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Celso Correa/Agoravale

Laudemir Nogueira/CBV

Prefeitos se reúnem em Pinda para discutir RM

Camerata recebe novos instrumentos e 
inicia projeto no “Campinas”

INAUGURAÇÕES
Tudo pronto para a entrega de 
escola e centro comunitário no 
loteamento Liberdade

O prefeito de Pindamonhan-
gaba, João Ribeiro, recebeu pre-
feitos das cidades da região para 
discutirem propostas sobre a 
Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba, Litoral Norte e Serra da 
Mantiqueira. 

O encontro aconteceu na ma-
nhã de segunda-feira (5) na sede 
da Prefeitura.  

Os prefeitos conversaram so-

Depois da conquista da 
tão sonhada casa própria 
em um bairro totalmente ur-
banizado, os moradores do 
loteamento Liberdade têm 
mais dois grandes motivos 
para comemorar. 

Em poucos dias a Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba vai inaugurar mais duas 
importantes obras que irão 
beneficiar o loteamento e 
os bairros mais próximos.

Ainda este mês serão 
entregues uma escola para 
500 alunos, com total infra-
estrutura, e um centro co-
munitário para a realização 
de eventos sociais, cursos, 
etc.

A Prefeitura já marcou 
as datas das inaugurações 
e convida os moradores 
para participar de mais es-
sas conquistas.

bre vários temas do interesse de 
toda a região, e o resultado será 
apresentado à Secretaria de De-
senvolvimento Metropolitano.

O Prefeito João Ribeiro con-
siderou a reunião muito positiva 
para o desenvolvimento da RM 
Vale do Paraíba, que ele conside-
ra muito importante para o cresci-
mento de toda a região.

Prefeitura vai entregar mais uma escola para 500 alunos

Centro comunitário vai atender toda a região

Celso Correa/Agoravale

Celso Correa/Agoravale

Comunicação PMP

Músicos fizeram apresentação para lançar novo projeto e receber mais instrumentos Página 8

Prefeitos e representantes das prefeituras da região vieram a Pinda dar prosseguimento aos trabalhos de criação da RM Vale

Pinda chega a semifinal 
da Super Liga B de Voleibol

Atleta de Pinda sobe para cortar                     Esportes

Martim César pede construção 
de calçada e AMI no “Campo Alegre”

O vereador Martim César (DEM) encaminhou indicação ao Executivo Municipal solicitando 
estudos para a construção de uma calçada (passeio público) e a instalação de uma AMI - Aca-
demia da Melhor Idade, nas proximidades da praça São Francisco, no bairro Campo Alegre, pois 
não existem AMI’s próximas a este bairro.

POSSE DO CMAS NA PREFEITURA SUCESSO NA FEIRA DO LIVRO COLUNA DA TALITA - CINQUENTÃO
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PREVISÃO DO TEMPO PARA PINDAMONHANGABA

TERÇA-FEIRA - 6/3

Temp. Máxima: 32ºC - Sol Nascente: 06:00
Temp. Mínima:  19ºC - Sol Poente: 18:25
Probabilidade de chuva: 5%

QUARTA-FEIRA - 7/3
Temp. Máxima: 31ºC - Sol Nascente: 06:00
Temp. Mínima: 18ºC - Sol Poente: 18:24
Probabilidade de chuva: 5%

QUINTA-FEIRA - 8/3

Temp. Máxima: 31ºC - Sol Nascente: 06:01
Temp. Mínima:  17ºC - Sol Poente: 18:23
Probabilidade de chuva: 5%

Predomínio 
de sol

Predomínio 
de sol

DATAS COMEMORATIVAS - MARÇO

Dia 6 - Dia de Santa Rosa do Viterbo
Dia 7 - Dia Mundial da Prece, 
            Dia do Fuzileiro Naval 
Dia 8 - Dia Internacional da Mulher , 
            Dia de São Patrício,
            Dia Mundial do Rim em 2012
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Confi ra Direto da Redação
EDITORIAL

O lixo produzido diariamente em todas as casas 
de Pindamonhangaba, e do mundo, tem sido tema re-
corrente deste espaço dedicado a refl exão de temas 
relevantes a vida do cidadão.

Não é para menos. Em 2005, quando a atual ad-
ministração municipal iniciou seu trabalho, era co-
mum topar pelas ruas da cidade com entulho e lixo 
jogado em qualquer lugar.

Os chamados “lixões clandestinos” estavam espa-
lhados pela cidade e os cidadãos, melhor, os maus 
cidadãos, inauguravam novos lixões sempre que era 
conveniente.

Somente do local que hoje abriga o terceiro tre-
cho do anel viário foram retirados mais de 2 mil cami-
nhões de lixo e entulho que eram ali depositados sem 
qualquer cerimônia ou preocupação.

Onde hoje se vêem árvores crescendo e o pro-
gresso correndo pelo asfalto, antes se via um verda-
deiro “showroom gigantesco” de montes de lixo, cada 
qual maior que o outro.

Então o trabalho que recebeu o nome de “Cidade 
Limpa” foi para as ruas. Os entulhos foram retirados, 
foram criados os depósitos de resíduos sólidos, onde 
podia se dar a destinação correta ao entulho. 

A Prefeitura passou a manter a cidade limpa e em 
ordem, e através de campanhas publicitárias concla-
mou o a população a participar, a dar a destinação 
correta ao lixo, a não sujar as ruas da cidade.

Enfi m, essa mentalidade tornou-se, aos poucos, 
parte do dia-a-dia da população. Hoje as pessoas que 
visitam Pindamonhangaba pela primeira vez sempre 
destacam a limpeza das ruas. Fruto do trabalho da 
Prefeitura, que merece a honra, mas fruto principal-
mente da participação de cada morador que colabora, 
que cuida do seu lixo, da sua casa, do seu terreno.

Depois a Prefeitura passou a falar sobre lixo reci-
clável. Era campanha do Lixo Seco, que ensinava a 
separar na pia da cozinha o lixo seco (embalagens 
em geral) do lixo orgânico, principalmente resto de 
alimentos.

A população mais uma vez assimilou a mensagem 
e hoje a separação é praticada em milhares de lares 
de Pindamonhangaba. Então veio o caminhão da re-
ciclagem e as cooperativas de reciclável.

Agora, mais uma vez, a Prefeitura chama a popu-
lação para colaborar ainda mais. Quanto mais limpo 
e organizado o lixo reciclável chegar às cooperativas, 
pelas “mãos” do caminhão da reciclagem, mais rápido 
esse reciclável é processado e devolvido a indústrias, 
ajudando centenas de pessoas que vivem desse tra-
balho.

É importante ressaltar a importância do trabalho 
realizado pelas cooperativas, ajudando a manter a 
cidade limpa, a natureza preservada e gerando cida-
dania para várias famílias.

Todos podem fazer parte dessa rede e continuar 
a aperfeiçoar a vocação, agora natural, de Pindamo-
nhangaba para a reciclagem, o meio ambiente e ci-
dadania. 

O lixo nosso de cada dia

A biblioteca Vereador Rô-
mulo Campos D´Arace, no 
Bosque, realizou no sábado 
(3) e domingo (4), a 5ª Feira 
do Livro e contou com a pre-
sença de moradores da cida-
de e região.

Foram vendidos e troca-
dos vários livros didáticos, 
literatura e romances. As 
obras podiam ser adquiridas 
a partir de R$ 2, ou troca de 
exemplares.

A feira contou com a par-
ticipação de alguns exposi-
tores que ofereceram seus 
arquivos aos leitores, que 
prestigiaram o evento.

Segundo a coordenado-
ra de Bibliotecas de Pinda-
monhangaba, Carmen Lídia 
Pamplin Rodrigues, a feira 
teve uma participação inten-
sa da população. “Os mora-
dores prestigiaram os dois 
dias, que foram oferecidos 

As ofi cinas de Oração e 
Vida convidam a todos para 
participar de uma ofi cina 
onde se aprende a orar e a 
viver. 

São 15 encontros que 
acontecem uma vez na se-
mana, com a duração de 
duas horas apenas. Iniciam 
nesta primeira semana de 
março, no centro da cidade 
e também nas proximidades 
de Moreira César. 

Saiba onde encontrar 
uma, e comece a viver me-
lhor! Informações através 
dos telefones: 3642-2619 
(Helenice), 3642- 9530 (Ma-
risa), 3527- 2868 (Lúcia He-
lena).

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba e o CMDM - Con-
selho Municipal dos Direitos 
da Mulher realizarão no mês 
de março, uma programa-
ção com diversas atividades 
em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher. As 
atividades terão início nesta 
terça-feira (6), com uma pa-
lestra sobre “Violência contra 
mulher”.

A programação inclui vá-
rias palestras, e serão minis-
tradas por profi ssionais de di-
versas áreas, com atividades 
comemorativas em escolas, 
igrejas e instituições.

No dia 8 de março, será 
realizada uma sessão solene 
na Câmara Municipal de Pin-
damonhangaba, que contará 
com a presença de diversas 
autoridades em homenagem 
às mulheres de Pinda. As 
atividades são gratuitas, e 
acontecerão em vários bair-
ros da cidade.

Biblioteca de Pinda realizou 5ª Feira do Livro

com objetivo de fazer com 
que as pessoas tenham um 
contato maior com a leitura”, 
ressaltou Carmen.

A próxima feira está pre-
vista para acontecer em ju-
nho. A biblioteca do Bosque 
fi ca aberta das 8 às 17 horas, 

de segunda a sexta-feira, 
para mais informações entrar 
em contato pelos telefones 
(12) 3645-1701 e 3643-2399.

Dia 
Internacional 
da Mulher

Oração 
e Vida   

Pinda participa de assinatura de termo 
de responsabilidade pós-consumo

Na última semana, a Se-
cretaria de Governo e Meio 
Ambiente da Prefeitura de 
Pindamonhangaba partici-
pou de um importante encon-
tro em São Paulo, onde fo-
ram assinados os Termos de 
Compromisso Setoriais de 
Resíduos Sólidos. O evento 
teve a presença e participa-
ção do governador Geraldo 
Alckmin.

Os termos estabelecem 
a necessidade de implantar 
medidas de responsabilida-
de pós-consumo de deter-
minados produtos, para que 
eles sejam recolhidos pelos 
setores responsáveis visan-
do à reciclagem destes. Se-
rão feitos quatro modelos 
diferentes de projeto de res-
ponsabilidade pós-consumo, 
que é sobre a destinação 
das embalagens de óleos 
lubrifi cantes; embalagens de 
produtos de higiene pesso-
al, perfumaria e cosméticos, 
materiais de limpeza e afi ns; 
embalagem de agrotóxicos; 
e de pilhas e baterias.

“Participamos do evento 
em São Paulo, na assinatu-
ra dos termos. As medidas 
destes termos valem tanto 
para embalagem de higiene, 
quanto pilhas e agrotóxicos. 
Para auxiliar na execução 

dos termos, é necessário fa-
zer a educação ambiental e 
realizar uma boa campanha, 
em conjunto com outros se-
tores, para divulgar e cons-
cientizar as pessoas”, contou 
a gerente do Parque Natural 
Municipal do Trabiju, Célia 
Simões, que participou do 
evento.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba já possui alguns 
projetos em andamento com 
relação ao recolhimento de 
produtos recicláveis, com o 
Caminhão da Reciclagem 
que passa semanalmente 
recolhendo lixo reciclável. O 
Cata-treco, que recolhe re-
síduos inertes ou entulhos 
das casas do município, pas-
sando duas vezes por ano 
em cada bairro, recolhendo 
estes materiais. E a admi-
nistração municipal também 
realiza a campanha de reci-
clagem do óleo.

“A Prefeitura já trabalha 
em cima de algumas normas 
corretamente. A intenção do 
município é de participar dos 
projetos que a Secretaria de 
Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo for oferecer, para 
que possamos aprimorar as 
campanhas existentes”, afi r-
mou a assessora técnica de 
meio ambiente, Maria Naza-

ré Magno dos Santos.
Além das campanhas 

já existentes, a assesso-
ra técnica também contou 
que há outros projetos que 
ainda serão implantados no 
município, visando diminuir 
a quantidade de produtos 
aterrados e aumentar os 
que podem ser reciclados. 
“Além dos programas já efe-
tuados pela administração, 
vamos implantar também o 
programa de compostagem 
de resíduos verdes, que são 
materiais orgânicos como 
restos de gramas e folhas, 
que são sobras da reali-
zação de podas e que, de-
pois de processada, servirá 
como adubo para plantio de 
árvore. Com estas medidas, 
e com o projeto federal, es-
peramos aumentar o número 
de materiais e resíduos que 
sejam reciclados”, disse Na-
zaré.

O secretário de Meio 
Ambiente do Estado, Bruno 
Covas, também participou 
do evento, disse que a as-
sinatura deste termo mostra 
o comprometimento do setor 
produtivo paulista com a res-
ponsabilidade pós-consumo 
estabelecida em lei, e que 
estes são os primeiros ter-
mos, e outros serão negocia-
dos e assinados nos próxi-
mos meses.

A assinatura dos Termos 
de Compromisso Setoriais 
de Resíduos Sólidos foi feita 
entre a Secretaria do Meio 
Ambiente, a Cetesb - Com-
panhia Ambiental do Estado 
de São Paulo e represen-
tantes paulistas dos setores 
produtivos responsáveis pe-
los resíduos pós-consumo 
de embalagens plásticas de 
óleos lubrifi cantes; de em-
balagens de produtos de hi-
giene pessoal, perfumaria e 
cosméticos; de materiais de 
limpeza e afi ns; de embala-
gens de agrotóxicos e de pi-
lhas e baterias portáteis.

Predomínio 
de sol

               

Celso Corrêa/AgoraVale

Temos que lembrar
Na quinta-feira (8) estare-

mos comemorando o “Dia In-
ternacional da Mulher”, mas 
esta data surgiu pelo sofri-
mento de diversas mulheres. 
Em 8 de março de 1857 as 
funcionárias de uma fábri-
ca de tecido de Nova York, 
fi zeram uma greve reivindi-
cando melhores condições 
de trabalho e principalmente 
respeito.

 Depois deste ocorri-
do, às mulheres começaram 

Pedagoga: Fabíola
http://ventaniadosa-

ber.blogspot.com

a lutar por todos os seus di-
reitos, se uniram para tentar 
igualar seus direitos com o 
direito dos homens. O inte-
ressante foi que a partir de 
1857, as mulheres começa-
ram a fazer uma leitura sobre 
a sociedade em que viviam, 
e constataram que a leitura 
não era agradável.

 A luta das mulheres 
não parou no tempo e con-
tinua até hoje, as mulheres 
brasileiras também estão 

fazendo a leitura da socieda-
de, e estão escrevendo uma 
nova história.  As mulheres 
estão aumento o seu nível 
escolar, e consequentemen-
te estão se destacando no 
mercado de trabalho, como 
exemplo, temos mulheres 
trabalhando na bolsa de va-
lores e a primeira presidente 
brasileira: Dilma Rousseff.

 As mulheres brasi-
leiras sabem fazer uma lei-
tura da nossa sociedade e 

através desta leitura, se tor-
nam atuantes no progresso 
do país, buscando um Brasil 
melhor para todos.  Que as 
mulheres do mundo inteiro 
saibam fazer uma boa leitura 
da vida, e que saibam escre-
ver uma boa e nova história, 
porque a página do novo dia 
estará sempre em branco es-
perando pela escrita.
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As obras da escola mu-
nicipal do loteamento Liber-
dade, no Distrito de Moreira 
César, estão prontas e o pré-
dio será inaugurado dia 24 de 
março, às 10 horas. A unida-
de atenderá cerca de 500 alu-
nos da região.

A unidade tem 1.300 m² e 
contará com oito salas de au-

Escola do Loteamento Liberdade 
será inaugurada dia 24 de março

Após os sorteios das casas 
e entrega das chaves, os mo-
radores do loteamento Liber-
dade e do bairro Cícero Pra-
do (CDHU), localizados no 
Distrito de Moreira César, 
estão prestes a receber mais 
uma importante benfeitoria, 
o centro comunitário para a 
realização de eventos, cur-
sos e outros. A inauguração 

O loteamento Liberdade existe 
desde 2005 e possui ao todo 806 lo-
tes. Todos já construídos. Atualmen-
te, 806 famílias residem no local e 
desfrutam do sonho da casa própria.

O local também será beneficiado 
com uma praça de educação e cul-
tura, que será construída por meio 
de verba do PAC - Programa de Ace-
leração do Crescimento. Esta con-
tará com cineteatro, quadra cober-
ta, biblioteca, sala multiuso, pista de 
skate, academia da Melhor Idade, 
entre outros espaços para o lazer.

A Prefeitura também realizou o 

plantio de centenas de árvores no 
loteamento, e fez a pavimentação 
asfáltica, mas antes disto, também 
construiu a galeria de águas plu-
viais, um trabalho que contribui pa-
ra evitar enchentes. Em poucos dias 
serão entregues uma escola para 
500 alunos, e um centro comunitá-
rio para a realização de eventos da 
comunidade.

Antes das famílias se mudarem 
para o loteamento, foram realizadas 
reuniões sociais, onde as pessoas ti-
veram a oportunidade de conhecer 
os futuros vizinhos. 

Com 1.300m2, oito salas de aula e uma moderna biblioteca, entre outros equipamentos, a unidade escolar do “Liberdade”, em Moreira César, atenderá a cerca de 500 alunos

la, além de uma moderna bi-
blioteca, sala da equipe de 
gestão administrativa e peda-
gógica, sanitários, cozinha, 
refeitório, biblioteca, dentre 
outros.

Para o prefeito João Ribei-
ro, a construção de mais uma 
unidade escolar reitera os com-
promissos da Prefeitura com a 

educação na cidade. “Com a 
escola do “Liberdade” a inten-
ção é que as famílias do bairro 
possam levar seus filhos para a 
nova unidade. São centenas de 
famílias que precisam de ser-
viços de infraestrutura, saúde, 
educação, lazer, esporte, proje-
tos sociais e outras questões”, 
afirma o prefeito João Ribeiro.

Saiba o que já foi realizado no “Liberdade”

Centro comunitário do 
“Liberdade/Cícero Prado” 
será inaugurado dia 17

acontecerá dia 17 de março, 
às 10 horas. 

As obras já estão prontas, 
e foram realizadas pela Pre-
feitura de Pindamonhanga-
ba, através da Secretaria de 
Obras e Serviços. De acordo 
com a Secretaria de Obras e 
Serviços, em dez dias os pe-
quenos trabalhos já estarão 
finalizados e o centro comu-

nitário estará pronto. “São 
coisas pequenas agora que 
estão fazendo lá”, contou 
Kennedy Flores, engenhei-
ro da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba. 

No total, a obra mede 
398,7m² e conta com um gran-
de salão, dois sanitários (mas-
culino e feminino), uma cozi-
nha, um palco e um camarim. 

O centro comunitário tem 39m2 e deve ser usado para realização de eventos

Arquivo TN

Akim/Agora Vale Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale
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Projeto Edutran inicia 
trabalhos em 2012

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba recebeu na tar-
de de segunda-feira (5), os 
membros do CMAS - Con-
selho Municipal de Assis-
tência Social, para a pos-
se dos eleitos. A solenidade 
contou com a presença do 
prefeito João Ribeiro; da di-
retora de Assistência Social, 
Ana Rita Gomes; do ex-pre-
sidente do CMAS, Hugo 
Netto Natrielli de Almeida; 
da presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade, Maria 
Angélica Ribeiro, entre ou-
tras autoridades.

A nova gestão tem como 
representantes do poder pú-
blico os titulares: Fernanda 
Maria Bondioli de Oliveira, 
Hugo Netto Natrielli de Al-
meida, Matheus de Lima Re-
zende, Cláudia dos Santos 
Bolson, Miriam Lúcia Mou-
rão Broca e Patrícia Mara de 
Matos Bregalda. Já pela so-
ciedade civil os titulares que 
tomaram posse foram: Jo-
sé Donizeti Azevedo, Gisel-
le do Amaral Calino, Sônia 
Rejane de Campos, Ana Ca-
rolina Lezzo, Carmem Silvia 
de Paula Alves, Adilson Li-
ma da Silva e Maria Concei-
ção Bispo.

“Podemos destacar a im-
portância que a assistência 
social tem para o município 
com a descentralização des-
te serviço, e com a digni-

Membros do CMAS tomam posse
Eleitos para o Conselho Municipal de Assistencial Social foram empossados na tarde do dia 5

A solenidade de posse dos conselheiros de assistência social aconteceu no auditório do prédio da Prefeitura de Pindamonhangaba

dade com que trabalham os 
profissionais desta área hoje 
em dia. Quando assumimos a 
Prefeitura o atendimento era 

embaixo do viaduto. Agrade-
ço a participação de todos os 
conselheiros e dou os para-
béns a todos os eleitos. Acre-

dito que juntos poderemos 
fazer um bom trabalho”, fi-
nalizou o prefeito João Ri-
beiro.

Função do conselheiro
O conselheiro municipal 

acompanha a política social 
de assistência social,  aprova 

e acompanha o plano de as-
sistência social, tudo ligado 
ao Suas - Sistema Único de 
Assistência Social.

Akim/Agora Vale

Professores da Rede Municipal 
participarão de palestra

Os professores da Re-
de Municipal de Educação 
de Pindamonhangaba, que 
atuam no pólo Órion, irão 
participar de uma palestra 
no dia 14 deste mês. O even-
to será realizado no auditório 
da Faculdade Anhanguera, a 
partir das 18 horas, e o tema é 

“Relações - o que temos feito 
com elas”, que será ministra-
da por Roberto Ravagnani, da 
Ong Canto do Cidadão.

Profissionais que atuam 
em outros pólos, mas que es-
tejam interessados na pales-
tra, devem ligar para o tele-
fone 3645-5107 e falar com 

Luciana ou Miriam. 
A palestra é gratuita, e faz 

parte das ações de formação 
continuada dos profissionais 
de educação. Considera-se 
que o tema não se restringirá 
apenas ao contexto profissio-
nal, e se ampliará para os de-
mais ambientes de convívio. 

A palestra “Relações - o que temos feito com ela” será no auditório da Anhanguera

Arquivo TN

O projeto do Edutran - 
Educação para o Trânsito, 
realizado pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
do Departamento de Trânsi-
to, iniciou as atividades no 
ano de 2012. Estão sendo 
atendidos alunos da escolas 
municipais: Félix Adib Mi-
guel, Madalena Benjamin, 
Vito Ardito, Ângelo Paes, Jo-
aquim da Silva, Julieta Real-
le, Regina Célia, Moacyr de 
Almeida e Mário Bonotti.

Ao todo, são 14 semanas 
de aulas, e no final os alunos 
participarão de uma formatu-
ra, na qual são premiadas al-
gumas redações. Neste se-
mestre serão formados cerca 
de 550 alunos. 

 O Edutran realiza uma 
aula por semana, e os alunos 

aprendem diversos temas re-
lacionados ao trânsito, como: 
Pedestre, Travessia de Rua, 
Cinto de Segurança, Sinali-
zação, Brincadeiras de Rua e 
Ciclista.

O agente de trânsito, Mi-
chel Cassiano de Oliveira 
Moreira, conta que trabalha 
no projeto pelo terceiro ano, 
e diz que a satisfação de fa-
zer parte disto é saber que 
pode colaborar, por meio de 
seu conhecimento, evitando 
que estas crianças se envol-
vam em acidentes, e que no 
futuro se tornem cidadãos e 
motoristas conscientes, e que 
respeitem as leis de trânsito.

 O Edutran
Além das aulas do Proje-

to Edutran, a equipe de edu-
cação do Departamento tam-

bém trabalha em fábricas, 
instituições militares e de-
mais instituições, realizan-
do palestras e trabalhos como 
blitz educativas, campanhas 
e também possui parceria 
com o Programa Escola da 
Família, aos finais de sema-
na, no qual fazem palestras 
educativas e oferecem a “ci-
dade-mirim”.

Por meio do Programa Es-
cola da Família, as atividades 
do Edutran terão início dia 
15 de abril, na EE Professora 
Yolanda Bueno de Godoy, e 
encerrará dia 2 de dezembro 
na EE Dirce Leopoldina. To-
da a comunidade pode parti-
cipar destas atividades a par-
tir das 13h30. Ao todo, serão 
atendidas 18 escolas que fa-
zem parte do programa.

Os alunos aprendem sobre diversos temas relacionados ao trânsito

Divulgação
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A sala de musculação do 
Centro de Treinamento Luis 
Caloi ganhou novos equipa-
mentos. Cerca de 30 itens, 
entre equipamentos e acessó-
rios, chegaram na sexta-feira 
(2) para melhorar e aumentar 
o número de aparelhos dis-
poníveis para os usuários. A 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba disponibiliza a sala para 
treinamentos dos atletas da 
cidade e para a comunidade 
de segunda à sexta-feira.

O secretário de Esportes 
de Pindamonhangaba, Antô-
nio Carlos Macedo Giúdice, 
apontou o aumento da quali-

dade e mais comodidade aos 
usuários devido aos novos 
equipamentos que chegaram 
ao “Luis Caloi”. “São equi-
pamentos resistentes, que 
suportam atletas maiores e 
pesados. Agora nossa sala 
está mais moderna e mais 
preparada para dar suporte 
aos nossos atletas e à popula-
ção”, afirmou Macedo.

Na relação dos novos 
equipamentos que chegaram 
ao local, estão: cadeira flexo-
ra, cadeira extensora, gaiola 
de agachamentos, um banco 
de supino, remada articulada, 
dois crossovers, uma máqui-

na de peitoral e dorçal, duas 
esteiras PH 2500, duas bici-
cletas spining, duas bolas de 
pilates, caneleira, presilha, 
barra, barra para puxador e 
10 pares de dumbbells (até 
28 kg).

“Uma nova relação de 
equipamentos está para che-
gar esta semana para nós. Es-
peramos receber mais aces-
sórios e aparelhos”, adiantou 
Dante Guerreiro, gestor de 
preparação física.

A sala de musculação fica 
aberta em todos os períodos. 
De manhã, a população e os 
atletas utilizam o local com 

acompanhamento do profes-
sor Wellington. À tarde ape-
nas os atletas de Pindamo-
nhangaba usam a sala com 
a supervisão dos professores 
Everton e Robson. À noite, 
a comunidade volta a usar o 
local com o acompanhamen-
to dos professores Gustavo e 
Jackson.

Atualmente, há uma lista 
de espera da população para 
usar a sala de musculação. 
Para futuras inscrições e in-
formações, o munícipe preci-
sa comparecer à secretaria do 
“Luis Caloi” ou ligar para o 
telefone 3643-5821.

Sala de musculação do ‘Luiz 
Caloi’ ganha novos equipamentos

Pindamonhangaba tem mais 
um projeto que é destaque na-
cional. Na segunda-feira (5) os 
zootecnistas de Parauapeba, 
município localizado no Pará, 
vieram até a cidade visitar o 
Centro de Recria de Matrizes 
Leiteiras, com o objetivo de le-
var o programa para os produto-
res da cidade.

O programa foi conheci-
do por eles através de Arthur 
Chinelato, da Embrapa - Em-
presa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária, que indicou o 
trabalho de Pindamonhanga-
ba e falou sobre a eficiência 
de produção: qualidade e bai-
xo custo.

O coordenador do progra-
ma Balde Cheio de Paraua-
peba, Fábio de Jesus, explica 
que o objetivo é conhecer o 
programa e levar para o mu-

nicípio, adequando-o às con-
dições da região. “O objetivo 
do projeto é o melhoramento 
genético, queremos levar isso 
para lá, mostrar as melhorias 
que podem ser feitas a favor 
do produtor. Na nossa região 
falta genética e tecnologia do 
gado leiteiro, e com esse pro-
jeto de Pinda vamos permitir 
que o produtor possa adquirir 
esses benefícios”, ressalta.

Estiveram presentes na 
visita quatro zootecnistas do 
Pará: Fábio de Jesus, Lucas 
Galvão, Isac Monteiro e Fe-
lipe Pereira.

“O Centro de Recria traz 
muitos benefícios aos produ-
tores e é referencia nacional”, 
conclui o diretor de Agricul-
tura de Pindamonhangaba, 
Pedro Aldo Amadei Júnior, 
que acompanhou a visita.

Projeto de Pinda 
é referência no 
Estado do Pará

Prefeitos e representan-
tes das cidades que fazem 
parte da Sub-região 2, da 
Região Metropolitana, en-
contraram-se em Pindamo-
nhangaba, no gabinete do 
prefeito João Ribeiro, para 
discutirem temas a serem 
apresentados à Secretaria 
de Desenvolvimento Me-
tropolitano. O encontro foi 
realizado na manhã de se-
gunda-feira (5).

O prefeito João Ribei-
ro; a vice-prefeita Myriam 
Alckmin; o secretário de 
Planejamento, Paulo Usier 
Amadei; diretor de Con-
vênios e Contratos, Urba-
no Patto; e o secretário de 
Habitação, José Maurício 
Puppio Marcondes, recebe-
ram o secretário de Obras 
de Campos do Jordão, Luiz 
Augusto Caldeira; José Sér-
gio de Campos, prefeito de 
Lagoinha; o vice-prefeito de 
Natividade da Serra, Zico 
Caetano e o assessor Norival 
Menino; o prefeito de Re-
denção da Serra, João Carlos 
Fonseca; prefeito de Santo 
Antonio do Pinhal, Augus-
to Pereira; prefeito de São 
Bento do Sapucaí, Ildefonso 
Mendes Neto; e a prefeita de 

Prefeitos reúnem-se em Pinda 
para discutir Região Metropolitana

São Luiz do Paraitinga, Ana 
Lúcia Bilard Sicherle.

Durante esta reunião, fo-
ram debatidos diversos as-

suntos sobre as seguintes 
temáticas: saúde, segurança, 
meio ambiente, agricultura, 
transporte, turismo, educa-

ção e patrimônio.
O prefeito de Pindamo-

nhangaba, João Ribeiro, co-
mentou que com esta reunião 

foi possível identificar quais 
são as verdadeiras necessida-
des que as cidades apresen-
tam e este momento é essen-

cial, porque unindo as forças 
será possível contar com um 
desenvolvimento metropoli-
tano real.

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Trabalhos deram continuidade as discussões iniciadas no workshop realizado na semana passada

Com genética apurada o produtor ganha mais

Novos equipamentos  melhoram atendimento a atletas e munícipes
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SAÚDE

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

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 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 Pindamo-
nhangaba seja cada vez melhor.
Nos meses de janeiro e feve-
reiro diversos munícipes fo-
ram prejudicados com a falta
de cirurgias. Se há acordo
entre a Prefeitura e a Santa
Casa, não vejo por que espe-
rar mais por parte do Gover-
no do Estado”, enfatizou o ve-
reador Dr. Marcos Aurélio.

O Vice-Presidente da Câ-
mara, vereador Abdala
Salomão (PSDB) foi recebido
nesta segunda-feira, dia 5, pelo
chefe do Poder Executivo,
João Ribeiro na sede da Pre-
feitura.

Na pauta da reunião, o as-
sunto principal foi a dispo-
nibilização de um espaço apro-
priado para a realização das
“Feiras de Automóveis” em
Pindamonhangaba. Este tema
é uma das principais priorida-
des do vereador Abdala para
2012. No final do ano passa-
do, Abdala e o Prefeito tive-
ram rápidas conversas em re-
lação ao assunto e segundo o
vereador, do primeiro contato
até hoje a proposta já evoluiu
significativamente.

Abdala cita que “não está

descartada uma reunião junto
aos empresários das concessi-
onárias e lojas de veículos do

ECONOMIA

Abdala Salomão diz
que “Pindamonhangaba
pode ter Feira
de Automóveis”
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EVENTO DEVE ATRAIR BOM PÚBLICO E

ALAVANCARÁ A ECONOMIA, COM A CRIAÇÃO

DE EMPREGOS TEMPORÁRIOS NA CIDADE

município”, haja visto que o
vereador foi bastante elogiado
por lojistas e proprietários de
concessionárias por ter toma-
do essa iniciativa. “O Prefeito
entendeu a minha intenção. Es-
taremos visitando este mês al-
guns lugares que podem abri-
gar o evento e tenho certeza
que nossos empresários do

ramo automobilístico terão um
espaço exclusivo para suas ati-
vidades”, explicou o vereador.

Com a participação de mais de
220 pessoas da comunidade, autorida-
des civis, militares e eclesiásticas, a
Diocese de Taubaté apresentou nesta
quarta-feira, dia 29, no plenário da
Câmara  de  Vereadore s  de
Pindamonhangaba, a Campanha da
Fra t e rn idade  2012  cu jo  t ema  é
“Fraternidade e  Saúde Públ ica” e
lema:“Que a saúde se difunda sobre a
terra” (cf. Eclo 38, 8). A solenidade
foi presidida pelo Vice-presidente da
Câmara,  vereador Abdala Salomão
Neto (PSDB) e teve a participação dos
vereadores Dr. Jair Roma, José Ale-
xandre Faria, José Carlos Gomes –
C a l ,  M a r t i m  C e s a r,  D r.  I s a e l
Domingues e da vereadora Geni Dias
Ramos – Dona Geni. Também estavam
presentes o Bispo de Taubaté,  Dom
Carmo João Rhoden; a vice-prefeita
Myriam Alckmin (que representou o
prefeito João Ribeiro); a Secretária de
Saúde  e  As s i s t ênc ia  Soc ia l  de
P indamonhangaba ,  Dra .  Emí l i a
Gaspar, o aspirante a oficial Gustavo
Martorelli (representando o coman-
dante da 11ª Companhia de Engenha-
ria de Combate Leve, Major Carlos
José de Oliveira Silvério), o Pároco e
Decano de Pindamonhangaba, Padre

O vereador Alexandre Fa-
ria (PT), dentro do debate da
Campanha da Fraternidade
2012,  apresentou o Projeto
de Lei  que institui o “Dia
Municipal de Saúde Mental”
em Pindamonhangaba. O pro-
jeto foi votado e aprovado
por unanimidade em sessão,
no dia 27 de fevereiro, e
complementa a Indicação de
Projeto de Lei n° 002 /2012,
“Programa Saúde da Cabe-
ça”. “Atualmente 12% da
população necessita de aten-
dimento na área mental. Em-
bora exista o Programa Saú-
de da Cabeça na Organiza-
ção Mundial de Saúde, pou-
co se faz no Brasil ou no
município. Queremos levar
este tema tão importante ao
debate, para que ações con-
cretas venham ser realidade

SAÚDE MENTAL

Alexandre Faria
tem mais um
projeto aprovado

O PROJETO DE LEI QUE BENEFICIA

PESSOAS PORTADORAS DE PROBLEMAS MENTAIS,
FOI APROVADO POR UNANIMIDADE

em Pindamonhangaba”, in-
formou o vereador.

Projeto de Lei
para transparência
na Saúde
Alexandre Faria aprovei-

tou a Sessão Solene de Aber-
tura da Campanha da
Fraternidade 2012, realizada
na Câmara Municipal no dia
29 de fevereiro, para agendar
uma reunião com a Secretá-
ria de Saúde, Dra. Ana Emília
Gaspar, o Presidente do Con-
selho Municipal de Saúde,
Victor Coque e o Coordena-
dor Diocesano da Campanha
da Fraternidade 2012, Rena-
to Nomoto. O objetivo é dis-
cutir o Projeto de Lei n°170/
2011, que visa a obri-
gatoriedade da divulgação de
listagens dos pacientes que
aguardam por consultas com

especialistas,
exames e ci-
rurgias na rede
pública da ci-
dade. O proje-
to é de autoria
do vereador
Alexandre Fa-
ria.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

RENATO NOMOTO,
DRA. ANA EMÍLIA,
VICTOR COQUE

E O VEREADOR

ALEXANDRE FARIA

Com plenário lotado, Igreja
apresenta Campanha da

Fraternidade 2012 na
Câmara de Pindamonhangaba

Evento solene contou com a presença do Bispo  de
Taubaté, Dom Carmo João Rhoden, padres, mem-

bros das pastorais e comunidades do município
Celso Aloísio Cardoso e o assessor da
Campanha da Fraternidade da Diocese
de Taubaté, Padre Leandro Alves de
Souza.

O evento foi aberto oficialmente
com o  H ino  da  Campanha  da
Fraternidade (CF) pelo Grupo Santa
Terezinha. Em seguida, em linguagem
simples e objetiva, o Padre Leandro
Souza expôs os objetivos específicos da
CF: “Disseminar o conceito de bem
viver e sensibilizar para a prática de
hábitos de vida saudável;  sensibilizar
as pessoas para o serviço aos enfer-
mos, o suprimento de suas necessida-
des e a integração na comunidade, en-
tre outros.

Logo a seguir, foi exibido o filme
oficial da Campanha e o Padre Lean-
dro concluiu afirmando que “esta re-
f l e xão  nos  conduza  me lhor  à
conscientização das diretrizes da nos-
sa Igreja porque essas são as propos-
tas de Jesus Cristo, que quer vida e
vida em abundância e que a saúde se
difunda sobre a Terra e, sobretudo aqui
em Pindamonhangaba”.

Ao final, o presidente da sessão,
vereador Abdala Salomão agradeceu
às autoridades e pessoas que lotaram
o plenário.

 DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador Ricardo Piorino
(PDT) é autor do Projeto de Lei nº
111/2011, aprovado por unanimi-
dade, que denomina a Praça do
Residencial Lessa, de Antonio
Rodrigues da Silva, conhecido por
“Dr. Catioca”. O espaço público
está sendo construído entre as Ruas
Alcides Melo Ramalho e Dr. José
Augusto César Salgado. Para
Piorino é gratificante denominar

uma rua à alguém que foi tão im-
portante para Pindamonhangaba.
“O saudoso ‘Dr. Catioca’ merece
todo reconhecimento e carinho,
pois foi uma pessoa que traba-
lhou muito pela cidade. Além
de ser um dos primeiros mora-
dores do Lessa, em 78 foi con-
vocado para advogar o projeto
do loteamento e o executou com
muita responsabilidade e dedi-
cação; em toda sua vida realizou

Ricardo Piorino
homenageia “Dr. Catioca”

“A PRAÇA VAI LEVAR O NOME DE

QUEM MAIS TRABALHOU PELO LESSA”

atividades embasadas em princí-
pios de honestidade e força de
vontade”, afirmou o vereador.

“Dr. Catioca” formou-se em
Contabilidade em 1.945 e traba-
lhou na área durante alguns anos.
Posteriormente, cursou Direito na
Universidade de Taubaté, inician-
do suas atividades no setor. Tam-
bém foi provedor da Santa Casa de
Misericórdia de Pindamonhan-
gaba, onde desempenhou tarefas
com muito zelo e carinho. Em 78
se engajou no projeto do
Residencial Lessa e acreditou no
futuro do loteamento.

Reconhecimento
Devido ao grande sucesso al-

cançado pelo “Bloco do Cupim”
no último carnaval, o vereador
Ricardo Piorino apresentou na úl-
tima Sessão Ordinária, Moção de
Congratulações ao Sr. Gerson,
idealizador e protagonista do blo-
co. “O Gerson merece esse reco-
nhecimento e precisa contar com
o apoio da administração”, afir-
mou Porino.

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR RICARDO PIORINO E GERSON LEME
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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
Toninho da Far-
mácia (PDT) mais
uma vez solicita a
Prefeitura Munici-
pal e a Sabesp a
implantação de
água tratada e
encanada na Es-
trada Particular
José Paulo do Li-
vramento, no bairro do Mandu,
zona rural da cidade. “Apesar
desta Estrada ainda ser particu-
lar, a mesma está passando por
um processo de municipaliza-
ção, portanto, é importante a
realização de estudos visando a
implantação de rede de abaste-
cimento de água. Fazem dois
anos que estamos lutando para
que os moradores tenham o di-
reito de ter água encanada em
suas residências, pois este é um
direito de todos e não podemos
negar este benefício”, disse o
vereador Toninho da Farmá-
cia.

Iluminação
Pública
O vereador Toninho da Far-

mácia também solicita que seja
instalada 5 luminárias no final

BENEFÍCIO

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

da Estrada José Paulo do Livra-
mento para maior segurança a
todos. O vereador solicita tam-
bém a instalação de uma AMI -
Academia da Melhor Idade no
local. “Os moradores também
tem o direito à iluminação, para
trazer mais segurança e uma
Academia para a pratica de exer-
cícios físicos, que são tão im-
portante para a saúde”, destaca
Toninho da Farmácia.

Kanegai
O vereador Toninho da Far-

mácia espera que sejam instala-
das seis luminárias na travessa
da Estrada Municipal do

Kanegai,
em frente
as resi-
d ê n c i a s
de n° 63 e
65. Este é
um pedi-
do antigo
deste ve-
r e a d o r
para to-
dos os
morado-
res desta

travessa que reclamam com
muita razão pela falta de se-
gurança do local, localizado
no bairro do Bonsucesso,
zona rural da cidade.

TONINHO DA FARMÁCIA COM MORADORES DO

 FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador Dr. Isael (PV)
agradece ao Executivo, o iní-
cio das obras de asfalto na
Avenida Burity até a Estrada

do Atanásio, em Moreira
César. O parlamentar reivin-
dicou os serviços em abril do
ano passado, conforme Indi-
cação nº 075/2011. As obras
foram iniciadas em novembro
e a previsão é que terminem
num prazo de oito meses.
“Agradeço à Prefeitura Muni-
cipal por ter atendido essa im-
portante reivindicação, que
era antiga”, afir-
mou o vereador
Dr. Isael.

Para execução
do asfalto no lo-
cal, foram inves-
tidos R$ 3.277
milhões, oriundos
do Orçamento da
Prefeitura.

Iluminação
Em 2009, pri-

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está solici-
tando à Prefeitura que envie  à
Câmara, o mais rápido possí-
vel, o projeto de doação de
área para a implantação de uma
unidade do Senac na cidade.

 Ele ressalta que foi veicu-
lado na mídia uma notícia com
a seguinte chamada: “Pinda
aguarda aprovação da Câmara
para receber complexo do
Senac”, entretanto, não há
como aprovar a doação da área
sem que a Prefeitura envie o
projeto ao Legislativo.

“Todos os vereadores es-
tão aguardando o projeto para
votar. Já existe uma área de-
finida e solicitamos o apoio
da vice-prefeita e do prefeito
para que façam esse envio o
quanto antes, pois é uma ini-
ciativa que vai beneficiar a
população, principalmente, a
juventude, que terá mais uma
oportunidade para se qualifi-
car para o mercado de traba-
lho”, salienta. Cal comenta
que ele vem cobrando a insta-

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

 D
IR

E
TO

R
IA

D
E
 C

O
M

U
N

IC
A

Ç
Ã

O
/C

V
P

Cal pede que Prefeitura
envie projeto de doação
de área para instalação
do SENAC na cidade

VEREADOR CAL

lação de uma unidade do
Senac desde 2005, pois a im-
plantação de escolas técnicas
e de capacitação profissional,
principalmente para a melho-
ria da qualidade da mão de
obra de moradores da cidade,
é uma das prioridades do ve-
reador.

“Precisamos que cada vez
mais nossos profissionais te-
nham um diferencial para que
não seja preciso contratar mão
de obra de outras cidades,
dando oportunidade, princi-
palmente, aos jovens e facili-
tando o ingresso deles no mer-
cado de trabalho com a con-
quista do primeiro emprego.
Sabemos que o Senac oferece
diversos cursos em áreas di-
ferentes e isso será um gran-
de ganho para a nossa cidade.
Esperamos a chegada do Pro-
jeto na Casa para que a vota-
ção seja feita o mais rápido
possível, pois o município
está carente de iniciativas
como essa. Temos certeza
que, caso seja necessário, a
Câmara está disposta a, até
mesmo, realizar uma sessão
extraordinária para não atra-
sar ainda mais a implantação
dessa melhoria para a popu-
lação”, comenta.

O vereador ainda agradece,
em nome da cidade, o apoio do
empresário e presidente do
Sincomércio, Antônio Cozzi
Júnior, que vem trabalhando
para trazer uma unidade do
SENAC para Pindamonhan-
gaba.

TRABALHO

Vereador Dr. Isael
agradece início das
obras de asfalto na
Estrada do Atanásio

meiro ano do mandato do ve-
reador Dr. Isael, foi solicita-
da, por meio da Indicação nº
426/2009, de 22 de junho de

2009, colocação de postes de
iluminação na Estrada do Ata-
násio. O pedido foi aceito e a
iluminação foi instalada no
local. “Foi uma grande
benfeitoria, porque a estrada
era muita escura, o que ocasi-
onava falta de segurança aos
motoristas e pessoas que pas-
sam por ali diariamente”, con-
cluiu o parlamentar.

POSTES COM ILUMINAÇÃO FORAM INSTALADOS NA ESTRADA

DO ATANÁSIO NO ANO PASSADO

VEREADOR DR. ISAEL EM UM DOS TRECHOS DA AVENIDA BURITY ATÉ A ESTRADA DO ATANÁSIO

QUE SERÁ ASFALTADO
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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 me-
lhorias para os bairros.

“Com os esclarecimentos por
parte do Paulo (Secretário), pude
compreender melhor o andamen-
to dos serviços e vi o que era ne-
cessário solicitar agora; atenden-
do, também, os pedidos dos mo-
radores”, declarou
Dona Geni.

Os assuntos tra-
tados na reunião
(infraestrutura do
Loteamento Prima-
vera; área de lazer
no “Vila São José”;
praças públicas; ilu-
minação; acessibili-
dade nas escolas e
demais locais públi-
cos) abriram espa-
ço para outros pedi-
dos, encaminhados
ao executiva nesta
semana, como:

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

- informações sobre o ini-
cio dos procedimentos de infra-
estrutura, colocação de ilumi-

REVITALIZAÇÃO

Dona Geni solicita
melhorias para praças
públicas do município

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

nação e instalação de rede de
água e esgoto no Loteamento
Primavera;

- informações sobre o pro-
cesso de desapropriação dos
lotes localizados na Avenida
Áustria, para que seja
construída uma praça pública
no Pasin, em Moreira César.

- revitalização, jardinagem
e manutenção nas praças do
município, priorizando as que
se encontram em estado mais
precário.

- construção de praça nos
bairro Marieta Azeredo e

Laerte Assumpção,  em Moreira
César.

Dona Geni também reivin-
dicou alguns pedidos antigos
sobre reforma no antigo prédio
do SESI e adaptação para pes-
soas com deficiência nos locais
públicos.
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VEREADORA DONA GENI

O vereador
Dr.  Jair Roma
(PPS),  mem-
bro da Comis-
são Permanen-
te de Saúde,
solicitou in-
formações ao
Executivo so-
bre o início das
obras do se-
gundo bloco do Centro de Especialidades Médicas. A ampliação do
C.E.M. é uma reivindicação dos usuários, tendo em vista que seu
espaço físico encontra-se esgotado. Devido ao excelente trabalho que
os profissionais fazem, houve um crescimento na demanda, e por isso,
o local não comporta mais o número de pessoas.  Para o vereador,
investimento em Saúde Pública é fundamental, considerando que a

ampliação do C.E.M. irá
agilizar o atendimento. “Pro-
curo acompanhar junto a popu-
lação os pontos mais críticos e
propor medidas para sanar tais
problemas”,  declarou o verea-
dor.

Homenagem
Dr. Jair Roma convida toda

a população para participar da
Sessão Solene do Dia Interna-
cional da Mulher, no dia 08 de
março, na Câmara Municipal –
às 20h00, onde irá homenagear
a Sra. Maria Antonia Balbo.

Campanha da Fraternidade
O vereador Dr. Jair Roma participou na última quarta-feira, dia

29, da Sessão Solene de Apresentação da Campanha da Fraternidade
2012, cujo  tema é: “Fraternidade e Saúde Pública” e o lema:”Que a
saúde se difunda sobre a terra”.

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) foi procurado
no ano passado, por diversos
usuários da avenida Dr. Fran-
cisco Lessa Júnior, mais co-
nhecida como “Via Expressa”,
que na ocasião reclamaram da
falta de atenção da Prefeitura
para com essa importante via
pública de nossa cidade.

O vereador Janio dedicou
toda a atenção aos moradores
dizendo que eles tinham razão
de reclamarem, e fez a sua par-
te apresentando na Câmara a
indicação nº 48/2011, de 1º/
08/2011, que foi aprovada e
enviada à Prefeitura para to-
mar as providências necessári-
as. Lerario disse: “passados seis
meses, infelizmente nada foi
feito; um verdadeiro descaso
da Prefeitura Municipal. Tra-
ta-se de uma importante via de
trânsito de nossa cidade, utili-
zada por todos os motoristas
que se dirigem à Taubaté e aos
bairros do Araretama, Cidade
Jardim, Socorro, Jardim
Rezende e outros. Há muito
tempo na “Via Expressa”, as

SEGURANÇA

Janio cobra da Prefeitura
providências das calçadas
da Via Expressa

calçadas nem existem mais em
vários trechos, que ficam cheio
de barro quando chove. Outro
grave problema são as grandes
árvores que foram plantadas
pelo ex-prefeito Geraldo
Alckmin Filho, hoje, Governa-
dor 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 calça-
da, um ciclista foi ferido e tam-
bém um motoqueiro, além de
um automóvel que ficou total-
mente destruído”.

Continuando, Janio falou:
“espero que desta vez a Prefei-
tura tome as providências ne-
cessárias solucionando de uma
vez por todas o problema do
péssimo estado das calçadas da
Via Expressa que prejudica os
pedestres, afinal, essa avenida
leva o nome do Dr. Francisco
Lessa Júnior, um cidadão digno
que foi um dos grandes médi-
cos de nossa cidade, e a mesma
não merece ficar tão abandona-
da como está”, finalizou o vere-
ador Janio Lerario.

ÁRVORE COM RAÍZES À
FLOR DA TERRA PODE CAIR

A QUALQUER MOMENTO,
COMO JÁ CAIU E DESTRUIU

TOTALMENTE UM CARRO

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR JANIO

LERARIO

SAÚDE

Dr. Jair Roma solicita
ampliação do Centro de
Especialidades Médicas

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP
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Cultura

O Stúdio Cênico de Dan-
ça Mônica Alvarenga está 
com matrículas abertas pa-
ra novas turmas de balé para 
adultos. As aulas acontecem 
no centro comunitário Nan-
ci Borges, bairro São Judas, 
e são baseadas nas técnicas 
Klauss Vianna e Feldenkrais.

“Estou desenvolvendo 
uma tese, uma pesquisa pa-
ra meu mestrado onde o ba-
lé se adapta ao seu corpo e 
não o seu corpo se adapta ao 
balé, transformando assim 
numa dança mais orgânica. 
Talvez quando eu conseguir 
criar meu método chamarei 
de dança orgânica ou balé so-
mático. Ainda estou desen-
volvendo”, conta a professo-
ra Mônica.

No sábado (3), foi reali-
zada a manhã de autógrafos 
do livro “Uma breve his-
tória da Vila Real de Nos-
sa Senhora do Bom Suces-
so de Pindamonhangaba”, 
de autoria de José Maurício 
Puppio Marcondes, lança-
do dia 9 de fevereiro. A pró-
xima manhã de autógrafos 
acontecerá dia 17 de março, 
e também será no prédio do 
museu.

Marcondes recebeu o pú-
blico para autografar e discu-
tir a obra no Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro I e 
Dona Leopoldina.

O livro também pôde ser 
adquirido na manhã de autó-
grafos. A obra tem apoio da 
Lei de Incentivo à Cultura, 
do Ministério da Cultura, e é 
patrocinado pela Aditya Bir-
la – Novelis.

Manhã de autógrafos 
terá segunda edição

O escritor e arquiteto José Maurício Puppio Marcondes autografa livro em evento realizado no Museu Histórico e Pedagógico

Celso Correa/AgoraVale

José Maurício Puppio Marcondes e “Uma 
breve história da Vila Real de Nossa Senhora 

do Bom Sucesso de Pindamonhangaba”

Mônica Alvarenga oferece balé 
contemporâneo para adultos

Podem se inscrever para 
as aulas interessados a par-
tir dos 17 anos. As aulas de 
balé para adultos têm foco 
específico. Pessoas que não 
puderam fazer aula quan-
do crianças têm a oportu-
nidade de experimentar e 
vivenciar esta arte. As au-
las acontecem todas terças 
e quintas-feiras, das 20h30 
às 22 horas.

Mônica Alvarenga é gra-
duada em artes cênicas pe-
la Fasc - Faculdade de Artes 
Santa Cecília e é pós-gradu-
ada em dança e consciência 
corporal pela FMU - Facul-
dades Metropolitanas Uni-
das, e atualmente está se es-
pecializando na metodologia 
de feldenkrais.

“Gostaria de agradecer 
muito a uma pessoa que foi 
primordial na minha deci-
são do tema do mestrado e 
de fazer mestrado. Minha 
aluna Renata Flávia Perei-
ra, professora de história 
que descobriu a dança na 
idade adulta, mas que tem o 
espírito de uma linda crian-
ça. Obrigada pelo incentivo, 
pela força, por ainda conti-
nuar dançando. Ela é a mi-
nha inspiradora no título do 
projeto de mestrado”, fi nali-
za Mônica.

Os interessados poderão 
fazer uma aula experimental, 
e deverão ligar para os tele-
fones (12) 9704-2165, 9132-
0836 ou pelo e-mailmonics-
dance@yahoo.com.br.

Renata Flávia, professora de história, descobriu a dança na fase adulta

DANÇA
Camerata Orquestra Jovem 
recebe novos instrumentos

A Camerata Orques-
tra Jovem de Pindamo-
nhangaba realizou, na tar-
de de segunda-feira (5), 
no bairro das Campinas, 
uma apresentação do gru-
po de câmara de sopros 
e violões, que foi presti-
giada pelos moradores do 
bairro.

A apresentação foi re-
alizada para celebrar a 
entrega dos novos ins-
trumentos musicais da or-
questra, e marcar o início 
das atividades do projeto 
Música nas Campinas.

O projeto Música nas 
Campinas é executado 
pela Associação dos Co-
operadores Salesianos de 
Pindamonhangaba (Pro-
jeto Jataí) e será destina-
do a crianças e adolescen-
tes de 10 a 18 anos. Serão 
oferecidas aos moradores 
dos bairros das Campi-
nas, Goiabal e Shangri-lá 
aulas gratuitas de violão, 
fl auta transversal, clarine-
te, trompete e saxofone.

Para fazer a inscri-
ção, os interessados pre-
cisam comparecer na se-
de do projeto, na segunda 

ou quarta-feira com uma fo-
to, cópia do RG ou Certidão 
de Nascimento e compro-
vante de endereço. A sede do 
projeto fi ca na rua José Be-
nedito Quirino, número 450, 
bairro das Campinas, Pinda-

monhangaba. Para mais 
informações, entrar em 
contato com o coordena-
dor da Camerata Orques-
tra Jovem, William A. Bo-
nafé, nos telefones (12) 
9109-2930 e 9747-3069.

Grupo de câmara de sopros e violões toca para moradores das Campinas

Divulgação

Projeto é destinado a crianças e jovens até 18 anos

Divulgação

Divulgação

Celso Correa/AgoraVale
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Com o período de chuvas, 
há necessidade de que 
a população fi que aten-
ta e combata à dengue 
no município. A Prefeitura 
está realizando inúmeras 
ações. Durante todo o ano, 
profi ssionais vistoriam resi-
dências e terrenos baldios. 
A Prefeitura solicita que 
todos os moradores con-
tribuam no combate à 
proliferação do mosquito da 
dengue. A principal ação do 
cidadão nessa guerra con-
tra o mosquito da dengue 
é eliminar tudo aquilo que 
possa acumular água para-
da em casa, nos quintais e 
terrenos baldios. É impor-
tante lembrar que a fêmea 
do mosquito pode colocar 
seus ovos até mesmo em 
tampinhas de garrafas.
Outra ação importante é 
verifi car quintais, lajes e 
terrenos sempre que hou-
ver chuva, pois o ciclo de 
vida do mosquito da den-
gue é muito rápido, e em 
poucos dias os mosquitos 

podem se proliferar.
Verifi que vasos de plantas, 
caixas d´água, calhas, la-
jes, piscinas, latas, pneus 
velhos, e jogue fora, em 
local correto, tudo que pos-
sa acumular água parada. 
Fique atento a passagem 
do caminhão do Cata-treco 
pelo seu bairro, é uma óti-
ma oportunidade de acabar 
com entulhos que podem se 
transformar em criadouros. 
Material reciclável também 
deve ser entregue no cami-
nhão da reciclagem.

 

Prédios públicos aderem ao lixo reciclável
separação correta do lixo minimiza impactos ambientais e gera renda para famílias 

População deve fi car 
atenta para evitar a  dengue

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do 
DSM - Departamento de 
Serviços Municipais, re-
aliza, há mais de um ano, 
a coleta de lixo reciclável 
na cidade. Essa iniciativa 
surgiu com o objetivo de 
amenizar a degradação do 
meio ambiente, e gerar ren-
da para os associados das 
cooperativas Recicla Vida 
e Moreira César Recicla, 
que administram e vendem 
os materiais recolhidos. Vi-
sando a importância deste 
projeto, todos os prédios 
públicos serão equipados, 
em breve, para também re-
alizar a separação correta 
desses resíduos.
Em alguns locais, como 
no próprio prédio do DSM, 
já existe o espaço para a 
separação adequada dos 
materiais. Segundo o di-
retor Sérgio Guimarães, a 

iniciativa será implantada 
em todos os prédios pú-
blicos e pontos de grande 
acesso da população. 
Além destes locais, o ca-
minhão da reciclagem 
também percorre diversas 
regiões do município, re-
colhendo todo o tipo de lixo 
reciclável, como: plástico, 
alumínio, papel, vidro e fer-
ro. Somando um total de 
57 toneladas mensais de 
resíduos que seriam des-
pejados sem critério em 
aterros sanitários.
Guimarães também pon-
tuou que o sucesso do 
projeto só é possível com 
a participação intensiva da 
população que separa o 
lixo seco e úmido e contri-
bui com a iniciativa. “Sem 
a colaboração dos morado-
res não faria sentido existir 
a coleta seletiva”.  
    

Confi ra a programação atualizada do programa:
Segunda-feira: 

Centro, Alto do Tabaú, Boa Vista, Mombaça, Campo Belo, Mariana, Aurora, Vila Nair, Bosque e Beira Rio;

Terça-feira: 
Jardim Resende, Vila Rica, Lessa, Quadra Coberta, Campos Maia, Real Ville, Colonial Village e Parque Das Na-
ções;    

Quarta-feira: 
São Judas Tadeu, Parque São Domingos, Vila Bourghese, Santa Luzia, Jardim Imperial, Ouro Verde, Capitão Vitó-
rio Basso (parte) e Campo Alegre;

Quinta-feira: 
Crispim, Andrada, Santa Cecília, Maricá, Delta, Beta, Jardim Heloina, Jardim Regina, Cidade Nova e Feital;

Sexta-feira: 
Vila São Paulo, Vila Suíça, Yassuda, Morumbi, Vila São José, Vila São Benedito, Mantiqueira, Pasin, Laerte Assun-
ção, Padre Rodolfo, Ipê I, Ipê II, Carangola e Moreira César.

Números da dengue em Pinda - 05 de março de 2012

  214 casos suspeitos  

 8 autoctones, 

 14 confi rmados, 

6 importados, 

180 descartados  

20 aguardando resultado.

Os agentes de combate à dengue visitam milhares de residências na cidade

Caminhão da reciclagem visita praticamente toda a cidade

    Arquivo TN

    Arquivo TN

    Arquivo TN
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CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
     PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO

INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PINDAMONHANGABA

RESOLUÇÃO Nº 03 DE 1º DE MARÇO DE 2012

Regulamenta os Critérios para Registro das Entidades sem fins lucrativos no Con-
selho Municipal do Idoso.

O Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba, em sua reunião ordinária 
realizada no dia 1º de março de 2012, no uso de suas atribuições legais de acordo 
com a Lei n° 4.492/2006,

considerando:

que a fundamentação legal para o Registro das Entidades sem fins lucrativos no 
Conselho Municipal do Idoso está prevista no Estatuto do Idoso, especificamente 
nos artigos 47, 48, 49 e 50 que definem sobre as inscrições dos programas de aten-
dimento das Entidades Governamentais e Não-Governamentais junto ao Conselho,

resolve:

Art. 1º - Aprovar a “Regulamentação dos Critérios para a concessão de Registro 
das Entidades sem fins lucrativos, no Conselho Municipal do Idoso de Pindamo-
nhangaba”.

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

Pindamonhangaba, 1º de março de 2012.

adilson lima da silva
Presidente do CMI

CRITÉRIOS PARA REGISTRO DAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS NO 
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PINDAMONHANGABA:

1 – Poderão obter registro no Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhan-
gaba – CMI as entidades, sem fins lucrativos, que promovam ações no campo 
da política de atendimento à pessoa idosa, conforme estabelecido no artigo 47 
do Estatuto do Idoso, que considera como linhas de atendimento:

Políticas sociais básicas, previstas na Lei 8.842, de 04 de janeiro de1994;

Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que 
necessitarem;

Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-
-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;

1.4 Serviços de identificação e localização de parentes ou responsáveis por idosos 
abandonados em hospitais e instituições de longa permanência;

1.5 Proteção jurídico-social por entidades de defesa de direitos dos idosos;

1.6 Mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmen-
tos da sociedade no atendimento ao idoso.

– Quanto às atividades:

Entidades que atuem com a prestação de serviço direcionadas à pessoa idosa,  bem 
como entidades que atuam na defesa de direitos das pessoas idosas, nos termos da 
Política Nacional do Idoso e Estatuto do Idoso;

– Somente será concedido o registro à Entidade que seja Pessoa Jurídica de Direito 
Privado, sem fins lucrativos que esteja regularmente constituída e cujo ESTATUTO, 
em suas disposições, estabeleça que:

3.1 Aplica suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmen-
te no território nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos 
institucionais;

3.2 Não distribui resultados, dividendos, bonificações ou parcela de seu patrimônio 
sob nenhuma forma;

3.3 Não percebam os seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfei-
tores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios direta ou indiretamen-
te, por qualquer forma ou título em razão das competências, funções ou atividades 
que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;

3.4 Em caso de dissolução ou extinção destina o eventual patrimônio remanescente 
a entidades com atividades congêneres.

4 - Quanto a documentação a ser apresentada da Mantenedora e suas execu-
toras, caso existam:

4.1 Requerimento de inscrição (formulário fornecido pelo CMI);

4.2 Cópia do estatuto, onde esteja comprovado que os objetivos estatutários este-
jam em conformidade com o Estatuto do Idoso, e Código Civil Brasileiro, devendo 
estar registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;

4.3 Cópia da Ata de eleição dos membros da atual diretoria, devidamente registrada 
em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;

4.4 Cópia do RG, CPF do Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro;

4.5 Declaração de idoneidade dos dirigentes da Entidade;

4.6 Cópia do CNPJ atualizado;

4.7 Comprovação de instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, 
higiene, salubridade e segurança, mediante a apresentação de:

4.7.1 Alvará de Funcionamento emitido pelo Departamento de Arrecadação e Licen-
ça de Funcionamento emitida pelo Departamento de Vigilância Sanitária.

4.7.2 Caso a Entidade não possua a documentação referida no item 4.7.1.deverá 
informar o motivo da ausência do documento, firmando Termo de Compromisso 
de Regularização, cabendo ao CMI avaliar a possibilidade de registro baseado no 
presente ajuste.

4.8 Nos casos de Entidades e Organizações de Assistência Social, deverá apresen-
tar o comprovante de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social– CMAS.

4.9 Nos casos de Entidades que prestam serviço na modalidade de longa perma-
nência para Pessoas Idosas, em caráter assistencial e sem fins lucrativos,deverão 
apresentar os seguintes documentos:

4.9.1 Cópia do contrato firmado para a prestação de serviços referente ao abriga-
mento da pessoa idosa, conforme Resolução 283/2005 da ANVISA.

4.9.2 Declaração de compatibilidade com o Artigo 35 do Estatuto do Idoso, Resolu-
ção 01/2010 do CMI e Resolução 283/2005 da ANVISA, listagem nominal, o valor 
individual cobrado pela prestação de serviço, bem como o valor total do benefício 
previdenciário ou assistencial de cada pessoa idosa, especificando o percentual de 
contribuição desta no custeio da Entidade.

4.10 Plano de trabalho, conforme formulário anexo, que deverá ser compatível com 
os princípios do Estatuto do Idoso;

4.12 Nos casos de projetos intersetoriais com outras políticas, o CMI solicitará aos 
órgãos pertinentes, parecer quanto ao seu funcionamento;

4.13 Em caso de entidade com sede em outro município a entidade deverá possuir 
uma unidade executora em Pindamonhangaba;

4.14 em se tratando de FUNDAÇÃO a requerente deverá apresentar ainda:
cópia da escritura de sua instituição, devidamente registrada no Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas; 
comprovante de aprovação dos estatutos, bem como suas respectivas alterações, 
se houverem, pelo Ministério Público.

5 – Quanto às alterações na Entidade:

Toda alteração realizada na Entidade deverá ser encaminhada ao CMI para atualiza-
ção do Certificado de Registro, no prazo de até 60 dias, sob pena de suspensão ou 
cancelamento da inscrição, caso não ocorra a sua regulamentação.

6 – Os fluxos de tramitação dos processos de registro serão estabelecidos 
pelo CMI através da Comissão de Registro.

Observação: Somente serão protocoladas as solicitações que atendam toda a 
documentação exigida.

Pindamonhangaba, 1º de março de 2012.

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE PINDAMONHANGABA

RESOLUÇÃO Nº 04 DE 01 DE MARÇO DE 2012

Dispõe sobre a criação de comissões e regulamenta o funcionamento das comis-
sões do Conselho Municipal do Idoso.

O Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba, em sua reunião ordinária 
realizada no dia 1º de março de 2012, no uso de suas atribuições legais de acordo 
com a Lei n° 4.492/2006,

LEI Nº 5.334, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2012
Denomina uma creche no Município, situada na Rua Monteiro Lobato, 101, Alto do 
Cardoso, de DONA YOLANDA IMMEDIATO FRYLING.
(Projeto de Lei nº 152/2012)
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz sa-
ber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º.  Fica denominada de DONA YOLANDA IMMEDIATO FRYLING, a Creche 
Municipal localizada na Rua Monteiro Lobato, 101, Alto do Cardoso.
Art. 2º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de fevereiro de 2012

João Antonio Salgado Ribeiro  - Prefeito Municipal 
Bárbara Zenita França Macedo - Secretária de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 16 de fevereiro 
de 2012                 

Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
/cba/ Processo Interno nº 4.040/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

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 promulga a seguinte 
Lei:
Art. 1º.  Ficam acrescidas no quadro de empregos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, 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
ESTADO DE SÃO PAULO

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:        
GUILHERME DOS SANTOS MARIANO, de nacionalidade  brasileira,  profissão 
analista de compras, estado civil  solteiro,  de  28  anos  de  idade, nascido em 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  11  de  março de 1983, residente 
e domiciliado Rua  Padre  José  de  Araujo  nº  35, Santana, nesta cidade, filho  de  
NELSON  DE  JESUS  MARIANO  e  MARIA HELENA DOS SANTOS MARIANO.                                              
ELISSANDRA GOMES  PERILHÃO,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão autô-
noma, estado civil solteira, de 31 anos de idade, nascida  em  São Caetano do Sul, 
Estado de São Paulo, no dia 13 de fevereiro  de  1981, residente e domiciliada Rua 
Ignês de  Assis  Resende  nº  165,  Jardim Mariana, nesta cidade, filha de LUIZ PERI-
LHÃO SALAS e ELIZABETH  GOMES PERILHÃO. Apresentaram os documentos 1, 
3  e  4,  do  Art.  1.525,  do Código Civil. Se alguém  souber  de  algum  impedimento,  
oponha-o  na forma da Lei. 
Pindamonhangaba,  2 de março de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
ROMEU MARCONDES MONTEIRO NETO, de nacionalidade brasileira,  profissão 
administrador de empresas, estado civil  divorciado,  de  45  anos  de idade, nascido 
em São Paulo,  Estado  de  São  Paulo,  no  dia  24  de fevereiro de 1967, residente 
e  domiciliado  na  Rua  Dr.  Kermith  de Moura Bastos nº 59, Jardim Bela Vista, 
nesta cidade,  filho  de  ROMEU MARCONDES MONTEIRO FILHO e HILDA NUNES 
MARCONDES MONTEIRO.             
KELLY CRISTINA BAGOLIN,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão vendedora, 
estado civil solteira, de 35 anos de idade, nascida em  São Paulo, Estado de São 
Paulo, no dia 10 de abril de  1976,  residente  e domiciliada na Rua Dr. Kermith de 
Moura  Bastos  nº  59,  Jardim  Bela Vista, nesta cidade, filha de JOÃO BAGOLIN e 
SONIA APARECIDA  BAGOLIN. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e  5,  do  Art.  
1.525,  do  Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,  oponha-o  na  
forma  da Lei.  
Pindamonhangaba,  3 de março de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                   
KARL CHRISTIAN LEITE GROSS,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão contador 
atuário, estado civil solteiro, de 31 anos de idade,  nascido em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia 26 de março  de  1980, residente e domiciliado na Estra-
da Municipal Pinhão do Borba,  fazenda Santa Luiza, nesta cidade, filho de  KLAUS  
CHRISTIAN  GROSS  e  NEIDE LEITE GROSS.                                                            
MARIA ANILZA SANTANA DE SOUSA, de nacionalidade brasileira,  profissão ana-
lista de sistemas, estado civil solteira,  de  32  anos  de  idade, nascida em Pombal, 
Estado da Paraíba, no dia 7  de  janeiro  de  1980, residente e domiciliada na Rua 
Sabará nº 453, aptº  122,  Higienópolis em São Paulo SP, filha de ANTONIO SANTA-
NA DE SOUSA e  GENILDA  MARTINS DE SOUZA. 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,  
3 de março de 2012.  

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                    
LEANDRO DA SILVA  CARNEIRO,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão advo-
gado, estado civil solteiro, de  29  anos  de  idade,  nascido  em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no  dia  7  de  abril  de  1982, residente e domiciliado na Rua 
Rioyti Yassuda nº 509,  Crispim,  nesta cidade,  filho  de  NELSON  CARNEIRO  e  
MARIA  AUXILIADORA  DA  SILVA CARNEIRO.                                                                
LÍVIA MARIA GEIA PICCA,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão professora, 
estado civil solteira, de 29 anos  de  idade,  nascida  em Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo,  no  dia  6  de  maio  de  1982, residente e domiciliada na Rua Guara-
tinguetá nº  315,  Crispim,  nesta cidade, filha de LUIZ FERNANDO PICCA e NOELÍ 
GEIA PICCA.  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,  3 de março de 2012. 

resolve:

Art. 1º Ficam criadas no âmbito do Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhan-
gaba, as seguintes Comissões:

I – Comissão de políticas públicas;

II – Comissão de registro e acompanhamento de entidades;

III – Comissão de monitoramento e fiscalização.

Parágrafo Único - Às Comissões compete preparar e analisar as matérias que serão 
apreciadas na plenária.

Art. 2º As Comissões serão compostas por 4 (quatro) ou mais membros, contando 
com representação paritária entre Conselheiros do Poder Público e da Sociedade 
Civil.

Art. 3º Cada comissão deverá ter um coordenador e um relator.

I – Compete ao coordenador convocar as reuniões e coordenar os trabalhos da 
Comissão.

II – Compete ao relator redigir o relatório dos trabalhos e apresentá-lo, oralmente e 
por escrito em plenária, esclarecendo, com os demais membros, eventuais dúvidas 
dos conselheiros.

III – O coordenador de cada Comissão, nas suas faltas e impedimentos, será subs-
tituído pelo relator.

IV - O coordenador e o relator serão eleitos pela Comissão, com ciência ao Plenário.

V – Por ocasião da convocação para a reunião plenária, poderá ser enviada cópia do 
relatório para leitura prévia dos conselheiros.

VI – Havendo dúvida não esclarecida pela Comissão na reunião plenária, qualquer 
conselheiro com direito a voto poderá pedir vistas do processo e apresentar voto em 
separado, fundamentando sua opinião, na reunião seguinte.

Art. 4º Compete às Comissões, especificamente o seguinte:

I – Comissão de políticas públicas:

a) elaborar o Plano de Ação, a partir das propostas aprovadas nas Conferências, e 
submetê-lo à apreciação do Plenário;

b) acompanhar a execução das ações e dar ciência ao Plenário;

c) acompanhar o processo legislativo referente às políticas públicas destinadas ao 
idoso;

d) articular o poder público e as entidades em torno da proteção integral ao idoso, 
observando o princípio da prioridade legal.

II – Comissão de registro e acompanhamento de entidades:

a) analisar processos de inscrição de programas de entidades governamentais e 
não-governamentais;

b) visitar as entidades a fim de verificar as condições exigidas no art. 48, inciso I, da 
Lei nº. 10.741/2003.

III – Comissão de monitoramento e fiscalização:

zelar para que as entidades cumpram as obrigações elencadas no art. 50 da Lei nº. 
10.741/2003.

analisar as prestações de contas das entidades e submetê-las à aprovação do Ple-
nário;

analisar os processos de infrações administrativas, de acordo com os dispositivos da 
Lei nº. 10.741/2003, e submetê-los à decisão do Plenário.

Art. 5º O Plenário e/ou as Comissões poderão criar Grupos de Trabalho, com a 
participação de profissionais, de representantes de outras organizações e da comu-
nidade, para promover estudos de natureza mais complexa, devendo submeter o 
resultado de seus estudos à análise das Comissões e à decisão do Plenário.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Pindamonhangaba, 1º de março de 2012.

adilson lima da silva
Presidente do CMI

Publicação Oficial
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, vem através deste comunicado tornar 
publico a quem de direito que os imóveis relacionado abaixo localizados no Loteamento 
Parque das Palmeiras serão limpos pela Municipalidade e será cobrado taxa de limpeza 
dos mesmos, sendo lançado nas referidas  Siglas Imobiliárias para pagamento.Salien-
tamos ainda que os proprietários dos imóveis deverão manter limpos suas propriedades 
como consta no Código de Posturas Municipal artigo nº 32 lei nº 1411/74
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FERNANDO HENRIQUE DOMINGOS SALLES 
EDSON DA SILVA CEZAR
EDSON SANTOS DA SILVA
PATRICIA DE SOUZA CAMPOS
AUGUSTO ANGELO SALVADORI
AUGUSTO ANGELO SALVADORI
RICARDO TOSHIO IWATA
JULIANO JOSE DOS SANTOS
INCORPORADORA PINUS S/C LTDA.
JOSE RAMON AZCUE LIZASO
JOSE RAMON AZCUE LIZASO
JULIO CESAR G DE OLIVEIRA JUNIOR
INCORPORADORA PINUS S/C LTDA.
INCORPORADORA PINUS S/C LTDA.
ROGERIO ITAMI DA FONSECA
DOMINGOS VARGAS ORTIZ
INCORPORADORA PINUS S/C LTDA.
JULIO CESAR SALVADOR
LUIZA DO CARMO BENTO SILVA
JULIANO SALVADORI
JULIANO SALVADORI
OSCAR MASSAO HATANAKA
OSCAR MASSAO HATANAKA
SILVIO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
INCORPORADORA PINUS S/C LTDA.
ISABEL CRISTINA COUTO GUIMARAES
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ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 048/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1382/11 DATA PROTOCOLO: 07/12/2011
Nº CEVS: 353800601-863-000643-1-9 DATA DE VALIDADE: 02/02/2013 CNAE: 8630-
5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   ALCANTARA RAMOS DE ASSIS CESAR
CNPJ/CPF:   286.680.748-06
ENDEREÇO: Rua Major José dos S. Moreira N°: 713  COMPLEMENTO: BAIRRO: S. Benedito
MUNICÍPIO:Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF:SP
RESP. LEGAL: Alcântara Ramos de Assis Cesar CPF: 286.680.748-06
RESP. TÉCNICO: Alcântara Ramos de Assis Cesar CPF: 286.680.748-06 CBO: 
Médico clínico geral CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 144593 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: 049/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1381/11 DATA PROTOCOLO: 07/12/2011
Nº CEVS: 353800601-863-000089-1-5 DATA DE VALIDADE: 02/02/2013
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   JARBAS MOREIRA DE FRANÇA
CNPJ/CPF:   026.116.408-23
ENDEREÇO: Rua Dr. Frederico Machado N°: 166
COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP RESP. LEGAL: Jarbas Mo-
reira de França CPF:  026.116.408-23 RESP. TÉCNICO: Jarbas Moreira de França CPF: 
026.116.408-23 CBO: CONS. PROF.:  CRM N º INSCR.: 56440 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: 050/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1384/11 DATA PROTOCOLO: 08/12/2011
Nº CEVS: 353800601-863-000257-1-2 DATA DE VALIDADE: 02/02/2013
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   JOÃO CARLOS OLIVEIRA SILVA CNPJ/CPF:   838.894.188-72
ENDEREÇO: Rua Dr. Frederico Machado N°: 166 COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP RESP. LEGAL: João Carlos Oli-
veira Silva CPF: 838.894.188-72
RESP. TÉCNICO: João Carlos Oliveira Silva CPF: 838.894.188-72 CBO: Médico Acupuntu-
rista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 25295 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: 101/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0111/12 DATA PROTOCOLO: 30/01/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000181-1-2 DATA DE VALIDADE: 01/02/2013
CNAE:   8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementares
RAZÃO SOCIAL:   JOSÉ ROBERTO PUPPIO AGUIAR
CNPJ/CPF:   138.499.458-04
ENDEREÇO: Rua Carlos Koehler Asseburg N°: 18 COMPLEMENTO: BAIRRO:São Benedito
MUNICÍPIO:PindamonhangabaCEP:12410-060 UF:SP
RESP. LEGAL: José Roberto Puppio Aguiar CPF: 138.499.458-04
RESP. TÉCNICO: José Roberto Puppio Aguiar CPF: 138.499.458-04
CBO: Médico Oftalmologista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 92.542 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  01/  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, __01_de _fevereiro  de 2012        

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 061/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0079/12 DATA PROTOCOLO: 24/01/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000293-1-9    DATA DE VALIDADE: 15/02/2013
CNAE:   8630-5/03 Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consulta
RAZÃO SOCIAL:   MARIA DO SOCORRO ABRANTES CRONEMBERGER
CNPJ/CPF:   205.880.034-68
ENDEREÇO: Rua João Gama N°: 40 COMPLEMENTO:  BAIRRO: Vila Bourghese
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12401-470 UF: SP
RESP. LEGAL: Maria do Socorro Abrantes Cronemberger CPF: 205.880.034-68
RESP. TÉCNICO: Maria do Socorro Abrantes Cronemberger CPF: 205.880.034-68
CBO: Médica Pediatra CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 67683         UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  15/02/2012, 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, __15_de _fevereiro  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 062/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0023/12 DATA PROTOCOLO: 11/01/2012
Nº CEVS: 353800601-865-000117-1-1 DATA DE VALIDADE: 16/02/2013
CNAE:   8650-0/03 Atividade de Psicologia e Psicanálise.
RAZÃO SOCIAL:   SOCIEDADE CIVIL E RELIGIOSA DAS IRMÃS M. DO AMOR DIVINO
CNPJ/CPF:   43.672.641/0003-67
ENDEREÇO: Rua São João Bosco  N°:222  COMPLEMENTO: BAIRRO: Alto Tabaú
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12403-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Maria Inês Vieira Ribeiro CPF:  456.407.779-15
RESP. TÉCNICO: Heloisa Cristina Chagal  CPF:  057.875.818-06
CBO: Psicóloga em geral.  CONS. PROF.: CRP  N º INSCR.: 91495 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  16/02/2012, 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, __16_de _fevereiro  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 063/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0161/12 DATA PROTOCOLO: 13/02/2012
Nº CEVS: 353800601-865-000118-1-9 DATA DE VALIDADE: 16/02/2013
CNAE:   8650-0/03 Atividade de Psicologia e Psicanálise.
RAZÃO SOCIAL:   MARIA DE LOURDES SIQUEIRA CONFORT CNPJ/CPF: 66.253.628-91
ENDEREÇO: Rua Dos Andradas N°: 806 COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Maria de Lourdes Siqueira Confort CPF: 766.253.628-91
RESP. TÉCNICO: Maria de Lourdes Siqueira Confort CPF: 766.253.628-91
CBO: Psicóloga em geral. CONS. PROF.:  CRP N º INSCR.: 06/2974 UF:SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  16/02/2012, 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, __16_de _fevereiro  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 064/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1325/11 DATA PROTOCOLO: 21/11/2011 Nº CEVS: 353800601-864-
000065-1-3 DATA DE VALIDADE: 13/02/2013  CNAE:   8640-2/05 Serviços de Diagnóstico 
por Imagem com uso de radiação ionizante – exceto tomografia. Equipamento raio x CGR 
Triplunix nº de série 81082
RAZÃO SOCIAL:   WK RADIOLOGIA LTDA  CNPJ/CPF:   65.057.333/0002-83
ENDEREÇO:Rua Major José dos Santos Moreira N°:305 COMPLEMENTO:BAIRRO:Centro
MUNICÍPIO:Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Dirk Helge Kalitzki CPF: 026.100.148-56
RESP. TÉCNICO: Wilson Hiroyuki Watanabe CPF: 093.858.228-37
CBO: Médico Radiologista. CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 66.135 UF: SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  13/02/2012, 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, __13_de _fevereiro  de 2012

 ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 065/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1470/11 DATA PROTOCOLO: 28/12/2011
Nº CEVS: 353800601-477-000064-1-6 DATA DE VALIDADE: 24/02/2013 CNAE: 4771-7/01 
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
RAZÃO SOCIAL:  MARIANO E ISIDORO LTDA – ME CNPJ/CPF:  09.200.277/0001-32
ENDEREÇO: Avenida Monsenhor João José de Azevedo N°: 952 COMPLEMENTO: BAIRRO: 
Crispim
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12402-010 UF: SP RESP. LEGAL: Inês Mariano 
de Oliveira Isidoro CPF: 057.950.348-86
RESP. TÉCNICO: Fernanda Nunes Furtado CPF: 082.669.326-11
CBO: Farmacêutico em geral CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 55475 UF:SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  24/02/2012, 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, __24_de _fevereiro  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 066/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1102/11 DATA PROTOCOLO: 22/07/2011
Nº CEVS: 353800601-865-000120-1-7 DATA DE VALIDADE: 28/02/2013
CNAE:   8650-0/4 Atividade de Fisioterapia
RAZÃO SOCIAL:   RAFAEL MUNIZ SILVA CAVALCANTE CNPJ/CPF:   304.749.208-52
ENDEREÇO: Rua Osvaldo Cruz N°: 107 COMPLEMENTO:BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-210     UF: SP
RESP. LEGAL: Rafael Muniz Silva Cavalcante CPF:304.749.208-52
RESP. TÉCNICO: Rafael Muniz Silva Cavalcante CPF:304.749.208-52
CBO: Fisioterapeuta CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.: 38195     UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  28/02/2012, 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, __28_de _fevereiro  de 2012 

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 102/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1361/11 DATA PROTOCOLO: 30/01/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000269-1-3 DATA DE VALIDADE: 02/02/2013
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   MIGUEL XAVIER IMDIATO
CNPJ/CPF:   929.640.528-91  ENDEREÇO: Rua Dr. Frederico Machado N°: 294
COMPLEMENTO: BAIRRO:Centro -  MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP:12410-040 UF: SP
RESP. LEGAL: Miguel Xavier Imediato CPF: 929.640.528-91
RESP. TÉCNICO: Miguel Xavier Imediato CPF: 929.640.528-91
CBO: Médico clínico geral CONS. PROF.:      CRM N º INSCR.: 33.433 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: 103/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0054/12 DATA PROTOCOLO: 18/01/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000297-1-8 DATA DE VALIDADE: 02/02/2013
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   SERGIO GUSTAVO DE OLIVEIRA BATISTA
CNPJ/CPF:   251.522.518-76
ENDEREÇO: Rua Oswaldo Cruz N°: 75
COMPLEMENTO: BAIRRO: Parque Ipê  MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-210 UF: SP
RESP. LEGAL: Sergio Gustavo de Oliveira Batista CPF:  251.522.518-76
RESP. TÉCNICO: Sergio Gustavo de Oliveira Batista CPF: 251.522.518-76
CBO: Médico Genecologista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 98.751 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: 104/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0584/11 DATA PROTOCOLO: 12/05/2011
Nº CEVS: 353800601-862-000001-1-6 DATA DE VALIDADE: 02/02/2013 CNAE:8621-6/01 UTI Móvel
RAZÃO SOCIAL: UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
CNPJ/CPF:   47.565.155/0003-09 ENDEREÇO: Rua João Gama N°: 115 COMPLEMENTO: 
BAIRRO: São Benedito MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-260 UF: SP
RESP. LEGAL: José Renato Couppe Schmidt CPF: 831.051.408-59
RESP. TÉCNICO: João Paulo Roveda Guimarães CPF: 005.345.898-20
CBO: Médico Proctologista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 46.757 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: 105/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0494/09 DATA PROTOCOLO: 13/05/2009
Nº CEVS: 353800601-562-000032-1-2 DATA DE VALIDADE: 
CNAE:   5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresa
RAZÃO SOCIAL:  NOVELIS DO BRASIL LTDA
CNPJ/CPF:   60.561.800/0041-09 ENDEREÇO: Avenida Buriti N°: 1087 COMPLEMENTO: 
BAIRRO: Feital  MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12441-270 UF: SP
RESP. LEGAL: Paulo Sergio Felipe CPF: 008.841.928-22
RESP. TÉCNICO: Juliana Breves Tossetto Gopfert CPF: 279.659.038-06
CBO: Nutricionista CONS. PROF.: CRN N º INSCR.: 12.098/P UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  01/  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, __01_de _fevereiro  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 106/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO: 0074/10 DATA PROTOCOLO: 19/01/2010Nº CEVS: 353800601-562-
000245-1-1 DATA DE VALIDADE: CNAE: 4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominân-
cia de revenda RAZÃO SOCIAL:   MARIA DE LOURDES DE SOUZA REZENDE
CNPJ/CPF:   11.401.739/0001-21 ENDEREÇO: Av. Abel Correia Guimarães N°:1510
COMPLEMENTO: BAIRRO: Vila Rica MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12420-680 UF: SP
RESP. LEGAL: Maria de Lourdes de Souza Rezende CPF: 199.229.898-08
RESP. TÉCNICO: Valdilene Firmino da Silva CPF: 138.506.898-16
CBO: Nutricionista CONS. PROF.: CRN N º INSCR.: 8866 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  09/  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, __09_de _fevereiro  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 107/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0129/12 DATA PROTOCOLO: 07/02/2011 Nº CEVS: 353800601-477-
000101-1-1 DATA DE VALIDADE: 17/02/2013 NAE:  4771-7/01 Comércio varejista de 
produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas RAZÃO SOCIAL:   G. C. A. DRO-
GARIA LTDA ME CNPJ/CPF:   11.959.614/0001-11 ENDEREÇO: Av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso N°: 1930 COMPLEMENTO:  BAIRRO: Campo Alegre MUNICÍPIO: Pindamo-
nhangaba CEP: 12420-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Giuseppe Castro de Andrade CPF: 318.083.718-79
RESP. TÉCNICO: Angelita da Silveira Salgado CPF: 302.661.948-50
CBO: Famacêutica CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 55.526 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  17/  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, __17_de _fevereiro  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 108/12
Comunicado de DEFERIMENTO:    LICENÇA INICIAL
Nº PROTOCOLO:  0048/12 DATA PROTOCOLO: 17/01/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000644-1-6 DATA DE VALIDADE: 17/02/2013
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta
RAZÃO SOCIAL:   ÚNICA MED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA  CNPJ/CPF: 14.217.429/0001-40
ENDEREÇO: Rua Laerte Machado Guimarães N°: 687 COMPLEMENTO: BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-180 UF: SP RESP. LEGAL: Rodrigo Santos 
Rosa CPF: 040.445.046-60 RESP. TÉCNICO: Rodrigo Santos Rosa CPF: 040.445.046-60
CBO: Médico do Trabalho CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 132519 UF:SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  17/  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, __17_de _fevereiro  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 070/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0067/11, DATA PROTOCOLO: 17/01/2011
Nº CEVS: 353800601-863-000513-1-4 DATA DE VALIDADE: 
27/02/2013
CNAE:   8630-05/04 Atividade Odontológica  Equipamento: RAIOS X ODONTOLOGI-
CO INTRA-ORAL, nº série: 5034, Marca e modelo: FUNK RX 10, corrente e tensão: 
60 kVp 10 mA.  RAZÃO SOCIAL:   GILVANE DA SILVA  CNPJ/CPF:   887.057.737-68
ENDEREÇO: Av. José Augusto Mesquita N°: 50 COMPLEMENTO:   BAIRRO: Moreira César
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12440-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Gilvane da Silva CPF: 887.057.737-68
RESP. TÉCNICO: Gilvane da Silva CPF: 887.057.737-68
CBO: Cirurgião Dentista em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 51.992  UF:SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agra-
vos à Saúde, DEFERE em  27/02/2012, 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 cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba, __27_de _fevereiro  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 071/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0168/12 DATA PROTOCOLO: 14/02/2012
Nº CEVS:353800601-863-000001-1-6 DATA DE VALIDADE: 28/02/2013
CNAE:  8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de 
exames complementares
RAZÃO SOCIAL:  SORAIA CRISTIANE PINTO CAMARGO  CNPJ/CPF: 000.122.107-81
ENDEREÇO: Av. Fortunato Moreira N°: 213  COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-400 UF: SP
RESP. LEGAL: Soraia Cristiane Pinto Camargo CPF: 000.122.107-81
RESP. TÉCNICO: Soraia Cristiane Pinto Camargo CPF: 000.122.107-81
CBO:  CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 71.614 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agra-
vos à Saúde, DEFERE em  29/02/2012, 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 cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento 
deste documento.

Pindamonhangaba, __29_de _fevereiro  de 2012

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente em exercício da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pinda-
monhangaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, convoca os membros do 
conselho fiscal, Robson de Souza, Miguel Vieira Machado e Maria Aparecida Ribeiro, dia 30 
de março de 2012, no escritório da ASPMP, situada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 
nº 43, Centro, às 18:00 horas para dar parecer do balanço anual de 2011.

Pindamonhangaba, 05 de março de 2012.

LUIZ CARLOS CARDOSO
Presidente da ASPMP

CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES NA ETEC JOÃO GOMES DE ARAÚJO

ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO DE DOCENTES 
NOS SEGUINTES COMPONENTES CURRICULARES: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
APLICADA À LOGÍSTICA, INGLÊS TÉCNICO APLICADO EM LOGÍSTICA, INGLÊS INS-
TRUMENTAL (PARA O CURSO DE ADMINISTRAÇÃO), AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL III, 
ELETRICIDADE APLICADA, TECNOLOGIA DE SOLDAGEM, TECNOLOGIA MECÂNICA 
II E III (PARA O CURSO DE MECÂNICA), ESPANHOL (PARA O CURSO DO ENSINO MÉ-
DIO) E OPERAÇÃO DE SOFTWARES  APLICATIVOS (PARA O CURSO DE REDES DE 
COMPUTADORES).

AS INSCRIÇÕES SERÃO RECEBIDAS NO PERÍODO DE 05 À 09/03/2012, NO HORÁRIO 
DAS 8:00 ÀS 11:00 HORAS E 13:30 ÀS 16:30 HORAS, NA ETEC JOÃO GOMES DE ARAÚ-
JO, SITUADA À RUA PROFESSOR JOSÉ BENEDITO CURSINO, 75, BAIRRO BOA VISTA.

ASPMP EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O presidente em exercício da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pindamo-
nhangaba, no uso de suas atribuições que lhe confere no artigo 27 do estatuto da entidade, 
convoca todos os associados para reunirem-se em assembléia geral ordinária, a ser rea-
lizada dia 27 de abril de 2012, no escritório da ASPMP, situada na Rua Marechal Deodoro 
da Fonseca, nº 43, Centro, às 18:00 horas em primeira convocação, uma hora depois, a 
qualquer que seja o número de associados presentes para apreciação sobre o seguinte:

1) Relatório anual das contas do ano de 2011;
2) Parecer do conselho fiscal.

Pindamonhangaba, 05 de março de 2012.

LUIZ CARLOS CARDOSO
Presidente da ASPMP

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, informa que se acha aberto pregão presen-
cial, nº 05/12, com encerramento dia 21/03/12, às 14h00, para a aquisição de material para 
limpeza e copos descartáveis. Maiores informações pelo telefone (0xx12) 3644.2250, ou na 
Câmara, na Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça, mesma localidade, das 08h30 
às 11h30 e das 14h00 às 17h00, inexistindo custo do edital, para retirada na Câmara. O 
edital também estará disponível pelo site www.camarapinda.sp.gov.br, sem ônus.

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

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que no pregão presencial 02/12, 
que cuida da aquisição de material para expediente, o objeto foi adjudicado sem ressalvas 
como segue: itens 02, 03, 04, 08, 15, 16, 19, 20, 32, 34, 40, 44, valor total de R$ 1.542,75, 
à empresa Best Office Papelaria e Suprimentos de Informática LTDA – EPP, itens 01, 05, 
06, 07, 13, 18, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 41, 43, 45, valor total de R$ 6.800,90, 
à Orlando Abud Junior EPP, itens 09, 10, 11, 14, 17, 21, 22, 23, 26, 37, 39, 42, valor total 
de R$ 1.578,44, à Plínio Halben Correa – EPP, itens 12 e 25, valor total de R$ 854,30, à 
Promatec Informática LTDA, devendo referidas empresas comparecerem ao mesmo ende-
reço dos eventos anteriores para retirada da ordem de fornecimento, conforme item 7 do 
precedente edital. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr Antonio Carlos da Costa, 
CPF 002.547.807-92, permissionário do ponto de táxi “Crispim”, para justificar sua 
ausência no ponto de táxi, e que compareça ao Departamento Municipal de Trânsito, 
sito na Av. Fortunato Moreira, 355 – Centro, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 
a data desta publicação, em atendimento e conformidade com a Lei Municipal nº. 
1.637, de 17 de setembro de 1979. 

Luis Rosas Junior
Diretor do Departamento Municipal de Trânsito

ASPMP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
A Moreira César Recicla, com sede nesta cidade, na avenida Lloyd Figueiredo Pe-
reira da Rocha, nº 170, bairro Cícero Prado, através de sua Diretoria Executiva, de-
vidamente representada por seu Presidente Sr. (a) Maria Ângela Gonzaga da Silva, 
CONVOCA através do presente edital, todos os cooperados , para Assembléia Geral 
EXTRArdinária, que será realizada na sede da Cooperativa, às 14:00 horas, do dia 
16 de março de 2012, com a seguinte ordem do dia:

Prestação de contas referentes a janeiro de 2011 a fevereiro de 2012.

2- Reestruturação e eleição para  cargos da Diretoria Executiva.

3- Renovação do Conselho Fiscal de acordo com o Estatuto

4- A Assembléia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 14 horas, com a pre-
sença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com qualquer número, 
uma hora depois, não exigindo a lei quorum especial.

Pindamonhangaba, março, de 2012.

 
Maria Ângela Gonzaga da Silva

Presidente da Cooperativa Moreira César Recicla
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TRIBUNA DO NORTEPindamonhangaba, terça-feira, 6 de março de 201212

Esportes

CE “JOÃO DO PULO”
2ª e 4ª - 7h30 às 8h30 – 11 a 14 anos
2ª e 4ª – 8h30 às 9h30 – 7 a 10 anos

CE “ZITO”
4ª e 6ª – 7h30 às 8h30 – 7 a 10 anos
4ª e 6ª – 8h30 as 9h30 – 11 a 17 anos
3ª e 5ª – 14 às 14h45 – 7 a 10 anos
3ª e 5ª – 14h45 às 15h30 – 11 a 17 anos
 
“PAI JOÃO” (VILA SÃO BENEDITO)
3ª e 5ª – 10 às 11h30 – 7 a 14 anos
 
QUADRA ESCOLA ALZIRA FRANCO

2ª, 4ª e 6ª – 8 às 9 horas – 7 a 10 anos
2ª, 4ª e 6ª – 9 às 10 horas – 11 a 14 anos
2ª, 4ª e 6ª – 10 às 11 horas – 15 a 17 anos
3ª e 5ª – 16 às 17 horas – 7 a 10 anos
3ª e 5ª – 17 às 18 horas – 11 a 14 anos
3ª e 5ª – 18 às 19 horas – 15 a 17 anos
 
QUADRA ESCOLA RODRIGO ROMEIRO

3ª e 5ª – 7h30 às 8h30 – 11 a 14 anos
3ª e 5ª – 8h30 às 9h30 – 7 a 10 anos
  
GINÁSIO RITA ENI CÂNDIDO – ARARETAMA

2ª, 4ª e 6ª – 15h30 às 16h30 – 11 a 17 anos / Fem
2ª, 4ª e 6ª – 16h30 às 17h30 – 11 a 17 anos / Masc
2ª, 4ª e 6ª – 17h30 às 18h30 – 7 a 10 anos

Basquete de Pinda 
investe em crianças 
e adolescentes

Parte de uma geração vi-
toriosa de Pindamonhanga-
ba, o basquete conquistou 
o ouro nos 55º Jogos Aber-
tos de 2011, com o masculi-
no, e prata, com o feminino. 
Em agosto, a equipe pin-
dense fez um amistoso con-
tra uma equipe dos Estados 
Unidos no ginásio do ‘João 
do Pulo’ e já em janeiro des-
se ano, o basquete masculino 
apresentou a nova equipe pa-
ra as principais competições 
de 2012.

Sendo um esporte que 
auxilia na adaptação, coor-
denação e entendimento na 
infância e adolescência, o 
basquete, como todo o espor-
te, só traz benefícios para a 
saúde. Por ser um exercício 
dinâmico e geralmente joga-
do durante vários minutos, 
pode ser considerado predo-
minantemente anaeróbio, ou 
seja, ótimo para o coração, 
pois o mantém forte e saudá-
vel. Também ajuda na manu-
tenção do peso corporal e até 
a emagrecer.

Todas as pessoas, indepen-

dente de idade e sexo, podem 
jogar basquete. Aquela con-
versa de que precisa ser alto, 
não é verdade, aliás, quanto 
antes começar melhor. Força 
e velocidade são tão impor-
tantes quanto à altura.

Com relação à vestimenta 
é necessário usar meias, tênis 
e roupas confortáveis, que fa-
cilitem os movimentos.

“Jogue com seus amigos, 
venha participar das aulas de 
basquete da Escola de Espor-
tes. Isso aumenta a segurança 
e a diversão. E lembre-se de 
deixar os baixinhos e os gor-
dinhos jogarem. No basque-
te, velocidade e inteligência 
para o jogo são tão importan-
tes quanto à força e a altura. 
Tem lugar pra todo mundo”, 
afi rma a professora Prisci-
la Rocha Mateus, gestora de 
atividades esportivas.

As aulas da Escola de Es-
portes são gratuitas, para co-
meçar, é só levar duas fotos e 
a cópia da Certidão de Nas-
cimento, ou do RG, até a se-
cretaria do ginásio mais pró-
ximo de sua residência.

A equipe de voleibol mas-
culino de Pindamonhangaba 
(Funvic/Mídia Fone) despe-
diu-se da fase de classifi ca-
ção da Superliga da série B 
com mais uma vitória, con-

Laudemir Nogueira/CBV

Pinda vai à semifi nal 
da Superliga série B

Laudemir Nogueira/CBV

Basquete de Pinda tem obtido bons resultados

Time de Pindamonhangaba chega à semifi nal com grande campanha: ao todo foram 8 vitórias em 10 partidas

CONFIRA LOCAIS E HORÁRIOS
Malha de Pinda vence o 
“Santos” e está na Final

O time de malha de 
Pindamonhangaba ven-
ceu o jogo contra Santos, 
na raia do adversário, e 
garantiu vaga na grande 
fi nal da Taça São Paulo 
Toninho Paiva.

Favorito e jogando em 
casa, Santos venceu a pri-
meira partida e mexeu 
com os nervos dos atle-
tas de Pindamonhangaba, 
que precisariam vencer a 
segunda para tentar a va-
ga no desempate. O que 
Santos não contava era 
que Pindamonhangaba 
iria vencer fácil à segun-
da partida, assim, virando 
o jogo e trazendo o favo-
ritismo para o seu lado no 
desempate.

A terceira e decisiva 
partida foi um jogo digno 
de duas potências da mo-
dalidade, que nos últimos 
anos vêm se enfrentando 
sempre em semifi nais e fi -
nais dos Abertos do Inte-
rior, fi cando entre os qua-
tro primeiros colocados 
do Estado de São Paulo.

O jogo fi cou sempre em-
patado, nenhum dos times 
abria diferença no placar, 
até o fi nal da partida foi as-
sim. No último emocionan-
te e decisivo lance, Pinda, 
em uma jogada quase per-
feita, abriu vinte pontos de 
diferença, acabando com as 
chances de Santos reagir, 
garantindo vaga na fi nal do 
campeonato.

“Foi uma vitória espe-
tacular, além de vencermos 
Santos, conseguimos o feito 
jogando na raia do adversário 

e perdendo a primeira par-
tida. O grande diferencial 
da equipe, com certeza, é 
a união do grupo, onde eu 
via os atletas se superan-
do, se multiplicando em 
campo na hora em que o 
companheiro errava”, ex-
plicou Lucas Ouverney, 
atleta e presidente da Liga 
de Malha de Pinda.

A fi nal acontece no 
próximo sábado (10), 
contra Suzano (atual cam-
peão brasileiro), em São 
Paulo, às 9 horas.

Integrantes da equipe de malha que chegou à fi nal

Esportes

quistada na manhã do sába-
do (3), em jogo realizado no 
ginásio Paulo Sarasate, em 
Fortaleza (CE).

 Neste último jogo da fa-
se de classifi cação, a Funvic 

enfrentou o Morro da Fuma-
ça, e venceu por 3 sets a 0, 
com parciais de 25/12, 25/18 
e 25/18.

Com o resultado, a equipe 
de Pindamonhangaba chegou 

aos 30 pontos ganhos, com 
oito vitórias em dez partidas 
disputadas, o que totaliza um 
aproveitamento de 80% na 
primeira fase da competição.

Agora a Funvic aguarda 
a defi nição do grupo B, que 
acontece na quinta-feira (8), 
para saber quem será seu ad-
versário na semifi nal da com-
petição.

A semifi nal irá envolver 
quatro equipes – as duas me-
lhores de cada grupo – em 
play-off melhor de três jogos.

Como a Funvic tem a me-
lhor campanha em seu grupo, 
isto lhe dará o direito de jo-
gar duas das três partidas de-
cisivas em Pindamonhanga-
ba. Os jogos irão acontecer 
no ginásio Juca Moreira.

“Precisamos nos concen-
trar com Santo André, Cli-
med/Atibaia ou Apav/Cano-
as, que poderão ser nossos 
adversários nas semifi nais. 
Queremos dar este presen-
te para Pindamonhangaba, 
e ganhar este título. A nossa 
equipe é jovem, e estas ou-
tras são bem experientes, va-
mos continuar treinando for-
te para chegarmos bem a esta 
etapa da competição”, afi rma 
o técnico de Pinda, João Mar-
condes.  

Entraram em quadra, no 
último jogo do grand prix 
os atletas: Canhoto, Ales-
sandro, Allan, Luiz, Ricar-
do, Renato, Diego, Allan, 
Bruno e Eduardo. A equipe 
pindense agradece aos pa-
trocinadores: Funvic, Mídia 
Fone e o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Es-
portes.

Arquivo TN

Vila São Geraldo provoca 
chuva de gols na Copa Regional

Muitos fatores fazem do futebol o esporte mais 
amado do planeta, mas sem dúvida, o maior deles 
é o gol. No cenário futebolístico não há nada que se 
compare a emoção de ver a bola ultrapassar a linha da 
meta e morrer no fundo das redes do adversário, seja 
ele quem for.

Essa fi losofi a, aliás, parecia estar na mente dos 
jogadores da Vila São Geraldo no último domingo 
(4). Dispostos a avançar para as semifi nais da Copa 
Regional, mesmo jogando fora de casa, os cinquentões 
da Vila São Geraldo atropelaram o Maricá, aplicando 
sonoros 9 a 1.

Além de deliciar os amantes do futebol, a chuva 
de gols praticamente confi rma a Vila São Geraldo na 
próxima fase da competição, mas como outro fator que 
determina o sucesso do futebol é a imprevisibilidade, 
certeza mesmo só no próximo domingo (11), quando 
serão concluídas as quartas de fi nal

Talita Leite www.talitaleite.blogspot.com

Outros resultados 
da Copa Regional

Embora tenha obtido o resultado mais expressivo, a 
Vila São Geraldo não foi a única que venceu no último 
domingo (4). Ainda pelo cinquentão, Fluminense e 

Defi nição dos 
semifi nalistas

Os semifi nalistas 
da Copa Regional de 
2012 serão conhecidos 
no próximo domingo 
(11). Na oportunidade 
serão realizados os 
jogos de volta das 
quartas de fi nal tanto 
do amador, como do 
cinquentão.

Figueirense derrotaram 
Areião e Juventus, 
respectivamente, pelo 
placar de 3 a 1, enquanto 
que Ramos e Tremembé 
não saíram do zero.

Em relação aos duelos 
válidos pelo amador, o 
Força Jovem fez 1 a 0 
no Bela Vista, a Vila São 
Geraldo fez 3 a 2 no 
Araretama, o Floresta fez 
2 a 0 no Santa Luzia e a 
Vila São José fez 2 a 0 no 
Bandeirante.

Paixão por Esporte

Arquivo TN


