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Hoje tem Pinda “ao vivo” no

A equipe de voleibol 
masculino Funvic/Midia Fo-
-ne de Pindamonhanga-
ba é líder da chave A da 
Super Liga B, competição 
realizada pela Confedera-
ção Brasileira de Voleibol. 

Esta última etapa da fase 
de classificação está sendo 
transmitida, ao vivo, pelo 
canal SporTV. Nesta sexta-
feira (2) a partida será às 12 
horas e no sábado (3) às 9 
horas.

Equipe de Pinda já está classificada para as semifinais

Bairro do Andrade ganha nova 
galeria de águas pluviais

O bairro Andrade está ganhando uma nova galeria de águas pluviais. Este trabalho serve para evitar en-
chentes. Atualmente, apenas uma galeria suportava a água das chuvas, com a nova galeria, a vazão de água 
aumenta, eliminando problemas como retorno da água para as ruas do bairro.

Calçada no ‘Castolira’ 
atende solicitação 
de moradores

Em breve, os moradores 
do bairro Castolira poderão 
utilizar a calçada que está 
sendo feita nas proximida-
des do túnel. Para fazer a 

concretagem há possibili-
dades de interdição parcial 
da via, para que os profis-
sionais possam trabalhar.

Obra em andamento é reivindicação dos moradores da região

Máquina trabalha na construção de mais uma galeria. Prefeitura leva essa benfeitoria para vários bairros  

Profissionais de várias áreas participam 
de workshop da RM Vale do Paraíba

Evento realizado em Pinda contou com a participação de oito prefeitos, dois deputados, secretário de Assuntos 
Metropolitanos, vereadores, lideranças e profissionais das mais diversas áreas de atuação. Na ocasião, foram feitas 
várias propostas para serem implantadas na Região Metropolitana do Vale do Paraíba.

Vereador Dr. Marcos Aurélio 
solicita urgência para 

renovação do Convênio 
Pró-Santa Casa 2

Pinda promove 
Feira de Livros usados 

no fim de semana

O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) solici-
tou ao Governo do Estado, durante sessão ordinária, 
a renovação do Convênio Pró-Santa Casa 2, com a 
Santa Casa e a Prefeitura de Pindamonhangaba. O 
programa é realizado no município desde 2011, e já 
realizou mais de 500 cirurgias eletivas. 

Evento sobre transparência e 
controle social atrai grande público

Pindamonhangaba re-
alizou na terça-feira (28) a 
1ª Consocial. O evento teve 
ótima participação de pú-

blico. Foram apresentadas 
vinte propostas para serem 
levadas à fase estadual da 
conferência.

Grupo temático discute propostas para a fase estadual

A biblioteca do Bosque 
convida a população para 
participar da 5ª Feira de 
Livros. O evento será re-
alizado no sábado (3) e 
domingo (4), das 8 às 17 
horas, a entrada é gra-
tuita. Serão vendidos li-
vros didáticos, literatura, 
romances e DVDs. Será 
possível adquirir obras a 
partir de R$ 2. 

Foram convidados al-
guns expositores para 
oferecer seus arquivos 
aos leitores da cidade e 

região. O objetivo da feira 
é fazer com que as pes-
soas comprem os livros 
e tenham maior contato 
com leitura, ampliando os 
conhecimentos. 

Desde a primeira vez 
que foi realizada, a Fei-
ra do Livro, uma ação 
educacional e social, tem 
sido um grande sucesso. 
Para obter mais infor-
mações, os interessados 
podem entrar em conta-
to pelos telefones: (12) 
3645-1701 e 3643-2399.
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DATAS COMEMORATIVAS - MARÇO
Dia 2 - Dia Nacional do Turismo, Dia da Associação de Amigos dos 
Bairros, Dia de Santa Inês de Praga e São Basílio, Dia Mundial da 
Oração pela Unidade e Paz.
Dia 3 - Dia Nacional da Meteorologia,  Dia das Sociedades Desporti-
vas, Culturais e Assistenciais, Dia do Intendente, Dia de São Marino.
Dia 4 - Fundação do Arraial do Bom Jesusno Recife, Dia de São 
Lúcio e São Casimiro. 
  Dia 5 -  Dia Nacional do Filatelista, Dia Mundial de Orações da Mu-
lher, Dia do Hispano-americano, Dia da Integração Cooperativista, 
Dia de São Domingos Sávio, São Adriano, São José da Cruz, São 
Rogério, São Virgírio e São Eusébio.  

Fonte: CPTEC/INPE

PREVISÃO DO TEMPO PARA PINDAMONHANGABA

SEXTA-FEIRA - 2/3

Temp. Máxima: 29ºC - Sol Nascente: 05:58
Temp. Mínima:  21ºC - Sol Poente: 18:28
Probabilidade de chuva: 30%

SÁBADO - 3/3
Temp. Máxima: 29ºC - Sol Nascente: 05:59
Temp. Mínima:  18ºC - Sol Poente: 18:27
Probabilidade de chuva: 80%

DOMINGO - 4/3

Temp. Máxima: 26ºC - Sol Nascente: 05:59
Temp. Mínima:  17ºC - Sol Poente: 18:27
Probabilidade de chuva: 80%

SEGUNDA-FEIRA - 5/3

Temp. Máxima: 28ºC - Sol Nascente: 05:59
Temp. Mínima:  15ºC - Sol Poente: 18:26
Probabilidade de chuva: 80%

Pancadas de 
chuva à tarde

Pancadas de 
chuva

Geografando
 Criação: Professor Souza Leite -

Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Pancadas de 
chuva à tarde

Nublado e 
pancadas de 

chuva

Akim/AgoraVale

Dona Carminha convida a 
todos para a primeira missa 
do ano em Coruputuba, que 
será realizada no domingo 

(4), na igreja Nossa Senho-
ra Aparecida.  A celebração 
será às 10h30 da manhã pelo 
padre Glauco. 

Missa em Coruputuba

Raios ascendentes

Pindamonhangaba teve a honra de realizar, nesta 
semana, a fase municipal da 1ª Conferência Nacional 
sobre Transparência e Controle Social – a Consocial. 
A iniciativa, da Controladoria-Geral da União, e pron-
tamente abraçada pela administração municipal, pode 
ser considerada um marco histórico na política nacio-
nal e certamente contribuirá para o processo de con-
solidação da democracia brasileira. Pindamonhanga-
ba fez parte deste processo, convidando a sociedade 
civil, poder público e conselhos municipais, para sen-
tarem, juntos, e se dedicarem ao debate exclusivo de 
temas como Transparência, Controle Social e Preven-
ção e Combate à Corrupção. Enfi m, fazendo jus ao 
tema “A sociedade no acompanhamento e controle da 
gestão pública”.

As pessoas compareceram e fi zeram sua parte. O 
evento foi realizado durante o dia todo, na sede do 
Executivo, e teve debates, discussões, grupos de tra-
balho, elaboração de propostas e eleição de delegados 
representantes da cidade na fase estadual, que ocorrerá 
no fi nal do mês na capital paulista. Com o mesmo pro-
cesso a ser realizado na estadual, as propostas e dele-
gados serão escolhidos para representar São Paulo na 
etapa nacional, que acontece entre 18 e 20 de maio na 
capital federal. E Pindamonhangaba já faz parte deste 
processo, com grandes chances de ser representada 
nacionalmente por seus delegados e proposições.  

A Consocial foi criada a partir do 1º Seminário Na-
cional sobre Controle Social, realizado em setembro 
de 2009, pela Controladoria-Geral da União, e contou 
com mais de 500 participantes e apresentações de di-
versas experiências de sucesso na prática do controle 
social. Na ocasião, foi realizado um abaixo-assinado 
ao Ministro-Chefe da CGU, solicitando a convocação 
de uma conferência nacional sobre transparência e 
controle social – o que foi atendido pelo presidente 
da República, no Decreto de Convocação de 8 de de-
zembro de 2010.  

A intenção é possibilitar que governos, cidadãos, em-
presas e organizações da sociedade civil possam pen-
sar e estabelecer, em conjunto, diretrizes para a efetiva 
promoção da transparência pública e do controle social.

Pindamonhangaba fez sua parte com sucesso. 
Cada participante que dedicou seu dia para estar pre-
sente na conferência municipal, com certeza fez seu 
papel de cidadão, levando contribuições relevantes 
para o incremento da transparência, o fortalecimen-
to da cidadania e a melhoria da gestão pública não 
somente no município, mas também nos estados da 
União. O resultado fi nal dessa iniciativa terá um peda-
cinho de Pindamonhangaba, para melhorar o país em 
que vivemos.

Um chamado à participação

O projeto “Hora do Conto”, 
das bibliotecas municipais de 
Pindamonhangaba, retor-
nará suas atividades na 
segunda-feira (5). A “Hora 
do Conto” será realizada 
pela professora Aparecida 
Regina Rosa, que estará 

nas bibliotecas do muni-
cípio todas as semanas. 
No mês de março o conto 
será “O Caso do Espelho”, 
de Ricardo Azevedo, indi-
cado para crianças do 1º ao 
5º ano.

“Esse projeto é importante 

para incentivar a leitura e tra-
zer para as crianças o gosto 
por essa atividade. Todos os 
livros utilizados no projeto 
estão disponíveis nas bi-
bliotecas para emprésti-
mos”, disse a coordenado-
ra das bibliotecas Carmen 

Lídia Panplim Rodrigues.
Qualquer criança pode 

participar dos contos, e as 
escolas que quiserem par-
ticipar podem fazer o agen-
damento na biblioteca mais 
próxima, por telefone ou pes-
soalmente.

Hora do Conto – Manhã 

Data Biblioteca
5/3  Moreira César (toda segunda-feira)
6/3 Vila (toda terça-feira)
7/3 Caic (toda quarta-feira)
8/3 Castolira (toda quinta-feira)
9/3 Bosque (toda sexta-feira)

Hora do Conto – Tarde 
(será toda quinta-feira de acordo 
com a relação abaixo)

Data Biblioteca
8/3 Moreira Cesar 
15/3 Vila 
22/3 Caic
29/3 Castolira 
5/4 Bosque 

Bohemian Rhapsody é 
um clássico de Freddie Mer-
cury. Não possui refrão, é 
composta de três partes: uma 
balada com solo de guitarra, 
uma passagem operística e 
por fi m um persuasivo Hard 
Rock.

Mas o que isso tem a ver 
com Lindenberg ‘’ o monstro : 
A canção tem três atos, o ce-
nário deste crime estarrece-
dor também, cativeiro e mor-
te, julgamento e condenação. 
A canção inicia questionando: 
ISSO É VIDA REAL? ISSO É 
SÓ FANTASIA? Durante o 
interrogatório o réu, em que 
pese seu direito de mentir, 
disse que no primeiro mo-
mento chegaram a se divertir 
com a situação.

A música inicia com a ba-
lada, piano ao fundo e Mer-
cury canta: MAMÃE, ACABEI 
DE MATAR UM HOMEM, 
COLOQUEI UMA ARMA EM 
SUA CABEÇA, PUXEI O GA-
TILHO, AGORA ELE ESTÁ 
MORTO, MAMÃE A VIDA 
ACABOU DE COMEÇAR, E 
AGORA EU JOGUEI TUDO 
FORA... MAMÃE SE EU NÃO 

ESTIVER DE VOLTA A ESTA 
HORA AMANHA ... CONTI-
NUE COMO SE NADA IM-
PORTASSE. A canção des-
creve a sequência dos fatos 
até mesmo a ausência da 
mãe de Lindemberg durante 
as negociações, o pai, mora-
dor do sertão paraibano, que 
não reconhecera o fi lho e fora 
avisado de que se tratava de 
seu fi lho, em entrevista afi r-
mou: “Eu não o reconheci, 
ele saiu daqui com dois anos. 
Eu sempre falava [ao ver o 
noticiário] isso não é papel 
de homem”, qual a infl uência 
moral tem um pai que aban-
dona o fi lho aos dois anos de 
idade?

A música inicia sua segun-
da parte, a Opera. EU VEJO 
A PEQUENA SILHUETA 
DE UM HOMEM... MAS EU 
SOU APENAS UM POBRE 
MENINO E NINGUÉM ME 
AMA, ELE É SÓ UM POBRE 
MENINO DE UMA POBRE 
FAMÍLIA, POUPE SUA VIDA 
DESTA MONSTRUOSIDA-
DE. Podemos enxergar com 
clareza os momentos que 
antecederam a invasão do 

apartamento pela Polícia Mili-
tar, disse em seu depoimento 
o comandante da operação: 
“decidimos pela invasão, 
após ouvirmos Lindenrberg 
dizer - existe um anjinho e 
diabinho falando ao meu ou-
vido, e o diabinho está ven-
cendo.” VEM FÁCIL, FÁCIL 
VAI... NUNCA ME DEIXE IR, 
OH MAMMA MIA, MAMMA 
MIA DEIXE ME IR, BELZE-
BU, TEM UM DEMÔNIO RE-
SERVADO PARA MIM.

No fi m o Hard Rock, a 
tragédia anunciada continua 
seguindo o roteiro do autor. 
ENTÃO VOCÊ ACHA, QUE 
PODE ME APEDREJAR E 
CUSPIR EM MEUS OLHOS? 
ENTÃO VOCE ACHA QUE 
PODE ME AMAR, E ME DEI-
XAR PARA MORRER? OH 
BABY - NÃO PODE FAZER 
ISTO COMIGO, SÓ TENHO 
QUE SAIR DAQUI, SÓ TE-
NHO QUE SAIR LOGO DA-
QUI. Vivemos a era da ba-
nalização dos sentimentos, 
da transformação de pureza 
em possessividade. Eloah 
apenas queria um tempo, 
arejar as ideias, nunca quis 

ver ninguém morrer. Certa-
mente esses pensamentos 
povoaram a mente de Linden-
berg, PRECISO SAIR LOGO 
DAQUI, mas era tarde demais.

NADA REALMENTE IM-
PORTA, QUALQUER UM 
PODE VER... E DE QUAL-
QUER FORMA O VENTO 
SOPRA... E a sociedade 
toma fôlego a espera da pró-
xima “ultima noticia” a perme-
ar nossos pensamentos.

“Nesse tempo muitos hão 
de se escandalizar, e trair-se 
uns aos outros, e mutuamen-
te se odiarão. Igualmente hão 
de surgir muitos falsos profe-
tas, e enganarão a muitos; 
e, por se multiplicar a iniqui-
dade, o amor de muitos es-
friará. Mas quem perseverar 
até o fi m, esse será salvo. E 
este evangelho do reino será 
pregado no mundo inteiro, 
em testemunho a todas as 
nações, e então virá o fi m”. 
Mateus 24:10-14 (NIV).

José Alencar Lopes Junior 
É pastor protestante, 

jornalista e membro hono-
rário da APL cadeira  7H

Bohemian Rhapsody e o tal Lindenberg

Bibliotecas retornam com projeto “Hora do Conto”
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Igreja lança Campanha da Fraternidade 2012

Mais de 220 pessoas da 
comunidade, autoridades 
civis, militares e eclesiásti-
cas estiveram na Câmara 
de Vereadores de Pindamo-
nhangaba, naa quarta-feira 
(29), para o lançamento da 
Campanha da Fraternidade 
2012. O tema deste ano é: 
“Fraternidade e a Saúde Pú-

blica”, e o lema:“Que a saúde 
se difunda sobre a terra”. A 
solenidade foi presidida pelo 
vicepresidente da Câmara, 
vereador Abdala Salomão 
(PSDB) e teve a participa-
ção dos vereadores: Dr. Jair 
Roma, Alexandre Faria, José 
Carlos Gomes – Cal, Martim 
César, Dr. Isael Domingues 

e da vereadora Dona Geni. 
Também estavam presen-
tes o bispo de Taubaté, Dom 
Carmo João Rhoden; a vice-
-prefeita Myriam Alckmin repre-
sentou o prefeito João Ribeiro; 
a secretária de Saúde e Assis-
tência Social de Pindamonhan-
gaba, Dra. Ana Emília Gaspar; 
o aspirante a ofi cial Gustavo 

Martorelli (representando o co-
mandante da 11ª Companhia, 
major Carlos José de Olivei-
ra Silvério); o pároco e de-
cano de Pindamonhangaba, 
padre Celso Aloísio Cardoso 
e o assessor da Campanha 
da Fraternidade da Diocese 
de Taubaté, padre Leandro 
Alves de Souza.

Os raios ascendentes são em geral artifi ciais, eles surgem como uma espécie 
de resposta às alterações ambientais produzidas pela atividade humana. Eles se 
originam devido a construções elevadas, como torres de telecomunicação, ou 
para-raios de edifícios altos.

Recentemente, o Elat - Grupo de Eletricidade Atmosférica do Inpe - Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais conseguiu capturar pela primeira vez imagens 
de raios ascendentes no Brasil, comprovando a sua ocorrência no país.

No total, foram registrados quatro raios ascendentes, num intervalo de ape-
nas vinte minutos, que tiveram início a partir de uma das torres situadas sobre o 
Pico do Jaraguá, na cidade de São Paulo.

Segundo os pesquisadores do Inpe, este é um número muito alto, ainda mais 
quando considerado o pequeno intervalo de tempo. Para se ter uma noção com-
parativa, no Empire State Building, que foi construído com mais de 100 metros na 
cidade Nova York, ocorrem em média 26 raios ascendentes por ano.

A grande maioria dos raios (99%) é nuvem-solo, ou seja, raios que se origi-
nam nas nuvens e chegam ao chão. Apenas 1% dos raios é ascendente - partem 
de algo na superfície.

Em alguns países, como o Japão, raios ascendentes têm trazido grandes 
prejuízos quando atingem turbinas de geração eólica, e em um cenário em que 
este tipo de geração de energia tem grandes chances de expansão e aplicação no 
Brasil, torna-se relevante intensifi car as pesquisas no país que apresenta a maior 
incidência de raios do mundo.

Poucos países possuem imagens deste fenômeno, entre eles os Estados 
Unidos, o Canadá, o Japão e a Áustria. Ainda assim, há pouco conhecimento 
sobre a física e as características dos raios ascendentes, o que torna este registro 
ainda mais importante para as pesquisas.

Fonte: INPE
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Desde a segunda quinze-
na de janeiro, profissionais 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba estão trabalhan-
do na construção de uma 
galeria de águas pluviais 
no bairro Andrade. Ao to-
do, são 12 profissionais que 
estão empenhados na exe-
cução deste serviço. Serão 
mais de 500 metros de gale-
rias, e duas máquinas estão 
no local para auxiliar os tra-
balhadores.

Este trabalho evitará en-
chentes e prejuízos, pois atu-
almente a água da chuva dos 
bairros: Vila Cuia, Carango-
la, Andrade, e bairros adja-
centes, é captada por apenas 
uma galeria, com esta obra o 
“Andrade” terá uma galeria 
própria.

Odair Lemes da Silva, 
que mora no bairro Maria 
Emília há seis anos, para-
beniza a Prefeitura por es-
ta obra. “Isso é uma gran-
de obra que vai beneficiar 
o povo, é algo muito bom 
que está sendo feito. A Pre-
feitura está de parabéns, eu 
sempre acompanho o traba-
lho aqui e estou muito con-
tente”.

Juarez Teodoro, super-
visor, conta que a equipe de 
trabalho é muito empenhada, 
e os trabalhadores estão con-
tentes em contribuir com o 
desenvolvimento da cidade. 
Trabalham nesta obra os fun-
cionários da Prefeitura: Lu-
cinval, Aurélio, José Donize-
te, José Sérgio, Riberto, Luiz 
Dirceu, João de Assis, Daniel 
de Souza, Benedito, Roberto 
e Eliezer.

“Agradecemos a compre-
ensão dos moradores deste 
bairro, sabemos que às vezes 
as obras causam um pouco 
de transtorno, mas é por uma 
causa nobre. A construção de 
galeria é um trabalho impor-
tante, e isto é feito graças à 
contribuição dos moradores 
que pagam os impostos”, en-
fatiza o prefeito.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da em-
presa Mitra – Acesso em 
Rede e Tecnologia de Infor-
mação, realizará até o final 
de abril, o cadastramento dos 
imóveis da área urbana da ci-
dade. A Mitra foi contratada 
pela Prefeitura por meio de 
licitação, a pedido da Secre-
taria de Planejamento.

A medição está sendo rea-
lizada com o objetivo de re-
cadastrar os imóveis da área 
urbana de Pindamonhanga-
ba, fazer a atualização da si-
tuação física dos imóveis re-
sidenciais, comerciais e de 
serviços, e identificar os imó-
veis que tiveram modifica-
ções e ampliações.

Os funcionários da em-
presa estão devidamente uni-
formizados e identificados 
para que não haja dúvida dos 

Pindamonhangaba, nos 
últimos anos, recebeu várias 
obras para melhorar e facili-
tar a vida dos cidadãos, tor-
nando a cidade mais tranqui-
la e segura. As construções, 
ampliações e reparos nas ga-
lerias de águas pluviais são 
obras que acontecem cons-
tantemente nos bairros do 
centro e no Distrito de Mo-
reira César. Elas são realiza-
das pela Secretarias de Obras 
e Serviços e Subprefeitura. 

Durante o ano de 2011, a 
Prefeitura trabalhou com as 
extensões de galerias em al-
guns bairros, como o Fei-
tal, que recebeu 100 metros 
de obras. No loteamento Li-
berdade, antes da entrega das 
chaves, a Subprefeitura ex-
pandiu a galeria que começa-
va na avenida das Orquídeas, 
no Vale das Acácias, assim, 
os novos moradores foram 
beneficiados com a conten-
ção das águas da chuva.

Pindamonhangaba faz 
recadastramento dos 
imóveis da área urbana

moradores na hora de atendê-
los.

“É muito importante que 
os moradores autorizem a en-
trada dos colaboradores da 
Mitra para que o serviço seja 
concluído”, ressaltou o secre-
tário de Planejamento, Paulo 
Amadei.

 Amadei afirma que com a 
conclusão do recadastramen-
to, será gerado um material 
digital para que os moradores 
possam acessar informações 
sobre o próprio imóvel.

O secretário de Planeja-
mento salienta que os pro-
prietários de imóveis, que 
fizeram modificações e en-
contram-se em situações ir-
regulares, devem procurar a 
Prefeitura para fazer o reca-
dastramento e aproveitar os 
benefícios da lei de regulari-
zação.   

Uma empresa foi contrada para 
realizar o serviço até o fim de abril

Prefeitura está construindo galeria 
de águas pluviais no “Andrade”

Galerias impedem 
enchentes em 
Pindamonhangaba

Obra em 2010 na esquina da EE Alzira Franco

No residencial Vila São 
Paulo, a Secretaria de Obras e 
Serviços construiu galerias de 
30 metros nas ruas do bairro, 
além de adequar e substituir 
algumas outras para evitar en-
chentes e dar mais qualidade e 
segurança aos moradores. 

Também no início de 2011, 
o bairro Parque São Domingos 
recebeu reparo em uma das ga-
lerias de águas pluviais, pois 
os tubos estavam entupidos 
com lixo, garrafas pet, porta de 
geladeira e até colchão.

Todos os serviços em gale-
rias na cidade acontecem com 
frequência desde 2005. “Uma 
das nossas missões é deixar 
a cidade livre de enchentes 
e outros agravantes, que são 
prejudiciais aos moradores de 
toda cidade. Sempre estamos 
verificando as condições das 
galerias e estudando novos lo-
cais para a colocação de no-
vos tubos”, comenta o prefei-
to João Ribeiro. 

Equipe de trabalho da Prefeitura, sempre empenhada em servir a população

Várias galerias de águas pluviais foram trocadas ou expandidas por toda a cidade

Arquivo TN

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale
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A pedido dos
moradores  do
bairro Castolira,
o vereador Ri-
cardo Pior ino
(PDT) visitou na
última segunda-
feira, dia 27, a
c o m u n i d a d e ,
mais  precisa-
mente os mora-
dores da Rua Os-
valdo Vasquez,
conhecida como
a antiga rua 12.
Na ocasião,
Piorino foi com-
provar a recla-
mação dos mu-
nícipes com re-
lação as bocas
de lobo, pois segundo eles,
o diâmetro de canalização
não comporta o escoamen-
to da água, sem contar que
o tamanho da boca de lobo
é muito grande, o que ofe-
rece perigo, principalmen-
te, às crianças que brincam
no local e o número é insu-
ficiente comparado com o
tamanho da rua, que não
apresenta outra alternativa
para escorrer a água.

De acordo com depoi-
mentos dos moradores, em
dias de chuva a rua chega a
inundar e toda a água do
esgoto transborda e invade
o interior das residências.
Após constatar a situação
de vulnerabilidade que a
comunidade do bairro vive,

ORDEM DO DIA

6ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a

realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo

José Rodrigues Alckmin”, no próximo

dia 05 de março, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 05/2012, do Poder Executivo, que “Autoriza a

criação de Distrito Empresarial, concede incentivos fiscais e outros

benefícios às sociedades empresariais que vierem a se instalar no

Município e dá outras providências”.

II. Projeto de Lei n° 16/2012 , do Poder Executivo, que “Dispõe so-

bre a abertura de crédito adicional especial”.

III. Projeto de Lei n° 17/2012 , do Poder Executivo, que “Dispõe so-

bre a ampliação de vagas no quadro de empregos e funções da Prefei-

tura Municipal de Pindamonhangaba”.

IV. Projeto de Resolução n° 01/2012, do Vereador Abdala Salomão,

que “Dá nova redação ao Art. 289, III, “d”, do Regimento Interno”.

Pindamonhangaba, 28 de fevereiro de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

Ricardo Piorino solicita
atenção e cuidados aos
moradores do Castolira

CIDADANIA

“QUANDO CHOVE A COMUNIDADE É SURPREENDIDA

COM A INVASÃO DA ÁGUA E O RETORNO DO ESGOTO”

Piorino solicitou atenção e
providências urgentes. “A
administração precisa ob-
servar pessoalmente a gra-
vidade do problema e achar
uma solução o mais rápido
possível, pois em dias de
chuva os moradores têm
suas casas invadidas pelo
esgoto o que pode ocasio-
nar doenças, sem contar o
mal cheiro. Isso pode se
tornar um problema mais
sério e, até mesmo, uma
endemia”, enfatizou o ve-
reador. “Sugiro que o se-
cretário de Obras venha o
quanto antes, se possível
ainda hoje, para analisar o
problema e buscar uma so-
lução rapidamente”, acres-
centou.

VEREADOR RICARDO PIORINO

SAÚDE

Dr. Marcos Aurélio
pede rapidez do Governo
para renovação do
Convênio Pró Santa Casa 2

O Vice-Presidente da Câ-
mara de Pindamonhangaba, ve-
reador Abdala Salomão (PSDB)
vem se esforçando muito junto
à Administração Municipal para
que seja implantado, em forma
de Lei, a Indicação de Projeto
de Lei de sua autoria que trata
do tema “Escolinhas de Fute-
bol”. Ele vem lutando para que
as agremiações esportivas que
detém o uso exclusivo de cam-
pos de futebol na cidade mante-
nham escolinhas de futebol para
crianças e adolescentes em de-
terminadas faixas etárias.

A proposta de Lei Munici-
pal do vereador vai atender tam-
bém os pais que se preocupam

ESPORTES

Abdala Salomão
aguarda aprovação
de Projeto de Lei sobre
Escolinhas de Futebol

com as horas ociosas de seus
filhos e ajudar na prevenção de
situações maléficas à saúde,
como o uso de drogas, bebidas
alcoólicas e cigarros. “Neste
primeiro momento, o objetivo
principal foi alcançado, que era
a avaliação do Projeto de Lei
por parte do Executivo”, come-
mora Abdala. Ele informou que
“teve uma reunião bem provei-
tosa e objetiva com os secretá-
rios de Esportes e Jurídico da
Prefeitura para tratar do Projeto
de Lei e nos próximos dias es-
tará sendo encaminhado pelo
Prefeito à Câmara para apreci-
ação dos demais vereadores”,
finalizou Abdala.

 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR ABDALA SALOMÃO

O vereador Martim Cesar
(DEM) encaminhou Indicação ao
Executivo Municipal solici-

tando estudos para a constru-
ção de uma calçada (passeio
público) e a instalação de uma
AMI - Academia da Melhor
Idade, nas proximidades da
Praça São Francisco, no bair-

INFRAESTRUTURA

Martim Cesar pede
construção de calçada
e AMI no Campo Alegre

ro Campo Alegre. “Não existem
outras AMI’s próximas a este

bairro. Esta academia estará be-
neficiando assim os muitos mo-
radores desta região”, esclarece
o vereador Martim Cesar.

Limpeza Urbana
Martim Cesar também enca-

minhou indicação ao Executivo,
solicitando providências para que

seja feito a ma-
nutenção e a
limpeza no be-
bedouro e ba-
nheiro do Ve-
lório Munici-
pal. “Pois os
mesmos apre-
sentam condi-
ções precári-
as,” explica
Martim Cesar.
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O vereador
Toninho da Farmá-
cia (PDT) mais
uma vez solicita a
Prefeitura Munici-
pal e a Sabesp a
implantação de
água tratada e
encanada na Estra-
da Particular José
Paulo do Livra-
mento, no bairro do Mandu, zona
rural da cidade. “Apesar desta
Estrada ainda ser particular, a
mesma está passando por um pro-
cesso de municipalização; por-
tanto, é importante a realização
de estudos visando a implanta-
ção de rede de abastecimento de
água. Fazem dois anos que
estamos lutando para que os mo-
radores tenham o direito de ter
água encanada em suas residên-
cias, pois este é um direito de
todos e não podemos negar este
benefício”, disse Toninho da Far-
mácia.

Iluminação
Pública
O vereador Toninho da Far-

mácia também solicita que seja
instalada 5 luminárias no final da

Agenda
Neste domingo, dia 04 de março, o vereador Toninho da

Farmácia estará reunido com os moradores do Mandu, às 10h00.

BENEFÍCIO

Toninho da Farmácia
pede água encanada
para moradores
do bairro do Mandu

Estrada José Paulo do Livramen-
to para maior segurança a todos.
O vereador solicita também a
instalação de uma AMI - Acade-
mia da Melhor Idade no local.
“Os moradores também tem o
direito à iluminação, para trazer
mais segurança e uma Academia
para a pratica de exercícios físi-
cos, que são tão importante para
a saúde”, destaca Toninho da Far-
mácia.

Kanegai
O vereador Toninho da Far-

mácia espera que sejam instala-
das seis luminárias na travessa
da Estrada Municipal do
Kanegai, em frente as residênci-
as de n° 63 e 65. Este é um pedido

a n t i g o
deste ve-
r e a d o r
para todos
os mora-
dores des-
ta travessa
que recla-
mam com
muita ra-
zão pela
falta de
segurança
do local,

localizado no bairro do Bonsu-
cesso, zona rural da cidade.

TONINHO DA FARMÁCIA COM MORADORES DO KANEGAI
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O vereador Dr. Marcos Au-
rélio Villardi (PR), sempre atu-
ante e participativo na área da
saúde, solicitou em sessão ordi-
nária que o Governo do Estado
renove o mais rápido possível o
Convênio Pró Santa Casa 2 com
a Santa Casa e a Prefeitura de
Pindamonhangaba. O programa
é realizado no município desde o
ano passado e teve a participação
efetiva do vereador. Através do
convênio, foram realizadas mais

de 500 cirurgias eletivas, benefi-
ciando várias pessoas. O convê-
nio contou com investimentos
mensais por parte do Governo
Estadual e da Prefeitura, que so-
mados chegam ao valor de 146
mil reais mensais, investidos na
saúde dos munícipes.

De acordo com o vereador
Dr. Marcos Aurélio, o Programa
Pró Santa Casa 2 vai trazer nova-

mente vários benefícios para toda
a população, com um atendimen-
to mais rápido aos pacientes que
precisam de cirurgias, além de
melhorar a remuneração dos mé-
dicos que atuam na área de ur-
gência da Santa Casa. Outra fi-
nalidade do programa é realizar
60 cirurgias eletivas por mês, na
tentativa de acabar com as filas
de espera no município. “Temos
que cobrar e acelerar o Governo
do Estado, para que o atendi-

mento público em
Pindamonhangaba seja cada vez
melhor. Nos meses de janeiro e
fevereiro diversos munícipes fo-
ram prejudicados com a falta de
cirurgias. Se há acordo entre a
Prefeitura e a Santa Casa, não
vejo por que esperar mais por
parte do Governo do Estado”,
enfatizou o vereador Dr. Marcos
Aurélio.
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Fale com o Dr. Jair Roma
Contato com o gabinete do vereador Dr. Jair Roma: telefones (12)
3644-2269 e 3644-2270; email:drjairroma@camarapinda.sp.gov.br.

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

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

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

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

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

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

O vereador Dr. Isael (PV)
agradeceu a visita do vereador
de Santo Antonio do Pinhal,
José Antonio Marcondes da
Silva (PT), que no último sába-
do participou da mobilização
do Movimento Pinda é + Ficha
Limpa. José Antonio é autor do
projeto Ficha Limpa aprovado
em Santo Antonio no ano pas-
sado. A cidade foi a primeira da

região a aprovar a lei, alterando
redação da Lei Orgânica, proi-
bindo a nomeação de pessoas
condenadas pela Justiça por cri-
mes de improbidade adminis-
trativa, a assumir cargos como
secretários, diretores e asses-
sores. O vereador José Antonio
participou da mobilização de
ação de apoio popular, coletan-
do assinaturas junto à popula-
ção. Até agora, cerca de três
mil assinaturas já foram
coletadas em atos ocorridos no

PARTICIPAÇÃO

Dr. Isael agradece visita
de vereador de Santo
Antonio do Pinhal ao
Movimento Ficha Limpa

centro da cidade. O parlamen-
tar José Antonio parabenizou o
movimento de Pinda. “O Ficha
Limpa deve brotar em todos os
municípios brasileiros, não so-
mente em Brasília, onde a lei
proíbe nomeação para cargos
eletivos. A moralização na po-
lítica deve sempre começar na
base e ações de apoio popular
como essa realizada aqui em

Pinda. Sem dúvida nenhuma,
é uma grande força para con-
seguirmos banir a corrupção
da administração pública e so-
mente assim termos a
moralização que tanto alme-
jamos. Parabéns a todos vo-
luntários envolvidos na cau-
sa”. Em Pinda, o vereador Dr.
Isael é autor de projeto para
implantar o Ficha Limpa Mu-
nicipal, propondo nova reda-
ção ao artigo 118 da Lei Orgâ-
nica.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADORES DR. ISAEL E JOSÉ ANTONIO MARCONDES (PT), AUTOR DO PROJETO FICHA

LIMPA APROVADO NO ANO PASSADO EM SANTO ANTONIO DO PINHAL

O vereador José Carlos Go-
mes – Cal (PTB) está solicitando
à Prefeitura, junto à
Promotoria Pública,
providências urgen-
tes para solucionar
o problema das ca-
sas abandonadas do
Pasin.

Esse é um pro-
blema que já existe
há algum tempo e é
um dos principais
índices que contri-
bui para a violência
no local. “Além das
casas abandonadas, os lotes ven-
didos pela empresa estão cheios
de mato. Antes, a Prefeitura roça-
va; agora, como os terrenos já
foram repassados, a obrigação se-
ria da empresa que, até agora, não
tomou nenhuma medida para me-
lhorar a situação desses imóveis”,
comenta o vereador.

Cal ainda destaca que o bairro
é um dos loteamentos mais com-
pletos em infraestrutura, contan-

do com igreja, creche, escola e
ainda uma nova unidade da
Unimed que será instalada breve-
mente na região e que essa situa-
ção de abandono e violência não
pode continuar. “Faz mais de 20

SEGURANÇA

Cal pede, mais uma
vez, solução para
problema das casas
abandonadas do Pasin

anos que a empresa não se
posiciona perante a população e

as autoridades. A própria PM de-
tectou que essa situação de aban-
dono gera insegurança para o bair-
ro, para o Distrito e, até mesmo,
para a cidade. Precisamos agilizar
uma solução antes que a situação
se agrave ainda mais”, explica.

Piscina do “C.E Zito”
O vereador está agradecendo à

Prefeitura pela aquisição de três
novos aquecedores e duas mantas

térmicas para a pis-
cina do “C.E Zito.”
Esse é um pedido
feito pelo vereador
em nome de funcio-
nários e alunos do
Zito desde agosto de
2011, inclusive pelo
abaixo-assinado
feito pelo aluno
André Garcia que
contribuiu para que
a Administração

adquirisse os equipamentos . “Agra-
decemos à Prefeitura e ao Secretá-
rio Mace-do pelo empenho em so-
lucionar esse problema e proporci-
onar uma boa estrutura aos usuários
do Zito”, diz Cal.

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Depois de estar reunida, no
dia 16 de fevereiro, com o Secre-
tário de Planejamento, Paulo
Amadei Usier, a fim de acompa-
nhar o andamento dos seus pedi-
dos, a vereadora Geni Dias Ra-
mos – Dona Geni (PPS) solici-
tou, durante a Sessão Ordinária
de 27 de fevereiro, mais
melhorias para os bairros.

“Com os esclarecimentos por
parte do Paulo (Secretário), pude
compreender melhor o andamen-
to dos serviços e vi o que era
necessário solicitar agora; aten-
dendo, também, os pedidos dos
moradores”, declarou Dona Geni.

Os assuntos tratados na reu-
nião (infraestrutura do
Loteamento Primavera;
área de lazer no “Vila
São José”; praças pú-
blicas; iluminação;
acessibilidade nas esco-
las e demais locais pú-
blicos) abriram espaço
para outros pedidos,
encaminhados ao Exe-
cutivo nesta semana,
como:

- construção de área
de lazer que atenda os
moradores da Vila São
José e os futuros mora-
dores do Loteamento
Primavera, em Moreira
César.

- informações sobre
o inicio dos procedimentos de
infraestrutura, colocação de ilu-

REVITALIZAÇÃO

Dona Geni solicita
melhorias para praças
públicas do município

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

DURANTE A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27, A
VEREADORA SOLICITOU, TAMBÉM, OUTRAS
MELHORIAS PARA OS BAIRROS DA CIDADE

minação e instalação de rede de
água e esgoto no Loteamento Pri-
mavera;

- informações sobre o proces-
so de desapropriação dos lotes
localizados na Avenida Áustria,
para que seja construída uma pra-
ça pública no Pasin, em Moreira
César.

- revitalização, jardinagem e
manutenção nas praças do municí-
pio, priorizando as que se encon-
tram em estado mais precário.

- construção de praça nos bair-
ro Marieta Azeredo e Laerte
Assumpção,  em Moreira César.

Dona Geni também reivindi-
cou alguns pedidos antigos sobre
reforma no antigo prédio do SESI

e adaptação para pessoas com
deficiência nos locais públicos.

VEREADORA DONA GENI

O vereador Alexandre Fa-
ria (PT)  enviou um documen-
to à Prefeitura, questionando
onde os três milhões de reais,
disponibilizados pela Câmara
em 2010, através da emenda
010/2009 , foram investidos.
Na época, o autor da emenda,
vereador Alexandre Faria,
disponibilizou a quantia para
que os problemas com alaga-
mentos e enchentes fossem
resolvidos na cidade. Mas não
foi o que aconteceu. Os mora-
dores da rua Francisco Zamith,
no bairro Jardim Cristina, con-
tinuam sofrendo com alaga-
mentos.“Acompanho o sofri-
mento dessas famílias  e os
problemas que elas enfrentam.
Durante a época de chuva o
nível da água chega a atingir 1
metro de altura. A situação é
séria e precisa ser mudada. O
valor de R$ 3 milhões foi

O vereador Dr.
Jair Roma (PPS) es-
teve com o Diretor
do Departamento de
Obras, Eng.º Antô-
nio Elias, visitando
a duplicação da ga-
leria de águas pluvi-
ais que está sendo
implantada no Resi-
dencial Andrade.
“Esta obra irá liberar o escoamento da água acumulada no
Carangola e Crispim, beneficiando os moradores desses bair-
ros nos períodos de chuva, deixando a população mais segura
e tranquila”, destaca o vereador.

Mombaça
Dr. Jair Roma

agradece ao Execu-
tivo pelas melho-
rias na quadra
poliesportiva do
bairro Mombaça.
Foi realizada lim-
peza em toda a
área, construção de
calçada, pintura da
quadra, alambrado

e iluminação. “Quando se investe no esporte, há a melhoria na
qualidade de vida, saúde e segurança da população”, ressalta
Jair Roma.

Segurança
O vereador solicitou ao Executivo melhorias na iluminação

da parte interna do
Centro Esportivo
João do Pulo, pois a
iluminação está fraca
e várias lâmpadas
encontram-se quei-
madas deixando o lo-
cal escuro e sem se-
gurança para as ativi-
dades esportivas.

DINHEIRO PÚBLICO

Alexandre Faria
cobra esclarecimentos
da Prefeitura

O VEREADOR BUSCA SABER ONDE O RECURSO CEDIDO

PELA CÂMARA EM 2010 FOI INVESTIDO; O ACORDO

PREVIA QUE A QUANTIA SERIA DESTINADA AOS

PROBLEMAS DE ALAGAMENTOS E ENCHENTES NA CIDADE

remanejado na época do Or-
çamento da Câmara Munici-

pal e deveria ter atendido esta
necessidade”, afirmou o vere-
ador petista, que busca escla-
recimentos sobre o destino do
dinheiro.

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

ALAGAMENTO NO BAIRRO BAIRRO JARDIM CRISTINA NO ANO DE 2012

VEREADOR ALEXANDRE FARIA

MELHORIAS

Dr. Jair Roma visita
obra em andamento
no Residencial Andrade

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) foi procura-
do no ano passado, por di-
versos usuários da avenida
Dr. Francisco Lessa Júnior,
mais conhecida como “Via
Expressa”, que na ocasião
reclamaram da falta de aten-
ção da Prefeitura para com
essa importante via pública
de nossa cidade.

O vereador Janio dedicou
toda a atenção aos morado-
res dizendo que eles tinham
razão de reclamarem, e fez a
sua parte apresentando na
Câmara a indicação nº 48/
2011, de 1º/08/2011, que foi
aprovada e enviada à Prefei-
tura para tomar as providên-
cias necessárias.Lerario dis-
se: “passados seis meses, in-
felizmente nada foi feito; um
verdadeiro descaso da Pre-
feitura Municipal. Trata-se
de uma importante via de
trânsito de nossa cidade, uti-
lizada por todos os motoris-
tas que se dirigem à Taubaté
e aos bairros do Araretama,
Cidade Jardim, Socorro, Jar-
dim Rezende e outros. Há
muito tempo na “Via Expres-
sa”, as calçadas nem exis-
tem mais em
vários trechos,
que ficam cheio
de barro quan-
do chove. Ou-
tro grave pro-

SEGURANÇA

Janio cobra da Prefeitura
providências das calçadas
da Via Expressa

blema são as grandes árvores
que foram plantadas pelo ex-
prefeito Geraldo Alckmin
Filho, hoje, Governador do
Estado de São Paulo, quando
ele mesmo também construiu
essa grande avenida. Essas
árvores são enormes e estão
quase todas com as raízes de
fora, sem profundidade ne-
nhuma. Diversos pedestres
já tropeçaram e caíram na
calçada, um ciclista foi feri-
do e também um motoqueiro,
além de um automóvel que
ficou totalmente destruído”.

Continuando, Janio falou:
“espero que desta vez a Pre-
feitura tome as providências
necessárias solucionando de
uma vez por todas o proble-
ma do péssimo estado das
calçadas da Via Expressa que
prejudica os pedestres, afi-
nal, essa avenida leva o nome
do Dr. Francisco Lessa
Júnior, um cidadão digno que
foi um dos grandes médicos
de nossa cidade, e a mesma
não merece ficar tão abando-
nada como está”, finalizou o
vereador Janio Lerario.

ÁRVORE COM RAÍZES À
FLOR DA TERRA PODE CAIR

A QUALQUER MOMENTO,
COMO JÁ CAIU E DESTRUIU

TOTALMENTE UM CARRO

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP
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Pindamonhangaba é destaque em 
tratamento contra tuberculose

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Secre-
taria de Saúde e Assistência 
Social, é destaque na preven-
ção e cura da tuberculose. A 
cidade oferece tratamento de 
qualidade aos pacientes.

A tuberculose é uma doen-
ça infectocontagiosa causada 
por uma bactéria que afeta 
principalmente os pulmões, 
mas, também pode ocorrer 
em outros órgãos do corpo, 
como: ossos, rins e meninges 
(membranas que envolvem o 
cérebro).

“Desde 2006 Pinda vem 
recebendo prêmios da Secre-
taria de Saúde do Estado pelo 
tratamento e cura da tubercu-
lose. A cidade tem atingido 
85% de cura em pacientes 
que terminam o tratamento”, 
ressaltou a coordenadora do 
Ambulatório de Infectologia, 
Cida Barbosa.

A Secretaria de Saúde e 
Assistência Social oferece 
tratamento totalmente gra-
tuito, o paciente que estiver 
com os sintomas da tuber-
culose precisa procurar uma 
unidade de saúde, para ser 
encaminhado ao ambulató-
rio de referência e realizar o 
exame para detectar a doen-
ça. O tratamento é à base de A Prefeitura de Pin-

damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Saúde e 
Assistência Social, reali-
zará nos dias 3, 10, 17, 24 
e 31 de março, no CEM - 
Centro de Especialidades 
Médicas um mutirão para 
realização do Cartão Na-
cional do SUS.

O mutirão será realiza-
do para que os munícipes 
que ainda não possuam 
o Cartão do SUS possam 
adquiri-lo. É obrigatória 
a apresentação do cartão 
para agendamento de con-
sultas e exames, previsto 
pelo Ministério da Saúde.

“O objetivo é que 
todos os moradores de 
Pinda possam adquirir 
esse benefício, para que 
na hora de marcar uma 
consulta, o atendimento 
possa ser realizado com 
mais agilidade, já que é 
obrigatória a apresenta-
ção do cartão”, esclareceu 
a diretora de Assistência à 
Saúde, Sandra Lujan.

O Cartão Nacional do 

SUS representa um avan-
ço no sistema de saúde, 
pois identifi ca os usuários 
do Sistema Único de Saú-
de, e organiza a gestão a 
partir das necessidades da 
população e dos fl uxos de 
uso do sistema de saúde.

Além da necessidade 
de apresentar o documento 
na rede pública de saúde, o 
paciente que possui convê-
nio médico também terá de 
fazê-lo, conforme exigên-
cias do Ministério da Saú-
de. Assim, toda a popula-
ção terá que ter o cartão.

Para fazer o Cartão 
Nacional do SUS é preci-
so apresentar o RG e um 
comprovante de endere-
ço. No caso de menores, 
que não possuem o RG, 
precisa apresentar a Cer-
tidão de Nascimento. O 
cartão pode ser retirado 
no momento do cadastro. 
Caso aconteça algum pro-
blema técnico, o paciente 
será instruído pelos aten-
dentes, quando poderá re-
tirar o cartão.

Lembrando que o 
mutirão será realizado 
somente aos sábados, no 
Centro de Especialidades 
Médicas, que fi ca próxi-
mo à Santa Casa de Mi-
sericórdia, no centro da 
cidade. Durante a sema-
na, os moradores podem 
fazer o seu cartão nas uni-
dades de saúde em seus 
bairros, da 7h30 às 11h30 
e das 13 às 17 horas. Para 
mais informações entrar 
em contato no telefone: 
3644-5988.

“Nossas unidades e 
especialmente o Centro 
de Especialidades Médi-
cas possuem grande de-
manda diária de atendi-
mento, o que dobrou em 
função do Cartão SUS. 
Sendo assim, estabelece-
mos os mutirões todos os 
sábados do mês de março 
no CEM e também conta-
remos com atendimento 
aos fi nais de semana, a 
partir do dia 5 de março, 
no Pronto Socorro”, sa-
lientou Sandra.

Projeto de melhoramento 
genético é destaque em Pinda 

Algumas pessoas não exibem nenhum 
indício da doença, outros apresentam sinto-
mas aparentemente simples, que são 
ignorados durante alguns anos (ou 
meses). Contudo, na maioria dos 
casos, os sinais e sintomas mais fre-
quentes são: tosse seca contínua, se-
creção por mais de quatro semanas, 
transformando-se, na maioria das vezes, 
em uma tosse com pus ou sangue; cansaço 
excessivo; febre baixa - geralmente à tarde; 

sudorese noturna; falta de apetite; palidez; 
emagrecimento acentuado; rouquidão; fra-
queza; e prostração.

Os casos graves apresentam difi -
culdade na respiração, eliminação 

de grande quantidade de san-
gue, colapso do pulmão e acú-
mulo de pus na pleura (mem-

brana que reveste o pulmão) - se houver 
comprometimento dessa membrana, 
pode ocorrer dor torácica.

Sintomas da Tuberculose

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, através do 
Departamento de Agricul-
tura, tem um projeto que 
visa melhorar a produtivi-
dade e, consequentemen-
te, aumentar a receita dos 
produtores de leite, através 
do melhoramento genético 
do rebanho. Para isso, o 
Departamento de Agricul-
tura atua em duas frentes: 
uma é o Centro de Recria 
de Matrizes Leiteiras, que 
permite ao produtor adqui-
rir fêmeas de alta qualida-
de genética, o que agiliza o 
processo de melhoria, por 
já introduzir no plantel um 
animal pronto. Outra frente 
é a assistência reprodutiva, 
foco desta matéria. O melho-
ramento genético nesse setor 
tem trazido diversas melho-
rias para os munícipes, com 
a técnica da inseminação 
artifi cial, utilizando sêmen 
de touros de raças leiteiras.
Em média, 82 produtores 
são atendidos por ano. Sob a 
gestão do diretor Pedro Aldo 
Amadei Júnior, 1020 fême-

as foram inseminadas, com 
registro de resultados posi-
tivos na faixa de 40 a 50% 
na taxa prenhez, equivalente 
aos índices internacionais.
Mas, a assistência reprodu-
tiva não se restringe à inse-
minação. A ação visa ofere-
cer um parecer dos animais 
para o produtor saber o per-
fi l produtivo, mostrando as 
expectativas de reprodução 
entre outros fatores. O pro-
jeto trouxe também a tecno-
logia do ultrassom, que re-
duz o tempo de espera para 
saber se a vaca está prenha, 
e o tratamento hormonal (uti-
lizado rotineiramente nos 
protocolos de inseminação 
artifi cial em tempo fi xo), que 
resulta na volta da ciclagem 
do animal, fazendo as va-
cas emprenhar novamente, 
caso a primeira insemina-
ção não resulte em gestação.  
A Prefeitura oferece con-
sultoria ao produtor, au-
xilia o funcionamento do 
protocolo de inseminação, 
verifi ca as vacas aptas a 
emprenhar e orienta o que 

pode ser feito para melho-
rar a nutrição dos animais.           
Do início de 2009 até hoje, 
2.894 animais foram aten-
didos pelos profi ssionais 
que atuam no projeto. O 
produtor pode ter acesso à 
genética de qualidade com 
o custo inteiramente sub-
sidiado pela Prefeitura.            
Esse serviço pode ser ad-
quirido pelos munícipes que 
produzam leite em Pindamo-
nhangaba. É preciso agendar 
uma data no Departamento 
de Agricultura, pelo telefone 
3643-2333 e conversar com 
os veterinários André More-
no ou Bruno Salgado.

José Fernando Rodrigues 
Palomas é produtor rural, e 
conta que foi um dos pio-
neiros no programa, e afi r-
ma que o ganho com isso 
é 100%, porque tem um 
aumento de produtividade 
muito grande. “Eu tive um 
aumento de produtividade 
de 80%, o programa ajuda o 
produtor a evoluir, é a evo-
lução do rebanho leiteiro ge-
neticamente”.   

Prefeitura faz mutirão para 
confecção do Cartão do SUS

Arquivo TN

Divulgação

O paciente não pode abandonar o tratamento, que dura seis meses, e é realizado gratuitamente

antibióticos e 100% efi caz, 
no entanto, não pode haver 
abandono.

A cura leva seis meses, 
mas muitas vezes o paciente 
não completa o tratamento e 
desiste. A Prefeitura de Pin-
damonhangaba oferece toda 
assistência que o paciente ne-
cessitar, inclusive uma cesta 
básica no período em que ele 
está em tratamento. 

A tuberculose é uma do-
ença grave que pode levar 
à morte, e pode ser transmi-
tida, portanto, a aglomera-
ção de pessoas é o principal 
fator para ocorrer infecção. 
O doente expele, ao falar, 
espirrar ou tossir, pequenas 
gotas de saliva que contêm 
o agente infeccioso e podem 
ser aspiradas por outro indi-
víduo contaminando-o. Má 
alimentação, falta de higie-
ne, tabagismo, alcoolismo ou 
qualquer outro fator que gere 
baixa resistência orgânica, 
também favorece o estabele-
cimento da doença.

A prevenção usual é a 
vacina BCG, aplicada nos 
primeiros 30 dias de vida do 
bebê e é capaz de proteger 
contra as formas mais graves 
da doença. 

“Existem doenças muito 

sérias que podem ser pre-
venidas, a nossa cidade é 
referência em tratamento de 
tuberculose. As pessoas têm 
que procurar as unidades de 
saúde para fazer o trata-
mento, temos profi ssionais 
qualifi cados e preparados 
para atender estes pacien-
tes”, disse o prefeito João 
Ribeiro.
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Após o período das chu-
vas, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Subprefeitura de Morei-
ra César, estará com uma 
equipe de funcionários na 
rotatória do Laerte As-
sumpção. Os profissionais 
estão preparando o solo 
para a plantação de amen-
doim forrageiro.

Os trabalhos começaram 
parcialmente em janeiro, mas 

devido às chuvas, os funcio-
nários tiveram que dar uma 
pausa para não comprome-
ter o solo. A obra consiste na 
retirada do asfalto da região 
central da rotatória para que, 
posteriormente, possam ser 
realizados trabalhos de pai-
sagismo.

“Sempre estamos plan-
tando amendoim forrageiro 
nos canteiros e rotatórias do 
distrito para embelezar os 

bairros. Com a rotatória já 
construída, vamos plantar lá 
também para deixar o local 
mais bonito e agradável”, 
explicou o diretor de Obras 
de Moreira César, Aylton 
Monteiro.

A rotatória do Laerte As-
sumpção foi construída na 
avenida das Hortências, via 
de ligação com o Vale das 
Acácias. Na época, foi dis-
cutida a segurança dos mo-

radores, ciclistas e motoris-
tas da região.

“Ouvimos os moradores 
e detectamos que naquela 
região era necessária uma 
rotatória para evitar aciden-
tes. Hoje, a rotatória obri-
ga o motorista a diminuir a 
velocidade no trecho, e isso 
tranquilizou muitos mora-
dores”, analisou Carlinhos 
Casé, subprefeito de Moreira 
César.

Após ter adequado e 
modernizado o prédio para 
acomodar e receber melhor 
a população, a Subprefei-
tura realizou obras para 
melhorar as condições de 
trabalho dos funcionários. 
As obras foram para dar 
mais comodidade e segu-
rança aos trabalhadores. 
Dois depósitos, uma nova 
serralheria, uma marcena-
ria e a cobertura do bici-
cletário foram construídos.

O primeiro depósito 
foi construído para aco-
modar ferramentas e insu-
mos (cimento, areia e etc). 
O segundo depósito para 
abrigar materiais ferrosos 
(perfis, tubos e chapas) e 
madeiras. “São espaços 
necessários no prédio para 
termos mais organização e 
agilidade na realização das 
obras que acontecem no 
distrito”, disse o subpre-
feito Carlinhos Casé.

A serralheria e mar-
cenaria foram realocadas 
em outro ponto do prédio. 
“A ideia é ter um espaço 
maior para os funcioná-
rios fazerem estes serviços 
com mais qualidade e se-
gurança”, explicou Casé.

Obras anteriores
Desde 2005 o prédio 

da Subprefeitura vem re-
cebendo melhorias, isto 
com o intuito de dar mais 
comodidade aos muníci-
pes, como a ampliação do 
gabinete do subprefeito, 
que tornou-se um local 
mais arejado e agradá-
vel para realizar reuniões 
com a população e empre-
sários do distrito. Além 
disso, o Setor de Protoco-
lo também foi ampliado 
para melhorar o atendi-
mento aos munícipes, a 
fim de realizar serviços 
relacionados ao IPTU, 
atendimento no PAT, Pro-
con, dentre outros. Mais 
uma sala foi construída 
para o Departamento de 
Obras e Serviços e Assis-
tência Social. A sala ad-
ministrativa também foi 
ampliada para dar mais 
conforto aos funcioná-
rios.

 Obras futuras
Está em andamento o 

processo para a construção 
de um vestiário e refeitório 
para os servidores públi-
cos, e um local para des-
canso após as refeições.

Rotatória do “Laerte 
Assumpção”  recebe  
paisagismo

Em breve, a rotatória estará mais bonita com a plantação do amendoim forrageiro

Subprefeitura 
tem obras de 
adequação

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Obras, está 
construindo calçadas nas 
proximidades do bairro Cas-
tolira. A obra é na região do 
túnel, e servirá para garantir 
a segurança de quem transita 
pelo local. Além desta, estão 
sendo feitas calçadas em di-
versos pontos da cidade.

Este trabalho está sendo 
feito pelos funcionários: Be-
nedito G. dos Santos, José 
Antônio Alves e Luiz Ricar-
do dos Santos. Eles contarão 
com o apoio dos profissionais 
do trânsito, que possivelmen-
te na próxima semana, irão 
interditar parte da via, para 
que a concretagem possa ser 
realizada.

“Espero que não chova, 
porque isso atrapalha o nosso 
trabalho. Vamos contar com o 
apoio dos marronzinhos para 

impedir a rua, senão não tem 
como a gente fazer o serviço. 
A gente também espera que 
os motoristas entendam isso, 
e andem devagar enquanto 
estivermos trabalhando”, co-
menta Benedito.

As obras nas proximida-
des do túnel tiveram início na 
quarta-feira de cinzas, e em 
breve estará pronta para a tran-
quilidade dos moradores. Ao 
todo, são cerca de 100 metros 
de calçada a ser construída.

Os profissionais da Prefei-
tura estão trabalhando em di-
versas obras, o prefeito João 
Ribeiro agradece o empenho 
de todos. “Todos os funcio-
nários estão de parabéns, só 
tenho que agradecê-los pela 
dedicação de cada um. É jus-
tamente para agradecer a to-
dos que sempre procuramos 
oferecer melhores condições 
de trabalho”.

Prefeitura 
constrói 
calçadas na 
região do 
“Castolira”

Calçada está sendo construida pela Prefeitura atendendo a solicitação dos moradores da região

Akim/Agoravale
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Região Metropolitana realiza 
workshop sobre governança 

Os vereadores Dona Geni, José Carlos Gomes - Cal, Alexandre Faria e 
Abdala Salomão também compareceram

O subprefeito de Moreira César, Carlinhos Casé e o presidente 
da Acip, Jorge Samahá, também participaram do workshop

Vice-prefeita Miriam Alckmin, subprefeito Carlinhos 
Casé e a prefeita de São Luiz, Ana Lúcia Sicherle

Profissionais dos mais variados setores da região compareceram ao evento para 
levar sua contribuição à construção da RM Vale do Paraíba

fotos: Akim/Agoravale

Pindamonhangaba foi 
palco para a realização do 3º 
workshop sobre “Construin-
do a Governança Metropoli-
tana”. O evento foi proposto 
pela Secretaria de Desenvol-
vimento Metropolitano em 
parceria com a Prefeitura. O 
prefeito João Ribeiro, prefei-
tos das cidades da Sub-região 
2, o secretário de Desenvolvi-
mento Metropolitano Edson 
Aparecido, representantes do 
Poder Legislativo local, esta-
dual, entre outros, marcaram 
presença no hotel Colonial 
Plaza, na quarta-feira (29).

Edson Aparecido ressalta 
que esta Sub-região é muito 
importante, e que o Conselho 
Consultivo irá garantir a par-
ticipação da sociedade civil. 
Ele prevê que os conselhei-
ros irão tomar posse entre os 
dias 20 e 25 de março, e que 
o maior desafio da nova Re-
gião Metropolitana é promo-
ver o desenvolvimento.

“Este workshop foi um 
momento muito importan-
te, todos os prefeitos pude-
ram debater e expor diversas 
questões que são de interesse 
de várias cidades. Assuntos 
como meio ambiente, saúde e 
desenvolvimento econômico. 
Acredito que unindo forças 
conseguiremos muitos bene-
fícios, e o melhor disso é que 
todos serão beneficiados”, 
esclarece o prefeito João Ri-
beiro.

Durante o workshop, os 
participantes responderam 
um formulário para que a 
Emplasa – Empresa Paulista 
de Planejamento Metropoli-
tano e a FESPSP – Fundação 
Escola de Sociologia e Polí-
tica de São Paulo, empresas 
contratadas pelo Governo 
Estadual para fazer o estudo 
da RM Vale e Litoral Norte, 
possam identificar as poten-
cialidades e barreiras da re-
gião. Foram formados gru-
pos para discutir as seguintes 
dimensões: desenvolvimento 
econômico, urbana, social, 
ambiental e institucional.

Gabriela von Ellenrieder, 
professora da FESPSP, diz 
que foi possível extrair algu-
mas propostas de ações para 
problemas existentes, e foi 
muito interessante perceber 
que as pessoas já começam 
a enxergar a região como um 
todo, trabalhando em grupos 
com a visão de Região Me-
tropolitana. 

O que é a RM
A RM Vale e Litoral Norte 

foi criada pela Lei Comple-
mentar nº 1.166, de 9 de ja-
neiro de 2012 pelo governa-
dor Geraldo Alckmin. Dentre 
os seus objetivos, podemos 
destacar o planejamento re-
gional, cooperação entre di-
ferentes níveis de governo, 
redução de desigualdades e 
utilização racional do terri-
tório, dos recursos naturais e 
proteção ao meio ambiente.

Está dividida em cinco 
Sub-regiões e abrange 39 
municípios. Pinda faz parte 
da Sub-região que engloba as 
seguintes cidades: Campos 
do Jordão, Lagoinha, Nativi-
dade da Serra, Redenção da 
Serra, Santo Antonio do Pi-
nhal, São Bento do Sapucaí, 
São Luis do Paraitinga, Tau-
baté e Tremembé.

Evento contou com a participação dos prefeitos de São Luiz do Paraitinga, Ana Lúcia; São Bento do Sapucaí, Ildefonso Mendes; Lagoinha, 
José Sergio de Campos; Guaratinguetá, Junior Filippo; São Sebastião, Ernane B. Primazi; Aparecida, Marcio Siqueira; Tremembé, José 
Antonio Barros; Santo Antonio do Pinhal, Augusto Pereira; Natividade da Serra, João Batista de Carvalho. Dos deputados estaduais 
padre Afonso e Hélio Nishimoto e do secretário de  Estado do Desenvolvimento Metropolitano, Edson Aparecido. O prefeito João Ribeiro 
foi o anfitrião do evento, considerado por todos os presentes como o mais participativo realizado até agora

Evento realizado no Colonial Plaza contou com execente público. Foi a reunião que mais prefeitos reuniu
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Consocial de Pinda é 
realizado com sucesso

Pindamonhangaba reali-
zou na terça-feira (28) a 1ª 
Consocial, o evento contou 
com a presença de um gran-
de público interessado em 
defender a transparência e o 
controle social. Representan-
tes da sociedade civil, poder 
público e dos conselhos mu-
nicipais elaboraram 20 pro-
postas para serem apresenta-
das na Consocial Estadual.

A Consocial é um even-
to da Controladoria-Geral da 
União e deve ser realizada 
em níveis municipal e esta-
dual. De acordo com o secre-
tário de Governo da Prefeitu-
ra, eng. Arthur Ferreira dos 
Santos, organizador do even-
to municipal, a Consocial em 
Pinda teve resultados muito 
positivos, porque foram mo-
bilizadas muitas pessoas que 
irão contribuir com a socie-
dade.

A conferência foi dividi-
da em eixos temáticos, sendo 

O secretário de Governo, engo Arthur Ferreira dos Santos, explica o processo da Consocial a representantes da sociedade civil, do poder público e conselheiros municipais

O prefeito João Ribeiro deu as boas vindas aos participantes da conferência

de controle e diretrizes para a 
prevenção e o combate à cor-
rupção.

a promoção da transparência 
pública e acesso à informa-
ção e a dados públicos; me-

canismos de controle social, 
engajamento e capacitação 
da sociedade para o contro-

le da gestão pública; atua-
ção dos conselhos de políti-
cas públicas como instância 

Na ocasião foi realizada a 
votação com a participação de 
41 pessoas e 14 inscritos para 
delegados, todos os segmen-
tos terão delegados e foram 
somados 123 votos. Deste 
modo, foram eleitos três dele-
gados para a sociedade civil, 
dois do poder público e um 
para representar os conselhos 
municipais.

Para a sociedade civil os 
delegados eleitos foram Do-
ris Cardoso Prudente Bertoli-
no, Osnei de O. Gonçalves e 
Silvia Maria Pereira Zan, Jo-
sé Alencar Lopes Júnior e Jo-
sé Carlos S. Pinto foram elei-
tos para representar o poder 
público e Urbano Reis Patto 
Filho para os conselhos.

A Consocial, etapa esta-
dual, ocorrerá entre os dias 
30, 31 de março e 1º de abril 
na capital paulista.

O prefeito João Ribeiro 
agradeceu a presença de todos 
os representantes e destaca a 
relevância de eventos como 
este. “Foram discutidas pro-
postas interessantes e acredito 
que este trabalho irá nos ren-
der bons frutos. Parabenizo a 
todos que participaram deste 
momento tão especial”.Os participantes da conferência sobre transparência e controle social  da gestão pública foram divididos em grupos de discussão

Participantes votaram e defi niram os delegados, 
representantes de Pindamonhangaba no estadual

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale



Parabéns!
Para Vanessa, que completou 10 anos 
no dia 25 de fevereiro. Ela recebeu 
abraços e beijos dos pais Vanilza 
e Renato, de todos os familiares e 
amigos.

Tudo de bom
Muita felicidade para Ivo Bancalero, 
aniversariante do dia 7 de março, 
que recebe o abraço dos familiares e 
amigos. Beijos especiais da namorada 
Lydia Simões. Parabéns!

Felicidade

Tudo de bom para Raquel Ribeiro, 
funcionária do Cras de Moreira César, 
que comemora aniversário no dia 3 
de março. Seus colegas de trabalho 
enviam o seguinte recado: “Se pensou 
que esqueceríamos, se enganou. Não 
esquecemos uma pessoa especial como 
você. Parabéns!!”. 

Feliz aniversário

Toda a felicidade do mundo 
para o turismólogo Ramon 
Munhoz, que comemora seus 
30 anos de idade no dia 5 de 
março, recebendo todo o carinho 
dos familiares e amigos. Em 
especial, os beijos de sua mãe, 
Silvia, e sua namorada, Camila 
(com ele na foto).

Comemorando aniversário

Felicidade para José Wilton Oliveira, 
motorista do Departamento de 
Turismo da Prefeitura, que comemora 
aniversário no dia 2 de março, 
recebendo os cumprimentos dos 
familiares e amigos. Tudo de bom!

Parabéns

Muita felicidade 
para Rubens Filho, 

estagiário da 
Secretaria de Governo 

/ Departamento 
de Comunicação 

da Prefeitura, que 
comemora aniversário 

no dia 3 de março, 
recebendo o abraço dos 

familiares e amigos. 
Parabéns!

Feliz aniversário

Hoje, 2 de março, quem 
comemora o aniversário é 
o querido Dr. Jair Roma. 
Que esse momento seja 
repleto de felicidade ao lado 
das pessoas que te querem 
bem. Que Deus te ilumine 
hoje e sempre! Recebe os 
cumprimentos de seus 
familiares e amigos.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Tudo de bom 

Para Suellen Sthefany, que  
comemorou aniversário no 
dia 1º de março, com muita 

alegria,  ao lado da tia Ro-
seli (na foto com ela) e com 

os familiares. Seus pais,  
João Waine (TN) e Márcia 

Elisabete, desejam muita 
felicidade.

Duplo aniversário

Parabéns para os aniversariantes João Bosco (dia 25 de fevereiro) e 
seu � lho João Vitor (dia 26), que assopraram velinhas e receberam  
abraços dos familiares e amigos.

realce
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Akim/AgoraVale Arquivo pessoal

Muita felicidade

Tudo de ótimo para a aniversariante 
do dia 7 de março, Karine Variane 
Angelini, da Emeasoft. Seus familiares 
e amigos lhe desejam muita saúde, 
felicidade e sucesso, sempre! Parabéns!

Arquivo pessoalArquivo pessoal

Arquivo pessoal

Felicidade
Para João Felipe , que comemorou 7 
anos no dia 28 de fevereiro. Parabéns 
dos familiares e amigos. 

Aniversário
Parabéns para Ana Luisa, que 
completou 4 anos no dia 27 de 
fevereiro. Ela recebe os cumprimentos 
dos pais e dos familiares.

Aniversário

Quem comemorou aniversário no dia 1º 
de março é o major Ubirajara Jaccino 
(Major Bira), que recebeu muitos 
cumprimentos dos amigos e familiares, 
principalmente dos foliões do bloco das 
Dondocas que abrilhantou o carnaval 
de Pindamonhangaba.

Só alegria!

Parabéns para Deborah  Nathália, formada em Letras pela Faculdade de São Carlos. 
No último dia 27 de fevereiro ela recebeu a graduação de Mestre em Línguas 
Estrangeiras pela mesma faculdade. Seus pais: Ernesto e Matilde, orgulhosos, 
pedem a Deus que a abençoe. Elatambém comemora aniversário no dia 4 de março. 
A equipe TN deseja felicidade na carreira e tudo de bom pelo aniversário.
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Cultura

Há oito anos o Bazar da 
Solidariedade, uma inicia-
tiva da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, através do FSS 
- Fundo Social da Solidarie-
dade, apoia os artesãos da ci-
dade, oferecendo espaço para 
comercialização e exposição 
de suas peças e divulgação 
do trabalho.

A loja, localizada no cen-
tro, é vitrine para os cerca de 
200 artistas cadastrados na 
Sutaco - Superintendência do 
Trabalho Artesanal nas Co-
munidades, entidades fi lan-
trópicas e projetos sociais 
mantidos pelo FSS, como 
“Lãs e Linhas”, “Vem Ser”, 
“Manacá” e “Cerâmica”.

São diversos produtos e 
opções para presentear co-
mo: bolsas, camisetas, qua-
dros, porta-objetos, biju-
terias, enfeites de parede, 
bonecas de pano, potes de-
corados, móbiles, cantonei-
ras, cestos de roupa, panos 
de prato, luminárias, toalhas 
bordadas, caixas de presente, 
dentre outros. 

O objetivo do bazar é ge-
rar renda para artesãos do 
município e divulgar seus 
produtos, para isso o local 
conta com o trabalho de vo-

Pindamonhangaba rece-
berá no dia 14 de março, das 
10 às 17 horas, o Circuito de 
Ofi cinas com o tema “Con-
tação de História”. O even-
to ocorrerá na biblioteca 
Vereador Rômulo Campos 
D’Arace, no Bosque. 

O Circuito de Ofi cinas é 
um projeto da Secretaria de 
Estado da Cultura, realizado 
pela SP Leituras - Associa-
ção Paulista de Bibliotecas e 
Leitura, e tem como objetivo 
promover a melhoria da efi ci-
ência das equipes que atuam 
nas bibliotecas integrantes do 
SisEB - Sistema Estadual de 
Bibliotecas Públicas do Esta-
do de São Paulo.

A coordenadora de biblio-
tecas, Carmen Lídia Pamplin 
Rodrigues, ressalta a impor-
tância de a cidade fazer parte 
do circuito. “É o segundo ano 
que Pinda recebe o evento e 
é importante, pois os profes-
sores têm o privilégio de par-
ticipar e podemos fazer um 
contato maior com a Secre-
taria de Estado”, completou 
Lidia.  

Bazar da Solidariedade 
oferece visibilidade 
aos artesãos de Pinda

luntários. De acordo com a 
artesã Luciana Lopes essa 
renda é sempre bem vinda no 
fi nal do mês, e as vendas têm 
sempre saldos positivos.

A coordenadora do Bazar, 
Márcia Camargo de Andrade 
Monteiro, destacou que o ba-
zar é uma grande oportuni-
dade, tanto para os artesãos 
venderem suas obras como 
aos munícipes, que encon-
tram produtos de qualidade, 
exclusivos e com preço ex-
celente.

O Bazar da Solidarieda-
de fi ca na rua Deputado Cla-
ro César, 33, centro (ao lado 
da antiga sede da Prefeitura), 
e é aberto das 9 às 17h30 de 
segunda a sexta-feira. Para 
mais informações ligue (12) 
3643-2223.

A presidente do Fun-
do Social de Solidarieda-
de, Maria Angélica Ribeiro, 
agradece a população que 
valoriza o trabalho dos arte-
sãos da cidade. “Os nossos 
artesãos oferecem produtos 
lindos e com um preço óti-
mo, nós também levamos os 
produtos que temos no ba-
zar para as feiras de artesa-
nato da região e sempre so-
mos muito elogiados”.

Enfeites de natal produzidos por artesãos

Artesãos de Pinda devem se cadastrar na Sutaco
No exercício de sua 

atividade, o artesão en-
frenta sérias difi culdades, 
do reconhecimento pro-
fi ssional, comercialização 
dos seus produtos à or-
ganização de seu proces-
so de trabalho. Porém, há 
12 anos os profi ssionais 
de Pindamonhangaba po-
dem contar com o supor-
te e benefícios oferecidos 
pela Sutaco - Superinten-
dência do Trabalho Arte-
sanal nas Comunidades.

O projeto, criado pe-
lo Governo do Estado de 
São Paulo em 1970, visa 
preservar e desenvolver 
o rico artesanato paulista, 
gerando uma fonte de ren-
da aos artesões. Em Pinda 
o trabalho é mantido por 
agentes cooperadores que 
fazem a comunicação en-
tre o artesão e a matriz da 
Sutaco.

 “Muitos artesãos são ta-
lentosíssimos, porém não sa-
bem como gerenciar a logís-
tica. E é nesse momento que 
a Sutaco entra, desenvolven-
do ações e prestando serviços 
com o objetivo de atender a 
essas necessidades e outros 
anseios”, comentou a respon-
sável pelo projeto na cidade, 
Lúcia Macedo.

Entre as ações apoiadas 
pela Sutaco está o Bazar da 
Solidariedade, mantido pelo 
FSS - Fundo Social da So-
lidariedade da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, que ser-
ve de vitrine e ponto de co-
mercialização dos produtos 
confeccionados pelos arte-
sãos da cidade. Dentre os 
mais de cinco mil artistas 
cadastrados no município, 
cerca de 200 utilizam este 
espaço para geração de ren-
da e divulgação das peças 
artesanais.

Além do bazar, Lúcia 
destacou que a Superinten-
dência também participa de 
feiras nacionais e interna-

cionais, e orienta seus as-
sociados sobre como expor 
seu material nesses even-
tos. “Existem feiras fi xas 

em São Paulo, onde profi s-
sionais da nossa região tam-
bém podem participar” dis-
se Lúcia.

O cadastro na Sutaco
Os interessados em se ca-

dastrar na Sutaco devem se 
inscrever no PAT - Posto de 
Atendimento ao Trabalhador 
de Pindamonhangaba, loca-
lizado na avenida Albuquer-
que Lins, 138, São Benedito. 
É necessário a apresenta-
ção de uma foto atual (3x4), 
comprovante de endereço re-
cente, RG e CPF (original e 
cópia).

Para a inscrição é neces-
sário apresentar trabalhos 
que comprovem as habili-
dades, e realizar um teste de 
confecção na presença da co-
missão técnica da Sutaco. Na 
ocasião o artesão deverá le-
var, também, no mínimo três 
peças de técnicas diferentes 
que queira cadastrar, e o ma-

terial necessário para se 
confeccionar uma peça de 
cada técnica. A avaliação 
deve ser agendada com 
antecedência pelos tele-
fones: (12) 3642-8035, 
3642-7952 e 3642-3701.

Após avaliar, classifi -
car e quantifi car a produ-
ção de um artesão, a Su-
taco o cadastra e emite 
uma Carteira de Identi-
fi cação, esta o credencia 
como profi ssional de ar-
tesanato em todo o Brasil. 
O cadastramento possibi-
lita a utilização dos ser-
viços de emissão de nota 
fi scal eletrônica, partici-
pação em cursos de qua-
lifi cação e requalifi cação 
(como aluno ou profes-
sor), divulgação, apoio à 
comercialização, acesso 
ao microcrédito (Banco 
do Povo) e orientação téc-
nica e jurídica.Os intereressados devem procurar a sede do PAT

Arquivo TN

Museu Histórico tem 
manhã de autógrafos

O livro “Uma breve his-
tória da Vila Real de Nos-
sa Senhora do Bom Sucesso 
de Pindamonhangaba”, que 
foi lançado no dia 9 feverei-
ro, terá duas manhãs de autó-
grafos e bate papo literário. A 
primeira será no sábado (3) e 
a próxima no dia 17 de março.

A obra é do historiador e 
arquiteto José Maurício Pup-
pio Marcondes, ele receberá 
o público no Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina. “Vamos es-
tar disponíveis para conversar 
e comentar sobre a obra”, afi r-
ma Maurício Marcondes.

Ele ainda ressalta que o 
lançamento foi um suces-
so. ”O lançamento foi bom, 
dentro da expectativa, estive-
ram presente 150 pessoas. Os 
membros da Academia Pin-
damonhangabense de Letras, 
Novelis, o prefeito, vereado-
res, entre outras autoridades, 
foi uma festa muito bonita”, 
completou Maurício.

O livro poderá ser adqui-
rido na manhã de autógrafos. 
A obra tem apoio da Lei de 
Incentivo à Cultura, do Mi-
nistério da Cultura, e é pa-
trocinado pela Aditya Birla – 
Novelis.O escritor Maurício Marcondes em noite de autógrafos

Arquivo TN

Pinda recebe Circuito de 
Ofi cinas da Secretaria da Cultura

A “Contação de Histó-
rias” se realizará por meio 
da linguagem da improvi-
sação, com a atriz e escrito-
ra Kiara Terra, que há treze 
anos criou um método re-
volucionário de contação, 
que tem a improvisação 
como forma de partilhar e 

criar histórias com o pú-
blico. Em 2009 ela publi-
cou o livro “A menina dos 
pais-crianças”. No segun-
do semestre de 2012 lança-
rá “Hocus Pocus”.

A ofi cina de “Contação de 
Histórias” é gratuita e as va-
gas são limitadas. As inscri-

ções deverão ser realizadas 
pelo site www.aprendersem-
pre.org.br.

A biblioteca fi ca na La-
deira Barão de Pindamo-
nhangaba, s/n, no Bosque da 
Princesa. Para mais informa-
ções, entrar em contato pelo 
telefone (12) 3645-1701.

Plateia infantil acompanha a “contação de história” do educador Ilan Brenman

Arquivo TN



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)
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

JARI DA 122ª CIRETRAN DE PINDAMONHANGABA
RECURSOS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS E JULGADOS
       
 Nº PROC.       NOME                        RESULTADO 
 
PA 726-2/2011 THIAGO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA DEFERIDO
PA 281-1/2010  BRUNO ALBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA INDEFERIDO
              

Flamengo Recreativo Bairro Socorro
Convocação

São convocados os senhores Diretores do Flamengo Recreativo Bairro do Socorro 
a se reunirem em assembleia geral ordinária:
Data: 08.03.2012
Horário: 19h
Local: Av. Dr. Francisco Lessa Junior, nº 1.806 – Bairro Socorro – Pindamonhan-
gaba – SP.
Assunto: Alteração do endereço do Flamengo Recreativo Bairro do Socorro, para 
fins de recebimento de Correspondência.

Pindamonhangaba, 02.03.2012

João Rodrigues 
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

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

Dia 07/03/2012 às 9:00 horas

ENCARREGADO DE SETOR

20º SHIRLEY FERNANDES FORONI
AVENIDA DR. ANTONIO PINHEIRO JUNIOR, 583 – CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-010

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 09/03/2012 às 15:00 horas

ENCARREGADO DE SETOR

21º FERNANDO CORREA LEITE MENECUCCI
RUA ALEXANDRE MUASSAB, 303 - BOSQUE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-390

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
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  09/03/2012 às 15:30 horas

MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

3º LUIZ EDUARDO GUIMARÃES SALINAS
RUA BARÃO DA PEDRA NEGRA, 323 – APTO. 01 – CENTRO
TAUBATÉ – SP
CEP 12020-220

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

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

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
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  09/03/2012 às 15:30 horas

MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

4º FABIO MAURO RICCIULLI
RUA NENE MORAIS, 101 – APTO. 22 – CAMPO DO GALVÃO
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12505-040
 

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Bom Sono = Mais Saúde!
Trabalho, cuidar dos filhos, da vida pessoal e social 
não é fácil, e arranjar tempo suficiente para um belo 
descanso, a boa noite de sono ao final do dia fica cada 
vez mais difícil.
Com algumas poucas e simples atitudes seu sono 
pode ser melhor, tanto em qualidade como em quanti-
dade. É recomendável dormir no mínimo oito horas por 
dia, pois isso mantém a velocidade do metabolismo e, 
seu organismo só passa a descansar após as primei-
ras quatro horas de sono.
Há quem diga que não é necessário dormir oito horas 
por dia, mas isso só não se aplica se você dormir oito 
horas e dormir mal, desta forma, seu organismo não 
terá o descanso necessário para o dia todo.
Dificilmente dormimos o tempo que queremos, mas o 
segredo é se organizar, para que o sono não fique em 
débito, trazendo problemas para a saúde física e men-
tal. Não dormir direito pode resultar em falta de energia 
para o exercício das atividades do dia seguinte. 
Para ter uma boa noite de sono você precisa de 
alguns cuidados como:
Não comer muito antes de deitar, para evitar proble-
mas estomacais e interferir no sono; evitar ingerir co-
midas muito temperadas ou doces e biscoitos, fazer 
um lanche leve além de mais saudável é mais leve 
para uma longa noite de descanso, antes de ir para 
cama, evite dormir na poltrona ou no sofá, melhor é 
já iniciar o sono na cama, estabeleça e respeite um 
horário para dormir e acordar, regulando o relógio bio-
lógico, um banho morno antes de deitar é muito bom 
para relaxar, e quando não conseguir dormir, levante e 
leia algo sem compromisso.
Ter uma vida mais saudável não começa na academia, 
nas vitaminas ou suplementos alimentares que muitas 
vezes só pioram seu sono, uma vida mais saudável 
começa com uma boa noite de sono, com um descan-
so real e relaxante, para que assim, seu organismo 
entenda que de fato você relaxou e suas energias fo-
ram renovadas.
Bom sono e de preferência com bons sonhos!

MINHA AFILHADA!
Tenho uma afilhada que acabou de ingressar na Polícia Mili-
tar. Loura, de olhos verdes, meiga. Ainda que não fosse mi-
nha afilhada, eu a definiria da mesma forma: Linda!
 Na condição dela existem muitas, por aí, defendendo o 
nome de nossa gloriosa instituição: sensualidade, elegância 
e beleza, disfarçadas sob uma boina, uma farda e calçados 
que em nada lembram as passarelas por onde poderiam es-
tar desfilando.
 Se olharmos atentamente para elas nas ruas, poderemos 
ver, além daquela tradicionalmente portada por um militar, 
essas outras armas que acabo de citar, que, em circunstân-
cias normais, já seriam mais do que suficientes para colocar 
fora de combate qualquer homem de verdade.
 Abordá-la, porém, em seu “habitat profissional”, não é sim-
ples. Nem recomendável. Que desculpa você dará ao ser 
questionado por estar “encarando” um policial?  Se, ao con-
trário, você é daqueles que se deixam dominar pela timidez 
diante de uma atraente presença feminina, e baixa o rosto 
ou desvia o olhar quando ela o fita, poderá ser enquadrado 
como... suspeito, rs!

 NOTOU A DIFICULDADE?
  E muitas delas se queixam disto: de que os homens evitam 
o contato, em função dessas possibilidades negativas de que 
seus sentimentos venham a ser confundidos.
 E, pensando exatamente nessa dificuldade que você pode 
estar enfrentando no momento, criei esta trova. Que poderá 
bagunçar ainda mais a sua cabeça mas, você há de convir 
que eu tenho razão!
 Ah! em tempo: minha afilhada é solteira. O telefone dela? 
Não tenho certeza mas me parece que é 190. Boa sorte!

 Com tão lindas policiais
rondando a imaginação,
meus desejos marginais
rogam por “voz de prisão”!

PORTARIA GERAL N.º 3.805 , DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012. 
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso da 
competência prevista no inciso II do artigo 30 da Constituição Federal, bem como 
das atribuições de que trata a Lei Orgânica do Município e para cumprir o disposto 
no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, com observância do disposto na 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e o Decreto Municipal nº 4.211 de 20 
de setembro de 2005,

R E S O L V E :

1 - DESIGNAR como Pregoeiros os seguintes servidores:

LÚCIO DO CARMO DA SILVA – Encarregado de Setor
MARCIA RODRIGUES ORTIZ – Oficial de Administração.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 23 de fevereiro de 2012. 
João Antonio Salgado Ribeiro

Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de fevereiro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba



Pindamonhangaba, sexta-feira, 2 de março de 2012

COMUNICADO

 Diani Cristina da Silva Carvalho, brasileira, casada, natural de Aparecida do Norte SP, nascida no dia 08 de março de 1974, 

comunica que perdeu o DIPLOMA DE HABILITAÇÃO ESPECÍFICA PARA O MAGISTÉRIO, curso este, concluído de acordo 

com o artigo 16 da Lei Federal 5692/71, na escola ETEC João Gomes de Araújo, no ano letivo de l992.

Escola de Educação Especial “ APAE  de Roseira”

CNPJ 60.130.200/0001-90 - Fundação 26/02/1989 - Federação Nacional das APAEs n° 1.608
Conselho Municipal de Assistência Social de Roseira nº  001 - Registro CNAS nº 44.006.000.947/2001- 25 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Roseira no 001 
Utilidade Pública Federal Portaria no. 15 de 28/03/2000 - Estadual Lei nº 10.558 de 06/06/2000 

Municipal Lei nº 665 de 22/06/1992

                                      
 

DRE ‐ Demonstração do Resultado do Exercício 
Janeiro a Dezembro de 2011 

 
 

RECEITAS  240.703,36 
RECEITAS OPERACIONAIS  236.300,36 

Recursos – Convênios Públicos/Subvenções  155.339,00 
Taxa, Mensalidades e Contribuições      7.580,00 
Doações, Campanhas e Patrocínios    72.315,50 

Outras Receitas Operacionais      1.065,86 
RECEITAS FINANCEIRAS      4.403,00 

Rendimentos Financeiros Gerais      4.403,00 
 

DESPESAS  237.072,80 
DESPESAS OPERACIONAIS   
DESPESAS COM PESSOAL  140.666,49 
Salário de Funcionários  109.110,31 

Encargos Sociais FGTS – INSS    20.120,01 
Ajuda de Custos     7.770,00 

Pagamento de Rescisões     3.666,17 
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS   23.181,60 

Despesas com Manutenção e Administrativas   23.181,60 
DESPESAS COM ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS    8.489,13 

Artesanato    8.489,13 
DESPESAS TRIBUTÁRIAS    2.083,62 

Tributos/Taxas/Contribuições    2.083,62 
DESPESAS COM VEÍCULO E CONSERVAÇÃO DE 

BENS E INSTALAÇÕES  59.340,06 
Materiais de Construção  56.008,27 

Despesas com Equipamentos         71,00 
Despesas com Veículo    3.260,79 

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS    3.311,90 
Parcelamento INSS Ref. Obra de Construção Civil    3.311,90 

 
RESULTADO DO EXERCÍCIO    3.630,56   

    

E.E.E. “APAE de ROSEIRA” / Sede – Av São Pedro, 100 – Pedro Leme – Roseira – S.P. 
Fone/fax (12) 3646-1222 CEP: 12.580-000 

  PORTARIA INTERNA Nº 9.095, 
DE 27 DE FEVEREIRO DE 2012. 
João Antônio Salgado Ribeiro, 
Prefeito Municipal de Pindamo-
nhangaba, no uso de suas atribui-
ções legais, resolve DESIGNAR 
o Sr. DOMINGOS GERALDO 
BOTAN,  Diretor do Departamento 
de Finanças,  contador, C.R.C. nº 
1SP138182/0-5 e o Engº JOSÉ RI-
CARDO MANCKEL AMADEI, Se-
cretário de Obras e Serviços, en-
genheiro devidamente habilitado 
da Prefeitura, portador do CREA 
nº 060.659.005-5, para respecti-
vamente exercerem as funções de 
GESTOR E RESPONSÁVEL TÉC-
NICO do Convênio a ser firmado 
com a Secretaria Planejamento 
e Desenvolvimento Regional do 
Estado de São Paulo, visando a 
construção do Centro Comunitário 
no Distrito de Moreira César.
Esta Portaria entra em vigor nesta 
data.
Pindamonhangaba, 27 de feverei-
ro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Procu-
radoria Jurídica, em 27 de feverei-
ro de 2012.
  Rodolfo Brockhof                      
Secretário de Assuntos Jurídicos

Prefeito Municipal 
de Pindamonhangaba

 PORTARIA INTERNA Nº. 9.089, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2012. 
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão Processante Resolve retomar os 
trabalhos da Comissão constituída através da Portaria Interna nº 9.033, de 26 de outu-
bro de 2011, Processo Administrativo Disciplinar 012/2011, nos termos do Memorando nº 
167/2012- DRH/Serviços de Procedimentos Disciplinares. 
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 16 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 16 de fevereiro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

 PORTARIA INTERNA Nº 9.090, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas 
atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão Processante acolhido pelo Secretá-
rio de Administração, Resolve designar a Comissão constituída através da Portaria Interna 
nº 9.045, de 28 de novembro de 2011 para dar continuidade à apuração do Processo de 
Sindicância nº 035/2011, para que no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 23 de feve-
reiro de 2012, sejam concluídos os trabalhos da Comissão, nos termos dos Memorando nº 
192/12-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares. 
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 23 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 23 de fevereiro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

PORTARIA INTERNA Nº. 9.091, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012. 
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 60 (sessenta) dias, contados 
a partir de 23 de fevereiro de 2012, nos termos do Memorando nº. 191/12 – DRH/
Procedimentos Disciplinares, o prazo para conclusão do Processo Administrativo nº 
12/2011, comissão constituída pela Portaria Interna nº. 9.033, de 26 de outubro de 
2011.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 23 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 23 de fevereiro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

TRIBUNA DO NORTE 13

Escola de Educação Especial “ APAE  de Roseira”

CNPJ 60.130.200/0001‐90 ‐ Fundação 26/02/1989  ‐ Federação Nacional das APAEs n° 1.608
Conselho Municipal de Assistência Social de Roseira nº  001 ‐ Registro CNAS nº 44.006.000.947/2001‐ 25

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Roseira no 001
Utilidade Pública Federal Portaria no. 15 de 28/03/2000 ‐ Estadual Lei nº 10.558 de 06/06/2000

Municipal Lei nº 665 de 22/06/1992Municipal Lei nº 665 de 22/06/1992

BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2011

Conta Analítica Saldo Atual Conta Analítica Saldo Atual
ATIVO PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE 43 927 02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 3 961 50

AV. SÃO PEDRO, 100, PEDRO LEME, ROSEIRA‐SP
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA       60.130.200/0001‐90

ATIVO CIRCULANTE 43.927,02    PASSIVO NÃO CIRCULANTE 3.961,50       
DISPONÍVEL 43.927,02    OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.961,50       
CAIXA/BANCO C/ MOVIMENTO 43.927,02    PARC. DE INSS REF. A OBRA DE CONST. CIVIL 3.961,50       
CAIXA 43,927,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE 163.004,69  PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL 202.970,21    
IMOBILIZADO 163.004,69  FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL 199.339,65    
IMÓVEIS 42.988,50    PATRIMÔNIO SOCIAL 199.339,65    
( ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (3 358 62) SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS 3 630 56(‐) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (3.358,62)     SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS  3.630,56       
CONSTRUÇÃO 56.008,27   
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 28.905,07    SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 3.630,56       
(‐) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (7.923,58)     SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 3.630,56       
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 30.921,70   
(‐) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (1.652,10)    
VEÍCULO 41.073,80   
(‐) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (23.958,35)  

TOTAL DO ATIVO 206.931,71 TOTAL DO PASSIVO 206.931,71

                Roseira, 31 de Dezembro de 2011.

________________________________________________________ ___________________________
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ROSEIRA

CPF: 073.948.880‐53

JOSÉ CAMILO DE LÉLIS LIMA
CRC: 1SP099873/0‐8

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CNPJ: 60.130.200/0001‐90
VALDEMAR PEREIRA ILIBIO

E.E.E. “APAE de ROSEIRA” / Sede – Av São Pedro, 100 – Pedro Leme – Roseira – S.P.
Fone/fax (12) 3646‐1222 CEP: 12.580‐000

Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba

LEI Nº 5.332, DE 15 DE 
FEVEREIRO DE 2012.
Denomina a REMEFI do Lotea-
mento Liberdade de JOSÉ GON-
ÇALVES DA SILVA- “Seu Juqui-
nha”.
(Projeto de Lei nº 25/2011) 
João Antonio Salgado Ribeiro, 
Prefeito Municipal de Pindamo-
nhangaba, faz saber que a Câmara 
de Vereadores de Pindamonhan-
gaba aprova e ele promulga a se-
guinte Lei:
Art. l°. Fica denominada de JOSÉ 
GONÇALVES DA SILVA- “Seu Ju-
quinha”, a REMEFI do Loteamento 
Liberdade.
Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de fevereiro 
de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secreta-
ria de Assuntos Jurídicos em 15 de 
fevereiro de 2012.

DECRETO Nº. 4.796, DE 18 DE JANEIRO  DE 2012.

Retifica o Decreto nº 4.612, de 23 de março de 2010, que declara de utilidade 
pública, para fins de desapropriação, área localizada no Loteamento Residen-
cial Mombaça, de propriedade da CAPRI S/A PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS, 
necessárias para a construção de habitações.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais,

D   E   C   R   E   T   A:
Art.1º Retifica a ementa do Decreto nº 4.612, de 23 de março de 2010, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Declara de interesse social, para fins de desapropriação, área localizada no Lote-
amento Residencial Mombaça, de propriedade da CAPRI S/A PARTICIPAÇÕES E 
NEGÓCIOS, necessária para a construção de habitações populares.”
Art. 2º Retifica o art. 1º do Decreto nº 4.612, de 23 de março de 2010, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Fica declarada de interesse social, para fins de desapropriação, por via ami-
gável ou judicial, uma área de terras localizada na Avenida Nicanor Ramos Nogueira, 
no Loteamento Jardim Residencial Araretama, Bairro Mombaça, de propriedade de 
CAPRI S/A PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS, e que possui a seguinte descrição:
“Uma área de terras, institucional, localizada no Loteamento Jardim Residencial Ara-
retama, no bairro Mombaça, nesta cidade, com área de 11.745,00m2, com frente 
para a Avenida Nicanor Ramos Nogueira (antiga Avenida Doze), para onde mede 
119,00m; de um lado dividindo com o antigo leito da E.F.C. Brasil, mede 105,00m; 
dividindo com os lotes 1 e 34 da quadra “N3”, com a Rua Eurico Gutmacher (antiga 
Rua 14) e com uma área remanescente, mede 74,30m; dividindo com a Fazenda 
Mombaça, mede 150,00m.”
 Art. 2º Retifica o art. 2º do Decreto nº 4.612, de 23 de março de 2010, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º. A área descrita no artigo 1º será necessária para construção de habitações 
populares”.
Art. 3º As despesas com a execução do presente Decreto, correrão por conta de 
dotação orçamentária própria do Executivo.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogado o Decreto 
nº 4.621, de 19 de abril de 2010.
Pindamonhangaba, 18 de janeiro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro       
Prefeito Municipal   

Arq. Paulo Amadei Usier
 Secretário de Planejamento

Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 18 de janeiro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 051/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0121/12 DATA PROTOCOLO: 02/02/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000276-1-8 DATA DE VALIDADE: 
02/02/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   MARIO ANTONIO GUERREIRO FRANCO
CNPJ/CPF:   774.549.608-04
ENDEREÇO: Av. Cel. Fernando Prestes N°: 201
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-240    UF: SP
RESP. LEGAL: Mario Antonio Guerreiro Franco CPF: 774.549.608-04
RESP. TÉCNICO: Mario Antonio Guerreiro Franco CPF: 774.549.608-04
CBO: Cirurgião Dentista  CONS. PROF.: CRM N º INSCR.:  83.948 UF:  SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  02/02/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimen-
to de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __02_de _fevereiro  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 052/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0115/12 DATA PROTOCOLO: 31/01/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000641-1-4 DATA DE VALIDADE: 
07/02/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   DANIELA LOPES DA SILVA
CNPJ/CPF:   303.067.648-06
ENDEREÇO: Rua Dos Andradas N°: 98
COMPLEMENTO: Sala 03 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-010 UF:SP
RESP. LEGAL: Daniela Lopes da Silva CPF: 303.067.648-06
RESP. TÉCNICO: Daniela Lopes da Silva CPF: 303.067.648-06
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 99.068 UF:SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  07/02/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimen-
to de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __07_de _fevereiro  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 053/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 106/12 DATA PROTOCOLO: 27/01/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000317-1-2 DATA DE VALIDADE: 
07/02/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   VERÔNICA ANDRADE ROSA ARESE
CNPJ/CPF:   266.603.158-61
ENDEREÇO: Av. Cel. Fernando Prestes N°: 268
COMPLEMENTO: Sala 05 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-240 UF:  SP
RESP. LEGAL: Verônica Andrade Rosa Arese CPF:  266.603.158-61
RESP. TÉCNICO: Verônica Andrade Rosa Arese CPF:  266.603.158-61
CBO: Cirugião Dentista  CONS. PROF.: CRO  N º INSCR.: 62.552    UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  07/02/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimen-
to de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __07_de _fevereiro  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 054/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0135/12 DATA PROTOCOLO: 08/02/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000612-1-2 DATA DE VALIDADE: 
08/02/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   VANESSA DA MOURA FARIA
CNPJ/CPF:   336.884.288-97
ENDEREÇO: Rua Dr. Rubião Júnior  N°: 192
COMPLEMENTO: Sala 31 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-450 U F :  
SP
RESP. LEGAL: Vanessa da Moura Faria CPF: 336.884.288-97
RESP. TÉCNICO: Vanessa da Moura Faria CPF: 336.884.288-97
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 
100176 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  08/02/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimen-
to de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __08_de _fevereiro  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 055/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0131/12 DATA PROTOCOLO: 07/02/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000480-1-1 DATA DE VALIDADE: 
08/02/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica
RAZÃO SOCIAL:   ROBERTA GARCIA ALVES ZANIN
CNPJ/CPF:   255.985.608-52
ENDEREÇO: Rua Capitão Alfredo Paula Salgado N°:76
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Alto do Cardoso
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12420-100 UF:SP
RESP. LEGAL: Roberta Garcia Alves Zanin CPF:255.985.608-52
RESP. TÉCNICO: Roberta Garcia Alves Zanin CPF:255.985.608-52
CBO: Cirurgião Dentista  CONS. PROF.: CRON º INSCR.: 72.176  UF: SP 
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  08/02/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimen-
to de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __08_de _fevereiro  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 056/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0131/12 DATA PROTOCOLO: 07/02/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000524-1-8 DATA DE VALIDADE: 
08/02/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade odontológica Equipamento Raio X GNATUS TIMEX 70 nº de 
série: 4123556033
RAZÃO SOCIAL:   ROBERTA GARCIA ALVES ZANIN
CNPJ/CPF:   255.985.608-52
ENDEREÇO: Rua Capitão Alfredo Paula Salgado N°: ,76
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Alto do Cardoso
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12420-100 UF:SP
RESP. LEGAL: Roberta Garcia Alves Zanin CPF: 255.985.608-52
RESP. TÉCNICO: Roberta Garcia Alves Zanin CPF: 255.985.608-52
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 72.176 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  08/02/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimen-
to de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __08_de _fevereiro  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 057/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1240/11 DATA PROTOCOLO: 31/10/2011
Nº CEVS: 353800601-865-000110-1-0 DATA DE VALIDADE: 02/02/2013
CNAE:   8650-0/04 Atividade de Fisioterapia
RAZÃO SOCIAL:   CAROLINA SANTANA MACHADO ROSA
CNPJ/CPF:   306.665.538-58
ENDEREÇO: Rodovia Amador Bueno da Viega N°: 1952
COMPLEMENTO: Loja 01 BAIRRO: Socorro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-000 UF: SP 
RESP. LEGAL: Carolina Santana Machado Rosa CPF: 306.665.538-58
RESP. TÉCNICO: Carolina Santana Machado Rosa CPF: 306.665.538-58
CBO: Fisioterapeuta CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.: 98.502 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  02/02/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimen-
to de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __02_de _fevereiro  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 058/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1178/11 DATA PROTOCOLO: 18/10/2011
Nº CEVS: 353800601-865-000008-1-7 DATA DE VALIDADE: 03/02/2013
CNAE:   8650-0/04 Atividade de Fisioterapia
RAZÃO SOCIAL:   CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA ATUAL LTDA-ME
CNPJ/CPF:   05.805.959/0001-18
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 866
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Solange Balbino Moreira CPF: 199.206.638-83
RESP. TÉCNICO: Solange Balbino Moreira CPF: 199.206.638-83
CBO: Fisioterapeuta  CONS. PROF.:  CREFITO  N º INSCR.:   334057 UF:  SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  03/02/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimen-
to de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __03_de _fevereiro  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 059/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0132/12 DATA PROTOCOLO: 07/02/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000446-1-0 DATA DE VALIDADE: 
07/02/2013
CNAE:   8630-5/04 Atividade Odontológica
RAZÃO SOCIAL:   LUIS GUILHERME SCAVONE DE MACEDO
CNPJ/CPF:   214.789.028-68
ENDEREÇO: Rua Dr. João Romeiro N°: 176
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-030 UF:  SP
RESP. LEGAL: Luiz Guilherme Scavone de Macedo CPF: 214.789.028-68
RESP. TÉCNICO: Luiz Guilherme Scavone de Macedo CPF:  214.789.028-68
CBO: Cirurgião Dentista CONS. PROF.:  CRO  N º INSCR.: 66.701    UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  07/02/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimen-
to de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __07_de _fevereiro  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 060/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0015/12 DATA PROTOCOLO: 06/01/2012
Nº CEVS: 353800601-325-000010-1-5 DATA DE VALIDADE: 08/02/2012
CNAE:   3250-7/06 Serviços de Prótese Dentária
RAZÃO SOCIAL:   SANTOS E UCHIMURA LTDA ME
CNPJ/CPF:   12.072.993/0001-96
ENDEREÇO: Rua Dr. Rubião Júnior N°: 420
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-450  UF: SP
RESP. LEGAL: Jaqueline Uchimura CPF: 077.341.988-80
RESP. TÉCNICO: Davi Silva Santos CPF: 077.341.768-01
CBO: Outros Profissionais  CONS. PROF.:  CRO N º INSCR.: 2122  UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  08/02/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimen-
to de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __08_de _fevereiro  de 2012
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 PORTARIA INTERNA Nº 9.092, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no 
uso de suas atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão Proces-
sante acolhido pelo Secretário de Administração, Resolve designar a Co-
missão constituída através da Portaria Interna nº 9.014, de 26 de setembro 
de 2011 para dar continuidade à apuração do Processo de Sindicância nº 
029/2011, para que no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 23 de fevereiro 
de 2012, sejam concluídos os trabalhos da Comissão, nos termos dos Memo-
rando nº 197/12-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares. 
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 23 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 23 de fevereiro de 
2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

 PORTARIA INTERNA Nº 9.093, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão Processan-
te acolhido pelo Secretário de Administração, Resolve designar a Comissão 
constituída através da Portaria Interna nº 9.007, de 19 de setembro de 2011 
para dar continuidade à apuração do Processo de Sindicância nº 027/2011, 
para que no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 27 de fevereiro de 2012, 
sejam concluídos os trabalhos da Comissão, nos termos dos Memorando nº 
184/12-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares. 
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 23 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 23 de fevereiro 
de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ASSOCIAÇÃO PARA AUXILIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
                                                 PROJETO CRESCER

CONVOCAÇÃO
A Associação para Auxilio da Criança e do Adolescente Projeto Crescer, con-
voca os voluntários, associados, contribuintes para a Assembléia Geral Extra-
ordinária a realizar-se no dia 16 (sexta) de março de dois mil e doze , ás nove 
horas e trinta minutos, na Av. Dr. Antonio Pinheiro Júnior, 1.281, Campo Alegre, 
para tratar de mudança no Estatuto e demais assuntos.

Ricardo Fabrício de Toledo
Presidente

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
WALLACE ARANTES BORGES,   de   nacionalidade   brasileira,   
profissão metalúrgico, estado civil solteiro, de 32 anos de  idade,  
nascido  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 20 
de novembro  de  1979, residente e domiciliado Rua Vereador José 
Francisco Alves  dos  Santos nº 155, Campo Alegre, nesta cidade, 
filho de  ABELARDO  CAMPOS  BORGES FILHO e INÊS ARANTES 
BORGES.                                           
VERÔNICA PEREIRA DA  SILVA,  de  nacionalidade  brasileira,  pro-
fissão auxiliar de escrita fiscal, estado  civil  solteira,  de  27  anos  
de idade, nascida em São Paulo,  Estado  de  São  Paulo,  no  dia  
16  de janeiro de 1985, residente e domiciliada Rua Durvina Rosa de 
Jesus  nº 14, Crispim, nesta cidade, filha de ADEGAL PEREIRA DA 
SILVA e  LUCIANA MEDEIROS PEREIRA DA SILVA. Apresentaram 
os documentos 1,  3  e  4,  do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém 
souber  de  algum  impedimento, oponha-o na forma da Lei.                                              
Pindamonhangaba,  1 de março de 2012.      

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  do-
cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                 
FELIPE SOUZA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão  tor-
neiro mecânico, estado civil solteiro, de  21  anos  de  idade,  nascido  
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 3 de  dezembro  
de  1990, residente e domiciliado na Rua Anacleto Rosas  Junior  nº  
34,  Cidade Jardim, nesta cidade, filho de FRANCISCO MARQUES 
DE LIMA  e  MARIA  DE NAZARÉ RODRIGUES DE SOUZA.                                             
SARA CRISTINA DE  CARVALHO   ALVES,   de   nacionalidade   
brasileira, profissão estudante, estado civil  solteira,  de  16  anos  de  
idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 
25 de  janeiro de 1996, residente e domiciliada na Rua Lidio Candido 
Amorim  nº  135, Campos Maia, nesta cidade, filha de  BENEDITO  
VICENTE  ALVES  NÉTO  e MÁRCIA DE CARVALHO ALVES. Apre-
sentaram os documentos 1, 2, 3 e  4,  do Art. 1.525, do Código Civil. 
Se alguém souber  de  algum  impedimento, oponha-o na forma da 
Lei.                                              
Pindamonhangaba,  1 de março de 2012.                     

CMAS – CONSELHO MUNICIPAL
 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA 

Convite para posse dos novos conselheiros municipais – Gestão 
2012/2013 – Dia 05/03/2012 – 17 horas – Auditório da Prefeitura Munici-

pal.

Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:
   I - subsidiar, aprovar e acompanhar a execução do Plano Municipal de As-
sistência Social;
   II - fixar diretrizes, metas e prioridades de atuação do Município visado o 
enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos sociais, o provimentos de 
condições para atender contingências e a universalização dos direitos sociais;
   III - estabelecer padrões de atendimento a serem observados por entidades e 
organizações de assistência social subvencionadas pelo Município ;
   IV - fixar critérios para a concessão e subvenções a entidades de assistência 
social;
   V - opinar sobre a concessão de subvenções a entidades de Assistência 
social;
   VI - decidir sobre a inscrição de entidades de assistência social nos termos 
do art. 9º, § 3º da Lei nº 8.742/93;
   VII - decidir sobre as propostas de estabelecimento de convênios entre o 
município e as entidades púbicas ou privadas de assistência social;
   VIII - emitir parecer sobre a proposta orçamentária anual no campo da assis-
tência social do município;
   IX - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os benefícios 
sociais e o desempenho dos programas e projetos executados;
   X - manter intercâmbio com entidades similares de outros Municípios, os 
Estados e da União;
   XI - elaborar o seu regimento interno;
   XII - definir critérios para a programação e para a execução financeira e orça-
mentária do fundo municipal de assistência social e fiscalizar a movimentação 
e a aplicação do seus recursos;
   XIII - propor medidas para o aperfeiçoamento da organização e do funciona-
mento dos serviços restados na área de Assistência Social;
   XIV - examinar denúncias sobre problemas na área de assistência social e 
propor medidas cabíveis;
   XV - fiscalizar os órgãos públicos e privados componentes do sistema muni-
cipal de assistência social;
   XVI - convocar ordinariamente a cada dois anos, ou extraordinariamente por 
maioria de seus membros, a Conferência Municipal de Assistência Social, que 
terá a atribuição de avaliar a situação as assistência social e propor diretrizes 
para o aperfeiçoamento do sistema.

Para mais informações procure o Setor Executivo dos Conselhos Municipais. 

EDITAL DE CITAÇÃO dos RÉUS, AUSENTES , INCERTOS E DESCONHECIDOS- Proc. nº1001/09. 
Prazo de 30 dias. Processo nº445.01.2009.005974-4/000000-000 - Ordem nº1001/2009 O(A) 
Doutor(a) ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª. Vara Judicial da Comarca 
de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos 
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo de processa uma ação 
de USUCAPIÃO, proc. nº1001/09, requerida por HELTON ANDRÉ MARIN MOREIRA e s/m ALINE 
SANTIAGO MOREIRA, tendo por objeto um imóvel situado à Rua Tiradentes, nº 215, Bairro Alto 
do Cardoso, nesta cidade, com área de 297,91m2, confronta-se com José Cláudio de Paula e s/m 
Milene aparecida Santos Souza de Paula; José Pinto Ribeiro e s/m Hilda Maria de Oliveira Ribeiro 
e Luiz Ribeiro de Aguiar. Descrições minuciosas encontram-se nos autos, à disposição de qualquer 
interessado. Alegam os requerentes serem possuidores do imóvel de forma mansa, pacífica e 
ininterrupta, há mais de 20 anos, somando-se suas posses com a de seus antecessores. O imóvel 
foi adquirido de osíris Marin e outros, que haviam adquirido os direitos hereditários pelo falecimento 
de seus pais, Luiz Ramos Marin e Maria Joana Marin, que por suas vezes, haviam adquirido o 
mesmo de Geraldo Teixeira de Souza e Vicentina Flores. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância , expediu-se o presente edital, com o prazo de 30 
dias, sendo o prazo para contestação de 15 dias, sob pena de confissão e revelia. Será o presente 
edital, por extrato, afixado no local de costume e publicado pela imprensa na forma da Lei. Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba em 17 de fevereiro de 2012.

LEI Nº 5.336, DE 1º DE MARÇO DE 2012.
Altera a Lei nº 4.364, de 20 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a Estrutura Adminis-
trativa, a criação de empregos e funções no quadro da Prefeitura Municipal de Pindamo-
nhangaba, e dá outras providências.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam criados na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, vinculados à 
Subprefeitura de Moreira César, os departamentos:
- Departamento de Esportes de Moreira César
- Departamento de Lazer de Moreira César
Art. 2º Ficam criados na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, vinculados à 
Secretaria de Governo e Integração, os departamentos:
- Departamento de Licenciamento Ambiental e Urbanismo
- Departamento de Administração do Parque da Juventude
Art. 3º. Ficam criados no quadro da Prefeitura Municipal os seguintes empregos comis-
sionados:

Parágrafo único. As descrições das atribuições para os empregos criados neste artigo 
constam dos Anexos I, II, III e IV, que passam a fazer parte integrante desta Lei.
Art. 4° Ficam alteradas as atribuições do emprego de Diretor do Departamento de Meio 
Ambiente, que passam a vigorar com a descrição constante do Anexo V, integrante desta 
Lei.
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de verbas consignadas 
no orçamento vigente, suplementadas se necessário, ficando autorizada a abertura de 
crédito adicional, se necessário.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 1º de março de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira - Secretário de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de março de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº14/2012

Anexo I
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DE MOREIRA CESAR
Descrição Sumária das Atribuições:
- Dirigir o Departamento de Esportes no distrito de Moreira César, coordenando toda a 
sua programação esportiva.
- Acompanhar os eventos esportivos e educacionais.
Descrição das Atribuições:
- Programar, coordenar e executar as ações nas áreas de esportes, de acordo com as 
necessidades das comunidades do distrito de Moreira César;
- Manter ensino de prática esportiva em nível de iniciação e aprimoramento e desenvolver 
um programa de esportes para todos;
Incentivar o desenvolvimento da prática esportiva no distrito, nos centros esportivos, qua-
dras, campos etc;
Coordenar o trabalho da equipe pedagógica, dos gestores e professores de educação 
física;
- Coordenar projetos esportivos e educacionais;
- Organizar competições esportivas;
- Manter contato com a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer;
- Executar atividades correlatas que lhe forem atribuídas por superior hierárquico.
Condições de Trabalho:
Carga horária: 40 horas semanais;
Departamento vinculado à Subprefeitura de Moreira César.
Requisitos para Preenchimento:
Instrução: Curso Superior Completo;
Conhecimento administrativo e técnico na área de atuação;
Idoneidade moral e profissional.

OBSERVAÇÃO – EMPREGO PROVIDO EM COMISSÃO.
Anexo II
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LAZER DE MOREIRA CESAR
Descrição sumária das atribuições:
- Dirigir o Departamento de Lazer no distrito de Moreira César, coordenando toda a sua 
programação de recreação e lazer.
Descrição das Atribuições:
- Administrar os programas de recreação e lazer desenvolvidos no distrito;
- Programar e supervisionar a utilização dos parques, praças e jardins, para fins de re-
creação e lazer;
- Organizar o calendário de realizações recreativas;
- Incentivar e orientar as práticas recreativas e de lazer para a comunidade;
- Prestar assistência a instituições existentes no distrito de Moreira César, que tenham ati-
vidades de desenvolvimento de práticas e ações recreativas e de lazer junto à população;
- Propor e orientar a instalação e a ampliação de recantos e centros de lazer e de recre-
ação pública;
- Orientar a implantação de programas de recreação e lazer em colaboração com entida-
des, clubes e associações comunitárias;
- Manter contato com a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer;
- Executar atividades correlatas que lhe forem atribuídas por superior hierárquico.
Condições de Trabalho:
Carga horária: 40 horas semanais;
Departamento vinculado à Subprefeitura de Moreira César.
Requisitos para Preenchimento:
Instrução: Curso Superior Completo;
Conhecimento administrativo e técnico na área de atuação;
Idoneidade moral e profissional.
OBSERVAÇÃO – EMPREGO PROVIDO EM COMISSÃO.
Anexo III
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E URBANISMO
Descrição Sumaria das Atribuições:
- Dirigir e coordenar as atividades relativas aos licenciamentos ambientais, projetos e 
execuções.
Descrição das Atribuições:
- Elaborar parecer para licenciamentos ambientais de obras, distritos industriais e lotea-
mentos do município;
- Efetuar parecer para licenciamentos e fiscalização a nível municipal de acordo com a 
lei ambiental vigente;
- Controlar a compensação ambiental de retirada de árvores isoladas;
- Executar programas de resíduos conforme a Politica Nacional de Resíduos Sólidos;
- Executar programas e fiscalizar a despoluição, limpeza, desassoreamento e contenção 
de corpos hídricos;
- Executar programas de doação de mudas de espécies nativas;
- Executar programas de recuperação de nascentes e matas ciliares da Bacia do Ribeira 
Grande;
- Executar programas de plantio e manutenção de espécies arbóreas no município;
- Efetuar o acompanhamento técnico paisagístico junto à educação, esportes e próprios 
municipais;
- Promover intercâmbio do departamento com instituições governamentais e não governa-
mentais visando parcerias e ações que objetivem a conservação do meio ambiente e da 
qualidade de vida da comunidade;
- Prover sobre os recursos necessários à preservação do meio ambiente, respeitando 
as normas estabelecidas na legislação estadual, federal e na lei orgânica do município.
 Condições de Trabalho:
Carga horária: 40 horas semanais;
Departamento vinculado à Secretaria de Governo e Integração.
Requisitos para Preenchimento:
Instrução: Curso Superior Completo nas áreas de Engenharia Agronômica, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Florestal ou Biologia;
Conhecimento técnico na área de atuação;
Idoneidade moral e profissional.
OBSERVAÇÃO – EMPREGO PROVIDO EM COMISSÃO.
Anexo IV
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE DA JUVENTUDE 
E DA CIDADE
Descrição Sumaria das Atribuições:
- Dirigir e coordenar as atividades relativas aos parques municipais, visando à manuten-
ção das características ambientais dessas áreas.
Descrição das Atribuições:
- Gerenciar os parques, a partir de ações que visam à manutenção dessas áreas, com 
foco na preservação das características ambientais;
- Controlar a prestação de serviços nas áreas de segurança, limpeza e conservação dos 
parques;
- Executar o desenvolvimento de projetos ambientais nos parques;
- Efetuar melhorias nos locais, visando o oferecimento de atividades de esportes, lazer, 
cultura, recreação e entretenimento à população;
- Promover a integração das atividades das secretarias nos parques.
Condições de Trabalho
Carga horária: 40 horas semanais;
Departamento vinculado à Secretaria de Governo e Integração.
Requisitos para preenchimento
Instrução: Curso Superior;
Conhecimento técnico na área de atuação;
Idoneidade moral e profissional.
OBSERVAÇÃO – EMPREGO PROVIDO EM COMISSÃO.
Anexo V
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Descrição Sumaria das Atribuições:
- Dirigir e coordenar as atividades relativas à Gestão do Meio Ambiente no município.
Descrição das Atribuições:
- Executar programas de doação de espécies para calçada;
- Propor, implantar e acompanhar programas de Educação Ambiental e de hortas, e cam-
panhas ambientais;
- Executar programas de arborização urbana em calçadas de praças e jardins;
- Incentivar a participação do município em questões que demandem propostas de me-
lhoria da qualidade ambiental;
- Promover intercâmbio do departamento com instituições governamentais e não governa-
mentais visando parcerias e ações que objetivem a conservação do meio ambiente e da 
qualidade de vida da comunidade;
- Elaborar laudos técnicos para retirada e poda de espécies isoladas na área urbana;
- Coordenar a execução e fiscalização dos sistemas de arborização de calçadas praças e 
jardins, com podas, podas de formação, retirada de árvores e ajardinamento;
- Executar o plantio em áreas verdes;
- Executar o desenvolvimento de projetos ambientais;
- Prover sobre os recursos necessários a preservação do meio ambiente, respeitando 
as normas estabelecidas na legislação estadual, federal e na lei orgânica do município.
Condições de Trabalho
Carga horária: 40 horas semanais;
Departamento vinculado à Secretaria de Governo e Integração.
Requisitos para preenchimento
Instrução: Curso Superior Completo nas áreas de Engenharia Agronômica, Engenharia 
Ambiental, Engenharia Florestal ou Biologia;
Conhecimento técnico na área de atuação;
Idoneidade moral e profissional.

OBSERVAÇÃO – EMPREGO PROVIDO EM COMISSÃO.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
LEI Nº 5.337, DE 1º DE MARÇO DE 2012.
Altera a Lei nº 4.364, de 20 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a Estrutura 
Administrativa, a criação de empregos e funções no quadro da Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba, e dá outras providências.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Ve-
readores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam criados na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, vinculados 
à Secretaria de Saúde e Assistência Social, os departamentos:
- Departamento de Assistência à Saúde de Moreira César
- Departamento de Assistência Social de Moreira César
Art. 2º Ficam criados no quadro da Prefeitura Municipal os seguintes empregos co-
missionados:

Parágrafo único. As descrições das atribuições para os empregos criados neste 
artigo constam dos Anexos I e II, que passam a fazer parte integrante desta Lei.
Art. 3º Fica extinto no quadro da Prefeitura Municipal o Departamento de Saúde e 
Assistência Social, vinculado à Suprefeitura de Moreira César.
Art. 4º Fica extinto no quadro da Prefeitura Municipal o emprego comissionado de 
Diretor do Departamento de Saúde e Assistência Social.
Art. 5° As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de verbas consig-
nadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário, ficando autorizada a 
abertura de crédito adicional, se necessário.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 1º de março de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de março de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Projeto de Lei nº15/2012

DENOMINAÇÃO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE 
MOREIRA CÉSAR
Descrição Sumária das Atribuições:
Dirigir o Departamento que lhe for designado, administrando os recursos técnicos, 
financeiros e humanos, não só no que concerne à eficiência e qualidade dos serviços 
prestados, como também no que tange à disciplina, seriedade e espírito de justiça 
de seus servidores.  Acompanhar a realização de diagnósticos, estudos, pesquisas e 
levantamentos, que forneçam subsídios à formulação de políticas, diretrizes e planos 
de ações à implantação, manutenção e funcionamento dos serviços dos Departa-
mentos. Delegar responsabilidades aos Gerentes das unidades de saúde do Distrito 
de Moreira César.
Descrição das Atribuições:
- Gerenciar a rede de serviços no âmbito do Departamento, no provimento das con-
dições materiais e de pessoal;
- Coordenar, controlar e fiscalizar as portas de entrada do sistema, com o intuito 
de aperfeiçoar as ações e atividades dos serviços, facilitando o acolhimento dos 
usuários;
- Coordenar, controlar e fiscalizar os atendimentos de rotina nas unidades de saúde 
do Distrito de Moreira César;
- Programar, coordenar e executar as ações de assistência à saúde, de acordo com 
as diretrizes da Secretaria de Saúde e Assistência Social;
- Implantar, controlar e fiscalizar os programas prioritários para a operação da rede 
de serviços da Secretaria;
- Realizar o gerenciamento de pessoal em consonância com as normas da Secretaria 
de Saúde e Assistência Social e a legislação pertinente do Município;
- Executar atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Condições de Trabalho:
- Horário: Período normal de trabalho de 40 horas semanais.
- Departamento vinculado à Secretaria de Saúde e Assistência Social
Requisitos para preenchimento:
- Instrução: Curso Superior Completo;
- Conhecimento administrativo e técnico na área de atuação;
- Idoneidade moral e profissional.
OBSERVAÇÃO - EMPREGO PROVIDO EM COMISSÃO
DENOMINAÇÃO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
MOREIRA CÉSAR
Descrição Sumária das Atribuições:
Dirigir o Departamento que lhe for designado, administrando os recursos técnicos, 
financeiros e humanos, não só no que concerne à eficiência e qualidade dos serviços 
prestados, como também no que tange à disciplina, seriedade e espírito de equipe 
dos servidores.  Acompanhar a realização de diagnósticos, estudos, pesquisas e 
levantamentos, que forneçam subsídios à formulação de políticas, diretrizes e planos 
de ações à implantação, manutenção e funcionamento dos serviços do Departamen-
to. Delegar responsabilidades aos Chefes de Serviços e Gerentes de Unidades.
Descrição das Atribuições:
- Gerenciar a rede de serviços no âmbito do Departamento;
- Programar, coordenar e executar as ações de promoção e de assistência social e 
cidadania do Distrito de Moreira César, de acordo com as diretrizes da Secretaria de 
Saúde e Assistência Social;
- Implantar, controlar e fiscalizar os programas prioritários para a operação da rede 
de serviços do Departamento;
- Coordenar o trabalho de levantamento sobre vulnerabilidades sociais do Distrito, 
visando o atendimento adequado;
- Coordenar os serviços e projetos sócio-assistenciais de proteção básica e de média 
e alta complexidade;
- Realizar o gerenciamento de pessoal em consonância com as normas da Secretaria 
e a legislação pertinente;
- Apoiar de acordo com as Leis e Decretos Municipais, as entidades de assistência e 
promoção social que atuam no Município; 
- Programar e acompanhar a execução de campanhas sócio-educativas;
- Coordenar, controlar e fiscalizar os atendimentos nas unidades de serviços próprios 
e conveniados;
- Executar atividades correlatas que lhe forem atribuídas.
Condições de Trabalho:
Horário: 40 horas semanais.
Requisitos para preenchimento:
Instrução: Curso Superior Completo;
Notório conhecimento na área de atuação;
Idoneidade moral e profissional.
OBSERVAÇÃO - EMPREGO PROVIDO EM COMISSÃO.

VENCIMENTOS EMPREGOS VAGAS
R$7.230,38 Diretor do Departamento de Assistência à Saúde de Moreira César    1 
R$7.230,38 Diretor do Departamento de Assistência Social de Moreira César 1 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

LEI Nº 5.335, DE 1º DE MARÇO DE 2012.
Amplia vagas para o emprego de Professor de Ensino Fundamental e Educação 
Infantil no quadro de empregos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, e dá 
outras providências.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber 
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte Lei:
Art. 1º.  Ficam acrescidas no quadro de empregos da Prefeitura Municipal de Pin-
damonhangaba, cargos de Professo de Educação Básica I, sendo 150 (cento e 
cinquenta) cargos de Professor para ensino Fundamental e 100 (cem) cargos para 
Educação Infantil.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 1º de março de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal 

Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 1º de março 
de 2012

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/ cba/ Projeto de Lei nº 11/2012.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

PORTARIA GERAL N.º 3.801, DE 13 DE FEVEREIRO  DE 2012. 
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais,

R  E  S  O  L  V  E:
1- NOMEAR, para constituir o Conselho Fiscal da Fundação “Dr. João Romeiro”, de 
acordo com o artigo 12 do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 2.049, de 19.05.1980, 
os senhores abaixo relacionados, pelo período de 01 (um) ano, sendo de 1º de janei-
ro de 2012 a 1º de janeiro de 2013. 
       
MEMBROS:
- FERNANDO PRADO REZENDE
- DOMINGOS GERALDO BOTAN
- MARIA PERPETUA SOARES

SUPLENTES:
- VALNO HERCULANO COUTINHO
- MARIA FERNANDA VIEIRA MUNHOZ
- JOSÉ ANTONIO 

2- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 1º de janeiro de 2012.

Pindamonhangaba, 13 de fevereiro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro

Prefeito Municipal
Arthur Ferreira dos Santos

Secretário de Governo e Integração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de feverei-

ro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

     PORTARIA GERAL Nº 3.806, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais, a Lei nº 3870, de 21.12.01, Lei nº 4364, de 20.12.05 e 
Lei nº 4.897, de 16.01.09, NOMEIA o Sr. Evandro Carlos Gomes para o emprego 
de provimento em comissão de Chefe de Serviços Gerais, a partir de 1º de março 
de 2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 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 23 de fevereiro de 
2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba



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
Balcão expositor, ar-
quivo de aço, gela-
deiras, freezer, maq. 
lavar louças, maq. 
de costura, televisor, 
ventiladores, apare-
lho de DVD. Tel 8213-
3965 
Bicicleta infantil fe-
minina, aro 20, ver-
melha, R$ 80. Tel 
3527-9601
Bicama em aço, Toc 
stok, com escrivan-
ninha; guarda-roupa 
Rudinic, 6 portas. Tel 
8130-5709 
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
Carrinho de bebê, 
Gazerano, em ótimo 
estado de conserva-
ção, R$ 150,00. Tel 
3522-4589 
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

Classificados
CONFIRA  AS VAGAS DO 

PAT- POSTO DE ATENDIMENTO 
AO TRABALHADOR 

Pindamonhangaba - Moreira César

Ajudante de serra-
lheiro
Ajustador mecânico
Alinhador de pneus
Auxiliar de escrita 
fiscal
Auxiliar de depar-
tamento pessoal e 
fiscal
Balconista de far-
mácia
Cabeleireiro esco-
vista
Caldeireiro
Coordenador pe-
dagógico
Corretor de imóveis
Costureira com má-
quina própria: over-
loque e galoneira
Cozinheiro de res-
taurante
Cozinheiro indus-
trial
Dedetizador
Eletricista de veí-
culos automotores
Engenheiro recém 
formado em enge-
nharia civil ou me-
cânica ou produção

Enrolador de mo-
tor elétrico
Estagiário de en-
genharia mecânica 
ou civil
Estagiário de pu-
blicidade ou jorna-
lismo
Instalador de alar-
me
Instrutor de infor-
mática
Manicure
Mecânico de refri-
geração
Montador de an-
daimes
Motorista carreteiro
Professor de hi-
droginástica
Professor de hi-
droterapia
Representante co-
mercial c/ veículo 
próprio
Técnico em infor-
mática
Tosador
Vendedor externo 
(publicidade, cur-
sos de informática)

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.

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
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
Escort Hobby 1.0, 
94, prata. Tel 9110-
1180 
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 troca por 
maior valor. Tel 3648-
8395 / 9790-7954
Gol Special 1.0, 8V, 
ano 2000, branco, 
R$ 10.700. Tel 7813-
6147 ou 9114-5009
Gol, 96, trava elé-
trica, alerme e som. 
Tel 3642-1165
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
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$ 4.800. 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, co-
zinha, despensa, área 
de lazer, 2 sacadas, 
var, qun, canil, gar 
coberta para 2 car-
ros. 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,  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  ou 8843-
2938 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

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, 
R$ 70.000. Tel 3522-
4684 
Jardim Mariana, meio 
lote. Tel 9798-0178
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
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COMERCIAL
Quartos para moças, 
individual, com ba-
nheiro em São José 
dos Campos, R$ 200. 
Tel 8141-3359
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, centro  
de Pinda, aluguel R$ 
700,00. Tel  3642-4522
Salas comerciais per-
to do Bosque.  Tel 
9765-9995
Salas comerciais, 
com banheiro e saca-
da, na Vila São Bene-
dito. Tel 8112-5697 
ou 9220-1831
Salão de cabeleirei-
ro, no centro, mo-
biliado, pronto para 
uso imediato. Tel 
9103-9032 

CHÁCARA  
VENDEM-SE

Bonsucesso,  3.200m², 
água, luz, asfalto,  R$ 
110.000,  Tel 9114-
0847
Piracuama,  2500m²,  
casa, piscina e demais 
benfeitoria, R$ 220 
mil. Aceita-se troca 
com imóvel de menos 
valor. Tel 3642-3027  
Goiabal, 11 alqueires, 
escritura, pomar,  R$ 
140.000,  Tel 9114-0847
Goiabal, 6000m², 
casa c/ piscina, quadra 
de areia, R$ 80.000,  
Tel 9117-1439
Goiabal, 2.100 m², 
casa 2 dorm, dem 
dep, pomar, poço 
artesiano, R$ 95 
mil, aceita-se car-
ro 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

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE PINDAMONHANGABA

OVOS DE PASCOA VILLAGE PESO PREÇO
OVO FLORESTA NEGRA 350g 25,00
OVO DE PÁSCOA CROCANTE 110g 10,00
OVO DE PÁSCOA DOCE DE LEITE CROCANTE 200g 15,00
OVO PASCOA CHARME 450g 28,00

OVOS INFANTIS
OVO DE PÁSCOA SCOOB DOO       45g 4,50
OVO DE PÁSCOA SCOOB DOO 80g 6,50
OVO DE PÁSCOA SCOOB DOO C/ BRINQUEDO 170g 16,50

                                                 COLOMBA PASCAL
BELLA PÁSCOA FRUTAS 500g 11,00
BELLA PÁSCOA MEGA CHOCOLATE 450g 11,00
BELLA PASCOA LIGHT C/ FRUTAS 500g     12,00
BELLA PÁSCOA TRUFADO C/ GOTAS DE CHOCOLATE 550g  12,00

MINI COLOMBA
MINI BELLA PÁSCOA SCOOBY DOO 90g 3,00
MINI BELLA PÁSCOA PATATI PATATÁ 90g 3,00

                                                           BOMBONS
CEREJA AO LICOR 180g 8,00
CEREJA AO LICOR – LATA 180g    11,00
CRESPITO – POTE 240g  7,50
CRESPITO – LATA 180g 10,00
PÃO DE MEL – POTE 220g  7,00
PÃO DE MEL – LATA 220g 10,00
PALITOS DE CHOCOLATES – POTE 240g   7,50
BISCOITO AMANTEIGADO 340g 12,00

Pedidos até 23 de mrço de 2012
Desconto em 3 vezes - pagamento abril-maio-junho/2012

ENTREGA DE 02 DE ABRIL A 05 DE ABRIL 
Aceitaremos pedidos por e-mail, favor informar: Nome completo, 

quantidade, produto, parcelamento, valor e telefone
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Esportes

A Copa Regional chegou 
as quartas de fi nal, e neste 
domingo (4), acontecem os 
jogos de ida do ‘Veteranos-
-Cinquentão’ nos campos de 
Moreira César, Santa Luzia, 
Maricá e Bela Vista. Os 
jogos do ‘Amador’ aconte-
cem no bairro das Campi-
nas, Bela Vista, Maricá e 
Moreira César.

As equipes voltam a se 
enfrentar para decidir a vaga 
para a semifi nal no dia 11 de 

A escolinha de malha da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria 
da Juventude, Esporte e La-
zer, em parceria com a Asso-
ciação Atlética Ferroviária é 
um sucesso na modalidade e 
exemplo na região e no Esta-
do de São Paulo. 

Criada há mais de um 
ano, Pinda já conquistou dois 
vice-campeonatos regionais 
juvenis. O primeiro disputa-
do na cidade de São José dos 
Campos e o outro em casa. 
O objetivo da escolinha é re-
velar atletas para a Seleção e 
times profi ssionais, ocupando 
o tempo vago dos alunos com 
a prática do esporte. 

“A Seleção de Pindamo-
nhangaba sempre contou 
apenas com atletas da cida-

de, diferentes das outras po-
tências na modalidade, como 
São José dos Campos, Suza-
no, São Bernardo do Campo 
e Santos, que mais da metade 
dos atletas são contratados de 
cidades e estados vizinhos”, 
comentou o presidente da 
Liga de Malha de Pindamo-
nhangaba, Lucas Ouverney.

A escolinha funciona no 
conjunto de raias da Associa-
ção Atlética Ferroviária, no 
bairro do Boa Vista, com au-
las as quartas e sextas-feiras, 
às 18 horas. Os interessados 
podem fazer a inscrição no 
local. 

A Liga também conta com 
mais um parceiro para o pro-
jeto, Abdala Sport’s, que já 
mantém uma escolinha na 
raia de malha da Água Preta.

Pinda participa da 
Copa EFX 2012 de 
Enduro de Velocidade

Representantes de 
Pinda integrarão Seleção 
Brasileira de Ciclismo

Terminou no último fi nal 
de semana a 13ª Copa Dis-
trito de Futebol de Salão. O 
campeonato começou no dia 
16 de janeiro e encerrou no 
dia 25 de fevereiro. Os jo-
gos aconteceram no Centro 
Esportivo José Ely Miranda 
“Zito”, em Moreira César, 
onde estiveram presentes 
duas mil pessoas.

Na categoria “Adulto”, 
Pinda teve destaque, o time 
do Vila São José foi o cam-
peão. O jogo foi para os pê-

naltis e terminou em 5 x 4. 
Quem levou a melhor na ca-
tegoria “Veterano” foi a Vila 
Rica, de Campos do Jordão, 
que venceu por 5 x 4, nos 
pênaltis. E na categoria “In-
fantil”, na prorrogação, Hu-
muarama de Aparecida ven-
ceu a competição contra o Só 
amigos.

Nessa competição, foram 
selecionados os atletas de 
Pinda para participar da Copa 
Vanguarda, que inicia em 
maio e vai até junho.

Vila São José fi ca com o título 
da 13ª Copa Distrito de Futsal 

Confi ra os jogos deste domingo (4)
 
Veteranos-Cinquentão (8h30)
Estádio Mancrézão (Santa Luzia)
Areião x Fluminense
Estádio do Ramos (Moreira César)
Ramos x Atlético Tremembé
Estádio do Maricá
Maricá x Vila São Geraldo
Estádio Ramirão (Jd. Bela Vista)
Juventus x Figueirense
 
Amador (10h30)
Estádio Antonio Pereira (Bairro das Campinas)
Bela Vista x Força Jovem
Estádio Ramirão (Jd. Bela Vista)
Vila São Geraldo x Araretama
Estádio do Maricá
Santa Luzia x Floresta
Estádio do CE “Zito” (Moreira César)
Vila São José x Bandeirante

Copa Regional 

Quartas de fi nal começam domingo
março. “Nas semifi nais os jo-
gos serão apenas de ida, as-
sim como nas fi nais”, expli-
cou Vlamir Lucas de Souza 
Lima, o popular “Macarrão”, 
idealizador da Copa Regio-
nal desde 1997. A fi nal do 
campeonato acontece no dia 
25 de março, onde serão pre-
miados o 1º, 2º e 3º lugares.

 

Escolinha de malha de 
Pinda é sucesso na região

A Confederação Brasilei-
ra de Ciclismo convocou seis 
atletas da equipe de Pinda-
monhangaba para integrar a 
Seleção Brasileira. A equipe 
irá disputar o Campeonato 
Pan-americano de Ciclismo 
de Estrada e Pista, que acon-
tece entre os dias 3 e 11 de 
março, na cidade de Mar Del 
Plata, na Argentina.

Além dos atletas, o téc-
nico da equipe de Pindamo-
nhangaba, Benedito Tadeu 
Azevedo Júnior, “Kid”, 
também foi convocado pela 
CBC. Ele irá comandar a 
equipe de estrada.

“Estou muito feliz com 

esta oportunidade que a Con-
federação Brasileira de Ci-
clismo está me dando. Tenho 
certeza que posso passar um 
pouco da minha experiência 
aos atletas que lá estarão re-
presentando o Brasil, e apro-
veito o momento também 
para adquirir novos conhe-
cimentos com equipes de di-
versos países, disse Kid.

Os atletas convocados fo-
ram: Gregolry Alves Panizo, 
Magno do Prado Nazaret, 
Roberto Pinheiro da Silva, 
Fernanda da Silva Souza, 
Luciene Ferreira da Sil-
va e Valquíria Alessandra 
Bento Pardial.

Benedito Júnior “Kid” comanda a equipe de estrada 
que estará na Argentina

Representantes do Vila São José com o troféu de campeão conquistado na 13ª Copa Distrito de Futsal

Campeonato movimenta 
o futebol aos domingos 
em Pindamonhangaba

A primeira etapa da Copa 
EFX 2012 - “Enduro F.I.M. 
Xperience”- aconteceu no 
dia 12 de fevereiro em Itupe-
va-SP. A prova contou com a 
participação de 250 pilotos 
de todo o Brasil e a equipe 
Aventuras no Vale/Total Mo-
tos/Vale Rally Team marcou 
presença com sete pilotos: 
os pindenses Otávio Basso, 
Marcel Araújo - “Dusty”, 
Fernando Cozzi, José Edson 
Prosperi e Fernando Lage 
“Minhoca”, além dos tauba-
teanos Alírio Fonseca - “Li-
rinho”, e Laert Giovanelli.

A prova teve um percurso 
de 105 km, divididos em três 
voltas de 35 km cada, e durou 
aproximadamente quatro horas. 

“A chuva castigou a re-
gião de Itupeva durante a 
noite que antecedeu a corrida 
e em grande parte da prova, 
o que difi cultou muito a vida 
dos pilotos”, contou Fernan-
do Cozzi, da equipe de Pin-
damonhangaba. 

O vencedor geral da pro-
va, correndo na categoria 
Elite, foi o mineiro de Belo 
Horizonte, Felipe Zanol 
(equipe KTM, ASW, Mobil), 
atual campeão do Rally dos 
Sertões. Os pilotos da equi-
pe Aventuras no Vale/Total 
Motos/Vale Rally Team cor-
reram na categoria E-8 (na-
cional até 250 cilindradas), 
que contou com a participação 
de 50 motos, sendo que o pin-
dense Fernando Cozzi fi cou 
em quarto lugar e o taubatea-
no Laert Giovanelli fi cou em 
sétimo. A segunda etapa acon-
tecerá no começo de março na 
cidade de Ribeirão Pires – SP. 
No total, oito etapas aconte-
cem até o fi m do ano. 

“Este campeonato é uma 
mistura de paulista com bra-
sileiro. No fi m das oito eta-
pas sai à classifi cação geral”, 
explicou Fernando.

Esta é a quarta vez que a 
equipe de Pinda participa da 
competição.


