
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DATAS COMEMORATIVAS - FEVEREIRO
Dia 24 - Dia da Promulgação da 1ª Constituição Republicana, Dia 
de São Sérgio, Santo Ediberto, São Modesto, São Lúcio e São Mon-
tano.
Dia 25 - Dia do Ministério das Comunicações, Dia de São Vítor, São 
Cesário, São Sebastião Aparício e Santa Valburga.
Dia 26 - Dia do Comediante, Dia de São Porfírio, Dia de Santo Ale-
xandre de Alexandria, São Nestor e São Deodoro.  
Dia 27 -  Dia Nacional do Livro Didático, Dia do Agente Fiscal da 
Receita Federal, Dia de São Gabriel, São Leandro, Santo Aleixo, 
São Besas e São Julião.  

Fonte: CPTEC/INPE

PREVISÃO DO TEMPO PARA PINDAMONHANGABA

SEXTA-FEIRA - 24/2

Temp. Máxima: 27ºC - Sol Nascente: 05:54
Temp. Mínima:  19ºC - Sol Poente: 18:35
Probabilidade de chuva: 90%

SÁBADO - 25/2
Temp. Máxima: 28ºC - Sol Nascente: 05:55
Temp. Mínima:  18ºC - Sol Poente: 18:33
Probabilidade de chuva: 90%

DOMINGO - 26/2

Temp. Máxima: 29ºC - Sol Nascente: 05:56
Temp. Mínima:  20ºC - Sol Poente: 18:33
Probabilidade de chuva: 30%

SEGUNDA-FEIRA - 27/2

Temp. Máxima: 27ºC - Sol Nascente: 05:56
Temp. Mínima:  20ºC - Sol Poente: 18:32
Probabilidade de chuva: 90%

Pancadas de 
chuva à tarde

Possibilidade 
de pancadas de 

chuva

Geografando
 Criação: Professor Souza Leite -

Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Pancadas 
de chuva

Nublado e 
pancadas de 

chuva

Akim/AgoraVale
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“Acordei hoje com tal nos-
talgia de ser feliz. Eu nunca 
fui livre na minha vida intei-
ra. Por dentro eu sempre me 
persegui. Eu me tornei intole-
rável para mim mesma. Vivo 
numa dualidade dilacerante. 
Eu tenho uma aparente liber-
dade mas estou presa dentro 
de mim.”

Clarice Lispector

Lendo um livro - cuja re-
comendação recebi através 
do facebook de um primo 
que não vejo há mais de uma 
década - chamado Brandwa-
shed (algo como Lavagem 
Cerebral) de Martin Linds-
trom, me deparei com um 
capítulo sobre a ideia cen-

tral deste artigo. Nostalgia 
vem do Grego ‘nostos’ que 
signifi ca ‘de volta para casa’ 
e ‘algos’ que signifi ca ‘sofri-
mento’. 

Há muitas maneiras de 
sentir nostalgia, Fernando 
Pessoa sentia como fonte de 
inspiração: disse ele, “O po-
eta é um fi ngidor. Finge tão 
completamente. Que chega a 
fi ngir que é dor. A dor que de-
veras sente”. Mas o que pode 
ser a gênese para alguns 
para outros é expressão de 
melancolia pelo tempo pre-
sente, “Acordei hoje com tal 
nostalgia de ser feliz”, disse 
Clarice Lispector.

Mas sentir nostalgia tem 
algo de mágico. Você já se 

deu conta de que nossas his-
tórias do passado, sobretudo 
da infância, parecem se re-
vestir de perfeição e até mes-
mo as mais tristes e difíceis 
passagens são lembradas 
com saudosismo? Pois é, 
essa lembrança ‘aperfeiçoa-
da’ que traz calma ao cora-
ção e estabiliza nossas emo-
ções, o sentimento de que 
valeu a pena, motiva-nos a 
seguir adiante nossa jornada 
do dia-a-dia.

Sintam nostalgia! Pelo 
tempo presente como Cla-
rice, das coisas que não vi-
veu como Pessoa, sintam-na 
para encontrar motivação, 
para reparar e dar brilho a 
uma infância difícil. Sintam 

para transformar a perda 
em saudade. E, quem sabe, 
através deste sentimento as 
distâncias diminuam, as bar-
reiras sejam transpostas e 
de alguma forma possa viver 
uma vida mais feliz.

“Disto me recordarei no 
coração, pois isto me traz 
esperança... Quero trazer a 
memória aquilo que me pode 
dar esperança” Lamentações 
de Jeremias - capítulo três.

 
José Alencar Lopes Junior 

É pastor protestante, 
jornalista e membro 

honorário da 
APL cadeira  7h

Nostalgia - sinônimo de ser feliz

A Receita Federal libe-
ra o programa de computa-
dor para o preenchimento 
da declaração do Imposto 
de Renda às 8 horas, desta 
sexta-feira (24), na página da 
Receita Federal na internet.

Para ter direito à restitui-
ção nos primeiros lotes, os 
declarantes devem preencher 
e enviar o formulário eletrôni-
co logo no início do prazo. As 
pessoas com idade acima de 
65 anos têm prioridade. 

Se der certo este ano, a 
Receita Federal pretende li-
berar o programa gerador da 
declaração antes do prazo 
nos próximos anos para fa-
cilitar o preenchimento pelo 
contribuinte. 

O prazo para entrega do 
documento será de 1º de 
março a 30 de abril pela in-
ternet ou em disquetes nas 
agências da Caixa Econômi-
ca Federal ou do Banco do 
Brasil.

Receita libera programa 
do Imposto de Renda 

O Brasil também polui
No último dia 1º de dezembro, a ONU divulgou uma lista com os países 
que mais emitem gases de efeito estufa.  China, Estados Unidos, Índia, 
Rússia e Japão são responsáveis por mais de 50% de todas as emis-
sões de carbono na atmosfera, sendo que logo em seguida aparecem no 
ranking: Brasil, Alemanha, Canadá, México e Irã. 
Deve-se atentar que mais da metade dos países que aparecem nesta lista 
são países emergentes e que, segundo a empresa britânica Maplecroft - 
responsável pelo levantamento- essa situação se deve à velocidade com 
que estas nações têm se desenvolvido e como isso tem multiplicado os 
níveis de poluição.
As medições foram feitas em megatoneladas de CO2-equivalente, que 
consiste na junção do gás carbônico com outros gases que armazenam 
calor, como o metano, emitido principalmente por causa do lixo, e o óxido 
nitroso. A China foi responsável por 9.441 megatoneladas de CO2e, en-
quanto o Brasil emitiu 1.441 megatoneladas.
O uso de combustíveis fósseis ainda é a principal causa das emissões 
de gases de efeito estufa. Mesmo que as energias renováveis venham 
ganhando espaço, o petróleo e o carvão ainda são as principais fontes 
em muitos países, pois ainda não há interesse de grande parte das indús-
trias, em investir em energia limpa para começar a reverter o aquecimento 
global.
Desse modo, o analista Chris Laws, da Maplecroft diz a respeito da situ-
ação que o planeta vem enfrentando: “É improvável que a tendência 
de aumento das emissões de gases de efeito estufa seja mitigada 
em médio e longo prazos”. Portanto, é notável que protocolos e com-
promissos para redução das emissões de nada servem, apenas e tão 
somente falta vontade política para se resolver uma das mais delicadas 
questões da humanidade.

Ilustração
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba através do Depar-
tamento de Administração 
tem o Setor do Protocolo. 
Essa área é especializada 
em atendimento público, 
controlando a entrada e sa-
ída de processos administra-
tivos, onde a população pode 
protocolar seus pedidos refe-
rentes aos mais diversos ser-
viços ou reclamações.

“Após o recebimento da 
documentação, efetua-se a 
montagem e a abertura dos 
processos, que são enca-
minhados para as unidades 
envolvidas, com o devido 
acompanhamento do siste-
ma informatizado. As provi-
dências são encaminhadas 
aos requerentes, observan-
do os prazos legais”, disse 
o diretor de Administração, 

Pindamonhangaba co-
nhece nesta sexta-feira (24), 
os membros que farão parte 
do CMC - Conselho Munici-
pal de Cultura. A solenidade 
será realizada no auditório 
da Prefeitura, às 19 horas, 
e é aberto à comunidade. O 
conselho foi criado por meio 
de lei e é um órgão delibera-
tivo, consultivo e de cárater 
permanente. Tem por objeti-
vo contribuir para a elevação, 
incentivo e a difusão da cultu-
ra no município de Pindamo-
nhangaba.

Compete ao CMC pro-
por, acompanhar, avaliar e 

fi scalizar ações de políticas 
públicas para o desenvolvi-
mento da cultura, a partir de 
iniciativas governamentais 
ou em parceria com agentes 
privados, sempre na preser-
vação do interesse público; 
incentivar estudos, eventos, 
atividades permanentes e 
pesquisas na área da cultura; 
propor e analisar políticas de 
geração, captação e aloca-
ção de recursos para o setor 
cultural, entre outras ações.

O CMC será constituído 
por 16 membros titulares e 
seus respectivos suplentes, 
garantindo a representa-

ção das diversas formas de 
manifestação do universo 
cultural de Pindamonhan-
gaba. Farão parte do órgão: 
representantes das Secreta-
rias de Assuntos Jurídicos 
e Relações Institucionais; 
Educação e Cultura; Fi-
nanças; Governo e Integra-
ção; Juventude, Esporte e 
Lazer; Planejamento e de 
Administração. Também 
contará com representan-
tes de artes cênicas; artes 
visuais⁄audiovisual; artesa-
nato; cultura popular; dança; 
literatura; música e da cultura 
afro-brasileira.

Pinda se destaca em atendimento

Posse do Conselho de Cultura será 
realizada nesta sexta-feira

Valno Herculano Coutinho.
Assim que for efetuado 

todo o procedimento admi-
nistrativo, os processos são 
encaminhados para arqui-
var. Além das informações 

do dia-a-dia, durante o ano 
de 2011 foram protocolados 
aproximadamente 37 mil pro-
cessos. O protocolo funciona 
de segunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas.

Historiador 
participa de 
manhã de 
autógrafos 
no Museu

O historiador e arquiteto 
José Maurício Puppio Mar-
condes receberá o público 
nos dias 3 e 17 de março, 
das 9 às 12 horas, no Mu-
seu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leo-
poldina, para uma manhã de 
autógrafos. Esse evento é 
oferecido pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Educação e 
Cultura e Departamento de 
Patrimônio Histórico e Peda-
gógico.    

O livro “Uma breve his-
tória da Vila Real de Nossa 
Senhora do Bom Sucesso de 
Pindamonhangaba” estará 
à venda no local, durante a 
manhã de autógrafos.

O museu fi ca na rua Ma-
rechal Deodoro, 260, centro, 
para mais informações entrar 
em contato através do telefo-
ne: 3648-1779.

Um novo carnaval
É interessante como o carnaval de Pindamonhan-

gaba vem sofrendo uma mudança radical em suas úl-
timas oito edições.

Antes desse período o carnaval acontecia nas ruas 
do centro da cidade. Em 2005, primeiro ano da atual 
administração, não foi possível realizar mudanças vi-
síveis, isso pelo pouco tempo que separou a chegada 
dos novos gestores da cidade e a Festa de Momo.

Mas no ano seguinte as novidades começaram. A 
mudança de endereço, com o nascimento da Avenida 
do Samba, deu espaço e infraestrutura para o carna-
val, que passou a ser realizado com profi ssionalismo 
pela administração.

Chegaram as arquibancadas, a sonorização e ilu-
minação profi ssional, a organização dos ambulantes, 
os banheiros químicos, os estandes, a segurança cada 
vez mais efi ciente e com isso o carnaval cresceu.

Chegou também o pré-carnaval, realizado inicial-
mente no Boa Vista, para depois migrar para a Avenida 
do Samba e, fi nalmente, chegar ao Distrito de Moreira 
César, onde, em 2012, Neguinho da Beija Flor deu um 
verdadeiro show, digno do grande carnaval que ele abria.

Mas falando em 2012, fi cou evidente o gosto dos 
foliões pelo carnaval de rua. É isso. O novo carnaval 
de Pindamonhangaba aponta para o passado, para o 
resgate do brincar nas ruas da cidade.

Foi assim com o Festival de Marchinhas, um gran-
de sucesso na Praça do Quartel. E foi assim durante 
todo o carnaval. Todos os blocos que se aventuraram 
pelas ruas da cidade receberam o apoio dos foliões, 
que felizes saiam cantando e dançando.

O sábado de carnaval teve dois bons exemplos. 
O bloco das Dondocas arrastou centenas de foliões, 
muito mais do que no ano anterior. Era apenas o pre-
núncio do mar de foliões que parou a cidade para o 
desfi le do “Juca Teles”, pela terceira vez na cidade. 

O evento trouxe para Pinda gente de toda a região, 
que ao invés de se aventurar numa empreitada difícil 
até São Luiz do Paraitinga - já que a cada ano o trânsi-
to na rodovia Oswaldo Cruz fi ca mais caótico no início 
do carnaval – preferiu esperar um pouquinho mais e 
desfrutar da mesma alegria, descontração, banho de 
esguicho e agitação pelas ruas de Pindamonhangaba.

Em 2012 a Avenida do Samba voltou a receber 
com conforto e segurança, milhares de foliões para os 
desfi les de escola de samba, blocos carnavalescos e 
blocos de camiseta. Os bailes populares e as matinês 
também contaram com ótimo público.

E para encerrar, a Estação Primeira de Mangueira 
deu mais um grande show.

Seja pela animação de foliões e grupos carnavalescos 
da cidade, pela tranquilidade e organização dos eventos, 
ou ainda pelo quilate das atrações convidadas, o carnaval 
de Pindamonhangaba já se tornou uma atração regional.

Cada vez mais pessoas podem dizer: “Eu curto 
Pinda!”



 Maria Fernanda Munhoz

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza na terça-
-feira (28), o 1º Consocial – 
Conferência Nacional sobre 
Transparência e Controle 
Social, no Auditório Muni-
cipal, entre 9 e 17 horas. O 
evento é aberto aos repre-
sentantes da sociedade civil, 
poder público e de conse-
lhos municipais, que devem 
se inscrever via protocolo, 
na sede da Prefeitura ou na 
Subprefeitura de Moreira 
César, até a segunda-feira 
(27), ao meio dia.

Os processos gerados 
a partir do protocolo serão 
encaminhados à Secretaria 
de Governo e Integração da 
Prefeitura, organizadora do 
evento. Pessoas que não fi-
zerem sua inscrição podem 
participar como ouvintes. A 
entrada é gratuita.

O Consocial é um even-
to da Controladoria-Geral 
da União e deve ser reali-
zado em níveis municipal 
e estadual. De acordo com 
o secretário de Governo da 
Prefeitura, eng. Arthur Fer-
reira dos Santos, organiza-
dor do evento municipal, o 
principal objetivo do Con-
social é promover a trans-
parência pública e estimular 
a participação da socieda-
de no acompanhamento e 
controle da gestão pública, 
contribuindo para um con-

Prefeitura realiza o 1º Consocial de Pinda
trole social mais efetivo e 
democrático que garanta o 
uso correto e eficiente do 
dinheiro público.

Ao final do evento serão 
listadas um total de 20 pro-
postas, sendo cinco de cada 
eixo temático: 

1 – Promoção da transpa-
rência pública e acesso à in-
formação e a dados públicos;

2 – Mecanismos de con-
trole social, engajamento e 
capacitação da sociedade 
para o controle da gestão pú-
blica;

3 – A atuação dos con-
selhos de políticas públicas 
como instância de controle; e

4 – Diretrizes para a pre-
venção e o combate à cor-
rupção.

Além do debate e da pro-
posta de ações de promoção 
da participação da sociedade 
civil no acompanhamento 
da gestão pública, e fortale-
cimento da interação entre 
sociedade e governo, a con-
ferência elegerá, ainda, cin-
co delegados representando 
sociedade civil (3), poder 
público (1) e conselhos mu-
nicipais (1), para representar 
o município na fase estadual 
e, a seguir, na fase nacional.

Mais informações pode-
rão ser obtidas pelo site do 
Consocial: www.consocial.
cgu.gov.br, site oficial da 
Prefeitura: www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br ou pelo 
email: sec.governo@pinda-
monhangaba.sp.gov.br

1ª Conferência Municipal sobre Transparência
 e Controle Social - Pindamonhangaba

Programação
Dia 28/02 – Terça-feira
8h30 – Recepção
9 horas – Solenidade de abertura
9h30 – Leitura e Aprovação do Regimento Interno
10 horas – Discussão do texto-base
10h30 – Abertura da candidatura para delegados estaduais
11h30 – Intervalo para almoço
13h30 – Discussão dos eixos temáticos
14h30 – Plenária orientações
15h30 – Eleição dos delegados
17 horas – Plenária final e encerramento
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 A Secretaria de Saúde e 
Assistência Social de Pinda-
monhangaba realizará nos 
dias 3, 10, 17, 24 e 31 de mar-
ço, das 8 às 17 horas, mutirão 
para que os munícipes que 
não possuam o Cartão Nacio-
nal do SUS – Sistema Único 
de Saúde possam adquiri-lo.

O mutirão será realizado, 
pois é obrigatória a apresen-
tação do Cartão do SUS para 
agendamento de consultas 
e exames, sendo que muitos 
moradores de Pindamonhan-
gaba ainda não o possuem.

O Cartão Nacional do SUS 
representa um avanço no sis-
tema de saúde, porque iden-
tifica os usuários do Sistema 
Único de Saúde e organiza a 
gestão a partir das necessida-

des da população e dos fluxos 
de uso do sistema de saúde.

“É importante que todos 
os moradores façam o cartão, 
pois é obrigatória a apresen-
tação em qualquer rede de 
saúde pública para agenda-
mento e atendimento”, disse 
a diretora de Assistência à 
Saúde, Sandra Lujan.

Além da necessidade de 
apresentar o documento na rede 
pública de saúde, o paciente 
que possui convênio médico 
também terá de fazê-lo, confor-
me exigências do Ministério da 
Saúde, que determina que toda 
a população tenha o cartão.

As pessoas que fizeram o 
cartão nos anos anteriores e que 
estão como provisórios, pre-
cisam verificar nos postos de 

saúde se tem que fazer outro.
Para fazer o cartão, o mora-

dor precisa apresentar o RG e 
um comprovante de endereço. 
No caso de menores, que não 
possuem o RG, precisa apresen-
tar a Certidão de Nascimento.

Para mais informações, 
basta entrar em contato com 
a Secretaria de Saúde pelo te-
lefone (12) 3644-5988. 

Locais do mutirão
CEM (Centro de Espe-

cialidades Médicas), UBS do 
centro, Vila São Benedito, 
Bonsucesso, Cidade Nova, 
Maricá, Feital, Nova Espe-
rança (Araretama), Bairro das 
Campinas, Castolira, Cris-
pim, Jardim Imperial, Jardim 
Regina, Goiabal e Cisas de 
Moreira César.

Secretaria de Saúde 
realiza mutirão para 
Cartão do SUS

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba informa que 
termina na quartafeira 
(29), o prazo para regu-
larização de alvarás. Du-
rante vários dias foram 
feitas diversas reuniões, 
no auditório do Prefeitu-
ra, para realizar orienta-
ções e esclarecer dúvidas. 
Contadores, corretores, 
membros de associações 
de classe, proprietários 
de imobiliárias, líderes 
religiosos, comerciantes, 
entre outros profissionais, 
participaram das ações.

Os maiores interessa-
dos são os próprios pro-
prietários, pois se eles 
não se regularizarem até 
dia 29 de fevereiro, seus 
estabelecimentos serão 
notificados, multados e 

interditados, conforme 
determina a lei. A Pre-
feitura vem realizando 
campanha de regula-
rização e oferecendo 
vários benefícios às 
pessoas com empresas 
em situação irregular. 
Em maio de 2011, o 
Ministério Público do 
Estado de São Paulo e 
a Prefeitura de Pinda-
monhangaba assinaram 
um TAC - Termo de 
Ajustamento de Con-
duta para que a lei fos-
se cumprida, ou seja, 
os estabelecimentos só 
poderiam funcionar se 
estivessem com alvará. 
O prazo terminaria em 
outubro de 2011, mas a 
Prefeitura prorrogou até 
o dia 29 deste mês e esta 

data é definitiva. Em mar-
ço, os estabelecimentos 
irregulares terão que ser 
notificados, multados e 
interditados (fechados).

De maio a outubro de 
2011, cerca de 700 em-
presas entraram com pe-
dido de abertura e alvará 
na Prefeitura; outras 400 
iniciaram processo de re-
gularização.

Agora, esta é a data 
definitiva para a regula-
rização. A Prefeitura fez 
ampla campanha com 
distribuição de panfletos, 
centenas de anúncios em 
rádios, jornais impressos 
e on-line, reportagens de 
televisão e outros meios 
de comunicação.

Mais informações 
3644-5666.

Regularização de 
alvarás termina dia 29

A Prefeitura fez várias reuniões sobre o assunto

Usuários poderão conseguir o cartão no Cisas, em Moreira César



TRIBUNA DO NORTEPindamonhangaba, sexta-feira, 24 de fevereiro de 20124

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
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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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

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

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

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

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

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

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

A Câmara de Pindamonhangaba e a Diocese de Taubaté real izam no dia
29 de fevereiro,  quarta-feira ,  a  Sessão Solene de apresentação da CF -  Cam-
panha 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  Vil le ,  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.

Câmara e Decanato de
Pindamonhangaba apresentam
Campanha da Fraternidade 2012

O vereador Dr. Isael (PV)
agradece ao Executivo, que
por solicitação à Concessio-
nária Bandeirante Energia,
está pleiteando recursos fi-
nanceiros para implantação
de iluminação pública na
Avenida dos Eucaliptos, pró-
ximo ao número 313, no bair-
ro Goiabal. A previsão, de
acordo com a Prefeitura Mu-
nicipal, é que os serviços
sejam executados em 60 dias.
“Agradeço ao Executivo por
ter  atendido esta importante
reivindicação dos moradores
do Goiabal, que há tempos
solicitavam energia elétrica,
já que o local é muito escuro,
o que põe em risco a segu-
rança da comunidade”, res-
saltou o vereador.

Carnaval 2012
O vereador Dr. Isael, na

companhia da esposa Dra.
Cláudia Maria Vieira
Domingues, e dos filhos
Matheus e Vinícius, e de ami-

BENEFÍCIO

Vereador Dr. Isael
agradece implantação
de energia elétrica
no bairro Goiabal

gos,  prestigiou o desfile de
blocos carnavalescos e da Es-
cola de Samba Mocidade do
Campo Alegre, na segunda-
feira de carnaval, dia 20, na
Avenida do Samba. O parla-
mentar parabenizou a orga-
nização que atuou nos dias
de folia. “Há cada ano que
passa, o carnaval de Pinda
está mais atrativo e bem sau-
dável. Parabéns a todos que
trabalharam na organiza-
ção”, concluiu.

VEREADOR DR. ISAEL, ESPOSA, FILHOS E AMIGOS POSAM PARA FOTO NO CAMAROTE DO CARNAVAL 2012

VEREADOR DR. ISAEL REIVINDICOU ILUMINAÇÃO

NO BAIRRO GOIABAL
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Preocupado com a falta
de segurança adequada no
município, o vereador Ri-
cardo Piorino (PPS) tem
solicitado nas últimas se-
manas providências urgen-
tes por parte da Adminis-
tração Municipal. Segun-
do o vereador, “a nossa
Guarda Municipal precisa
ser totalmente reestrutu-
rada, passando por uma
reciclagem, compra de
equipamentos eficientes
(colete balístico, cinto de
guarnição, gás pimenta,
tonfa, armamento não letal
– Taser – e mais viaturas e
motos), salário digno com
a função com a finalidade
de moralizar a guarnição,
tornando-a respeitada e efi-
caz no combate à crimi-

O Vice-presidente da Câ-
mara de Pindamonhangaba, ve-
reador Abdala Salomão (PSDB)
vem recebendo dos moradores
da cidade diversos pedidos de
policiamento em vários bairros
de Pindamonhangaba.

Na Praça Barão Homem de
Melo, no centro da cidade, onde
ficam os pontos de parada de
ônibus, as pessoas estão recla-
mando dos andarilhos e usuári-
os de drogas que circulam no
local, abordando e importunan-
do a população a todo o mo-
mento, principalmente para pe-
dir dinheiro.

No Parque das Palmeiras, o
bairro está ficando cada dia mais
perigoso com grande número
de assaltos, inclusive com utili-
zação de arma de fogo, deixan-
do os moradores assustados e
com muito medo. Outros bair-
ros também se manifestaram e
diante de tais reivindicações, o
vereador Abdala formulou um
requerimento ao Governador de

AÇÃO E CIDADANIA

Ricardo Piorino pede
participação ativa da
Administração para
segurança da cidade

“PODER EXECUTIVO PRECISA TOMAR

UMA ATITUDE EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO”

nalidade”.
Ricardo Piorino foi en-

fático e afirmou que “as
Polícias Civil e Militar tem
cumprido com suas obri-
gações, todavia a Adminis-
tração também tem que fa-
zer a sua parte, assumindo
a questão com a responsa-
bilidade e seriedade que o
caso reclama”.

“Nem os pequenos ges-
tos estão sendo executados
pela Administração, como
por exemplo, as podas de
matos em terrenos, a cons-
trução de postos estratégi-
cos para a Guarda Munici-
pal, a recuperação de câ-
meras centrais que encon-
tram-se inoperantes e a
colocação de outras, etc”,
concluiu o vereador.

SEGURANÇA PÚBLICA

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Vereador Abdala
solicita comitiva até o
Governador do Estado

São Paulo,  Geraldo Alckmin,
solicitando agendamento de
uma reunião para pleitear au-
mento no efetivo das Polícias
Civil e Militar de Pindamonhan-
gaba. Abdala sugeriu em plená-
rio uma comitiva de pessoas
representativas da cidade ao Pa-
lácio dos Bandeirantes com os
demais vereadores e o prefeito
municipal para tratar do assun-
to junto ao Governador de SP.
“A cidade está crescendo em
ritmo acelerado e, consequen-
temente, os delitos também cres-
cem um pouco acima da média
e a população vem cobrando
providências urgentes. O au-
mento do efetivo policial é im-
portante e necessário e propor-
cionará uma adequação funda-
mental à realidade que vivemos
hoje em Pindamonhangaba e
atenderá devidamente a nossa
população”, comentou o verea-
dor Abdala.

VEREADOR ABDALA (AO LADO) QUER UMA

COMITIVA DE REPRESENTANTES DA

SOCIEDADE E AUTORIDADES MUNICIPAIS

PARA DISCUTIR SEGURANÇA COM O

GOVERNADOR GERALDO ALCKMIN (ACIMA)

O vereador Toninho da
Farmácia (PDT) e Prefeito
João Ribeiro junto com um
representante da Policia Mi-
litar estiveram reunidos no
último  domingo, dia 19, com
os moradores do Residencial
Parque das Palmeiras; na

ocasião foram entregues vá-
rias reivindicações, como a
construção de lombadas nas
principais vias do bairro,
construção de bocas de lobo,
notificação dos proprietári-
os de terrenos que se encon-
tram abandonados e com o
mato muito alto, bem como
a recuperação do asfalto
de todos as vias do
residencial.

Segurança
Em busca de soluções

REUNIÃO

Toninho da Farmácia
agradece ao Prefeito
João Ribeiro por reunião
no Parque das Palmeiras

para o significativo aumento
do número de assaltos no
Residencial, o vereador To-
ninho da Farmácia, e o pre-
feito João Ribeiro se pron-
tificaram a pleitar junto ao
Comandante do Destacamen-
to da Polícia Militar de Pin-

damonhangaba,
a intensificação
de rondas poli-
ciais no Parque
das Palmeiras  e
bairros circun-
vizinhos.

Os morado-
res  re la tam
uma sensação
de insegurança
devido ao
grande número

de assaltos e pequenos fur-
tos que estão sendo re-
gistrados na região. “Soli-
cito um empenho de todas
as nossas autoridades de se-
gurança, com o o objetivo
de darmos uma resposta
imediata a população; para
que a mesma não fique re-

fém da ação dos
marginais”, fina-
lizou Toninho da
Farmácia.
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A vereadora Geni Dias Ra-
mos – Dona Geni (PPS) esteve
reunida no dia 16 de fevereiro
com o Secretário de Planeja-
mento, Paulo Amadei Usier,
para acompanhar o andamento
dos seus pedidos. Dona Geni
pediu informações sobre o an-
damento da infraestrutura do
Loteamento Primavera e apro-
veitou para solicitar que seja
planejada uma área de lazer que
atenda os moradores da Vila
São José e os futuros morado-
res do Primavera.

A vereadora também ques-
tionou sobre a construção das
praças públicas no município,
uma vez que existem bairros
que há anos aguardam a cons-
trução das mesmas, como o
residencial Pasin em Moreira
César e aproveitou para reiterar
seu pedido de revitalização, jar-

TRABALHO

Vereadora Dona Geni
realiza reunião para
acompanhar solicitações
enviadas ao Executivo

dinagem e manutenção nas pra-
ças. Dona Geni também inter-
cedeu pelos moradores do
Queiroz que aguardam ansio-
sos a implantação do programa
“Cidade Legal”.

Quanto a iluminação públi-
ca, segundo o Secretário de Pla-
nejamento, as solicitações da
vereadora já estão em anda-
mento, sendo que em breve al-
guns trechos dos bairros (Padre
Rodolfo, Pirapitinguy, Terra
dos Ipês I, Liberdade e Shangri-
lá) desprovidos de iluminação,
serão atendidos.

Dona Geni enfatizou a im-
portância de melhorar a acessi-
bilidade em alguns locais, como
escolas municipais, pontos de
parada de ônibus e construção
de banheiros adaptados em lo-
cais públicos como o Pronto
Atendimento Municipal.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO PAULO AMADEI USIER E A VEREADORA DONA GENI

ORDEM DO DIA

5ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se no
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,

no próximo dia  27 de fevereiro, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 09/2012, do Vereador José Alexandre Faria, que “Institui o
Dia Municipal de Saúde Mental”.

II. Projeto de Lei Complementar n° 06/2011, do Poder Executivo, que “Altera
dispositivo da Lei Complementar n° 01, de 19 de janeiro de 2004, que institui no
âmbito municipal o FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria aos
servidores municipais, pensões aos seus dependentes, e dá outras providências”.

Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
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Para falar com o vereador Martim Cesar:
Telefones: 3644-2271/3644-2272
e-mail: martimcesar@camarapinda.sp.gov.br
Atendimento ao público de 2ª a 6ª feira, das 8 às 12h e das
14 às 17h30, em seu Gabinete na Câmara de Pindamonhangaba.

VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO VILLARDI
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Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com

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

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) foi procurado
no ano passado, por diversos usu-
ários 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 indi-
cação nº 48/2011, de 1º/08/2011,
que foi aprovada e enviada à
Prefeitura para tomar as provi-
dências necessárias, porém, pas-
sados seis meses, infelizmente
nada foi feito; um verdadeiro
descaso da Prefeitura Munici-
pal.

Lerario disse: “trata-se de
uma importante via de trânsito
de nossa cidade, utilizada por
todos os motoristas que se diri-
gem à Taubaté e aos bairros do
Araretama, Cidade Jardim, So-

SEGURANÇA

Vereador Janio
cobra da Prefeitura
providências das
calçadas da Via Expressa

corro, Jardim Rezende e outros.
Há muito tempo na “Via Expres-
sa”, as calçadas nem existem mais
em vários trechos, que ficam
cheio de barro quando chove.
Outro grave problema são as
grandes árvores que foram plan-
tadas pelo ex-prefeito Geraldo
Alckmin Filho, hoje, Governa-
dor do Estado de São Paulo, quan-
do ele mesmo também construiu
essa grande avenida. Essas árvo-
res são enormes e estão quase
todas com as raízes de fora, sem
profundidade nenhuma. Diver-
sos pedestres já tropeçaram e
caíram na calçada, um ciclista
foi ferido e também um mo-
toqueiro, além de um automóvel
que ficou totalmente destruído”.

Continuando Janio falou que,
“espero que desta vez a Prefeitu-
ra tome as providências necessá-
rias solucionando de uma vez
por todas o problema do péssimo
estado das calçadas da Via Ex-
pressa que prejudica os pedes-
tres, afinal, essa avenida leva o
nome do Dr. Francisco Lessa
Júnior, um cidadão digno que foi
um dos grandes médicos de nos-
sa cidade, e a mesma não merece
ficar tão abandonada como está”,
finalizou o Vereador.

ÁRVORE COM RAÍZES À
FLOR DA TERRA PODE

CAIR A QUALQUER

MOMENTO, COMO JÁ CAIU

E DESTRUIU TOTALMENTE

UM CARRO; NO

DESTAQUE, O VEREADOR

JANIO LERARIO

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador José Carlos Gomes –
Cal (PTB) está satisfeito com a visi-
ta do Diretor da Sabesp do Interior ,
Luiz Paulo de Almeida Neto, na
cidade.

Na manhã de quinta-feira, dia
16, o diretor esteve em visita ao
prefeito, juntamente com o gerente
divisional da Sabesp, José Fonseca
Marcondes Júnior, para falar sobre a
implantação da  rede de esgoto do
Shangrilá e Goiabal, assim como o
cronograma informado pelo ofício
RVDP/of. 018/11, em resposta ao
requerimento nº 270/2011 do verea-
dor Cal. Na ocasião, Luiz Neto in-
formou que o edital para a contratação da empresa  responsável pela obra será
publicado até a primeira quinzena de março.

“Estamos aguardando a rede de esgoto nesses bairros, pois é um pedido
antigo da população. O deputado Arnaldo Faria de Sá também está oferecen-
do apoio e cobrando as autoridades para que a obra seja feita o mais rápido

possível”, explica o verea-
dor. A previsão é que se-
jam investidos R$ 11,2 mi-
lhões de reais nesta obra.

Alça de
acesso ao viaduto
O vereador Cal tam-

bém está solicitando com
urgência que seja cons-
truída uma alça de acesso
ao viaduto das Campinas,
ligando a estrada Munici-
pal Canta Galo à avenida
Benedito Quirino.

Cal solicita para que
seja feita uma negociação
entre a prefeitura e os pro-
prietários da área que será
necessária para a constru-
ção do acesso. “Hoje, o
viaduto do bairro das
Campinas é uma realida-
de, a qual agradecemos a
Prefeitura e a todos que

ajudaram nessa conquista, principalmente a participação da comunidade.
A porta de entrada e saída do bairro será o viaduto e, com isso, todo o
trânsito vai ser feito pela avenida Benedito Quirino. O  acesso é neces-
sário  principalmente  para que vem pela via Dutra sentido São Paulo –
Rio, que precisa atravessar a rodovia para ir até o bairro Cidade Nova e
Região Industrial”, enfatiza Cal.

OBRAS

Cal acompanha
processo de instalação
da rede de esgoto no
Shangrilá e Goiabal
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Visando oferecer aos
munícipes melhorias em seus
bairros, o vereador Dr. Jair
Roma (PPS) vem, por meio de
requerimentos, solicitar algumas
providências, dentre elas o con-
serto ou mesmo a troca da co-
bertura do abrigo de ônibus na
Avenida Projetada, localizada
em frente a Igreja Santa Cecília.
“Esta cobertura necessita de uma
manutenção, pois a mesma en-
contra-se quebrada, deixando os
munícipes ao relento enquanto
aguardam a chegada do trans-
porte coletivo”, argumenta o ve-
reador.

Trânsito
Considerando o intenso mo-

vimento de veículos no
entrocamento das Ruas General

INFRAESTRUTURA

Dr. Jair Roma luta
por melhorias e
segurança no trânsito
de Pindamonhangaba

Júlio Salgado, Dr. Alfredo
Valentini e Coronel José Fran-
cisco, Dr. Jair Roma está reivin-
dicando a implantação de um
semáforo no local, tendo em vis-
ta que diversos munícipes de-
monstram insatisfação no que
diz respeito às condições de tra-
vessia de moradores e demais
transeuntes do local.

Iluminação Pública
Dr Jair Roma, através do ofí-

cio nº 067/12,  obteve resposta
quanto a seu pedido de ilumina-
ção pública na Avenida Campos
do Jordão, no Cidade Nova. De
acordo com o Executivo, o em-
penho da verba necessária já foi
feito e a execução do serviço foi
solicitada à Concessionária Ban-
deirante Energia.

O vereador Alexandre
Faria (PT), aproveitando
para estender a discussão
“Saúde e Fraternidade para
Todos”, tema da Campa-
nha da Fraternidade 2012,
apresentará para o Execu-
tivo a Indicação de Projeto
de Lei que visa democrati-
zar e tornar transparente os
serviços públicos da área
da saúde no município.
“Desde que me tornei vere-
ador, ouço muitas pessoas
reclamando da demora do
atendimento público da ci-
dade. Vários munícipes
alegam aguardar anos por
serviços, sem sequer terem
uma explicação do motivo
da demora. As filas não são
transparentes e é preciso
divulgá-las. É importante
também deixar claro que
casos de urgência e emer-
gência devem ser tratados
como tal, e passar essa no-
ção para a população”, ex-

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) aten-
dendo pedido dos moradores
do bairro do Morumbi, solici-
tou junto a Prefeitura e seus
órgãos competentes, para que
realizem a manutenção no
playground e na AMI - Aca-
demia da Melhor Idade no
bairro do  Morumbi.

De acordo com o verea-
dor, os aparelhos instalados
vem apresentando problemas
devido a falta de manuten-
ções preventivas, razão pela
qual, apresentam rachaduras
em quase todos os aparelhos.

O vereador Dr. Marcos
Aurélio, devido a sua profis-
são na área médica, tem pau-
tado sua atuação, de forma
que a população tenha mais
qualidade de vida e saúde, pois
as atividades físicas colabo-
ram para evitar diversos pro-
blemas de saúde, ocasiona-
dos pelo sedentarismo.

O vereador Martim Cesar
(DEM) está pedindo através
de Indicação, ao setor respon-
sável da Prefeitura, para que
sejam tomadas medidas para
efetuar a capina do espaço que
abrange a AMI - Academia da
Melhor Idade, instalada na rua
Papa João XXIII, no Alto do
Cardoso. “O mato que circun-
da o local está alto, situação
que gera infestação de inse-
tos, sujeira e desconforto aos

usuários”, explica o verea-
dor.

Quadra Coberta
ainda espera AMI

O vereador Martim Cesar
enviou solicitação a Adminis-
tração Municipal, que realize
estudos junto ao departamen-
to competente para que seja
reavaliada a solicitação de
uma AMI - Academia da Me-
lhor Idade, no bairro da Qua-
dra Coberta. “Estamos reite-
rando esse pedido, pois os
moradores da região há muito
reivindicam tal benefício”, ex-

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2012

Alexandre Faria busca
melhoria para saúde em
Pindamonhangaba

plicou o verea-
dor petista, que
está  engajado
em apresentar
proje tos  que
prezem pela
acessibilidade à
saúde em Pin-
d a m o n h a n -
gaba. A preocu-
pação do verea-
dor  quanto a
saúde no muni-
cípio é tanta,
que somente

nos últimos meses ele  apre-
sentou três projetos de lei
voltados para a área. Um
dos projetos busca me-
lhorias para a saúde vocal
dos profissionais do ensi-
no, outro é voltado para
pessoas com problemas
mentais, e o último busca a
recuperação de crianças
com distúrbios através da
“Equoterapia”. “A Secre-
tária de Saúde, Ana Emília
Gaspar, e sua equipe, estão
de parabéns pois consegui-
ram excelentes resultados
na área da saúde no muni-
cípio. Apesar disso, é ne-
cessário ir além, pois ainda
temos outras melhorias que
precisam ser feitas. A Cam-
panha da Fraternidade de
2012 terá como tema a saú-
de, e para mim, este é um
excelente  momento de
conscientização e busca de
soluções para problema”,
afirmou Alexandre Faria.

VEREADOR ALEXANDRE FARIA

MANUTENÇÃO

Dr. Marcos Aurélio
revindica várias
melhorias no Morumbi

PSF com
medicamentos
gratuitos
O vereador Dr. Marcos Au-

rélio Villardi , sempre atuante
e participativo reitera sua co-
brança junto a prefeitura, para
que através da Secretaria de
Saúde, realize estudos visan-
do a implantação do PSF -
Programa Saúde Família, com
farmácia de medicamentos
gratuitos no bairro do
Morumbi. O vereador também
solicita que seja feita a limpe-
za dos terrenos que cobrem a
entrada do bairro, limpeza de
bueiros e limpeza da área ver-
de no bairro do Morumbi.

REMEFI
Outra solicitação do vere-

ador Dr. Marcos Aurélio para
a região, é a construção do
REMEFI no bairro do Mo-
rumbi, para que as crianças
possam ter um ensino com
mais qualidade e conforto.

REIVINDICAÇÃO

Martim Cesar pede
limpeza e capina na
AMI do Alto do Cardoso

plica Martim Cesar.
Anistia Fiscal
de Impostos
O vereador Martim Cesar

alerta sobre o IPTU, que en-
cerra no dia 29 de fevereiro
próximo, o prazo para o des-
conto e anistia de multas e
juros de mora sobre os débitos
em divida ativa no município.

“O munícipe deverá se dirigir
à Prefeitura munido dos docu-
mentos originais e cópias do
RG, CPF, e o carnê de
IPTU. “O desconto e a anis-
tia de multas e juros variam
de acordo com uma tabela
que leva em consideração o
débito e a forma que será
efetuado o pagamento do
mesmo”, alerta o vereador
Martim Cesar.

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.

 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR DR. JAIR ROMA

 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP



A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através do Depar-
tamento de Arrecadação, in-
forma aos munícipes que no 
dia 30 de março vence o pa-
gamento do IPTU - Imposto 
Predial e Territorial Urbano. 
As pessoas que quiserem an-
tecipar o pagamento poderão 
efetuá-lo a partir do momen-
to que receberem o carnê.  
Caso não recebam o carnê 
até próximo a data prevista 
para o vencimento, o muníci-
pe precisa retirar a 2ª via na 
Prefeitura ou Subprefeitura 
de Moreira César.

A atualização do valor 
do imposto para esse ano é 
de 5,7308%, de acordo com 
o IPC -  Índice de Preço ao 
Consumidor da Fipe - Fun-
dação Instituto de Pesquisas 
Econômicas.

“O município tem a obri-
gação de arrecadar seus 
tributos que, inicialmente, 
propiciará a cobrança pela 
via amigável”, explica a di-
retora do Departamento de 
Arrecadação, Maria Perpétua 

Pagamento do IPTU vence em março
Soares. Todos os carnês serão 
enviados, via Correios, no 
endereço que consta no ca-
dastro da Prefeitura.

O pagamento pode ser 
feito em cota única, com des-
conto de 10%, para pagamen-
to até a data do vencimento; 
ou pagamento em duas cotas, 
com desconto de 5%, para 
pagamento até a data do ven-
cimento. E pagamento em até 
10 parcelas, com desconto de 
2%, para o pagamento até a 
data do vencimento de cada 
parcela.

A primeira parcela, da 
cota única ou a primeira da 
cota dupla, terá seu venci-
mento em 30 de março e as 
demais nos dias 30 dos meses 
subsequentes, até dezembro 
de 2012.

Com o pagamento do 
IPTU o contribuinte colabora 
com o desenvolvimento da 
cidade, a verba arrecadada é 
aplicada em saúde, educação, 
lazer, obras de infraestrutura, 
entre outras benfeitorias para 
o município. O dinheiro do IPTU é destinado à execução de obras por toda a cidade, como a UBS do Araretama

A igreja Evangélica As-
sembleia de Deus – Mi-
nistério Belém de Pinda-
monhangaba realizou, no 
domingo (19), o lançamen-
to da pedra fundamental 

para a construção de um 
novo templo no bairro Ci-
dade Jardim.

A solenidade foi presi-
dida pelo pastor Euclides 
Vaz Junior, presidente da 

igreja no município, e con-
tou com a participação da 
banda de música da igreja, 
além de diversos pastores e 
obreiros.

Atualmente, a Assembleia 

de Deus – Ministério Belém 
em Pindamonhangaba conta 
com cerca de cinco mil mem-
bros, que congregam em 45 
templos e locais de culto na 
cidade.

Assembleia de Deus lança pedra 
fundamental de novo templo

AiAndrA Alves MAriAno

O programa Circuito Cul-
tural Paulista, promovido 
pela Secretaria de Estado da 
Cultura, retoma suas ativida-
des em várias cidades no mês 
de março.

Pelo segundo ano con-
secutivo, por meio de uma 
parceria entre a Secretaria e 
a Prefeitura, o programa será 
realizado em Pindamonhan-
gaba.

O Circuito Cultural Pau-
lista apresenta espetáculos 
de circo, teatro, dança e 
música, sempre com entra-
da franca. Os espetáculos 
acontecem mensalmente até 
novembro.

Em Pinda, o programa es-
treia no dia 10 de março, com 
o espetáculo teatral “OhAm-
let – Do Estado de Homens 
e de Bichos”, da companhia 
Artehumos de teatro.

A peça começa quando os 
mortos de Elsinore convidam 
o povo a conhecer situações 
trágicas e cômicas que per-
meiam uma disputa de poder. 
O jovem Hamlet, ainda que 
morto, contrata a companhia 
de teatro para encenar o as-
sassinato de seu pai e desco-
brir quem realmente o tirou 
do poder.

O espetáculo acontece no 
teatro Cootepi, a partir das 20 
horas, com entrada franca.

Circuito Cultural 
Paulista retoma 
atividades em março

O espetáculo “OhAmlet” abre nova 
temporada do programa em Pinda
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Laudi Leite

Pastor Euclides e lideranças durante lançamento de mais um templo em Pindamonhangaba

Akim/Agoravale
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Depois de uma sema-
na de pausa, por conta das 
festividades de carnaval, a 
programação do Cata-treco 
será normalizada na se-
gunda-feira (27). E para 
retomar os serviços de lim-
peza, os bairros Bela Vista e 
Vila Verde serão atendidos 
até o dia 1º/3.

O Cata-treco é um projeto 
realizado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
do Departamento de Serviços 
Municipais, desde 2005, que 
visa limpar as ruas e quintais 
da cidade, evitando assim o 
acúmulo de detritos, o apa-
recimento de animais peço-
nhentos e focos de dengue.

É importante colocar es-
ses resíduos à frente das ca-
sas apenas nos dias progra-
mados, para a passagem do 

A Casa Transitória Fa-
biano de Cristo está com as 
inscrições abertas para o curso 
pré-vestibular Anália Franco, 
oferecido gratuitamente aos 
jovens de Pinda e não tem con-
dições  financeiras para manter 
um cursinho particular.

As aulas acontecem de se-
gunda a sexta-feira, das 19 às 
22 horas, e aos sábados, das 
8 às 12 horas. O curso exten-
sivo tem duração de um ano.

Os professores colaboram 
voluntariamente com o projeto 
e todos os alunos recebem, tam-
bém gratuitamente, um material 
didático do Sistema Ético de 
Ensino que dá suporte ao conte-

údo lecionado em sala de aula.
Os interessados devem 

se inscrever até sábado (25), 
através no site www.preves-
tibularanaliafranco.com.br, 
ou diretamente na instituição, 
localizada na rua Guaratin-
guetá, 555, Crispim, em Pin-
damonhangaba.

Para participar da seleção 
é preciso preencher aos se-
guintes requisitos: estar cur-
sando ou já ter concluído o 3º 
ano do Ensino Médio em escola 
pública; atender os critérios so-
cioeconômicos da instituição 
(verificados mediante triagem); 
e ter condições e disponibili-
dade de frequentar as aulas.

Os inscritos deverão parti-
cipar de um processo seletivo, 
no dia 3 de março, com uma 
prova de conhecimentos ge-
rais (não eliminatória) e dois 
questionários. As 40 pessoas 
que mais se encaixarem no 
perfil procurado pela institui-
ção serão conhecidas no dia 
10 de março. Os convocados 
deverão realizar a matrícula 
no dia 11, e as aulas começa-
rão no dia 13 de março.

De acordo com o coor-
denador e professor do curso, 
Eduardo Marcondes, a cada ano 
são recebidas cerca de 150 ins-
crições e os índices de aprova-
ção dos estudantes nos vesti-

bulares é de cerca de 80%.
A universitária Ana Caro-

lina Lima mostrou-se imensa-
mente agradecida pela opor-
tunidade oferecida durante o 
tempo que cursou o pré-vesti-
bular: “Eu nunca vou esquecer 
tudo que eu aprendi, tanto em 
relação ao ensino, como expe-
riência de vida. Os professores 
se doam totalmente e fazem 
nascer em você a vontade de 
também ajudar o próximo”.

Cursinho pré-vestibular
O cursinho pré-vestibular 

surgiu da necessidade de es-
tender os trabalhos realizados 
pelo Espaço da Criança da 
Casa Transitória, que atende 

crianças e jovens de até 16 
anos, e inserir esses jovens na 
faculdade.     

A iniciativa é mantida 
com o patrocínio da Tenaris 
Confab, que viabiliza todo o 
material didático e custos ex-
tras. O coordenador também 
destacou a importância do tra-
balho voluntariado que torna 
realidade esse projeto e agra-
dece todos os professores.

Além do trabalho dentro 
da sala de aula, os voluntários 
também prestam serviços de 
orientação através do Núcleo 
de Apoio ao Aluno, que instrui 
os estudantes sobre oportuni-
dade de bolsas, orientação vo-

cacional, Enem e outros.
A filantropa brasileira 

Anália Franco, que dá nome 
ao pré-vestibular disse uma 
vez “A verdadeira caridade 
não é acolher o desprotegi-
do, mas promover-lhe a ca-
pacidade de se libertar”, e 
Eduardo Marcondes acredita 
ser essa a missão do Espaço 
da Criança. “Nós mostramos 
novos horizontes e guiamos 
esses jovens a patamares que 
antes eles não vislumbra-
vam”, completou Eduardo.

Para obter mais informa-
ções sobre o cursinho, basta 
entrar em contato com a enti-
dade pelo telefone 3642-6277.

Maria Fernanda Munhoz

O Departamento de Meio 
Ambiente da Prefeitura reali-
zará a próxima doação de mu-
das, para a população, nos dias 
22 e 29 de março. A doação é 
gratuita e realizada na sede do 
departamento, onde se localiza 
o Viveiro Municipal.

No dia 22 de março, será 
realizada a entrega de 30 se-
nhas que dão direito à retirada 
de mudas de árvores específi-
cas para serem plantadas em 
calçadas (merindiva, dedalei-
ro, ipê de jardim e flamboyant 
de jardim). As retiradas de-
vem ser feitas entre 8 e 10h30, 
somente no dia. Cada pessoa 
poderá retirar duas mudas.

No dia 29 de março, serão 
entregues 30 senhas para a 
retirada de mudas de árvores 
frutíferas e nativas, somente 
para moradores da área rural 
com comprovação. Cada pes-
soa poderá retirar até dez mu-
das, sendo três frutíferas e sete 
nativas, entre as 8 e 10h30.

Em ambos os casos, tanto 
de mudas nativas e frutífe-
ras, quanto mudas especí-
ficas para calçadas, a mes-
ma pessoa poderá retirar 
outra muda somente após 
60 dias.

Para mais informações, 
o telefone do Departamen-
to de Meio Ambiente é o 3645-
1494.

Meio Ambiente prepara doação 
de mudas do mês de março

Agenda do Cata-treco retorna após o carnaval
Confira a programação 

do próximo mês:

27 de fevereiro a 1º de março: Bela Vista e Vila Verde.
5 a 8 de março: Jardim Roseli, Jardim Angelina, Nossa 
Senhora das Graças, Jardim Esperança e Fabrilar.
12 a 15 de março: Vila Bourghese e São Benedito.
19 a 22 de março: Vila Prado, São Sebastião, Parque 
São Domingos e Santa Tereza.
26 a 29 de março: Parque Ipê, São Judas e Santa 
Luzia.

Moreira César
Já no distrito, o caminhão do Cata-treco volta a funcio-
nar no dia 5 de março e percorrerá o Vale das Acácias. 
Lembrando que em Moreira César o serviço funciona 
de segunda a sexta-feira, mais informações pelo telefo-
ne (12) 3641-2060. Veja a agenda em março:
5 a 9 de março: Vale das Acácias.
12 a 16 de março: Laerte Assumpção.
19 a 23 de março: Moreira César e Padre Rodolfo.

caminhão do Cata-treco, 
evitando ser notificado 
e multado pelos fiscais de 
postura.

O diretor de Serviços 
Municipais de Pindamo-
nhangaba, Sérgio Guima-
rães, também destacou que 
somente materiais não-orgâ-
nicos são recolhidos, os de-
mais resíduos e lixo devem 
ser eliminados através da co-
letora de saneamento urbano 
e seletivo.

Casa Transitória oferece oportunidade para cursar pré-vestibular
Inscrições devem ser realizadas on-line até sábado (25)

A próxima doação de mudas será nos dias 22 e 29 de março no Viveiro Municipal

O Cata-treco reinicia as 
atividades de acordo com a 

programação
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O CMDCA - Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente realizará no 
sábado (25), das 13 às 17 horas, 
eleição para novos conselhei-
ros. A votação acontecerá nos 
Cras - Centros de Referência 
em Assistência Social.

Serão 20 candidatos, dispu-
tando cinco vagas, ao Conselho 
Tutelar de Pindamonhangaba, 
que exercerá o mandato de 
2012/2015. Poderão participar 
da eleição todos os eleitores da 
cidade.

“O voto é muito importan-
te e a comunidade precisa se 
mobilizar e participar da elei-
ção”, ressaltou a presidente do 
CMDCA, Eliana Wolff.

Os moradores do Arare-
tama poderão comparecer 
ao Cras, na rua José Alves 
Pereira Sobrinho, 36, no 
Nova Esperança. Na região 
do Castolira, a votação acon-
tecerá no Cras localizado na 
rua Regina Célia Pestana Cé-
sar, 218. Já na região central, 
será possível votar no Alto 
Cardoso, na rua Euclides 
Figueiredo, 132, próximo à 
Prefeitura. No bairro Cidade 
Nova o Cras fica na avenida 
Princesa do Norte, sem nú-
mero, e em Moreira César 
na rua Maria Luísa Machado 
Salgado, 153.

A posse está prevista para 
acontecer no dia 13 de abril. 
Os moradores que forem par-
ticipar da eleição precisam 
comparecer nos Cras com 
título de eleitor e um docu-
mento oficial com foto.

Eleição acontece no sábado nos Cras da cidade

Candidatos ao 
Conselho Tutelar

 Sheila Cristina da Silva: 
possui Ensino Médio, magistério, 
atuou no Grupo de Escoteiros, 
lecionou em diversas escolas es-
taduais de 1ª a 4ª série. Também já 
defendeu os direitos das crianças 
e adolescentes quando entre 1999 
e 2005, trabalhou no Conselho 
Tutelar de Pindamonhangaba.

Rodolfo Fonseca de 
Lima Rocha: é bacharel 
em direito, trabalhou como 
voluntário na entidade assis-
tencial Templo dos Anjos, e 
também possui experiência 
na área por ter atuado como 
auxiliar de professores e 
brinquedoteca, e como pro-
fessor eventual em escolas da 
Rede Estadual.

Andreá Campos Sales 
Martins: graduada em ciên-
cias jurídicas, atua em assis-
tência judiciária na OAB, foi 
voluntária na Delegacia dos 
Direitos da Mulher, traba-
lhou na Câmara Municipal, é 
conselheira do CMPD - Con-
selho Municipal da Pessoa 
com Deficiência, trabalha há 
cinco anos na OAB.

 Aparecida de Fátima 
das Neves: é pedagoga, 
sua experiência com crian-
ças se deu nas escolas da 
Rede Estadual e também 
no Educandário São Vi-
cente de Paula (Casa Pia).

 Luciane Erdinachela 
Barbosa de Andrade: trabalha 
como professora em escola de 
Educação Infantil, atuando com 
crianças de 3 a 5 anos. “Venho 
pedir seu voto para conselheira 
tutelar, para trabalhar pelas nos-
sas crianças e adolescentes, ze-
lando assim pelos seus direitos. 
Desde já meu muito obrigada”, 
disse Luciane.

  Natália Caroline Lino de 
Carvalho: é assistente social, 
atualmente é coordenadora do 
Programa Estadual Ação Jo-
vem. Este é um programa do 
Governo do Estado e seu obje-
tivo é fazer com que os jovens, 
na faixa etária de 15 aos 24 anos 
permaneçam ou retornem à es-
cola, funciona como um incen-
tivo para os jovens concluírem o 
Ensino Médio. “Quando assumi 
o programa tinha 60 jovens ins-
critos, hoje estamos com 155 jo-
vens inseridos” completou.

Simone Monachesi Ro-
cha Marcondes: bacharel em 
direito, atuante na defesa dos 
interesses e direitos dos me-
nores e familiares, na Vara da 
Infância e Juventude de Pin-
damonhangaba, na assistência 
judiciária desta comarca.

 Helder Souza Lima: tra-
balha como professor do En-
sino Médio e Fundamental, é 
advogado. Como advogado 
atua buscando o acolhimen-
to e adoção pelas famílias, de 
crianças e adolescentes em 
situação de risco e abandono. 
Coordenador e idealizador do 
projeto Força Jovem, que visa 
por meio do esporte a inclu-
são, inserção e a motivação 
de crianças e adolescentes no 
mercado de trabalho e na práti-
ca profissional do esporte.

 Grasiela Balarin: 
possui curso superior in-
completo em psicologia. 
Fez trabalho voluntá-
rio nos Salesianos, com 
crianças e adolescentes há 
três anos.

 Cristiana Aparecida dos 
Santos Marques de Oliveira: 
é estudante de serviço social, faz 
trabalho voluntário com crian-
ças e adolescentes na paróquia 
Nossa Senhora de Fátima e pa-
trulheiros de Dom Bosco. Atuou 
na elaboração de pesquisa quan-
titativa e qualitativa com o tema 
“Abuso Sexual contra Crianças 
e adolescentes: pedofilia”.    

 Alexandre Teixeira An-
drade: é estudante de ma-
temática, trabalhou como 
agente de organização es-
colar por mais de dois anos. 
“Para exercer essa função é 
necessária muita paciência 
e dedicação, pretendo fazer 
o mesmo como Conselheiro 
Tutelar” disse.

Luciana Ferreira: é psi-
cóloga e professora, traba-
lhou na Delegacia de Defesa 
da Mulher e no programa 
Escola da Família. “Venho 
nos últimos anos trabalhando 
junto ao Conselho Tutelar de 
Pinda em defesa dos direitos 
das crianças e do adolescen-
te”, completou.

Ricardo Xavier: possui 
o Ensino Médio completo, 
vem atuando como conse-
lheiro tutelar desde abril de 
2009, é vice-presidente do 
Fundeb, Presbítero da igreja 
Evangélica Assembleia de 
Deus, ministério do Belém 
em Pindamonhangaba. “Ve-
nho pedir o seu voto para 
continuar defendendo os 
direitos da criança e do ado-
lescente de Pindamonhan-
gaba” disse.

Maria de Fátima da 
Silva: possui o Ensino Mé-
dio completo, realiza pa-
lestras nos grupos de pueri-
cultura do Programa Saúde 
da Família e acompanha-
mento de todas as crianças 
em domicilio, no período 
de três anos, incluindo os 
adolescentes em palestras 
de DST.

 Phillys Ellen Gon-
çalves Ribeiro França: 
possui o Ensino Médio 
completo, trabalhou em 
escolas públicas e com 
orientação pedagógica no 
Projeto Crescer.

 Juliana Bertolino: 
possui grau superior, tra-
balhou como professora e 
nos grupos Amor Exigen-
tinho e também como vo-
luntária na casa São Fran-
cisco.

 José Eduardo dos San-
tos: formado em administra-
ção, trabalha em escolinhas 
de futebol. “Sempre traba-
lhando para educar através 
de atividades esportivas” 
disse.

 Elisângela Borges 
Prudente de Melo: é 
técnica em segurança do 
trabalho, e tem experiên-
cia com crianças atuando 
como professora de escola 
dominical.

 Thamires Felix Berti-
ni: é pedagoga, estagiou na 
escola municipal do Casto-
lira e do Araretama. “Com 
base no Estatuto da Criança 
e do Adolescente, pretendo 
atuar no município fazendo 
valer os direitos da criança 
e do adolescente utilizando 
os recursos disponíveis para 
cumprir esses objetivos” 
disse.

Paula Guimarães Gua-
ragna: formou-se em direito, 
estagiou em órgãos públicos e 
fez trabalho voluntário em ins-
tituições beneficentes, sempre 
realizando trabalhos voltados 
às crianças e aos adolescentes.

Conheça os candidatos a Conselheiro Tutelar
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Atrações como “Juca Teles”, Neguinho da Beija-Flor e escola de samba Estação Primeira de Mangueira colocaram Pindamonhangaba no mapa do samba da região

O carnaval de Pinda-
monhangaba atraiu mi-
lhares de foliões de ou-
tras cidades da região 
e, aos poucos, despon-
ta como uma referência 
regional da folia.

Em 2012, a festa na 
cidade foi marcada pelo 
carnaval de rua e gran-
des bailes populares, 
que agradaram ao pú-
blico de todas as ida-
des.

O maior movimen-
to aconteceu no sába-
do (18), quando mais de 
20 mil foliões, de acor-
do com a Polícia Mi-
litar, pularam e dança-
ram seguindo o bloco 
Juca Teles, da cidade de 
São Luiz do Paraitinga.  
O itinerário dos foliões 
teve início na praça Pa-
dre João de Faria Fia-
lho, Largo do Quartel, 

área central, e percorreu 
cerca de três quilôme-
tros até chegar à Aveni-
da do Samba. A estima-
tiva da PM é que cerca 
de 10 mil pessoas fi ze-
ram o percurso e outras 
10 mil se uniram ao blo-
co pelo caminho e na 
Avenida do Samba.

Nos outros dias, as 
matinês e bailes popula-
res continuaram atraindo 
grande público. O encer-
ramento, na terça-feira 
(21), contou com a apre-
sentação da bateria e de 
passista da Estação Pri-
meira de Mangueira, do 
Rio de Janeiro.

A dentista Elianara 
Vicente, de 25 anos, é 
de Cruzeiro, e veio cur-
tir o carnaval na cida-
de. “Adorei tudo. No 
sábado eu participei do 
“Juca Teles” e foi ma-
ravilhoso. Tinha cara 

de carnaval do interior, 
com marchinhas e todo 
mundo dançando e can-
tando junto. Aí, me fa-
laram que a Mangueira 
viria na terça-feira. Jun-
tei um grupo de ami-
gos e voltamos. A cida-
de está de parabéns pelo 
carnaval democrático”, 
destacou ela.

O prefeito João Ri-
beiro ressaltou que o 
município trabalhou 
para oferecer uma fes-
ta com qualidade e se-
gurança, mas atribuiu 
o maior sucesso aos 
foliões. “Eu agradeço 
aos foliões que parti-
ciparam do nosso car-
naval, que souberam 
curtir a festa com res-
ponsabilidade e contri-
buíram para que o car-
naval de Pinda, mais 
uma vez, fosse um 
grande sucesso”.

AIANDRA ALVES MARIANO

Folia de Pinda atrai 
turistas e desponta como 
referência na região

Carnaval 2012

Celso Correa/Agora Vale
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Nega Maluca não poderia 
faltar na Avenida.

Foliões de todas as idades curtiram os desfi les na Avenida do Samba.

realce
Coordenador de Eventos, Mauro Garakis, secretária de Educação e Cultura e 
presidente da Comissão de Carnaval 2012, Bárbara França Macedo, diretora de 
Cultura Nilza Mayer, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, 
Maria Angélica Ribeiro, e prefeito João Ribeiro.

Musa da Estação Primeira 
de Mangueira, Evelyn 
Bastos, na Avenida do 
Samba.

Passista mirim arrancou 
aplausos da plateia.

Equipe de Brigadistas da Prefeitura, sempre a postos, esteve de 
plantão em todos os eventos do Carnaval 2012.

Crianças de todas as idades se divertiram nas matinês 
da Avenida do Samba. As crianças aproveitaram para se fantasiar 

e estiveram presentes até mesmo nos bailes 
noturnos.

Monitores da Secretaria de Esportes e crianças durante 
matinê na Avenida do Samba.

Os foliões-mirins também seguiram o “Juca Teles” 
pelas ruas de Pindamonhangaba.

A “grávida de Taubaté” marcou 
presença no Desfi le das Dondocas. Foliões de várias gerações se encontraram para seguir o “Juca Teles”.

 Galera bonita seguindo o Juca Teles até a 
Avenida do Samba.

Crianças e adultos durante show da Estação Primeira 
de Mangueira. A presença das famílias em todos os 
eventos mostrou que o carnaval de Pindamonhangaba é 
seguro e alegre.

Equipe de voluntários que recebeu os alimentos 
arrecadados em troca de pulseiras para as 
arquibancadas. As doações foram encaminhadas para 
o Fundo Social de Solidariedade e serão repassadas às 
instituições assistenciais da cidade. 

Fotos: Comunicação PMP

Carnaval 
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O Conselho Tutelar es-
teve presente na Avenida do 
Samba desde o primeiro dia 
de carnaval, onde realizou 
trabalho de fi scalização em 
parceria com a Polícia Mili-
tar.

Com o papel de fi scali-
zar e assegurar o direito das 
crianças e adolescentes, du-
rante os dias de folia, a con-
selheira tutelar Desireé Alves 
disse que foram registrados 
somente casos corriqueiros. 
“Pelo número de pessoas que 
prestigiou o carnaval, até que 
temos um quadro tranquilo 
de ocorrências, somente ca-
sos corriqueiros”, disse.

Segundo Desireé este ín-
dice é positivo e se dá graças 
ao trabalho intensifi cado com 
a PM e reuniões com a equi-
pe. “No primeiro dia houve 
um esquema com a PM, dei-
xando claro para que os pais 
acompanhassem seus fi lhos 
menores de idade ou que os 
levassem para casa após o 

Terminado o Carnaval 
2012 - “Eu curto Pinda”, o 
prefeito João Ribeiro avaliou 
o evento como “um grande 
sucesso”. Segundo ele, a ave-
nida Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, onde é montada a 
Avenida do Samba, se con-
sagrou como o local adequa-
do para receber as festivida-
des carnavalescas. “Tivemos 
a presença de muitas famílias, 
uma festa segura para a popu-

Depois de cinco dias de 
festa e programação intensa 
proporcionada pela Prefei-
tura de Pindamonhangaba 
no Carnaval 2012, os elo-
gios recebidos são incontá-
veis. 

Confi ra alguns comentá-
rios:

11

População aprova 
programação
do Carnaval 2012
Estrutura, segurança e conforto foram alguns dos 
pontos considerados positivos pelos foliões 

Conselho Tutelar registra 
poucas ocorrências no 
carnaval de Pinda
Organização do evento benefi ciou 
o trabalho do Conselho Tutelar e da PM

término da programação”, 
contou.

A conselheira agradeceu 
a população que colaborou 
com a segurança dos jovens 
e crianças.

A conselheira tutelar, Sue-
ly Aparecida, disse que a or-
ganização do evento também 
contribuiu para que houves-
sem poucas ocorrências. “O 
carnaval de Pindamonhan-
gaba está muito organizado 
e isso ajudou bastante, facili-
tando o trabalho, tanto da Po-
lícia Militar quanto do Con-
selho. E também foram feitas 
reuniões conscientizando os 
comerciantes para que não 
vendessem bebidas alcoóli-
cas para menores, então todo 
esse conjunto contribuiu para 
o sucesso que foi este carna-
val”, fi nalizou Suely.

Na Avenida do Samba ha-
via um estande da Polícia 
Militar funcionando inclusi-
ve para a elaboração de Bo-
letins de Ocorrência.

Polícia Militar atuou em parceria com Conselho Tutelar

Akim/Agora Vale

12 DE FEVEREIRO

Pré-Carnaval Moreira César
Praça Santa Rita, Vale das Acácias
21h - Neguinho da Beija-Flor e 
bateria

18 DE FEVEREIRO

10h - Desfi le das Dondocas
Local: Ruas do centro da cidade

16h - Bloco Juca Teles e Banda 
Estrambelhados
Local: Concentração na Praça do 
Quartel em direção à Avenida do 
Samba

17h - Corrida das Dondocas
Local: Largada na rua Capitão 
Manoel Monteiro C. Miné

19h - Baile Popular
Banda Frente de Varanda
Local: Avenida do Samba

21h - Desfi le dos Blocos 
Carnavalescos
Local: Avenida do Samba
21h - Acadêmicos do Cururu
21h20 - Império da Banana Ouro
21h40 - Chique Chitas
22h - Bar do Baiano
22h20 - Mineirinho
22h40 - H’Lera

19 DE FEVEREIRO

20h - Desfi le dos Blocos 
Carnavalescos e de Enredo

Local: Avenida do Samba
20h - Os Pirados
20h20 - Amigos do Doutor
20h40 - Nega Loka
21h - Bloco de Enredo Não Empurra 
Que Eu Já Vou - ARCBE
21h40 - Bloco de Enredo Arteduvale
22h20 - Baile Popular
Banda Frente na Varanda
Local: Avenida do Samba

20 DE FEVEREIRO

15h - Matinê
Banda Preto Cor Preta
Local: Avenida do Samba

20h - Desfi le dos Blocos 
Carnavalescos e Escola de Samba
Local: Avenida do Samba
20h - Bloco da Nega
20h20 - Chacrinha
20h40 - Unidos do Leão Dourado
21h - Escola de Samba Mocidade do 
Campo Alegre

22h - Baile Popular
Banda Frente de Varanda
Local: Avenida do Samba

21 DE FEVEREIRO

15h - Matinê - Banda Multi Band 
Show
Local: Avenida do Samba

21h - Estação Primeira de Mangueira, 
do Rio de Janeiro
Local: Avenida do Samba

Reveja a 
programação 
do Carnaval 
de 2012

11

programação 

Carnaval 2012 termina com saldo positivo
lação. O balanço é positivo”, 
avaliou.

O Carnaval 2012 foi o úl-
timo da administração do 
prefeito João Ribeiro. “São 
oito carnavais com segu-
rança, infraestrutura e ale-
gria para a população. Nos-
sa equipe trabalhou sempre 
com o espírito de organiza-
ção e responsabilidade, pa-
ra levar o máximo de confor-
to às pessoas que gostam do 

carnaval”, destacou.
Entre as inovações no car-

naval estão às arquibancadas, 
a troca de alimentos para o 
FSS - Fundo Social de Soli-
dariedade, ajudando as enti-
dades assistenciais da cida-
de, a colocação de banheiros 
químicos, o reforço na segu-
rança, o espaço amplo que 
comporta, inclusive, ven-
dedores ambulantes de ali-
mentos. “Durante esses anos, 

oferecemos qualidade e rece-
bemos em troca o carinho da 
população, sempre presente”, 
afi rmou.

O prefeito destacou ain-
da a participação do blo-
co Juca Teles pelas ruas do 
centro da cidade pelo ter-
ceiro ano consecutivo. “Um 
evento que reúne 20 mil 
pessoas, como aconteceu 
neste ano, merece ser res-
peitado”, concluiu.

“Os adultos e principal-
mente as crianças gostaram 
muito, para elas, tudo é fes-
ta” – Lucinéia Santos.

“O Carnaval de Pinda está 
muito animado, e o show da 
Mangueira trouxe muita ale-
gria. Esperamos que no pró-
ximo ano seja ainda melhor” 

– Plínio Almeida.
“Se o Carnaval no centro 

da cidade já era bom, aqui na 
Avenida do Samba é ainda 
melhor” – Selma Rosa Ma-
ria.

“Não vim à Avenida do 
Samba todos os dias, mas es-
cutei muitos comentários po-

sitivos sobre o carnaval deste 
ano” – Luiza Ferreira.

“Percebi um ambiente se-
guro onde pude trazer toda a 
minha família para festejar” 
– Débora Silva.

Confi ra a galeria de fotos 
da Avenida do Samba no site: 
pindamonhangaba.sp.gov.br.

Ducha para refrescar os foliões que brincaram com o bloco Juca Teles debaixo de um sol escaldante

Avenida do Samba fi cou completamente tomada pelos foliões durante a apresentação do “Juca Teles”

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale
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Agremiações recebem troféu de 
participação no Carnaval 2012

A tradicional Corrida 
das Dondocas aconteceu no 
sábado (18), e contou com 
a participação de jovens, 
adultos e atletas da Melhor 
Idade. No fi m, os melho-
res corredores se vestindo 
de mulher e homem, foram 
premiados pela Secretaria 
de Esportes e Lazer de Pin-
damonhangaba.

ESCOLA DE SAMBA:

MOCIDADE DO CAMPO ALEGRE GRES

BLOCOS DE ENREDO:

BLOCO ARTEDUVALE

NÃO EMPURRA, QUE EU JÁ VOU - ARCBE

BLOCO CARNAVALESCO:

ACADEMICOS DO CURURU

AMIGOS DO CHACRINHA

AMIGOS DO DOUTOR

BAR DO BAIANO

CHIQUE CHITAS

H’LERA

IMPÉRIO DA BANANA OURO

MINERINHO

NEGA

NEGO LOKO

OS PIRADOS

BLOCO DAS DONDOCAS

AGREMIAÇÕES PARTICIPANTES DO CARNAVAL

Corrida das Dondocas atrai 
atletas de todas as idades

A Corrida das Dondocas também movimentou atletas da chamada Melhor Idade

As agremiações integran-
tes do Carnaval 2012 em 
Pindamonhangaba recebe-
ram troféus de participação, 
no palanque de autoridades, 
na Avenida do Samba. 

Estiveram presentes: os 
representantes da escola; blo-
cos de enredo e blocos car-
navalescos; o prefeito João 
Ribeiro; a primeira-dama e 
presidente do Fundo Social 
de Solidariedade, Maria An-
gélica Ribeiro; a vice-prefei-
ta Myriam Alckmin; a secre-
tária de Educação e Cultura 
e presidente da Comissão de 
Carnaval 2012, Barbara Fran-
ça Macedo; a diretora do De-
partamento de Cultura, Nilza 
Mayer; a vereadora Dona Ge-
ni, entre outras autoridades.

Show da Mangueira 
encerra carnaval

Cerca de 25 integrantes da Estação Primeira de Mangueira, do Rio de 
Janeiro, fecharam as programações do Carnaval 2012 no palco da Avenida 
do Samba.  Um grande público lotou a avenida e as arquibancadas, e 
pôde curtir todos os sambas apresentados na “ponta da língua”. O show 
começou com sambas consagrados pela Mangueira e outras escolas 
do Rio de Janeiro, e fi nalizou com o samba enredo da Mangueira 2012, 
homenageando o “Cacique de Ramos”.

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

 Na categoria feminina até 
14 anos, se vestindo de ho-
mem e correndo pelas ruas 
da cidade no intuito de diver-
são e alegria, a pequena fo-
liã Isabela Silva de Assis fi -
cou com a primeira posição. 
Já no masculino, João Mar-
cos A. Santos terminou a cor-
rida na primeira colocação.

As premiações acontece-

ram em várias categorias. No 
feminino: de 15 a 19 anos; de 
20 a 39 anos; e acima de 40 
anos. No masculino, as ca-
tegorias foram: adolescentes 
até 14 anos; de 15 a 19 anos; 
de 20 a 24 anos; de 25 a 29 
anos; 30 a 34 anos; 35 a 39 
anos; 40 a 44 anos; 45 a 49 
anos; 50 a 54 anos; 55 a 59 
anos e acima de 60 anos.

Bonecões do bloco Arteduvale na Avenida do Samba

Animação dos componentes do bloco da Nega na concentração para o desfi le Porta-estandarte da escola Mocidade do Campo Alegre

12
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Grupo de evangélicos inova 
e participa de carnaval em Pinda

Rebanhão atrai milhares de 
pessoas ao “João do Pulo”

A edição 2012 do Reba-
nhão, evento católico realiza-
do durante o carnaval, atraiu 
milhares de pessoas ao giná-
sio do “João do Pulo”, em 
Pindamonhangaba.

A festa é realizada pelo 
grupo de Renovação Caris-
mática Católica e tem como 
objetivo proporcionar diver-
são diferenciada nos dias da 
folia do Rei Momo.

Akim/Agora Vale

Padre Celso durante missa no ginásio do “João do Pulo”

O evento começou no sá-
bado (18), e terminou na ter-
ça-feira (21), contou com 
louvores, grupos de oração, 
aconselhamentos espirituais, 
missas e palestras. O tema da 
edição deste ano foi “Apas-
centa as minhas ovelhas”. A 
festa teve a participação de 
diversos padres e músicos da 
região.

Para a estudante Jacira 
Silva, de 22 anos, o Reba-

nhão é importante por pro-
porcionar um período para 
meditação espiritual. “Nos-
sa vida é bastante corrida e 
no dia-a-dia acabamos não 
reservando um tempo para 
Deus. No carnaval sobra esse 
tempo e gosto de dedicá-lo às 
orações. Quando acaba, me 
sinto muito renovada”, des-
tacou ela.

Já o mecânico Roberto de 
Carlo, de 37 anos, contou que 
visitou o evento pela primei-
ra vez. “Eu gosto de pular o 
carnaval, mas fi z uma cirur-
gia recentemente e, como 
ainda estou em recuperação, 
não quis me arriscar na folia. 
Minha cunhada me convidou 
para conhecer o Rebanhão e 
eu estou gostando muito. É 
muito bom rezar, mas tam-
bém é divertido. É bem dife-
rente do carnaval, mas tam-
bém é bom”, garantiu ele, 
que pretende voltar mais ve-
zes. 

O Rebanhão também re-
servou um espaço para as 
crianças, com monitores, que 
ofereceu brincadeiras e mo-
mentos de oração voltados 
para o público infantil.

Fieis católicos participam de uma das celebrações do evento

Akim/Agora Vale

Um grupo de aproximada-
mente 70 evangélicos do Mi-
nistério Petra resolveu inovar 
e participou do carnaval em 
Pindamonhangaba.

O grupo vestiu fantasias, 
pintou os rostos e foi pa-
ra a Avenida do Samba, on-
de ocorreram os eventos de 
carnaval da cidade. No local, 
além de pular e cantar, eles 
fi zeram maquiagem infantil 
nos pequenos foliões que es-
tavam sem fantasia. Eles tam-
bém promoveram matinês na 
igreja, com muita música e 
brincadeira para as crianças. 
“Nosso objetivo foi mos-
trar aos foliões que é possí-
vel sentir a mesma alegria do 
carnaval durante toda a vida. 
Jesus nos dá essa alegria sem 
necessidade de bebida alco-
ólica, droga ou qualquer ou-

tra coisa”, ressaltou o pastor 
Cristiano dos Santos, que co-
ordenou a ação.

O grupo chamou a aten-
ção de muitas pessoas e apro-
veitou para entregar material 
de orientação contra o uso 
de drogas e contra a violên-
cia. “Os foliões que se apro-
ximaram receberam mensa-
gens de esperança, de fé e de 
amor. Muitos jovens, crian-
ças e mães pediram oração 
e oramos por elas lá mesmo, 
no meio da folia”, contou o 
pastor.

O grupo fez tanto sucesso 
que, no último dia de festa, 
após a apresentação da bate-
ria da Mangueira, foram con-
vidados pelo prefeito João 
Ribeiro para se apresentarem 
no palco principal. “Estáva-
mos com o grupo Incendiar-
te, que é um grupo de dança 

e teatro evangelístico. Canta-
mos e dançamos com a mul-
tidão. Foi um desfecho ma-
ravilhoso para uma ação que 
superou todas as nossas ex-
pectativas”.

Com o sucesso da iniciati-
va, o Ministério Petra já pla-
neja montar um bloco para 
o próximo carnaval. “Que-
remos montar uma bateria 
e desfi lar no carnaval, para 
mostrar que a verdadeira ale-
gria está em Jesus. A bíblia 
diz que a Palavra de Deus de-
ve ser anunciada em tempo e 
fora de tempo. Deus nos ofe-
rece a felicidade que não aca-
ba na quarta-feira de cinzas”, 
ressaltou o pastor.

O Ministério Petra fi ca na 
rua Taubaté, 49, Alto do Car-
doso. Os cultos acontecem às 
quintas-feiras e aos domin-
gos, a partir das 19h30.

Grupo se apresentou na última noite de carnaval e animou a multidão

Akim/Agora Vale

Turistas participam de carnaval 
alternativo em Nova Gokula

Turistas de vários es-
tados brasileiros partici-
param do “Atmaval”, o 
carnaval alternativo pro-
movido pelos moradores 
da Fazenda Nova Gokula.

A fazenda fi ca no bair-
ro Ribeirão Grande, em 
Pindamonhangaba e abri-
ga uma comunidade de 
adeptos da fi losofi a Hare 
Krishna.

Os visitantes contaram 
com diversas atividades 
voltadas para a vivência 
hare, como aulas de yoga, 
cânticos de mantra yoga, 
apresentação de música 
clássica indiana, rodas fi -
losófi cas, palestras, cami-
nhadas ecológicas, mas-
sagens, astrologia e várias 
cerimônias próprias da 
comunidade. Além disso, 
também puderam expe-
rimentar diversos pratos 

lacto-vegetarianos e típicos 
da gastronomia indiana.

A advogada Renata Pit-
ta veio de São Paulo para co-
nhecer a comunidade. “Eu 
já ouvi várias coisas sobre 
Nova Gokula, e tinha muita 
vontade de conhecer a fazen-
da e a comunidade que mo-
ra aqui. Aproveitei que esti-
ve visitando familiares em 
São José dos Campos e vim 

passar uma tarde aqui. Es-
tou encantada com a bele-
za do lugar e com o cari-
nho dos moradores. Estou 
em paz e esse está sendo 
um carnaval inesquecí-
vel”, afi rmou ela.

A fazenda é um grande 
pólo de turismo na região 
e atrai, anualmente, cer-
ca de 12 mil turistas para 
Pindamonhangaba.

As caminhadas pelos bosques da fazenda foram apreciadas pelos turistas

Aiandra Alves Mariano

Evento contou com apresentações de música

Divulgação

AIANDRA ALVES MARIANO

AIANDRA ALVES MARIANO

AIANDRA ALVES MARIANO
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Terceira Idade tem carnaval de 
marchinhas em Moreira César

O Deptran – Departamen-
to de Trânsito de Pindamo-
nhangaba realizou, durante 
todos os dias de folia em Pin-
damonhangaba, a campanha 
“Se Beber não Dirija”, de 
conscientização sobre a gra-
vidade da mistura álcool e di-
reção.

O agente e professor de 
Educação no Trânsito, Mi-
chel Cassiano de Oliveira 
Moreira, confi rmou o suces-
so da campanha, principal-
mente no sábado (18), duran-
te o desfi le dos blocos Juca 
Teles e Dondocas. “Distribu-
ímos três mil unidades de le-
ques, panfl etos e adesivos e a 
blitz educativa recebeu gran-
de número de pessoas e elo-
gios. Prova que a mensagem 
que tentamos passar foi valo-
rizada”, pontuou o agente.

A barraca da blitz educa-
tiva, montada no início da 

O Paineiras Coun-
try Clube realizou, 
no sábado (18) e do-

mingo (19), como 
já é tradição, mati-
nês para as crian-

ças, fi lhos de sócios 
e convidados. Além 
de muito samba, 

houve concurso de 
melhor fantasia e 
melhor folião. 

A população de Pindamo-
nhangaba contribuiu, mais 
uma vez, com a campanha 
de arrecadação de alimentos, 
durante o carnaval. A folia na 
cidade atraiu mais de 70 mil 
foliões, somando todos os 
dias de festa. Este ano, a ar-
recadação foi a mais rápida já 
realizada durante o carnaval. 
Ao todo, os foliões doaram 
cinco toneladas de alimentos 
não perecíveis.

Mário Augusto Monteiro, 

Carnaval arrecadou cinco 
toneladas de alimentos

Matinê ‘Planeta Ferroviária’ agita 
criançada de Pindamonhangaba

A diversão foi garantida pa-
ra os pequenos foliões que par-
ticiparam das matinês do car-

Entrada do ginásio da Associação Atlética Ferroviária, salão da matinê de carnaval

Crianças caem no samba nas matinês 
de sábado e domingo no Paineiras

Akim/Agora Vale

Campanha “Se Beber não 
Dirija” é sucesso de interação
Agentes e professores de educação no trânsito 
distribuíram panfl etos e cartilhas no carnaval

coordenador da Campanha, 
agradece o trabalho de todos 
que atuaram na equipe de ar-
recadação e aos que contri-
buíram com esta ação. Além 
disso, os moradores que con-
tribuíram, trataram os funcio-
nários com muito carinho.

De acordo com Monteiro 
os alimentos serão encami-
nhados às entidades cadas-
tradas no CMDCA - Conse-
lho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
e no CMAS - Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social.

A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Ma-

ria Angélica Ribeiro, afi rma 
que a população de Pindamo-
nhangaba é sempre solidária 
e todo ano contribui de for-
ma espetacular com as ações 
realizadas pelo Fundo So-
cial. “O mais interessante é 
que, mesmo depois que aca-
baram as pulseiras, as pesso-
as quiseram doar os alimen-
tos, o Mário me contou que 
teve moradores que levaram 
alimentos no último dia do 
carnaval, e disseram que gos-
tariam de ajudar as entida-
des, somos muito gratos à to-
dos que colaboram conosco”, 
fi nalizou.

Os foliões da Tercei-
ra Idade puderam relembrar 
os antigos carnavais com o 
baile de marchinhas anti-
gas promovido pelo Centro 
de Convivência de Idosos de 

Moreira César, na sexta-fei-
ra (17).

O baile contou com músi-
ca ao vivo da banda Preto da 
Cor Preta. Também foi ofere-
cido um lanche e pipoca para 
os foliões. 

Alimentos não perecíveis 
doados pela população 
durante o carnaval

Akim/Agora Vale

Cerca de 300 pessoas par-
ticiparam da festa que pre-
miou a melhor folia e as me-
lhores fantasias.

A vice-prefeita Myriam 
Alckmin e a vereadora Dona 
Geni prestigiaram o baile.

Foliões da Terceira Idade relembraram os antigos carnavais com diversas fantasias

Akim/Agora Vale

naval “Planeta Ferroviária”. 
Os bailes aconteceram no do-
mingo (19), segunda-feira (20) 

e terça-feira (21). As melhores 
fantasias e os foliões mais ani-
mados foram premiados.

Avenida do Samba, funcio-
nou todos os dias de carna-
val para instruir os foliões 
sobre ingestão consciente de 

álcool, uso correto de capa-
cete por motociclistas, cinto 
segurança, direção defensiva 
e Seguro DPVAT.

A barraca da blitz esteve montada na Avenida do Samba

Akim/Agora Vale

AIANDRA ALVES MARIANO



Arquivo pessoal
Cintia Camargo
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Arquivo pessoal

Felicidade aos noivos!

Toda a felicidade do mundo para 
os noivos Flávia e Jefferson, que se 
casaram no dia 18 de fevereiro, na 
igreja São Benedito, receberam as 
bênçãos dos familiares e amigos. 
Parabéns!

Aniversariante 

Com as bênçãos de Deus, muita 
saúde, fé e prosperidade para o 

Thiago Augusto Pereira Carvalho,  
aniversariante do dia 24 de fevereiro. 

São os desejos dos pais Altair (Tribuna) 
e Nazareth (Delegacia da Mulher), das 
irmãs Nathalia,  Marinara e Monalisa, 
demais familiares e amigos. Parabéns!

Feliz aniversário!

Para Carlos Eduardo Muassab Pinto, 
que assoprou velinhas no dia 15 de 
fevereiro. Ele recebeu os parabéns da 
esposa Silvia e de todos os familiares e 
amigos, especialmente da tia Marlene. 
Parabéns!

Um aninho!

Parabéns para Manuella Silva Gangola 
Marcondes, que completou seu 1º 
aniversário no dia 23 de fevereiro. Os 
familiares e amiguinhos desjeam muita 
felicidade e tudo de bom. “Todos se 
contagiam com sua alegria - Te amo - 
Mamãe Marcela”.

realce
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Divulgação

Akim/AgoraVale Arquivo pessoal

Funcionária da Prefeitura passa em concurso da Petrobras 
 
A funcionária do Departamento de Licitação e Compras da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, Juliana Camargo, despediu-se de seus colegas de trabalho 
na tarde da quinta-feira (23), para assumir o cargo de concursada da Petrobras. 
Juliana passou em 4º lugar no concurso da empresa, disputando a vaga com mais 
de mil candidatos. Seus colegas de trabalho a parabenizam e desejam sucesso nessa 
nova etapa.

Aniversário em família

Parabéns para Roberto Junior (Bertt), aniversariante do dia 24 de fevereiro, e 
sua mãe, Silvia Nascimento, aniversariante do dia 26. O orgulhoso pai e marido, 
Robertinho Correard, deseja a voces muita felicidade. 

Feliz aniversário

Muita felicidade para Tadeu Neto, que comemora 5 aninhos no dia 27 de fevereiro, recebendo o carinho de toda a família. 
Felicidade! 

Parabéns!

Feliz aniversário para Francisco de 
Paula Rezende Filho, da Guarda 
Municipal, que comemora mais um ano 
de vida no dia 24 de fevereiro, recebe os 
cumprimentos dos familiares e amigos. 
Tudo de bom!



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)

ACADEMIA PINDAMONHANGABENSE DE LETRAS   

 EDITAL nº 01/2012
ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS

O Conselho Diretor da Academia Pindamonhangabense de Letras, reunido em 10 de 
fevereiro de 2012, resolve declarar:
A) Fica aberta a inscrição, de 17 de fevereiro a 1º de março  de 2012, junto à Secre-
taria da A.P.L., para preenchimento da  vaga  de Acadêmico  Titular  da  Cadeira nº 
26 -  Patrono:  Balthazar de Godoy Moreira. 
B) Poderão se inscrever, de acordo com o artigo 33, parágrafo 3º do Estatuto, Litera-
tos e Intelectuais de Pindamonhangaba, membros honorários da APL, que declarem 
conhecer o seu Estatuto e se apresentarem de acordo com o artigo 16 do Regimento 
Interno da A.P.L, entregando ao Conselho Diretor, junto à presidência, Rua Moacyr 
Miranda de Oliveira, 26 – Jardim Santa Luzia, no prazo estipulado, os documentos 
exigidos pelo artigo referido; assinar o Livro de Inscrição e declarar conhecer os 
termos estatutários e regimentais, essencialmente os artigos: 22, parágrafos 1º e 
2º; 26; 27; 33; 35, parágrafo 3º; 36, parágrafos 1º e 3º;e os artigos 16, 17  18 do 
Regimento Interno.
C) Sendo deferida a inscrição, o novo acadêmico titular deverá apresentar uma cópia 
do Discurso que irá proferir por ocasião da designação de Reunião Plenária Solene 
para sua posse, dentro do prazo do parágrafo 2º do artigo 16 da norma regimental.
D) Deverá falar o empossado sobre o Patrono de sua cadeira e sobre seu antecessor 
na Cadeira ( se for o caso).
E) Deverá o acadêmico prestar compromisso, conforme o artigo 36, parágrafo 3º 
do Estatuto.
F) Poderá ser prorrogado o prazo das inscrições se houver ainda vagas a serem 
preenchidas.
 Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2012.

Alberto Marcondes Santiago
Presidente

ACADEMIA PINDAMONHANGABENSE DE LETRAS 
  EDITAL nº 02/2012

ABERTURA DE INSCRIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS

O Conselho Diretor da Academia Pindamonhangabense de Letras, reunido em 10 de 
fevereiro de 2012, resolve declarar:
A) Fica aberta a inscrição, de 17 de fevereiro a  1º de março de 2012, junto à Se-
cretaria da A.P.L., para preenchimento das vagas de Acadêmicos Honorários das 
Cadeiras:
Cadeira nº 11 - Patrono: Professor Vicente de Paula Salgado 
Cadeira nº 18 - Patrono: Professora Maria Carmelita Salgado (Dona Nini Salgado).
B) Poderão se inscrever, de acordo com o artigo 33, parágrafo 3º do Estatuto, Li-
teratos e Intelectuais de Pindamonhangaba que declarem conhecer o Estatuto da 
A.P.L. e se apresentarem de acordo com o artigo 16 do Regimento Interno da A.P.L. 
, entregando ao Conselho Diretor, junto à presidência,  Rua Moacyr Miranda de Oli-
veira, 26 – Jardim Santa Luzia,no prazo estipulado, os documentos exigidos pelo 
artigo referido; assinar o Livro de Inscrição e declarar conhecer os termos estatutá-
rios e regimentais, essencialmente os artigos :22, parágrafos 1º e 2º; 26; 27; 33; 35, 
parágrafo 3º; 36, parágrafos 1º e 3º; e os artigos 16, 17  18 do Regimento Interno.
C) Sendo deferida a inscrição, o novo acadêmico deverá apresentar uma cópia do 
Discurso que irá proferir por ocasião da designação de Reunião Plenária Solene 
para sua posse, dentro do prazo do parágrafo 2º do artigo 16 da norma regimental.
D) Deverá falar o empossado sobre o Patrono de sua cadeira e sobre seu antecessor 
na Cadeira (se for o caso).
E) Deverá o novo acadêmico prestar compromisso, de acordo com o artigo 36, pa-
rágrafo 3º do Estatuto.
F) Poderá ser prorrogado o prazo das inscrições se houver ainda vagas a serem 
preenchidas.

Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2012.

 Alberto Marcondes Santiago
 Presidente

 PORTARIA INTERNA Nº. 9.087, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2012. 
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, NOMEIA os senhores: Ana Paula Vilar (Presidente), Melissa 
Vieira da Silva e Daniela da Silva Mendes (Membros), para comporem a comissão 
de abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR,  em face do servidor 
Pedro Luiz de Souza, oficial de administração, matricula 646500, para apurar condu-
ta quanto à inobservância de procedimentos para pagamento de débitos municipais, 
conforme Sindicância nº 32/2011, Processo Interno nº 25.746/2011.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 08 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 08 de feverei-
ro de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/cba/ Processo Interno nº 4142/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

EDITAL

A Associação de Moradores do Residencial Pasin, através de sua presidente Sra. 
Rosângela Cardoso, declara a composição da Comissão Eleitoral para o pleito que 
será realizado no dia 18 de março de 2012, das 15hs00min às 18hs00min nas depen-
dências da associação (Centro Comunitário). A comissão será composta por:

Luiz Carlos Siqueira Campos – Presidente
RG 13408036-1 – Rua Suécia, 670 - Pasin
Verônica Sabino – secretaria
RG 33433729-8 – Rua Iracema Souraty, 361 – Liberdade 
Ricardo Fernando de Abreu – mesário
RG  16226763-0 –Rua Bulgária, 501 -Pasin
Daniel Fernando S.S. Campos – mesário
RG 44120077-1 – Rua Iracema Souraty, 361 – Liberdade  
Rose Eliane Cristina Cardoso da Silva – mesário
RG 28644687-X – Rua Bulgária, 511 - Pasin                                                                                                                                                                                           

Residencial Pasin, 06/02/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - 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).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Dia  05/03/2012 às 13:30 horas
ÁREA 1
2º GABRIELA PEREIRA LOPES
RUA MARIA OLIVEIRA DE AZEREDO, 20 – AZEREDO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-780

RICARDO GALEAS PEREIRA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia  05/03/2012 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

277º ESTELA MARA CORREA LEITE
RUA CEL. FREDERICO ANTONIO TEIXEIRA SOUTO, 123 – MOMBAÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-150

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

16 TRIBUNA DO NORTEPindamonhangaba, sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012

OH!  MEU PADIM!
E então, como foi seu carnaval?  O meu foi ótimo: não 
saí às ruas, não assisti pela TV, enfim... Duas coisas 
para as quais não ligo, mas que são consideradas “fe-
bres nacionais”: carnaval e chocolate. O bom de não 
curtir é que você não precisa, na quarta-feira, retirar 
a fantasia e voltar ao normal. Aliás, nessa quarta en-
contrei um amigo no centro da cidade e perguntei-lhe: 
- Ué, já tirou a fantasia?  Ao que ele me respondeu: - 
Tirei mas, pelo visto, você ainda não...            Bem feito. 
Quem mandou mexer com quem estava quieto?     
Agora vamos a um teste de conhecimentos gerais. 
Você sabe onde fica o Distrito Federal?  Como eu es-
tava em dúvida, passei um email à minha amiga trova-
dora Vanda Fagundes Queiroz, que mora em Curitiba. 
Professora, pessoa muito entendida e culta, ela, não 
acreditando que eu realmente não soubesse, respon-
deu-me através de uma trova-charada, o que tornou 
a coisa ainda mais confusa. Veja se você elucida a 
questão:
 
Na fantasia que usava,
de “Brasil”, no Carnaval,
volta e meia ela mostrava
o “distrito federal”.
Vanda FaGUndES QUEIROZ        
                      
          Bem, posso até não ter assistido aos desfiles, 
mas se há algo que muito me apraz é acompanhar a 
apuração dos quesitos, para definir as escolas vence-
doras.  O nervosismo, as vibrações, as rezas... No rio, 
a presidenta da  Unidos da Tijuca, escola de samba 
vencedora, durante toda a apuração não parou de re-
zar um só segundo, de olhos fechados. Nunca vi ta-
manho fervor. E, no final, a reza deu certo.  Se a moda 
pega, futuramente o local das apurações estará se tor-
nando um enorme terreiro. O mais engraçado mesmo 
é a divulgação, nota por nota, quesito por quesito, em 
que o locutor imposta a voz e vai levando o público ao 
delírio ou à decepção, a cada nova manifestação.  Não 
pude deixar de rir, lembrando-me da trova do carioca 
Edmar Japiassú Maia, premiada em Porto Alegre no 
ano de 2009:
 
Tropeça e cai na Avenida
a passista...que revés!
Por estar “desprevenida”
o júri deu nota....DEEEZ!
EdMaR JaPIaSSU MaIa
 
          Importa é que  vida continua, o efeito de toda 
a magia já vai se dissipando e precisamos voltar ao 
batente. 
          Mas que o samba-enredo vencedor, que exalta 
Luiz Gonzaga, o nosso rei do baião, ainda está na mi-
nha cabeça... ah, isso está! E os outros sambas tam-
bém. Eu estava brincando com vocês, é claro que eu 
assisti tudo.  Tchau!

Como se livrar da dor de cabeça?
Quem nunca sentiu aquela pontada dolorida no crânio, 
que às vezes reflete no pescoço ou no rosto? No Bra-
sil, cerca de 75 pessoas em cada 100 sofrem todos os 
dias com a dor de cabeça.
E muitos pioram a situação achando que uma passadi-
nha na farmácia resolve. Sem orientação, costumamos 
“pegar” indicação de parentes e amigos sobre medi-
camentos e tratamentos, muitos vezes ao menor sinal 
de dor, tudo isso para evitar uma crise e amenizar o 
incomodo.
É normal agirmos assim. Queremos nos livrar da dor o 
mais rápido possível. Por isso, será que tem solução a 
dor de cabeça? A boa notícia é que sim! Existem trata-
mentos específicos para grande parte dos mais de 200 
tipos de cefaléia (nome científico da dor de cabeça).
Os três mais comuns são a tensional episódica, carac-
terizada por um “peso” ou “aperto” na cabeça; em sal-
vas, quando a sensação é a de levar “facadas”; e a en-
xaqueca, em que a dor é aguda e de longa duração.
E como se tratar? O primeiro passo é procurar um 
médico e relatar o histórico das dores: quantas vezes 
aparecem no dia, quanto tempo dura as crises, qual a 
intensidade e o local. 
Toda dor de cabeça tem uma causa e só o médico 
pode diagnosticar com exatidão que tipo de tratamento 
se deve seguir.
Segundo, há dois tipos de tratamentos: o de crises, 
para quando a dor está presente, que é feito com me-
dicamentos analgésicos e anti-inflamatórios; e o profi-
lático, que tem ação preventiva. Este último pode durar 
de 2 a 5 anos e é utilizado em casos de dores mais 
fortes, como a da enxaqueca. 
Todo tratamento deve ser acompanhado por um médi-
co, de preferência um neurologista. Só ele poderá indi-
car remédios e decidir o momento em que o tratamento 
deverá ser interrompido.

Por isso, diga não a auto medicação!



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia  05/03/2012 às 14:00 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
278º IRENE DOMINGOS DA SILVA
RUA JAMBOLÃO, 92 – JARDIM ELOINA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-490

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia  05/03/2012 às 14:30 horas
AUXILIAR DE CLASSE
44º KAREN DO CARMO ESPINDOLA
RUA DOS MIOSOTIS, 61 – FLOR DO VALE
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 05/03/2012 às 15:00 horas
CHEFE DE SERVIÇO
1º LUCAS RAMIRO BUENO DE OLIVEIRA
RUA BENTO VIEIRA DE MOURA, 17 – CENTRO
TAUBATÉ – SP
CEP 12010-680

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Comprovante de 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  05/03/2012 às 15:30 horas
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
55º LUCAS COSTA DOS SANTOS
RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 64 – BOA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-260

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Histórico Escolar;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 06/03/2012 às 13:30 horas
489º TANIA REGINA FARIA
RUA MANOEL MORENO, 413 – SÃO DIMAS
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12513-170

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Histórico Escolar;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 06/03/2012 às 13:30 horas
490º SUZANA CESÁRIO GUERRA
RUA FRANCISCO ZAMITH, 46 – JARDIM CRISTINA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-130

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

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

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 06/03/2012 às 13:30 horas

492º FERNANDA CRISTINA DE PAULA RAMOS
AVENIDA COLOMBANO TEIXEIRA, 64 – CENTRO
APARECIDA – SP
CEP 12570-000

493º ROSAURA LUZ DA ROCHA
RUA ADRIANO GALVÃO DE CASTRO, 291 – VILA FREI GALVÃO
POTIM – SP
CEP 12525-000

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Histórico Escolar;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 06/03/2012 às 13:30 horas
494º DEISE VINUTO BUENO PEREIRA
RUA CAMBUCAEIRO, 260 – CASA 5 – BOICUCANGA
SÃO SEBASTIÃO – SP
CEP 11600-000

495º LEANDRA CANTELMO DA COSTA
AVENIDA PROF. WALTER THAUMATURGO, 1140 – JD. EULÁLIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12030-040

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Histórico Escolar;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 06/03/2012 às 13:30 horas
491º FABIANA ALMEIDA PEREIRA COSTA
AVENIDA DR. JOÃO RIBEIRO, 106 – BOA VISTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-110

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

        AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e  Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 121-2012
Em: 23/11/11
Processo nº: 32626/2011
Atividade: Drogaria
Razão Social: Distribuidora e Drogaria Sete Irmãos (DSI Drogaria Ltda)
CNPJ / CPF: 60184751002504            
Endereço: Avenida Doutor Jorge Tibiriçá - 03 - Centro
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Robson Rodrigues de Oliveira
CPF – 051078718-52
Auto de Infração nº: 1753
Defesa: Não apresentou
Auto de Imposição de Penalidade de Multa: 1668
Recurso: Não apresentou

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Vigilância Sanitária
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – Centro 

 Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel(0XX12) 3648-1912

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE APREENSÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e  Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 122-2012
Em: 05/12/11
Processo nº: 34040/2011
Atividade: Drogaria
Razão Social: José Ronaldo Villela Ferreira Drogaria ME
CNPJ / CPF: 07203653000117        
Endereço: Avenida Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - 1548 - Socorro
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: José Ronaldo Villela Ferreira
CPF – 091280588-95
Auto de Infração nº: 1768
Defesa: Indeferida
Auto de Imposição de Penalidade de Apreensão: 1372
Recurso: Indeferido

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Vigilância Sanitária
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – Centro 

 Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel(0XX12) 3648-1912

        AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e  Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 123-2012
Em: 05/12/11
Processo nº: 34040/2011
Atividade: Drogaria
Razão Social: José Ronaldo Villela Ferreira Drogaria ME
CNPJ / CPF: 07203653000117        
Endereço: Avenida Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - 1548 - Socorro
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: José Ronaldo Villela Ferreira
CPF – 091280588-95
Auto de Infração nº: 1768
Defesa: Indeferida
Auto de Imposição de Penalidade de Multa: 1674
Recurso: Não apresentou

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Vigilância Sanitária
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – Centro 

 Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel(0XX12) 3648-1912

Nota

No auto de infração 1727 razão social: Maurilio Marcelino Gon-
çalves, publicado no jornal Tribuna do Norte na data de 18/11/11, 
onde o número do processo se lê 322717/11, deve ler-se 
25597/2011.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital ficam convocados todos os Irmãos da Santa Casa de Miseri-
córdia de Pindamonhangaba, quites e em pleno gozo dos seus direitos estatutários, 
para parti-ciparem da Assembléia Geral Ordinária a ser realizada, de acordo com o 
Parágrafo Úni-co do artigo 22 dos Estatutos Sociais, no dia 12 de março de 2012, às 
19h30 em pri-meira convocação, no Auditório “Tobias Salgado” desta Entidade com 
sede à Rua Major José dos Santos Moreira, 466, centro, a fim de deliberarem sobre 
as seguintes matérias da Ordem do Dia.
– Conhecer, discutir e votar o Relatório Anual da Mesa Administrativa referente ao 
exercício de 2011;
– Conhecer, discutir e votar o Balanço Geral, a demonstração da Conta da Receita e 
Despesa com parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício de 2011.
Não havendo na hora acima indicada número legal de Irmãos para a instalação dos 
tra-balhos em primeira convocação, a Assembléia será realizada uma hora depois, 
no mes-mo dia e local, em segunda convocação, com qualquer número de Irmãos 
quites pre-sentes.                                                         
  Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2012.
                                                           

Eng. Luiz Carlos Loberto
Provedor

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

PROCESSO InTERnO: 14979 de 01/07/2009
CLaSSE: administrativo
autor: ELIOMaR JOSÉ dE aLMEIda
Cientificada: SIDNEIA DOS SANTOS RAMALHO
RG nº 33.858.839-5, demais dados ignorados, atualmente em lugar incerto e não 
sabido.

FINALIDADE: Cientificar SIDNEIA DOS SANTOS RAMALHO, acima Qualificada  
acerca  do  conteúdo  do  processo acima citado,  o qual   seu ex-cônjuge  e guardião  
de  seus  filhos,  o  Sr. Eliomar José de  Almeida  moveu junto  à  Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba  requerendo  a    escritura pública  de  imóvel  sito  à  Rua Ma-
ria da Gloria Carlota, nº 198, Jd. Azeredo, Pindamonhangaba-SP, CEP. 12441-580,  
imóvel  este  doado  pela  Prefeitura ao requerente,  o qual  é  habitado  por  este  e  
seus  filhos, desde 30/12/2007.
Cumprido o prazo  de  moradia  exigido pela  lei nº 3445/1988  nada  obsta  à ultima-
ção da  escritura  em  nome  do  autor  estando vossa senhoria ciente do presente  
processo  e  do  prazo  de  15  dias  a partir   desta   publicação  para quaisquer 
manifestações acerca do referido pleito.

Expediu-se o presente edital o qual será afixado em local próprio e publicado em   
três   oportunidades   distintas,   com   15  dias   de   intervalo   entre   as publicações. 
Carlos Daniel Zenha de Toledo – Advogado Municipal

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Habitação:
Rua Monteiro de Godoy, nº 445–Bosque da Princesa–Pindamonhangaba - SP

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 14/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a SR. Adriano Euler de Mene-
zes Frois, proprietário do imóvel situado a Rua. Cachoeira Paulista com a Av. Gastão 
Vidigal Neto, Cidade Nova, Quadra B-03, Lote 13, inscrito no município sob a sigla 
SE13.16.04.006.000 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 15/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SR. Adriano Euler de Mene-
zes Frois, proprietária do imóvel situado na Rua Cachoeira Paulista com Av. Gastão 
Vidigal Neto,Quadra B-03, Lote 13,  Cidade Nova, inscrito no município sob a sigla 
SE13.16.04.006.000 para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, 
no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, em atendimento e confor-
midade com o artigo 116º 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 16/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a SR. Adriano Euler de Mene-
zes Frois, proprietário do imóvel situado a Rua. Cachoeira Paulista com a Av. Gastão 
Vidigal Neto e com Rua Cruzeiro, Cidade Nova, Quadra B-02, Lote 18, inscrito no 
município sob a sigla SE13.16.03.001.000 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

Pindamonhangaba, sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012 17TRIBUNA DO NORTE

CONVOCAÇÃO - 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2012 CMDCA

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados 
a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da “Quarta Reunião Ordi-
nária” do ano em curso, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
 — Leitura de atas
 — Informes
 — Solicitações do Conselho Tutelar
 — Deliberação de projetos não destinados

Dia:        28/02/2012 (terça-feira)

Horário:    17h – primeira chamada – 17h15 – segunda chamada

Duração:   Até 2 horas.

Local:       CRAS – Centro de Referência em Assistência Social
  (em frente à Prefeitura Municipal)
  

Eliana Maria Galvão Wolff
Presidente do CMDCA

Pindamonhangaba, 23 de Fevereiro de 2012.

Resolução nº 02/2012 S.E.

A Subcomissão Eleitoral da 1ª Conferência Municipal de Transparência  e Contro-
le Social, no gozo de suas atribuições, especialmente as contidas na Resolução 
01/2012 do COMU e no Regimento Interno. 

Resolve:

PRORROGAR o prazo para inscrição na 1ª Conferência Municipal de Transparência 
e Controle Social será entre o dia 17 de Fevereiro de 2012 até as 17:00h do dia 27 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



Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 17/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SR. Adriano Euler de Mene-
zes Frois, proprietária do imóvel situado na Rua Cachoeira Paulista com Av. Gastão 
Vidigal Neto e com Rua Cruzeiro,Quadra B-02, Lote 18,  Cidade Nova, inscrito no 
município sob a sigla SE13.16.03.001.000 para que efetue a construção da calçada 
do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, em aten-
dimento e conformidade com o artigo 116º 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 18/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a SRª. Eliane de Assis Oli-
veira Lobo, proprietário do imóvel situado a Rua. Ponciano Pereira com a Rua Ja-
boticabeira, Jardim Eloina, Quadra I, Lote P-32, inscrito no município sob a sigla 
SE23.07.11.033.000 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 19/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SRª. Eliane de Assis Oli-
veira Lobo, proprietária do imóvel situado na Rua Ponciano Pereira com a Rua 
Jaboticabeira,Quadra I, Lote P-32,  Jardim Eloina, inscrito no município sob a sigla 
SE23.07.11.033.000 para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, 
no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, em atendimento e confor-
midade com o artigo 116º 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 20/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a SR. Sebastião Michel de Oli-
veira, proprietário do imóvel situado a Rua. Elvira de Moura Bastos, Bela Vista, Lote 
72, inscrito no município sob a sigla SE21.09.03.001.000 para que efetue a limpeza 
do referido imóvel, no prazo de 30 dias a contar da data desta publicação, em aten-
dimento 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

18 TRIBUNA DO NORTEPindamonhangaba, sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:      
DAVI BATISTA DA  SILVA,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão 
vendedor, estado civil solteiro, de 33 anos de idade, nascido  em  São 
Paulo, Estado de São Paulo, no dia 1 de  maio  de  1978,  residen-
te  e domiciliado Rua Ana Andrade Vilela  nº  196,  Andrade,  nesta  
cidade, filho de LEONARDO BATISTA DA SILVA e MARIA JOSÉ BA-
TISTA DA SILVA.    
VIVIANE BATISTA DE OLIVEIRA, de  nacionalidade  brasileira,  pro-
fissão do lar, estado civil solteira, de 29 anos de  idade,  nascida  em  
São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 17 de outubro de 1982, 
residente  e domiciliada Rua Ana Andrade Vilela  nº  196,  Andra-
de,  nesta  cidade, filha de VALDEMIR DE OLIVEIRA e MARICELIA 
ARECE BATISTA  DE  OLIVEIRA. 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,  17 de fevereiro de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:        
RÉGIS  DE  SOUZA  TAKEZAWA,  de  nacionalidade  brasileira,  
profissão  orçamentista, estado civil solteiro, de 25 anos de idade,  
nascido  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 14 
de dezembro  de  1986, residente e domiciliado na Rua  Capitão  
Antonio  Marcondes  Homem  de Mello, nº 76, Mombaça, nesta ci-
dade, filho  de  YOSHIHIRO  TAKEZAWA  e TERESA CRISTINA DE 
SOUZA TAKEZAWA.                                      
TUANNY LEITE MARIANO, de nacionalidade brasileira, profissão  
auxiliar administrativo, estado civil solteira, de 22 anos  de  idade,  
nascida  em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, no dia 4 de  
dezembro  de 1989, residente e domiciliada na Travessa Jordão, nº 
32,  Santa  Cruz, Rio de Janeiro RJ, filha de ELIZEU MARIANO  e  
NELAIR  LEITE  MARIANO. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, 
do Art. 1.525, do  Código  Civil. Se alguém souber de algum impedi-
mento, oponha-o na forma da Lei.        
Pindamonhangaba,  18 de fevereiro de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                   
CLAUDIO RIBEIRO DOS SANTOS   PINTO,   de   nacionalidade   
brasileira, profissão estoquista, estado civil solteiro,  de  30  anos  de  
idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 
13 de maio  de 1981, residente e domiciliado Rua Dr. Laerte Assump-
ção Junior nº  114, Jardim Cristina, nesta cidade, filho de CLAUDIO  
MARCIANO  DOS  SANTOS PINTO e NAIR MAIA RIBEIRO DOS 
SANTOS.                                   
ROZANA APARECIDA  SOARES   PEREIRA,   de   nacionalidade   
brasileira, profissão gerente,  estado  civil  solteira,  de  29  anos  de  
idade, nascida em Registro, Estado de São Paulo, no dia 26 de junho 
de  1982, residente e domiciliada Rua São José  nº  111,  Jardim  Ro-
sely,  nesta cidade, filha  de  JOÃO  LOPES  PEREIRA  e  IOLANDA  
APARECIDA  SOARES PEREIRA. 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,  18 de fevereiro de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA,  de  nacionalidade  brasileira,  
profissão marceneiro, estado civil solteiro, de 49 anos  de  idade,  
nascido  em São Paulo, Estado de São  Paulo,  no  dia  8  de  feve-
reiro  de  1963, residente e domiciliado Rua  Dona  Catarina  nª  134,  
Santana,  nesta cidade, filho de JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA e 
OLGA BELLO DE OLIVEIRA.  
ANA LUCIA LEMES, de nacionalidade brasileira, profissão assisten-
te  de serviços gerais,  estado  civil  divorciada,  de  47  anos  de  
idade, nascida em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 21 de abril  
de  1964, residente e domiciliada Rua  Dona  Catarina  nº  134,  San-
tana,  nesta cidade, filha de JONAS   SOARES   LEMES   e   MARIA   
CECILIA   LEMES. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e  5,  do  Art.  
1.525,  do  Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,  
oponha-o  na  forma  da Lei.            
Pindamonhangaba,  22 de fevereiro de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                   
LUÍS ANTONIO DE PAULA SANTOS, de nacionalidade  brasileira,  
profissão educador físico, estado civil solteiro, de 28 anos de  idade,  
nascido em Roseira, Estado de  São  Paulo,  no  dia  1  de  janeiro  
de  1984, residente e domiciliado Rua Presidente Kennedy nº 271, 
Vila Prado,  em Roseira SP, filho de JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS 
e DANILA MARIA  DE  PAULA SANTOS.
FABÍOLA CAMPOS DE OLIVEIRA,  de  nacionalidade  brasileira,  
profissão professora de Educação Física, estado civil solteira, de  23  
anos  de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Pau-
lo, no dia  13  de setembro de 1988, residente  e  domiciliada  no  
Instituto  Agronômico casa nº 15, Ponto  Alta,  nesta  cidade,  filha  de  
JOSÉ  ROGERIO  DE OLIVEIRA e  MARIA  DE  FATIMA  CAMPOS  
DE  OLIVEIRA.  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,  22 de fevereiro de 2012.                
                                                                          

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO N.º 13 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2012. 
Divulga o total dos recursos recebidos pelo FUMCAD em 2011 e respectivas des-
tinações.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso 
das atribuições estabelecidas na Lei Municipal nº. 2.626/91, 
considerando o disposto no inciso V do art. 260-I da Lei nº. 8.069/90,
Resolve: 
 Art. 1º Este Conselho vem divulgar à sociedade o total das doações recebidas pelo 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMCAD no exercício 
de 2011 e respectivas destinações.
Art. 2º As doações recebidas pelo FUMCAD em 2011 totalizaram R$ 925.465,40 
(novecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta 
centavos).
Art. 3º As destinações aos projetos aprovados por este Conselho são as seguintes:

AO MEU ALCANCE – HORTA SUSPENSA   R$   24.757,00
PREVENÇÃO AO USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS PARA CRIANÇAS E ADOLES-
CENTES     R$          47,50
CAMERATA, ORQUESTRA E CORAL JOVEM DE PINDAMONHANGABA R$   42.809,90
PROJETO ESPAÇO DA CRIANÇA ANÁLIA FRANCO   R$ 211.740,30
APRENDIZ NA EMPRESA    R$ 124.264,75
CUBO AMBIENTAL     R$   59.850,00
PRIMEIROS PASSOS     R$   36.575,00
PROJETO TO DENTRO    R$   20.216,00
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – Lar da Criança Irmã Júlia  R$   33.849,99
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL – Lar da Criança Nova Esperança  R$   17.595,24
PROJETO CRESCER ITINERANTE DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO R$   30.048,50
PROJETO GURI DE ENSINO MUSICAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO R$ 205.200,00
PROJETO HORTALIMENTO    R$   22.800,00

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o 
Balanço Patrimonial publicado em 17/02/2012.
Pindamonhangaba, 14 de fevereiro de 2012.

Eliana Maria Galvão Wolff
Presidente do CMDCA

COLÔNIA DE PESCADORES PROFISSIONAIS z – 11
“Dr. EMÍLIO VAROLLI”

CNPJ/MF: 48.964.879/0001-73
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho Administrativo da Colônia de Pescadores Profissionais 
Z-11 “Dr. Emílio Varroli”, José Londaldo Moreira, no uso de suas atribuições, vem 
pelo presente convocar os associados em dia com suas obrigações sociais, para AS-
SEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA O TERMO DE AJUSTE DE CON-
DUTA, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE MARÇO DE 2012, às 14 horas (domingo), 
na sede desta entidade, situada a Rua Dr. Monteiro de Godoy, nº 261, Centro, nesta 
cidade, em Pindamonhangaba, SP.

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA Nº 7/2012

COLÔNIA DE PESCADORES PROFISSIONAIS EMILIO VAROLLI Z-11, doravante 
denominado de COMPROMISSÉRIO, CNPJ N. 48964.787/0001-73, Rua Dr. Mon-
teiro de Godoy, nº 261, Centro, Pindamonhangaba-SP, CEP: 12.401-390, por inter-
médio de seu representante legal ao final assinado, Sr. JOSÉ LONDALDO MOREI-
RA, RG: 4.645.196-1, CPF: 140.245.278-00, Presidente da Colônia , tendo em vista 
as irregularidades constatadas nos autos do ICnº 000064.2010.15.002/02, firma o 
presente TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA, nos termos do Art. 5º, § 6º, da Lei 
7.347/85, perante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS (SP), pela Exma. Sra. Procuradora do Trabalho Dra. CELESTE MARIA 
RAMOS MARQUES MEDEIROS, nos termos a seguir exposto:

I – DO OBJETO:
O PRESENTE termo de ajuste de conduta POSSUI COMO ESCOPO FORMALI-
ZAR A INTENÇÃO DO COMPROMISSÁRIO de adequar a sua conduta aos ditames 
legais, razão pela qual o COMPROMISSÁRIO se compromete, neste ato, volunta-
riamente, a cumprir as obrigações elencadas no inciso II abaixo, nas condições de 
prazo, modo e lugar estabelecidas.

II – DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS:
A pessoa jurídica signatária compromete-se a cumprir as seguintes obrigações:
II.1. PUBLICAR Edital de convocação das Assembléias a serem realizadas, com 
antecedência mínima de 30 dias (conforme estatuto da Colônia), informando a data 
da realização e os assuntos que nela serão discutidos e votados.

§1º O Edital deverá ser fixado na sede da colônia, nos locais de concentração dos 
associados e outros meios de comunicação (artigo 17, §1º do Estatuto), sendo que 
deverá também ser fixado nas bancas de pesca dos mercados municipais de todas 
as 36 (trinta e seis) cidades e litoral norte que tenha pescadores representados pela 
Colônia, com vista a assegurar a ciência de todos os interessados;

II.2. RELIZAR, no prazo de 90 dias, Assembléia para a prestação de esclarecimentos 
aos pescadores sobre as seguintes questões:
Valor da anuidade (que atualmente é de R$ 120,00), cujo pagamento é obrigatório 
pelos associados; bem como valor da contribuição facultativa (que atualmente é de 
R$ 100,00), explicando de forma clara aos pescadores que o pagamento desta última 
não é obrigatório.
Organização da Colônia e convocação de interessados a participar desta organiza-
ção, de modo que não fique centralizada nas mãos do Presidente, inclusive como 
forma de facilitar o acesso dos pescadores às informações de seu interesse.
Esclarecer a situação quanto ao exercício da atividade de pesca profissional por 
trabalhadores aposentados de acordo com a nova Portaria do Ministério de Aquicul-
tura e Pesca, que determina a impossibilidade do exercício da pesca profissional por 
trabalhadores que possuam outra renda.
Esclarecer aos pescadores que deverão entregar as carteirinhas ao presidente da 
colônia para a renovação com 60 (sessenta) dias de antecedência ao vencimento, 
conforme orientação do Ministério da Pesca e aqüicultura.

II.3. ENTREGAR aos pescadores no momento do pagamento da anuidade e, quando 
for o caso, da contribuição facultativa, os respectivos recibos de pagamento.

II.4. DISAPONIBILIZAR aos pescadores, sempre que solicitado, cópias das atas das 
Assembléias realizadas, do Estatuto da Colônia ou de outros documentos de interes-
se dos pescadores que estejam em posse da Colônia.

II.5. DIVULGAR o inteiro teor deste Termo de Ajuste de Conduta entre os associa-
dos, juntamente com o edital de convocação da assembléia que será realizada nos 
termos do item II.2 deste TAC.

III – DAS PENADLIDADES:
O descumprimento do presente Termo de Ajuste de Conduta resultará na aplicação 
das seguintes multas:
R$ 2.000,00 (dois mil reais), por cada vez que ficar constatado o descumprimento da 
obrigação assumida no item II.1, renovável a cada novo descumprimento;

R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso, para o caso de descumprimento da obri-
gação assumida na item II.2.

R$ 500,00 (quinhentos reais), por cada vez que ficar constatado o descumprimento 
das obrigações assumidas nos itens II.3, II.4 e II.5, renovável a cada novo descum-
primento.

O valor das multas será atualizado anualmente pelo INPC (índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência deste índice, a atualização montaria será efetuada 
com base no índice de correção das dívidas trabalhistas.

O signatário fica constituído em mora a partir da data da constatação do descum-
primento do Termo de Compromisso pela fiscalização da Gerência Regional do Tra-
balho ou diretamente pela Procuradoria da Trabalho no Município de São José dos 
Campos.
As multas pactuadas não são substitutivas das obrigações de fazer e não-fazer ajus-
tadas, que são autônomas e remanescem mesmo após o pagamento das sanções 
pecuniárias.

O valor apurado em decorrência da aplicação das multas acima fixadas será re-
vertido ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador – Lei nº 7.998/90) ou terá outra 
destinação social a critério do MPT.

IV – DA VIGÊNCIA:

O presente TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA vigarará por prazo indeterminado a 
partir da data de sua assinatura.

V – DA FISCALIZAÇÃO:

O cumprimento do presente ajuste é passível de fiscalização, a qualquer tempo pelo 
Ministério Público do Trabalho ou pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O COMPROMISSÁRIO comprovará nos autos do procedimento investigatório o cum-
primento das obrigações estipuladas, sempre que notificado a fazê-lo pelo Ministério 
Público do Trabalho.

VI – DA EFICÁCIA:

O presente TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA possui eficácia de título executivo 
extrajudicial, consoante o disposto no § 6º do Art. 5º da Lei 7.347/85, ensejando sua 
execução perante a Justiça do Trabalho, nos termos do Art. 876 da CLT.

O descumprimento do presente termo implicará a cominação das penalidades esti-
puladas no inciso III independentemente de outras multas eventualmente cobradas 
por outros órgãos.

VII – DISPOSIÇÕES FINAIS:

As cláusulas objeto do presente ajuste permanecerão inalteradas mesmo em caso 
de mudança da diretoria ou Presidência da Colônia, ficando o(s) eventual (is) respon-
sável (eis) pelo pagamento da multa no caso de inadimplemento.

O presente instrumento é firmado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, sendo 
referendado pelo Procurador do Trabalho ao final assinado.

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

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 06/03/2012 às 13:30 horas

488º ANA LUCIA MOTA DI GIOVANI
AMANCIO DE CASTRO COELHO, 165 – SÃO DIMAS
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12513-190

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



SERVIÇOS
Aula de matemática. 
Tel 3643-1250 ou 
9124-5064
Aulas de português e 
redação, para refor-
ço escolar e concur-
so. Tel 9149-8184
Fazemos instalação 
hidráulica quente. Tel 
8213-3965
Fazemos Limpeza em 
caixas d’água. Tel 8213-
3965
Higienização: limpe-
za em prédios e re-
sidências. Tel 3641-
2964, 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 represen-
tante comercial, c/ ex-
periência em vendas, 
condução própria. Inte-
ressado enviar C . Vitae 
llindaflor1@gmail.com
Precisa-se de vende-
dor externo, venda  
de impressos gráfi-
cos. Tel 3642-7392
Presto serviço de 
passar roupa ou to-
mar conta de idoso. 
Tel 9156-2427
Procuro emprego de  
babá ou acompa-
nhante de idosos , sou 
auxiliar de enferma-
gem. Tel 3642-4777
Procuro emprego de 
acompanhante de 
idosos. Tel 3648-4836
Procuro serviços  co- 
mo motorista para 
viagens e excursões, 
categoria “AD”.  Tel  
8179-3539
Procuro trabalho de 
acompanhante de 
idosos, passo rou-
pas. Tel 9156-2427
Procura-se serviços 
como  diarista; limpe-
za, passadeira, acom-
panhante de idosos,  
boas referências Tel 
9195-8696

DIVERSOS
Aluga-se projetor (Da-
ta-Show) e telão e pro-
dução de clipe de fotos. 
Tel 3522-5171
Aluga-se, Brinque-
dos p/ festas e even-
tos.Tel 3648-1004 
ou 9140-2592Ba-
nheira de hidromas-
sagem, usada, R$ 
600. Tel 3648-8395 
ou 9790-7954
Aparador com espe-
lho de ferro, R$ 150; 
conjunto de 4 pane-
las inox com tampa 
de vidro, seminovos 
R$ 50. Tel 3642-3740
Berço e um carrinho 
de bebê, em ótimo 
estado de conserva-
ção, R$ 350,00. Tel 
3522-4589
Bicicleta infantil fe-
minina, aro 20, ver-
melha, R$ 80. Tel 
3527-9601
Balcão expositor, ar-
quivo de aço, geladei-
ras, freezer, maq. lavar 

louças, maq. de costu-
ra, televisor, ventilado-
res, aparelho de DVD. 
Tel 8213-3965
Caiaque de fibra, remo 
de alumínio, colete 
salva vidas. Tel 3643-
1250 ou 9124-5064
Carrinho de churras-
quinho, grande , inox, 
lona. Tel 3522-2279
Carrinho berço Love, 
azul e cinza, seminovo, 
R$ 150. Tel 9757-6730 
/ 8153-9120 / 9700-
1919 / 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 comple-
to, scaner, impresso-
ra, rack e cadeira. Tel 
9775-6060 ou 9216-
6688
Computador, Pro-
cessador AMD Phe-
nom X4, placa mãe 
Asus, 2 Gb memó-
ria, HD 500 Gb. Tel 
9104-4537
Computador com im-
pressora Multifuncio-
nal, em bom estado 
de conservação Tel 
8137-7896 / 9229-
7965 ou 3522-1028
Geladeira  consul,  R$ 
200. Tel 3522-4589
Guarda-roupa  mog-
no,  solteiro ; rack, R$ 
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas,  R$ 
300. Tel 8814-6514
Jaqueta de Couro, 
preto, feminino,  ta-
manho M, R$ 50. Tel 
3642-3740 / 9736-
7019
Jogo de sofá 2 e 3 lu-
gares, seminovo, R$ 
250. Tel 3523-3521 
ou 9114-3560
Mesa dobraveis, bran-
cas, para bar (40 jo-
gos). Tel 9605-5596 
/ 9175-3599 / 8146-
4922
Mesa de som Oneal, 
com 8 canais, semino-
va; video cassete Hi-Fi 
MTS Stereo 4 cabeça 
Sharp. Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil. 
Tel 9115-8884
Playstation 2 Sony, 
novo, 2 controles, car-
tão memória e na ga-
rantia. 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 9107-
3057
Policorte 220v; motor 
de gol 1.600; conjun-
to de oxiacetileno  c/
carrinho. Tel 3643-
4173 ou 8119-4264
Roçadeira, gasolina, 
1HP, pouco tempo de 
uso, R$ 500. Aceito 
troca por um mais po-
tente. Tel 3648-8395 
ou 9790-7954
Teclado Mod PSR 510 
Yamaha, efeito Eco-
hotronic Staner. Tel 
3642-2427

Classificados
CONFIRA  AS VAGAS DO 

PAT- POSTO DE ATENDIMENTO 
AO TRABALHADOR 

Pindamonhangaba - Moreira César

Ajustador mecanico
Aplicador de adesivos
Aux. de escrita Fiscal
Auxiliar de Dep. Pes-
soal e fiscal
Balconista de far-
mácia
Cabeleireiro escovista
Coordenador peda-
gógico
Corretor de imóveis
Costureira com má-
quina própria: over-
loque e galoneira
Cozinheiro industrial
Dedetizador
Estagiário de publi-
cidade ou jornalismo

Farmacêutico
Instalador de alarme
Instrutor de infor-
mática
Manicure
Mec. refrigeração
Nutricionista
Operador de tele-
marketing
Professor de hi-
droginástica
Professor de hi-
droterapia
Representante comer-
cial c/ veículo próprio
Tosador
Vendedor externo 
(pub., cx 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 Mo-
reira 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.

TV Phillips, nova, R$ 
380; ventilador Arno, 
novo, R$ 80; sofa 3 e 
2 lugares, seminovo, 
R$250. Tel 9114-3566 
ou 3522-3521
Tv Philips, 21 polega-
das, tela plana, semi-
nova. Tel 9110-1180
Ventilador Arno, novo, 
220v, R$ 80. Tel 3523-
3521 ou 94114-3560 
Várias embalagens 
para  cerveja; rádio 
AM, FM, toca cd para 
carro;  rodas monta-
das, pneus 175x70 
x13; macaco hidráu-
lico; geladeira;  es-
tufa para salgados. 
Tel  9708-5107

COMPRAM-SE 
Vasilhames embala-
gens, morsa, moe-
dor de cana, corta-
dor de frios, fazemos 
instalações hidráuli-
ca. 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 3642-
5192 ou 9170-6142
Corsa Sedan 2008,  
Classic  Life , R$ 1.000 
abaixo da tabela, úni-
co dono. Tel: 3648-
8238
Eco Sport XLS 2006, 
completa, único dono, 
R$1.000 abaixo da ta-
bela. Tel 3648-8238 
ou 9163-1205
Fiesta 97, vermelho, Tel 
8202-0035
Fiorino, 2001, pneus 
novos. Tel 8207-6468 
ou 9627-0567
Fusca 79, 1300, R$ 
3.000.  Tel 3643-4173 
ou 8119-4264
Fusca 79, vermelho, 
R$ 4.700. aceito tro-
ca por maior valor. Tel 
3648-8395 / 9790-
7954
Gol, 96, trava elé-
trica, alerme e som. 
Tel 3642-1165
Gol CL 1.6, 92, pra-
ta. Tel 3642-4094
Honda Fit 2005 auto-
mático, completo. Tel 
9106-9234
Kombi, ano 2.010,  
Tel. 9746-4352
Monza SL/E comple-
to, 91, vinho, c/ kit 
gás. Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, bran-
co, único dono,  R$ 
18.000. Tel 3648-
3000 / 9191-6767
Peugeot 307, Feline 
2003, abaixo da ta-
bela. Tel 9781-0235
Perua Kombi, 97, 
bege. Tel 9768-5533
Pichup Mazda, die-
sel , 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. tra-
va elét., fim, cd-mp3, 
calefação, abaixo da 
tabela ou troco por ve-
ículo chevrolet (maior 
valor). Tel 977-11544
Renault Sandero  Ex-
pression, 1.0, 16v, 
Hiflex, 2009/2010, 
prata, 19.000Km, ta-
bela. 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 ele-
tricos, 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, pre-
ta, 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 3642-
3027
Avenida  Abel C. Gui-
marães, apart. 2 
dorm, sala 2 ambien-
tes, 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 Pa-
loma, 67. Tel 8112-
4379 ou 3642-4379
Bosque, 2 casas inde-
pendentes, R$ 130.000,  
Tel (13) 9115-8107
Campo Alegre, 2 dorm., 
e dem. dep., garagem  
coberta ou troco por 
terreno, aceito financia-
mento. Tel 3643-1770 
ou 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm, 
1 suite, edícula, R$ 
250.000. Tel 8839-
7465 / 8803-4573
Campo  Belo, apar-
tamentos, novo, 2 
dorm, sendo 1 sui-
te, dem dep, gar, R$ 
170 mil. Tel 3642-
3740 ou 9736-7019
Crispim, 240 m², 2 
quartos,dem dep, 
gar, lav e 1 quarto e 
banh nos fundos.Tel 
3642-2470
Jardim Aurora, so-
brado 3 dorm., sala 2 
amb,dem. dep., pav. 
sup.:suíte e mezani-
no, escada em grani-
to.Tel 3642-1124 ou 
9772-5171
Jardim Aurora, apar-
tamento, 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 3643-
1770 ou 9123-4503
Jardim  Rezende,  so-
brado, 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 3643-
4242 ou 9782-2122
Parque das Palmei-
ras, 3 dorm, sendo 1 
suite, dem dep, jar-
dim de inverno, coz 
americana, gar  2 
carros, quintal e cer-
ca elétrica, A/T 200 
m² -  A/C 100m². Tel 
9107-4318
Parque das  Palmeiras, 
inacabada, R$ 75.000. 
Tel 3642-3027
Pq. São Domingos, so-
brado, 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 Be-
nedito, (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, condo-
mínio 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 saca-
das, varanda, quntal, 
canil, garagem co-
berta 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. Acei-
ta imovel como parte 
do pagnto. Tel 8146-
4313 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 9768-
5533
Vila São Benedito, 2 
casas construídas no 
mesmo terreno, toda 
de laje piso frio, área 
de serviço e garagem, 
bem localizadas, to-
talmente independen-
tes, inclusive água e 
luz.  Cel. 9154-0918
Village do sol, nova, 
sl estar, sl jantar, cozi-
nha, lavabo, 2 quartos 
+ 1 suite, amplo quin-
tal, espaço gour-met e 
gar 2 carros. condomi-
nio fechado, total se-
gurança, 140m²,  es-
quina,  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 Maran-
duba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada, 
casa nova, mobiliada, 
a 100 metros da praia, 
reservas com antece-
dência.Tel. 3642-3740 

ou 9736-7019
COMERCIAL

Galpão, Moreira Cé-
sar, 240m², ideal para 
supermercado, igre-
ja ou loja. Tel 9746-
6193/ 7813-5344 ID: 
96*2898
Mercadinho, Centro, 
mobiliada , para tem-
porada, final de sema-
na ou diária. Tel 3642-
7050 ou 9610-9380
Padaria e confeita-
ria, ótima localiza-
ção, com moradia. 
Tel 9141-1700 
Prédio com 3 pontos 
comerciais, centro, 
vendo. Tel  7813-
5344 ID: 96*2898 
Ponto comercial, 
Av. dos Lírios, 86 - 
Vale das Acácias. Tel 
9763-4314
Ponto Passa-se, cen-
-tro  de Pinda, alu-
guel R$ 700,00. Tel  
3642-4522
Salas comerciais per- 
to do Bosque.  Tel 
9765-9995

R$ 70.000. Tel 3522-
4684 
Laerte Assumpção, 
265m²,  R$ 35.000 
(à vista). Tel 3637-
2974
Mandu, 22.000m². 
Tel 3642-3027
Mombaça, meio lote, 
infraestrutura comple-
ta, parcialmente mu-
rado. Tel 3642-5639
Parque das Palmei-
ras, 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/ 7813-
5344 ID: 96*2898
Res. Mantiqueira, 2 
terrenos  murados 

(c/ 11x24mt cada),   
aceito troca em imó-
vel. Tel 8173-9989
Residencial  Lessa 
c/ 700m². Tel 3642-
3027
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 chá-
cara de 1.000 m²,  
alto e plano.  Tel 
9612-9746
Shangri-lá ,  2 ter-
renos de 500m², a 
5 minutos do via-
duto das Campina.  
Tel  8165-5500
Vila Suiça, 250m², 
murado, R$ 70.000. 
Tel 9798-0178 /  
9799-4973
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Salão de cabeleireiro, 
no centro, mobiliado, 
pronto para uso ime-
diato. Tel 9103-9032 

CHÁCARA  
VENDEM-SE

Bonsucesso,  3.200m², 
água, luz, asfalto,  R$ 
110.000,  Tel 9114-
0847
Piracuama,  2500m², 
com casa, piscina e 
e demais benfeitoria, 
R$ 220 mil. Aceita-
-se troca com imóvel 
de menos valor. Tel 
3642-3027  
Goiabal, 11 alqueires, 
escritura, pomar,  R$ 
140.000,  Tel 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 ar-
tesiano, R$ 95 mil, 
aceita-se carro até R$ 
25 mil.Tel 3643-4242
Lagoinha, 11 alquei-
res, c/ 3 casas R$ 
250.000 ou troco c/ 
casa no centro. Tel 
9719-9362
Lagoinha, sítio c/ ca-
sas, 7 alqueires, 7 km 
da cidade R$190.000 
Tel 3645-5896
Mandu, estrada do 
Trabiju, fins de se-
manas, aniver e ca-
samento,  galpão p/  
jogos, quiósque c/ 
churr, banh, pisci-
nas. Tel 9620-8641.
Mandu, para even-
tos, com piscina, 
churrasqueira, cozi-
nha, fogão a lenha. 
Tel 8137-7006 
Moreira César, com  
1000m², pomar, casa 
grande, R$ 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 3637-
2974 ou 7811-7015
Carangola, 250m². 
Tel 9115-9942
Centro, 450m², pron-
to para construir. Tel 
3643-4242
IpêII, com escritura. 
Tel 3637-1494 ou 
9173-0682
Jard. Bela Vista, 300m², 
próximo à Fac. Anhan-
guera.  Tel 3642-3027
Jardim Mariana, 
125m². Tel 3642-7161
Jardim Mariana, 250m², 
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Esportes

Crianças e adolescentes 
de Pindamonhangaba contam 
com quase 3 mil vagas de 
esportes na cidade. As vagas 
são oferecidas pela Prefei-
tura, por meio da Secretaria 
de Esportes, para crianças e 
adolescentes de 6 a 17 anos, 
que podem escolher entre 16 
modalidades esportivas.

Pindamonhangaba conta 
com dois centros esportivos 
e cinco ginásios esportivos, 
onde são distribuídas as 
2.987 vagas das escolinhas 
de esportes.

O ginásio Manoel César 
Ribeiro, “Quadra Cober-
ta”, não está recebendo 
alunos, pois está em refor-

ma, mas em breve o local 
será utilizado.

As inscrições são reali-
zadas nos centros e ginásios 
esportivos, o interessado em 
uma das vagas precisa com-
parecer aos locais com duas 
fotos 3x4 e cópia de um do-
cumento.

 As modalidades ofere-
cidas são: atletismo, bas-
quete, biribol, ciclismo, 
capoeira, futsal, futebol, 
ginástica rítmica e artísti-
ca, handebol, judô, caratê, 
tênis de mesa, tae-kwon-do, 
voleibol e vôlei de areia.

Para mais informações é 
só entrar em contato pelo te-
lefone 3648-2248.

 O time de malha de Pin-
damonhangaba classificou-se 
para as semifinais da Taça 
São Paulo, ao derrotar a 
equipe ‘Cascalho’, da capital 
paulista. A equipe pindense 
participa deste evento pela 
primeira vez, e precisou de 
três jogos contra o adversário  
para decidir quem iria para as 
semifinais da competição. 

Com a derrota na primeira 
partida, só restava para Pinda 
vencer o segundo jogo e levar 
a decisão para a terceira par-
tida, de apenas cinco lances. 
Com os atletas Lucas Ouver-
ney, Carlos Barros, Odair e 
Sérgio, a base da Seleção de 
Pinda, a cidade conseguiu a 
vitória e levou o jogo para a 
melhor de três.

Pinda voltou com os mes-
mos atletas, que venceram a 
segunda partida, para a deci-
são e nem precisou dos cinco 
lances. Nos três primeiros o 
jogo praticamente havia aca-
bado, pois o placar já marca-
va 56 x 6. Em uma tarde ins-
pirada, os atletas da cidade 
fizeram uma partida perfeita, 
garantindo assim, uma vaga 
na semifinal da competição.

“Ainda estamos encon-

trando o time. É apenas a 
primeira competição do ano, 
mas estou muito satisfeito 
com o desempenho, que vem 
crescendo a cada jogo. Agora 
vamos enfrentar um adversá-
rio de altíssimo nível, Santos, 
mas tenho certeza que vamos 
fazer um bom jogo e será 
uma ótima oportunidade para 
concretizarmos o trabalho de 
preparação da equipe”, ana-
lisou o atleta e presidente da 
Liga Pindamonhangabense 
de Malha, Lucas Ouverney.

O jogo contra Santos, 
valendo uma vaga na final, 
acontece dia 3 de março na 
Mooca, em São Paulo.

 
 PrinciPais 

comPetições de 2012

O time de malha de Pin-
damonhangaba tem mais de-
safios para 2012. Ainda em 
março, a equipe participa do 
Torneio Municipal, que reu-
nirá os principais times de 
malha da cidade. Pinda ain-
da participa do Campeonato 
Paulista Série 1, Campeonato 
Paulista de Seleções, Jogos 
Regionais, Jogos Abertos e 
Festival Regional de Malha.

Final da Copa Distrito de 
Futsal acontece neste 
final de semana

Escolinhas de esportes de 
Pinda oferecem 3 mil vagas

Centros e Ginásios 
Esportivos

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

Pinda encara 
Santos na semifinal 
da Taça São 
Paulo de Malha

No próximo domingo 
(26), a tabela marca a quinta e 
última rodada da primeira fase 
da Copa Regional de Futebol 
Amador, que vem sendo rea-
lizada em Pindamonhangaba.

Nos confrontos serão co-
nhecidos os quatro primeiros 
de cada grupo, que garantirão 
vagas à próxima fase, onde 
os times jogam em sistema 
de mata - mata. Vale destacar 
que algumas equipes já ga-
rantiram vagas, tendo em vis-
ta a boa campanha realizada 
no campeonato.

Pela categoria de Vetera-
nos - Cinquentão, no grupo 
A, Fluminense (10 pontos), 
Atlético de Tremembé (9) e 
Juventus de Taubaté (7) têm 
praticamente vagas garanti-
das. Resta à quarta vaga, dis-
putada por Maricá (5), Afizp 
(3) e América (2).

No grupo B, já estão clas-
sificados os times do Vila São 

Geraldo (12 pontos) e  Ramos 
(7), enquanto que Figueiren-
se (6), Amigos de Guará  e 
Independente (4 cada um) e 
Areião (3) brigam por outras 
duas vagas.

No Amador, a situação 
não é tão diferente, já que al-
guns times já estão com vagas 
garantidas. No grupo A, estão 
confirmados o Força Jovem 
(11 pontos), Vila São José 
(10) e Araretama. Brigam 
pela quarta vaga Parque São 
Luiz e Grêmio Tipês, ambos 
com três pontos. O Santa Lu-
zia, sem pontuar, só cumpre 
tabela na última rodada.

Pelo grupo B, o Floresta 
de Tremembé (11 pontos), 
Bandeirante (9) e Vila São 
Geraldo (7) já estão garan-
tidos na próxima fase, en-
quanto que Bela Vista (5), e 
Independente (3), jogam por 
vitória esperando pela quarta 
vaga.

Copa Regional tem jogos decisivos no domingo

Próximos jogos (26 de fevereiro) 
veteranos - Cinquentão

Grupo A - Maricá x Atlético Tremembé; 
Afizp x Fluminense; América x Juventus.
Grupo B - Vila São Geraldo x Independente; 
Areião x Ramos; Figueirense x Amigos de Guará.

amador
Grupo A - Vila São José x Força Jovem; 
Araretama x Parque São Luiz; 
Santa Luzia x Grêmio Tipês.
Grupo B - Floresta x Bela Vista; 
Independente x Bandeirante; 
Atlético Rosário x Vila São Geraldo.

Pindamonhangaba está pro-
movendo a 13ª Copa Distrito 
de Futebol de Salão. O cam-
peonato começou no dia 16 
de janeiro e já está acabando. 
Sua etapa final acontece no 
sábado (25), a partir das 19 
horas, no Centro Esportivo 
José Ely Miranda “Zito”, em 
Moreira César.

Um dos objetivos do cam-
peonato é escolher uma se-
leção para disputar a Copa 
Vanguarda. “As equipes es-
tão preparadas, e temos bons 
meninos. Vamos conseguir 
encarar mais essa etapa do 
campeonato e selecionar 
um time para participar da 

competição”, explica o coor-
denador da Copa Distrito de 
Futebol de Salão, José Leo-
nil, “Leão”.

O campeonato começa às 
19 horas com a liga infantil, 
às 20 horas tem início a par-
tida dos veteranos, e às 21 
horas é a vez dos adultos en-
trarem em quadra.

A competição é aberta ao 
público e a entrada é um qui-
lo de alimento.

Na quinta-feira (23), 
aconteceu a semifinal e até 
o fechamento desta edi-
ção não haviam sido de-
finidos os finalistas da 
competição.

São várias as modalidades oferecidas e as inscrições podem ser feitas nos centros esportivos da cidade

A Copa Regional de Futebol, na 
modalidade Cinquentão, também  
já tem equipes classificadas


