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A Dart Container Cor-
poration, maior produtora 
mundial de matérias tér-
micos para embalagens 
de produtos alimentícios, 
vai se instalar em Pinda-
monhangaba. 

A chegada da multina-
cional norte-americana se 
deve à incorporação da 

Maior produtora de materiais térmicos 
do mundo se instala em Pindamonhangaba

Algumas das empresas que utilizam embalagens da Dart Container Corporation

Brasbar – empresa que 
se instalou em Pindamo-
nhangaba em 2006.

Com a chegada da 
Dart, Pindamonhangaba 
receberá novos investi-
mentos e vai gerar ainda 
mais empregos, além de 
fortalecer o pólo empresa-
rial da cidade.

A direção da Dart atri-
buiu a escolha do muni-
cípio a uma série de fa-
tores, dentre os quais se 
destacam a infraestrutura 
da cidade, facilidade para 
escoar produção e leis de 
incentivos criadas pela 
Prefeitura.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba irá fazer 
três inaugurações neste 
mês e convida a popula-

Prefeitura inaugura
 três obras em março

Uma creche, uma escola e um centro comunitário serão entregues

ção para participar destes 
momentos de conquistas. 
As obras são realizadas 
devido ao pagamento do 

IPTU. Os tributos pagos 
são revertidos em melho-
rias para os moradores.
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As famílias que vivem 

no bairro da Cerâmica 
possuem uma grande his-
tória, no entanto, as lem-
branças ficam guardadas 
e dão espaço aos artistas 
que se revelam a cada dia 
na comunidade.  Crianças, 
jovens e adultos “lapidam” 
o barro e conquistam a ad-
miração dos amantes de 
artesanato que começam 
a descobrir mais essa ri-
queza da cidade.

Formando os motoristas conscientes do futuro

Agente do Edutran, durante primeira aula realizada em escola municipal apresenta aos alunos várias sinalizações de trânsito e seus significados                                     Página 2 

“Lapidando” 
o barro e 
conquistando 
admiradores

Peças produzidas na “Cerâmica”        Segundo Caderno

Ricardo Piorino solicita providências aos 
servidores municipais da Prefeitura

Preocupado com a fixação de salários dos servidores municipais, o 
vereador Ricardo Piorino (PDT) solicita a Prefeitura de Pindamonhan-
gaba a contratação de uma empresa especializada para executar tal 
procedimento.
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PREVISÃO DO TEMPO PARA PINDAMONHANGABA

SEXTA-FEIRA - 9/3

Temp. Máxima: 30ºC - Sol Nascente: 06:01
Temp. Mínima:  19ºC - Sol Poente: 18:22
Probabilidade de chuva: 5%

SÁBADO - 10/3
Temp. Máxima: 30ºC - Sol Nascente: 06:02
Temp. Mínima:  20ºC - Sol Poente: 18:21
Probabilidade de chuva: 80%

DOMINGO - 11/3

Temp. Máxima: 29ºC - Sol Nascente: 06:02
Temp. Mínima:  17ºC - Sol Poente: 18:20
Probabilidade de chuva: 80%

SEGUNDA-FEIRA - 12/3

Temp. Máxima: 29ºC - Sol Nascente: 06:02
Temp. Mínima:  17ºC - Sol Poente: 18:19
Probabilidade de chuva: 80%

Pancadas de 
chuva à tarde

Geografando
 Criação: Professor Souza Leite -

Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Pancadas de 
chuva à tarde

Nublado e 
pancadas de 

chuva

Em terras brasileiras, é 
difícil imaginar hoje uma re-
sidência, por mais precária 
que seja sem uma televisão. 
Se procurarmos ao acaso, 
em algum barraco de qual-
quer periferia brasileira po-
derão ser encontradas uma 
geladeira vazia, algumas 
barrigas roncando e uma 
televisão ligada com alguns 
pares de olhos esbugalha-
dos à sua frente.

O crescente mimetismo 
de nossa sociedade se con-
tenta em receber apenas sem 
nada dar em troca, aprende-
mos por osmose (processo 
involuntário de assimilação). 

Tudo vem da mídia e dela se 
torna objeto. Durante o sécu-
lo XX tivemos o advento do 
rádio como meio de comuni-
cação predominante. Passa-
mos para era da televisão e 
aterrissamos no mundo digi-
tal e globalizado como supor-
te a grande mídia.

Joseph Goebbels (líder 
da propaganda nazista) tinha 
uma clara noção de como os 
meios de comunicação, em 
particular o cinema e o poder 
da oratória, poderiam per-
mear o tecido social e aden-
trar o espírito desgastado e 
ao mesmo tempo aguerrido 
do povo alemão. O “novo 

homem” sonhado por Hitler 
e mitifi cado por Goebbels 
passaria necessariamente 
por um “esclarecimento” das 
massas arianas contra a “in-
fâmia” do complô judaico-bol-
chevique.

Uma ideia falsa repeti-
da mil vezes, torna-se uma 
verdade autenticada - dizia 
Goebbels. Pois é justamente 
essa a técnica da mídia, re-
petir, repetir a exaustão, atra-
vés do humor, da notícia, das 
novelas, dos programas ma-
tinais. Não há preocupação 
com conteúdo, “Delícia, as-
sim você me mata, ai se eu 
te pego, ai, ai se eu te pego”. 

O mundo inteiro cantou, dan-
çou se refestelou. 

Crack, crack! (permitam 
a onomatopéia) meu cérebro 
quebrou. Peço licença para 
procurar fi ta crepe, vou colar. 
Certa vez disse Einstein:

“Triste época esta em que 
vivemos, onde é mais fácil 
quebrar um átomo que um 
preconceito”. Pense nisso!

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

A Prefeitura de Pindamonhangaba anuncia na 
edição de hoje da Tribuna do Norte três importan-
tes inaugurações.

A creche do centro, uma escola para 500 alu-
nos no loteamento Liberdade e um centro comu-
nitário no mesmo bairro.

São obras voltadas para o social. Voltadas 
para o atendimento de necessidades muito im-
portantes para milhares de famílias na cidade.

A nova creche é bonita, bem localizada (próxi-
ma da sede da Prefeitura) e muito bem estrutura-
da. Creches são imprescindíveis para mães que 
precisam deixar seus fi lhos seguros para poder 
sair de casa e ir trabalhar.

Nem todo mundo tem com quem deixar seus 
fi lhos, e pensando nisso a administração munici-
pal investiu muito, a partir de 2005, para ampliar 
o número de vagas oferecidas à população nesse 
setor.

A Prefeitura não só ampliou sobremaneira o 
número de vagas, mas deu qualidade ao aten-
dimento. Hoje as creches municipais são ferra-
mentas importantíssimas para o bem-estar de mi-
lhares de crianças que fi cam sob os cuidados de 
dedicadas e treinadas funcionárias e professoras, 
carinhosamente chamadas de “tias”.

A escola e o centro comunitário do loteamento 
Liberdade completam o pacote de investimentos 
que a Prefeitura de Pindamonhangaba realizou 
naquela região da cidade, que em 2005 era ape-
nas campo, muito embora já recebesse o nome 
de loteamento.

Hoje mais de 800 famílias desfrutam da tão so-
nhada casa própria, morando em um bairro urba-
nizado, inclusive com asfalto e arborização. 

As duas novas obras no “Liberdade” levam la-
zer e educação para uma comunidade que desde 
seu princípio vem assistida de perto pela adminis-
tração municipal.

Muito mais obras estão em andamento pela 
cidade, e a seu tempo serão entregues à popu-
lação. Asfalto, galerias, pontes, acessos, equi-
pamentos públicos, como o novo posto de aten-
dimento médico que está sendo construído no 
Araretama.

A atual administração não cansa de construir 
uma nova cidade com concreto, mas investe con-
tinuamente na construção de uma cidade mais 
humana, com educação, esporte e lazer para to-
dos.

Pinda segue tornando-se cada vez mais um 
lugar ótimo para viver, melhor ainda para crescer.

Inaugurações

Cinco planetas Terra
Em recente entrevista ao jornal “O Globo”, o secretário-geral da 

ONU – Organização das Nações Unidas para a Rio+20 declarou que 
como os recursos naturais já estão começando a dar sinais de es-
cassez, nós devemos diminuir a velocidade da relação produção/
consumo, ou seja, produzimos e consumimos em escala excessiva.

Mas esse “conselho” vale mais para os países ricos do que para 
nós, emergentes, visto que de acordo com o secretário, se Brasil, 
China e Índia adotassem o estilo de vida dos países desenvolvidos 
seriam necessários cinco planetas Terra para dar conta do recado.

É óbvio que tal situação é hipotética, porque mesmo que os re-
feridos países consumam e produzam em maior escala, o estilo de 
vida deles nunca será igual ao dos países ricos, pois há vários fato-
res que contribuem para a diferença entre eles, tais como a cultura, 
a sociedade, hábitos de consumo, entre outros.

Portanto, apesar de acreditar que devemos produzir e consumir 
menos, não creio que os países emergentes vão crescer a ponto de 
esgotar os recursos do planeta, até porque isso já foi feito pelos paí-
ses desenvolvidos, e responsabilizar os países em desenvolvimento 
pelo descaso ou a imprudência com a Terra é no mínimo injusto.

Nublado e 
pancadas de 

chuva

O Segundo Poder

A Acip - Associação Co-
mercial e Indústrial de Pinda-
monhangaba está contratan-
do vendedores. Os currículos 
devem ser enviados para os 
emails: 
acip@acipinda.com.br  ou 
empreender@acipinda.com.br. 
Podem ainda ser entregues 
pessoalmente no balcão da 
Acip, na rua Deputado Claro 
César, 44.

Acip 
contrata 
vendedores

A Casa da Amizade de 
Pindamonhangaba realizará 
um evento, no dia 24, sába-
do, às 16 horas, a favor do 
Projeto Permanente, desen-
volvido pela entidade. A Casa 
da Amizade convida a todos 
para participarem do evento, 
com entrada a R$ 15. A sede 
da Casa da Amizade fi ca na 
rua Itália, nº 320, Parque das 
Nações.

Dia da 
Mulher

A Unidade de Saúde da 
Família do bairro Cruz Gran-
de irá comemorar o Dia In-
ternacional da Mulher com 
uma série de atividades. As 
ações serão realizadas na 
terça-feira (13), a partir das 8 
horas, no centro comunitário. 
Haverá caminhada e alonga-
mento, em seguida um café 
da manhã coletivo, roda de 
conversa, corte de cabelo, 
decoração de unha, pesa-
gem, avaliação do IMC e ve-
rifi cação da pressão arterial.

A auxiliar de consultório 
dentário, Alessandra Beral-
do, conta que o evento será 
realizado pela equipe da uni-
dade e conta com o apoio 
do Instituto Tabatha Coiffeur. 
Este é mais um ano conse-
cutivo que as profi ssionais 
de saúde comemoram com 
as mulheres da comunidade.
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Evento na 
Casa da 
Amizade 

DIA DA MULHER - A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba realizou, na tarde de quinta-feira (8), uma homenagem às 
mulheres que trabalham na casa pelo “Dia Internacional da Mulher”. Organizado pelo RH, o evento contou com a presença de 
vereadores, assessores e funcionários.

O projeto de Educação 
para o Trânsito, da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, já ini-
ciou as atividades em 2012, 
e está atuando nas escolas 
municipais. Na manhã de 
quarta-feira (7) os alunos do 
5º ano da Escola Municipal 
Joaquim Pereira da Silva, 
no Mantiqueira, receberam 
o agente de trânsito Michel 
Cassiano para o primeiro dia 
de aula.

Cassiano conta que o in-
teressante de trabalhar nesta 
escola é que é a primeira vez 
que o projeto está atuando 
nesta unidade escolar. Ele 
conta que o projeto de edu-

Edutran está atuando nas escolas 
municipais de Pindamonhangaba

cação atende crianças de 
todos os bairros, e com isso 
os agentes têm alunos dife-
renciados.

Na aula de apresentação, 
as crianças tiveram a oportu-
nidade de conhecer placas 
como: estacionamento regu-
lamentado, proibido parar e 
estacionar, área escolar, ve-
locidade máxima permitida, 
entre outras.

Elisa Aparecida da Silva 
Constantino, gestora da es-
cola, acredita que mudar o 
comportamento dos adultos 
é praticamente impossível, 
então, começando com a 
conscientização das crian-

ças, há possibilidades de se 
ter um trânsito mais seguro. 
“As crianças aprendem aqui, 
e com certeza irão levar o 
que aprenderam para casa, 
e quando estiverem com os 
pais, elas os cobrarão para 
que respeitem o trânsito”, 
completou Elisa.

Todos os alunos recebem 
cartilhas, que foram produzi-
das pela seção de trânsito, 
que contêm textos e ativida-
des lúdicas. Os estudantes 
aprendem temas como: tra-
vessia de rua, ciclista, pe-
destre, brincadeiras de rua, 
cinto de segurança e sinali-
zação.

A Coalizão Comunitária 
Antidrogas promoverá, no 
sábado (10), às 14 horas, 
um encontro entre famílias 
na quadra “Pai João”, na Vila 
São Benedito, e visa ampla 
discussão sobre prevenção 
e proteção social, para con-
quista de uma comunidade 
segura, saudável e livre de 
drogas.

Coalizão
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A maior produtora de 
materiais térmicos do mun-
do, a norte-americana Dart 
Container Corporation in-
corporou a Brasbar Emba-
lagens do Brasil na manhã 
de quinta-feira (8), em Pin-
damonhangaba. As negocia-
ções iniciaram no início do 
segundo semestre de 2011, e 
tiveram ampla colaboração 
da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

Com a ação, Pindamo-
nhangaba fortalece ain-
da mais seu pólo industrial 
e deve seguir na liderança 
da geração de empregos na 
região. A incorporação da 
Brasbar vai culminar com 
um grande investimento pa-
ra a cidade, construção de 
um novo galpão industrial, 
modernização do processo 
produtivo e geração de mais 
empregos.

Hoje a Brasbar, que es-
tá localizada no Distrito Em-
presarial do Feital, atua na 
produção de materiais térmi-
cos utilizados na indústria ali-
mentícia. “Estamos orgulho-
sos do nosso trabalho que tem 
produtos de alta qualidade em 
todo o país e muito gratos pe-
la dedicação dos funcionários. 
Este investimento da Dart se-
rá duradouro e vai gerar mui-
tos benefícios a todos”, co-
mentou o diretor da Brasbar, 
Hector Barón.

Maior produtora térmica do 
mundo chega a Pindamonhangaba

Incorporada pela Dart Conteneir, a empresa terá novo galpão industrial, modernização do processo industrial e gerará mais empregos

O prefeito João Ribeiro 
afirmou que a atitude da Dart 
é mais um indício do fortale-
cimento de Pindamonhanga-
ba no mercado empresarial 
mundial. “Todos os anos te-
mos crescimento significati-
vo na geração de empregos, 
produção e exportação. Isso 
desperta o interesse de inves-
tidores de todo o mundo, por 
isso Pindamonhangaba está 
sempre atraindo novas em-

presas. Com nossos avanços 
econômicos, facilidades pa-
ra os empresários e leis de 
incentivos modernas, Pin-
damonhangaba passou a ser 
um ponto fundamental para 
o êxito dos negócios”, finali-
zou João Ribeiro.

O diretor executivo da 
Dart, Bob Dart, explicou que 
escolheu Pindamonhangaba 
devido a uma série de fato-
res, dentre os quais se desta-

cam as leis municipais, in-
fraestrutura do município, 
facilidade para escoar a pro-
dução e empenho da Prefei-
tura. “Embora tenhamos atu-
ado há muitos anos no Brasil, 
estamos ansiosos para esta 
ação conjunta com a Brasbar 
de Pindamonhangaba, para 
diversificarmos ainda mais 
nossos produtos”, comentou 
Bob Dart.

Bob Dart disse que de-

seja investir na unidade de 
Pindamonhangaba e con-
fia na atuação de seus fun-
cionários. “Vamos traba-
lhar com a equipe existente, 
e fazer novas contratações 
para criarmos uma nova or-
ganização para soluções em 
embalagens de alta qualida-
de no setor alimentício”, fi-
nalizou Dart.

Para o secretário de De-
senvolvimento Econômi-

co de Pindamonhangaba, 
Álvaro Staut Neto, este é 
mais um passo importan-
te para a cidade e para o 
mercado de embalagens da 
indústria alimentícia. “A 
Dart lidera este segmento 
há 50 anos e a Brasbar es-
tá em Pinda com produtos 
de ótima qualidade há sete 
anos. A incorporação trará 
resultados vitoriosos para 
todos”, afirmou.

Júlio C. Volppi Sierra (superintendente da GidurSJ), João Ribeiro e Myriam Alckmin

Fernanda Figueira

A Secretaria de Relações 
Institucionais, que têm co-
mo secretária a vice-prefei-
ta Myriam Alckmin, desde 
meados de abril do ano pas-
sado vinha buscando viabili-
zar, através de muito trabalho 
e esforço, o projeto denomi-
nado como PEC – Praça dos 
Esportes e da Cultura. Todo 
o esforço dedicado pela vice-
prefeita e demais secretarias 
parceiras da Prefeitura não foi 
em vão, no dia 2 de março, foi 
assinado o contrato de repas-
se no valor de R$ 2.020.000 
(dois milhões e vinte mil re-
ais) referentes ao recurso pa-
ra a construção do complexo.

A assinatura do contra-
to foi efetuada pelo prefei-
to João Ribeiro e pela vice-
prefeita Myriam Alckmin na 
Gerência de Filial de Desen-
volvimento Urbano e Ru-
ral da Caixa Econômica Fe-
deral, unidade de São José 
dos Campos, na presença do 
superintendente Júlio Cé-

sar Volppi Sierra - gerente 
da GidurSJ, Hercília Hele-
na Giglio e do gerente regio-
nal substituto, Eudes Alex da 
Silveira. A vereadora Dona 
Geni também acompanhou o 
prefeito e a vice-prefeita du-
rante a assinatura.

Os recursos são prove-
nientes do PAC II - Programa 
de Aceleração do Crescimen-
to, e serão repassados pe-
lo Ministério da Cultura. Os 
projetos do PAC se caracteri-
zam pela ausência de contra-
partida do município, sendo 
os custos de implantação do 
projeto repassados integral-
mente pelo Governo Federal.    

O modelo captado pelo 
município é o de 3.000 m2, 
que compreende: 1 Cras - 
Centro de Referência de As-
sistência Social; salas mul-
tiuso; biblioteca; telecentro; 
cine-teatro/auditório com 60 
lugares; quadra poliesportiva 
coberta; pista de skate; equi-
pamentos de ginástica; play-
ground e pista de caminhada.

O projeto será implantado 
na avenida das Orquídeas nº 
358, no loteamento Liberda-
de, onde residem 806 famí-
lias. O projeto atenderá tam-
bém aos bairros do entorno: 
Cícero Prado, Terra dos Ipês 
I e II, Vale das Acácias e La-
erte Assumpção.

“Trabalhamos muito pa-
ra conseguir concretizar esse 
projeto. Tenho certeza que a 
praça dos esportes e da cul-
tura trará muitos benefícios, 
e será referência para o lazer 
de muitas famílias”, declarou 
Myriam Alckmin.

O próximo passo será a li-
citação, e depois de aprova-
da, se dará o início das obras. 
No Vale do Paraíba, além de 
Pindamonhangaba, apenas 
mais três cidades (Guaratin-
guetá, Lorena e Jacareí) con-
seguiram viabilizar o projeto, 
que deverá, além das ativi-
dades programadas para seu 
funcionamento, contar com 
uma programação itinerante 
do Ministério da Cultura.

Prefeitura divulga inaugurações de março
Loteamento Liberdade vai receber 
um Complexo de Esporte e Cultura

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba irá inaugurar nes-
te mês três grandes obras que 
irão beneficiar a comunidade 

do loteamento Liberdade, em 
torno, e região central. Trata-
-se das construções do centro 
comunitário e da escola no lo-

teamento Liberdade, e da cre-
che no Alto Cardoso. Estas 
benfeitorias foram edificadas 
com o dinheiro dos tributos 
recolhidos com o IPTU.

Ao pagar o IPTU o mo-
rador contribui com o desen-
volvimento da cidade. Es-
tas são apenas algumas das 
obras que serão inauguradas 
este ano. A Prefeitura tam-
bém está construindo uma 
unidade de saúde no bairro 
Araretama, pavimentando di-
versas ruas, fazendo galerias, 
entre outras. As inaugurações 
deste mês serão respectiva-
mente nos dias 17 (centro co-
munitário), dia 22 (escola), e 
dia 30 (creche). Todas serão 
entregues às 10 horas.

 Centro comunitário
O local possui 398,7m² e 

tem um grande salão, dois sa-
nitários (masculino e femini-
no), uma cozinha, um palco 
e um camarim. A comunida-
de poderá utilizar este espa-
ço para realizar cursos, aulas 
de diversas modalidades es-
portivas, artes, eventos, entre 
outras ações.

 Escola do “Liberdade”
A unidade atenderá cer-

ca de 500 alunos da região, 
possui 1.300 m² e contará 
com oito salas de aula, além 
de uma moderna biblioteca, 
sala da equipe de gestão ad-
ministrativa e pedagógica, 
sanitários, cozinha, refeitó-
rio, biblioteca, dentre ou-
tros.
 Creche do Alto do Cardoso

A nova creche tem ca-
pacidade para atender entre 
100/150 alunos, entre os quatro 
meses de vida aos quatro anos 
de idade. Atualmente, Pinda 
possui 1480 alunos, distribu-
ídos nas 14 creches da cidade.

Centro comunitário do loteamento Liberdade

Escola do ‘Liberdade’, que atenderá cerca de 500 alunos

Creche do bairro do Alto do Cardoso

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Karina Bizarria
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VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO VILLARDI

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

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

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

Preocupado com a falta
de critérios justos e coeren-
tes, que a Administração Mu-
nicipal tem adotado nos últi-
mos anos para fixação de
salários dos servidores mu-
nicipais, provocando revol-
ta em diversas categorias que
estão sendo prejudicadas, o
vereador Ricardo Piorino
(PDT) sugeriu ao Executivo
a contratação de empresa
especializada para tratar o
assunto com profissiona-
lismo, proporcionando equi-
líbrio e justiça para todos.
“As reclamações que estão
sendo feitas por diversos fun-
cionários são perfeitamente
compreensíveis e precisam
ser corrigidas urgentemen-
te”, afirmou o vereador, que
citou como exemplo as cate-

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Vereador Cal
homenageia “dona Joana”
em Sessão Solene

VEREADOR CAL E DONA JOANA

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Ricardo Piorino
solicita providências
aos servidores
municipais da Prefeitura

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

É FUNDAMENTAL PARA SOLUCIONAR A

DESIGUALDADE NA FIXAÇÃO DOS SALÁRIOS”
gorias dos Guardas
Municipais, Covei-
ros, Auxiliares de
Enfermagem, Ope-
radores de Máqui-
nas, Pedreiros, Mé-
dicos, etc. “Em
contrapartida, há
servidores que rece-
bem valores bastan-
te elevados e toda
vez os aumentos
ocorrem em per-
centuais incompre-
ensíveis”, acrescen-
tou Piorino.

Segundo o par-
lamentar, a Casa de
Leis passava por
um problema simi-
lar e foi contratado

a empresa da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), que
após estudos aprofundados
resolveu a questão de for-
ma bastante eficaz, propor-
cionando justiça para to-
dos os servidores. “O reco-
nhecimento a cada servi-
dor é imprescindível para a
execução de trabalhos com
resultados, pois resgatará
sua dignidade e conse-
quentemente, realizará sua
tarefas com satisfação”,
enalteceu o vereador. “Ou-
tro fator importante é que
todos nós vamos ganhar,
pois pessoas estimuladas e
reconhecidas, certamente
buscarão desempenhar suas
atividades da melhor for-
ma possível”, finalizou ve-
reador.

VEREADOR RICARDO PIORINO

ORDEM DO DIA

7ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se no Palácio

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,

no próximo dia 12 de março, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 136/2011, do Vereador Ricardo Piorino, que

“Denomina a Rotatória de acesso ao Bairro Araretama de IRINEU

MOLICA”.

II. Projeto de Lei n° 195/2011, do Poder Executivo, que “Dá nova

redação ao art. 3° da Lei n° 2.939, de 15 de outubro de 1993, que dispõe

sobre a Planta de Valores necessária a determinação dos valores venais dos

imóveis urbanos, para cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, e

dá outras providências”.

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

criação de Distrito Empresarial, concede incentivos fiscais e outros bene-

fícios às sociedades empresariais que vierem a se instalar no Município e

dá outras providências”.

Pindamonhangaba, 07 de março de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

O vereador Alexandre Fa-
ria (PT) apresentou em Ple-
nário, a Indicação de Projeto
de Lei que obriga a instala-
ção de portas de seguranças
na rede bancária. Para o ve-
reador petista, caso as portas

sejam suprimidas dos ban-
cos, haverá um enorme pre-
juízo à segurança dos clien-
tes e dos bancários. “Este é
um tema importante e tem
que ser debatido. Em 2008
este projeto foi apresentado
pelo então vereador, Carlos
Casé (PT), e no momento
com apoio da Presidente
Dilma Rousseff, do Sindica-
to dos Bancários da Região e
também da Vice-Prefeita de
Taubaté, Vera Saba, lutare-
mos para que este importan-
te projeto seja posto em prá-
tica em Pindamonhangaba,
impedindo que a segurança
na rede bancária sofra essa
perda”, afirmou Alexandre
Faria.

PROJETO

Alexandre Faria
apresenta Lei que obriga
instalação de portas de
segurança na rede bancária

Assistência
Social
Alexandre Faria solicitou

através de requerimento, na
Sessão Ordinária do dia 05
de março, que a Prefeitura
responda como se encontra

o andamento do programa
que trata a questão do mora-
dor de rua no município. “Te-
mos acompanhado a situa-
ção dessas pessoas, e atual-
mente um grupo grande se
alojou na Praça Emílio
Ribas, no bairro São Bene-
dito. Eles fazem sua higiene,
se alimentam e dormem no
local. É necessário que se
crie um local adequado para
eles e que o Executivo reali-
ze uma triagem, afim de ca-
minhar estas pessoas para
tratamento de dependência
química, mental, ou dire-
cioná-los para suas próprias
famílias, pois boa parte são
do próprio município”, ar-
gumentou o vereador petista.

VEREADOR ALEXANDRE FARIA E A PRESIDENTE DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS DA REGIÃO E

VICE-PREFEITA DE TAUBATÉ, VERA SABA
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Durante Sessão Solene em
comemoração ao Dia Interna-
cional da Mulher, realizada na
Câmara de Pindamonhangaba
na noite de quinta, 8, o verea-
dor José Carlos Gomes – Cal
(PTB) homenageou a dona
Maria Joana da Conceição Car-
doso, ex-moradora de
Coruputuba.

Maria Joana da Conceição
Cardoso nasceu em Pindamo-
nhangaba em 22 de janeiro de

1928. Casou-se com José Fran-
cisco Cardoso no ano de 1943,
quando tinha 15 anos. Desse
relacionamento nasceram 17
filhos, e deles, vieram 30 netos
e 13 bisnetos. “É bonito ver que
dona Joana sempre está com a
família  reunida em torno dela.
Em qualquer momento do dia,
podemos ver que sua casa está
sempre repleta de familiares”.

No mesmo ano em que se
casou, mudou-se para a “Fa-
zenda Corupututba”. Morar em
Coruputuba para dona Joana era
uma satisfação, pois lá tinha de
tudo e, além disso, ela podia
plantar.

“Dona Joana é integrante da
Legião de Maria da Vila São
Benedito; é uma senhora muito
respeitada por todos que a co-
nhecem. É conhecida por sua
bondade, pelo caráter e por aju-

dar as pessoas mais ne-
cessitadas”, salienta Cal.

Mesmo com  84 anos
de idade, participa de to-
das as festas do bairro.
Recentemente,  nos deu
imensa felicidade ao par-
ticipar do “Primeiro Bai-
le da Amizade Coruputu-
bense”, realizado em ja-
neiro deste ano.

“Na pessoa da dona
Joana, homenageamos a
todas as mulheres de nos-
sa cidade pelo seu dia, que
deve ser relembrado não
só nesta data, mas durante
todos os dias”, destaca.

O vereador deixa uma
mensagem especial nesta
data tão importante. “De-
sejo a todas as mulheres,
nesse dia Internacional

da Mulher, muita saúde, paz,
alegria, amor e realizações!
Você, Mulher! É a criação má-
xima de Deus! Você canta,
encanta, embeleza e engran-
dece o mundo. A você que é
mãe, esposa, filha, namorada,
companheira, amiga, guerrei-
ra! Meus Parabéns. O nosso
muito obrigado à Deus por sua
existência!”

O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi (PR) lançou
nesta segunda-feira dia 05, um projeto de arborização na
praça do Ouro Verde, juntamente com Diretor de Meio
Ambiente Frederico Lúcio e funcionários da Prefeitura, que
plantaram mais de 30 árvores na referida praça, reafirmando
seu compromisso com Meio Ambiente. Projeto este que
tende melhorar a qualidade de vida, diminuição do gás
carbônico, com a intenção de diminuir o efeito estufa e
embelezar ainda mais nossa cidade.

Centro Esportivo
Atendendo pedido dos moradores da Zona Sul, o verea-

dor Dr. Marcos Aurélio  solicitou ao Executivo, estudos
visando a construção de um centro esportivo fechado junto
a praça do Ouro Verde, lembrando que no local já existe uma
quadra de esportes, podendo reformar a mesma e providen-
ciar uma cobertura, com a intenção de receber diversos
eventos e fortalecer o comércio da região.

Esporte
O vereador Dr. Marcos Aurélio parabeniza o Secretario

Antônio Carlos Macedo Giudice, pelo empenho no pregão

que foi realizado no último dia 05, quando ocorreu a licita-
ção para compra de gramas para a manutenção de diversos
campos de futebol de nosso município. Esta era mais uma
luta do vereador Dr. Marcos Aurélio, “atividade física é
saúde”, destacou.

MEIO AMBIENTE

Dr. Marcos Aurélio lança
projeto de arborização
na praça do Ouro Verde

O vereador Martim Cesar
(DEM), encaminhou Indica-
ção ao DEPTRAN, para que
seja feito estudos para implan-
tação de lombada física no
leito carroçável da avenida
Princesa do Norte, na altura
do nº 908, esquina com a rua
Caçapava no loteamento Ci-
dade Nova. “Neste trecho os
veículos trafegam em veloci-
dades acima do permitido,
causando riscos e inseguran-
ça aos moradores e pedestres
que por ali transitam”, comen-
ta o vereador.

Transporte Público
Martim Cesar também en-

caminhou Indicação à Prefei-
tura Municipal e a Viva Pinda,
solicitando que sejam feitos
estudos e viabilização, para

SEGURANÇA

Martim Cesar solicita
implantação de lombada
física no Cidade Nova

implantação de uma linha de
ônibus na Estrada Municipal
José Gomes Vieira, pois a fal-
ta do transporte coletivo difi-
culta o acesso dos moradores
ao centro da cidade.

REMEF Santa Cecília
O vereador Martim Cesar

encaminhou Indicação ao
Executivo, solicitando provi-
dências para que sejam feitos
estudos para construção de
uma cobertura no parquinho
da REMEF Santa Cecília. “O
Parquinho é utilizado para a

realização de atividades re-
creativas pelas crianças e,
como a árvore que fazia som-
bra foi cortada, as crianças
ficam expostas ao sol”, justi-
fica o vereador.
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VEREADOR MARTIM CESAR
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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 os trabalhos do vereador Dr. Isael pelas redes sociais:
www.facebook.com.br e twitter.com/IsaelDomingues. Encaminhe

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

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

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

Acesse, acompanhe e conheça o trabalho do vereador Abdala.
www.facebook.com/vereadorabdala  -  www.twitter.com/abdalasalomao
vereadorabdala.blogspot.com  -  e-mail: abdala@camarapinda.sp.gov.br
Telefones: (12) 3644-2261 e 3644-2262

O vereador Dr. Isael
(PV) agradece ao Executi-
vo, serviços de revitali-
zação e limpeza nas depen-
dências do Centro Educa-
cional Municipal Argemiro
de Souza Morais, no bairro
Beta.

Por meio da indicação
nº 25/2012, de 06 de fe-
vereiro de 2012, o parla-
mentar solicitou melho-
rias no local. “O Centro
Comunitário estava aban-
donado, com mato alto e
lixo jogado ao redor do
estabelecimento. Agrade-
ço ao Executivo por aten-
der mais essa reivindica-
ção”, salientou o verea-
dor Dr. Isael.

AÇÃO

Vereador Dr. Isael
agradece serviços
executados no Centro
Comunitário do Beta

Internet no
Cidade Jardim
No dia 30 de janeiro de

2012, o vereador Dr. Isael en-
caminhou requerimento à
Empresa Net Serviços de Co-
municações S/A, solicitando
informações sobre instalação
de internet no bairro Cidade
Jardim.

Por meio de ofício, a em-
presa encaminhou resposta ao
gabinete do vereador Dr. Isael,
informando que existe projeto
de ca-beamento no bairro ain-
da para este ano. “Gostaria de
agradecer a atenção da Em-
presa Net. Há tempos a popu-
lação do bairro Cidade Jardim
queria os serviços de internet”,
concluiu.

VEREADOR DR.
ISAEL SOLICITOU

REVITALIZAÇÃO E

LIMPEZA NO

CENTRO

COMUNITÁRIO

DO BAIRRO BETA,
ONDE OS

SERVIÇOS FORAM

EXECUTADOS.
NO BAIRRO

CIDADE JARDIM,
O PARLAMENTAR

SOLICITOU

SERVIÇOS DE

INTERNET

O vereador Dr. Jair Roma (PPS) visitou na quarta-feira, dia
07, a nova Praça do Cidade Nova que está sendo finalizada para
que, em breve, seja entregue aos moradores do bairro e região.
A obra foi solicitada pelo  vereador no início de 2009 e já
encontra-se com a pavimentação interna, com mais de 1.000m²,
bancos, calçada, luminárias para a segurança de todos e com o
plantio de gramas e paisagismo, deixando o espaço amplo e
moderno para que todos desfrutem de momentos de lazer. “A
Praça foi projetada para promover a qualidade de vida e
proporcionar um novo espaço de lazer e entretenimento à
comunidade”, ressalta o Dr. Jair Roma.

Agradecimento
Dr. Jair Roma agradece ao Executivo, em nome do Diretor

de Obras – Eng.º Antonio Elias, por mais um pedido atendido,
feito através do requerimento nº 100/2011, em que solicitava a
pavimentação asfáltica, no bairro Vila Prado, local que dá
acesso ao Prédio do Centro Educacional Comunitário de Con-
vivência para Pessoas com Deficiência. “Este centro tem como
objetivo integrar às pessoas com deficiência física. Assim, é
preciso que eles tenham condições favoráveis à acessibilidade
do local para que possam realizar suas atividades com dignida-
de”, declara o vereador.

URBANIZAÇÃO E LAZER
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Dr. Jair Roma confere
a finalização da Praça
no bairro Cidade Nova

O Vice-Presidente da Câ-
mara de Pindamonhangaba,
vereador Abdala Salomão
(PSDB) questionou, durante
pronunciamento na última ses-
são ordinária do Legislativo, a
importância do item “Seguran-
ça Pública” na Lei Complemen-
tar que criou a Região Metro-
politana do Vale do Paraíba
(RMVale). O questionamento
surgiu, após o parlamen-
tar ter participado de um
workshop da RMVale
“Construindo a Gover-
nança Metropolitana” no
dia 29 de fevereiro, no
Colonial Plaza, onde es-
tavam reunidos autorida-
des e representantes de
municípios que integram
a nova RM.

Abdala afirmou que
“embora isso não esteja
em nossa alçada de atua-
ção, eu não poderia dei-
xar passar essa lacuna”.
Pindamonhangaba está
na sub-região da RM, sen-
do a segunda maior cida-
de, atrás apenas de
Taubaté. Segundo o ve-
reador, “o que me cha-
mou a atenção é que o artigo 12,
da Lei Complementar tem al-
guns itens que serão debatidos
ao longo do processo de criação
da RMVale e o item Segurança
Pública não está em destaque”.
Embora o item “segurança” faça
parte do parágrafo terceiro do
mesmo artigo, o vereador en-
tende que deveria ser colocado
junto aos campos funcionais,

REGIÃO METROPOLITANA DO VALE

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Abdala não concorda
com texto original e pede
destaque para a questão
da segurança pública

citados pela presente lei, para
que de certa forma, chame mais
a atenção para a importância do
assunto dentro de qualquer dis-
cussão.

Abdala cita que serão cria-
dos os Conselhos Consultivos
Regionais com a participação
do Poder Legislativo das cida-
des que compõem a RMVale
que terão o importante papel de

fiscalizar a ação do Conselho de
Desenvolvimento. “Precisamos
ficar atentos a essa situação para
evitarmos problemas no futuro
e, de minha parte, já começo
agora, alertando para a impor-
tância do tema segurança públi-
ca nesta Lei que vai, com certe-
za, alavancar o crescimento e
desenvolvimento da região”, sa-
lientou o vereador.

VEREADOR ABDALA SALOMÃO

A vereadora Geni Dias Ramos - Dona Geni (PPS)
participou na última terça-feira, 06 de março,  do evento
em comemoração ao mês da mulher,  no Centro Comuni-
tário do bairro Cidade Nova. O evento foi organizado
através  de uma parcer ia  entre  a  Prefei tura  de
Pindamonhangaba, o  Programa Saúde da Família - PSF,
o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM,

a Organização dos Advogados do Brasil - OAB, a Dele-
gacia da Defesa da Mulher (SOS  Mulher), Amor Exigen-
te e demais lideranças. Durante todo o mês de março
serão realizadas diversas atividades em  comemoração a
data. Neste ano, a programação vai enfatizar o tema
“Violência Contra a Mulher”. Serão ministradas pales-
tras em diversos locais como: escolas, igrejas, centros
comunitários e UBS’s, para orientar a população femini-
na sobre seus direitos.

Assinatura do PEC
Dona Geni parabeniza o prefeito João Ribeiro e a

vice-prefeita, Myriam Alckmin, pelo empenho para a
implantação do projeto PEC, Praça dos Esportes e da
Cultura,  cuja assinatura do contrato de repasse foi
efetuada no dia 02 de março, na Gerência de Filial de
Desenvolvimento Urbano e Rural da Caixa Econômica
Federal, unidade de São José dos Campos. O projeto será
implantado no Loteamento Liberdade e atenderá os bair-
ros vizinhos: Cícero Prado, Terra dos Ipês I e II, Vale das
Acácias e Laerte Assumpção.
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Dona Geni participa de
palestra sobre violência
contra a mulher

O vereador Toninho da
Farmácia do (PDT) agradece
o Prefeito João Ribeiro pelo
início da limpeza do terreno
e recuperação do asfalto no
Parque das Palmeiras. Este
já é um pedido antigo feito
pelo vereador Toninho e ago-
ra, realizado pela Prefeitura.
“Fico feliz pela prefeitura
atender este nosso pedido que
já é antigo e realizar a recu-
peração asfáltica que era ex-
tremamente necessária aos
moradores do Parque das Pal-
meiras”, agradece Toninho
da Farmácia.

Mandú
O vereador Toninho da

Farmácia há dois anos vem
lutando pela implantação de
água encanada na estrada par-
ticular Paulo Livramento.
“Espero ansioso que seja fei-
ta a implantação de água
encanada para os moradores

o mais rápido possível, pois
água encanada e limpa é um
direito de todos”, disse To-

TRABALHO

Toninho da Farmácia
agradece a Prefeitura
pelo início das obras no
Parque das Palmeiras

ninho da Farmácia
Bonsucesso
O vereador Toninho da

Farmácia solicita à Prefeitu-

ra a retirada de um barranco
em frente a residência n°
11550, na Rodovia Caio Go-
mes Figueiredo e também
pede que a empresa Viva
Pinda realize a colocação de
um abrigo de passageiros em
frente ao Santo Cruzeiro na
mesma rodovia.

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) há vários
anos vem insistindo e solici-
tando junto à Prefeitura, para
executar a pavimentação
asfáltica da estrada munici-
pal do Socorro, que liga o
anel viário até os
loteamentos Cidade Jardim,
Jardim Princesa e Lago Azul.

Esta impor-
tante obra de
mais de 2 km de
extensão que
virá beneficiar a
todos os mora-
dores dos bair-
ros do Socorro,
Lago Azul, Jar-
dim Princesa e
Cidade Jardim
está sendo exe-
cutada, inclusi-
ve com a cons-
trução de calça-
das de ambos os
lados da mesma
trazendo segu-
rança a todos os
pedestres.

O vereador
Janio, que é mo-
rador do Socor-
ro e o representante de toda
aquela região na Câmara,
está muito contente em ver
este seu pedido antigo sendo
atendido pela Prefeitura Mu-
nicipal, beneficiando todos
os moradores, e comentou:
“é muito importante essa
obra, uma vez que a estrada
do Socorro é uma ligação do
anel viário com o populoso
loteamento Cidade Jardim,
Jardim Princesa e Lago Azul.
Além do grande movimento

URBANIZAÇÃO

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Janio agradece o asfalto
da Estrada do Socorro
até o Cidade Jardim

de veículos, ciclistas e pe-
destres, a estrada é utilizada
pela empresa de ônibus
“Viva Pinda” com circula-
ção o dia inteiro”.

Portanto, continuou
Lerario, “todos os morado-
res daquela região que se
locomovem de ônibus, terão
daqui para frente maior con-

forto nas suas viagens, sem o
incômodo dos buracos de an-
tigamente, e principalmen-
te, da enorme poeira na épo-
ca da seca que inclusive cau-
sava doenças respiratórias.
Agradeço à Prefeitura, em
nome de todos os moradores
dos bairros citados, por essa
grande obra que traz benefí-
cios à população e maior de-
senvolvimento nessa região
da cidade”, concluiu o vere-
ador Janio.

VEREADOR JANIO LERARIO



O Departamento de As-
sistência Social realizou dia 
2 de março, no auditório da 
Prefeitura, uma reunião de 
integração com todos os tra-
balhadores sociais, com ob-
jetivo de acolhimento aos 17 
novos integrantes concursa-
dos das equipes das unidades 
Cras - Centro de Referência 

de Assistência Social e Creas 
- Centro de Referência Espe-
cializada de Assistência So-
cial, para composição e com-
plementação das mesmas, de 
acordo com as diretrizes da 
Política Nacional de Assis-
tência Social.

O evento contou com 
dinâmica, apresentação do 

Suas - Sistema Único de As-
sistência Social no municí-
pio, realizada pela diretora 
do Departamento de Assis-
tência Social de Pinda, Ana 
Maria Rita Gomes, e apre-
sentação de todos os traba-
lhadores.

O Suas foi implantado no 
município em 2006, com cin-

co unidades de proteção so-
cial básica - Cras nas regiões: 
Castolira, Araretama, Cidade 
Nova, centro e Moreira Cé-
sar. O Cras tem como objeti-
vo a prevenção e o fortaleci-
mento de vínculos familiares 
e comunitários.

Em 2011 foi implantado o 
Creas, que atende as pessoas 

vítimas de violência: idosos, 
mulheres, pessoa com defi-
ciência, crianças e adoles-
centes de todas as regiões do 
município.

A nova política de assis-
tência social surgiu em 2004 
com a PNAS - Política Na-
cional de Assistência Social, 
que prevê a assistência so-

cial como uma política pú-
blica de direito e não favor 
e caridade, onde seus desti-
natários possuem direitos e 
deveres como todos os cida-
dãos.

Recentemente o Suas 
passou a ser Lei Federal, 
nº 12.435 de 06 de julho de 
2011.

Departamento de Assistência Social 
realiza reunião de integração

O PA - Pronto Atendi-
mento de Moreira César está 
com uma nova linha telefô-
nica. A mudança foi neces-
sária, pois, devido à chuva 
de sábado (3), a mesma foi 
danificada e prejudicou a co-
municação da unidade com 
os moradores. O número 
3637-6006 não está em fun-
cionamento, é preciso ligar 
para 3637-5797.

O PA atende, em média, 
200 pacientes por dia, isto in-
clui atendimentos de clínica 
médica, enfermagem, entre 
outros. Esta unidade de saúde 

conta com duas ambulâncias 
e uma equipe de profissionais 
preparados para acolher os 
moradores, além de realizar 
inúmeros exames, entre eles 
radiografias.

Marcos Vinício Morei-
ra já utilizou os serviços do 
PA e elogia os profissionais 
que trabalham no local. “Eu 
moro na “Vila São Paulo”, 
mas precisei fazer radiogra-
fias e fui levado ao PA, fui 
muito bem atendido, só tenho 
que agradecer o trabalho dos 
profissionais e a Prefeitura”, 
finalizou Marcos.

PA  de Moreira César 
está com nova linha 
telefônica
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Os novos membros da 
diretoria do Conselho Mu-
nicipal de Saúde de Pinda-
monhangaba, eleitos e em-
possados em fevereiro para 
o triênio 2012-2014, terão 
como uma de suas funções 
representar o segmento da 
saúde pelo qual foram indi-
cados, seja como usuários, 
trabalhadores, gestor ou 
prestadores de serviço. Esta 
interação entre as áreas tor-
na democrática a discussão 
de pautas, respeitando os 
interesses e valores de cada 
setor.

A assessora de gestão 
estratégica da Secretaria 
de Saúde, Cleonice Apare-
cida de Faria, afirmou que 
essa união só tem pontos 
positivos. “Conseguimos 
reunir todos os segmentos 
para um bem comum, que 
é a qualidade da saúde na 
cidade”.

O conselho é um órgão 
deliberativo, e uma das im-
portantes tarefas dos conse-
lheiros é acompanhar, con-
trolar e avaliar a execução 
orçamentária e financeira do 
município, além de fazer um 
acompanhamento, controle e 
avaliação do Plano Munici-
pal de Saúde. O presidente 
da diretoria do Comus, Vitor 
Coque, também destacou o 

União entre áreas fortalece o 
Conselho Municipal de Saúde

Comus é formado por representantes dos segmentos usuários, 
trabalhadores, prestadores de serviço e gestor 

valor dessa diversidade en-
tre os membros. “O Comus é 
responsável pela fiscalização 
das finanças, controle social 
e divulgação de toda a saúde 
pública da cidade”, pontuou 
o presidente.

A nova diretoria realizou 
na quarta-feira (7), uma reu-
nião extraordinária, onde 
foram apresentados cam-
panhas e projetos exigidos 
pelo Ministério da Saúde.

Na última terça-feira de 
cada mês o conselho reali-
za uma reunião ordinária, 

aberta ao público, para dis-
cussão de medidas e recla-
mações. “A população tem 
voz ativa como qualquer 
membro do Conselho da 
Saúde”, afirmou o presi-
dente.

Em março o encontro 
acontecerá no dia 27, às 19 
horas, no Centro de Especia-
lidades Médicas, localizado 
na rua Frederico Machado, 
centro. Para obter mais infor-
mações os interessados po-
dem ligar para o número (12) 
3644-5969. 

Confira os representantes 
da diretoria:

Presidente: Vitor Coque 
(Sind-Saúde/representante 
dos usuários); Vice-presi-
dente: Fábio Lemes (UBS 
Vila São Benedito/represen-
tante dos trabalhadores); 1º 
Secretária: Sandra Lujan 
Lopez Rezende (diretora do 
Departamento de Assistên-
cia a Saúde/segmento gestor) 
2º Secretária: Cinthia Marcon-
des Moreira Muniz (USF Nova 
Esperança – Araretama/ repre-
sentante dos trabalhadores)

Akim/Agoravale

Arquivo TN

Akim/Agoravale

O objetivo da reunião foi apresentar os 17 novos integrantes das equipes das unidades do Cras e do Creas

P A de Moreira César conta com duas ambulâncias

Posse do Comus aconteceu recentemente no auditório da Prefeitura
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Moreira César Recicla recebe visita da Confab
Em busca da preservação 

e de apoios para continuar na 
contribuição positiva com o 
meio ambiente, a cooperati-
va Moreira César Recicla re-
cebeu a visita da Confab para 
apresentar os projetos, tra-
balhos e os meios de produ-
ção para, no futuro, formali-
zar um apoio com a empresa.

Durante a manhã de terça-
feira (6), o subprefeito Carli-
nhos Casé, o diretor de As-
sistência Social de Moreira 
César, José Carlos Pinto, e 
mais três representantes da 
Confab, chefiados pelo ana-
lista de meio ambiente, Gilta-
mir Baptista, percorreram as 
dependências da cooperativa 
e conversaram com as asso-
ciadas. 

Há dois anos e meio a 
Moreira César Recicla é re-
conhecida formalmente co-
mo uma cooperativa de ca-
tadores, e conta com grandes 
apoiadores para divulgar as 
ações. Atualmente, a coope-
rativa tem os apoios da Ger-
dau, Sabesp e Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
da Subprefeitura de Moreira 
César. Os apoios já foram de 
recursos para a construção do 
galpão, capacitação profis-

sional, doação de EPI - Equi-
pamentos de Proteção Indi-
vidual e produção de folders 
publicitários nas campanhas 
do óleo de cozinha. “Há uma 
conversa com a Gerdau pa-
ra a doação de prensa e uma 
ajuda na construção de um 
galpão maior”, adiantou José 
Carlos Pinto.

O futuro apoio da Con-
fab vai ser definido em breve 
com mais visitas, avaliação 
de documentos e necessida-
des da cooperativa. “Há vá-
rias maneiras de apoio. Não é 
apenas com doações de equi-
pamentos. A empresa pode 
nos ajudar com a entrega de 
materiais recicláveis usados 
e descartados durante a pro-
dução deles”, explicou o di-
retor de Assistência Social de 
Moreira César.

Para o subprefeito de Mo-
reira César, Carlinhos Ca-
sé, o trabalho das cooperati-
vas de Pindamonhangaba - e 
principalmente de Moreira 
César - são fundamentais pa-
ra garantir uma cidade mais 
conscientizada nas questões 
ambientais. “A cooperati-
va de Moreira César se des-
taca por atuar nos bairros do 
distrito e contribuir com uma 

cidade mais preparada e or-
ganizada nas discussões am-
bientais”, comentou Carli-
nhos Casé.

A cooperativa Moreira 
César Recicla conta com 28 
associados integrados nos 
trabalhos do local. “Há uma 

busca por mais associados. 
Na cooperativa, o catador re-
cebe uma porcentagem maior 
do que se trabalhar de manei-

ra independente”, observou 
José Carlos Pinto.

A cooperativa fica locali-
zada no bairro Cícero Prado.

DER sinaliza SP62 com novas faixas de pedestre

A população de Pinda-
monhangaba apoia o traba-
lho das cooperativas de reci-
clagem existentes na cidade, 
principalmente através da se-
paração do lixo seco, que é 
recolhido semanalmente pelo 
caminhão da reciclagem, ser-
viço prestado pela Prefeitura, 
através da Coletora Pioneira.

Localizada no “Castoli-
ra”, a Cooperativa Recicla-
vida está crescendo, e rece-
bendo novos cooperados. A 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba apoia essa ação, e de-
senvolve diversas ações de 
capacitação dos cooperados 
que propiciam o crescimento 
da cooperativa de reciclagem 
com qualidade.

Na quinta-feira (8), o pro-
jeto Reciclavida recebeu uma 
palestra sobre cooperativis-
mo. Os cooperados da Re-
ciclavida já atingem um nú-
mero de 26 pessoas. Esse 
número teve um aumento re-
lativo, porque a população 
tem dado apoio à coleta se-
letiva, e isto contribui com 
a geração de renda das famí-
lias.

Apoio da população gera crescimento das cooperativas

A segurança dos pedestres 
e motoristas é discutida 
mensalmente na Prefeitura 
de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de 
Trânsito. Este tema tam-
bém é levado às escolas da 
Rede Municipal de Educa-
ção, pelo projeto Edutran. 
A Prefeitura também realiza 
trabalhos concretos com no-
vas sinalizações, desvios de 
ruas, construção de avenidas 
e outros.
Durante esta semana, o 
DER - Departamento de 
Estradas e Rodagens, si-
nalizou vários pontos da 

SP62 com a implementa-
ção de faixas de pedestres. 
As faixas foram colocadas 
em pontos estratégicos, 
onde há um fluxo maior de 
pessoas que precisam atra-
vessar a pista. Na região da 
Vila São Benedito e Pasin 
foram colocadas duas fai-
xas adicionais para que os 
veículos reduzam a velo-
cidade e dêem preferência 
aos pedestres. 
A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba estuda junto ao 
DER novas obras na rodovia 
que corta Pinda e possui um 
grande tráfego.

 Celso Correa/Agoravale

O diretor de Governo da Prefeitura, Carlos Henrique Marcondes fez palestra sobre cooperativismo no Reciclavida

 Saulo Fernandes

Representantes da Confab visita a cooperativa de Moreira César

As novas faixas instaladas pelo DER trarão mais segurança para pedestres na rodovia SP62

 Celso Correa/Agoravale



Arquivo TN

Prefeitura 
oferece salas 
de recursos 
multifuncionais

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Educação e 
Cultura, e em parceria com 
o MEC – Ministério da 
Educação e Cultura oferece 
salas de recursos multifun-
cionais aos estudantes da 
Rede Municipal de Ensino.

 A inclusão é feita, atra-
vés do programa do MEC 
de atendimento educacional 
especializado, que implan-
tou em oito escolas mu-
nicipais, salas de recursos 
multifuncionais que aten-
dem crianças com deficiên-
cias, síndromes, dificuldades 
acentuadas na aprendizagem 
e transtorno global do desen-
volvimento.

O trabalho é realizado 
por 16 professores da Rede 
Municipal que possuem 
uma formação específica 
na área de inclusão, e que 
frequentemente realizam 
cursos para oferecer um 
atendimento de qualidade 
para pais e alunos, que são 
encaminhados para as salas 
de inclusão.

As atividades são reali-
zadas uma vez por semana, 
através de jogos e tecno-
logias que estimulam as 
funções dos alunos em sala 
de aula, que conforme a 
necessidade participam de 
atendimentos individuais 
ou em grupo.

Segundo a gestora re-
gional de inclusão, Rosana 
Balbina Conceição Naressi, 
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O sucesso e eficiência do 
projeto do Centro de Recria 
de Matrizes Leiteiras de Pin-
damonhangaba têm atingido 
os produtores em nível na-
cional. Recentemente, o pes-
quisador científico da Apta 
Agência Paulista de Tecno-
logia dos Agronegócios, que 
trabalha na área de reprodu-
ção, Rafael Herrera Alvares, 
visitou o centro com o intuito 
de implantar um experimento 
de reprodução animal.

O pesquisador explica o 
interesse na cidade. “O inte-
ressante da unidade de Pinda-
monhangaba é que os animais 
do Centro de Recria de Matri-
zes Leiteiras se adéquam mui-
to bem ao experimento e, cla-
ro, são muito bem tratados” 
completou Rafael.

O experimento consiste 
em avaliar um método que 

implica o uso de hormônios. 
É um sistema alternativo. 
Atualmente, para a insemina-
ção é necessário injetar hor-
mônios que contém estróge-
no na composição.

O estrógeno é uma subs-
tância proibida na Europa e 
nos Estados Unidos, a impor-
tação de animais tratados a 
base desse hormônio foi ve-
tada. Com tudo, esse método 
é muito eficiente e barato.

“No Brasil ainda é permiti-
do, mas em breve haverá res-
trições, então, precisamos de 
um substituto com as mesmas 
qualidades”, explica Rafael 
Herrera Alvares. O experimen-
to tem o objetivo de substituir o 
estrógeno por outra substância 
tão eficaz e com baixo custo.

“A unidade do centro de re-
cria é referência nacional, e ago-
ra vamos entrar até no âmbito 

internacional com essas pesqui-
sas. As expectativas para esses 
estudos é trazer benefício para 
o produtor, visando qualidade e 
baixo custo” ressalta o diretor de 
Agricultura de Pindamonhanga-
ba, Pedro Aldo Jr.  o “P.A”W.

O pesquisador científico 
da Apta - Agência Paulista 
de Tecnologia dos Agronegó-
cios, Rafael Herrera Alvares, 
acredita que as alternativas 
vão ser tão eficientes quanto 
à usada atualmente, embora 
os custos sejam um pouco 
mais elevados.

Dentro de 30 a 40 dias, 
as pesquisas de campo co-
meçam a ser efetuadas no 
município. Os estudos são 
financiados pela Fapes - Fun-
dação de Apoio de Pesquisa 
do Estado de São Paulo em 
parceria com a Apta e a Pre-
feitura de Pindamonhangaba.

  
 CRONOGRAMA DO 1º SEMESTRE/2012 – TERAPIA COMUNITÁRIA

DIA DA SEMANA DATAS HORÁRIO PÚBLICO ALVO LOCAL TERAPEUTAS RESPONSÁVEIS

2ª feira
(mensal) 

5/3
2/4
7/5
4/6

13h às 14h Professores da EJA Escola “Prof. Jairo 
Monteiro”

Carmen e Luciana

3ª feira
(quinzenal)

6 e 20/3
2, 16 e 30/4
8 e 29/5
12 e 26/6

8h30 às 9h30 Alunos do 5º ano A Escola “Profa. Gilda 
Piorini Molica”

Carmen e Célia

3ª feira
(quinzenal)

13 e 27/3
10 e 24/4
15 e 29/5
5 e 19/6

8h30 às 9h30
13h30 às 14h30
13h30 às 14h30

5º ano A
5º ano B
5º ano C

Escola “Profa. Julieta 
Reale Vieira”

Carmen e Kátia
Carmen e Luciana
Bruna e Rosângela

3ª feira
(mensal)

28/2
20/3
17/4
22/5
19/6

8h30 às 10h Pais e Comunidade
Escola “Profa. Ruth 
Azevedo Romeiro” Beth, Luciana e Tania

DIA DA SEMANA DATAS HORÁRIO PÚBLICO ALVO LOCAL TERAPEUTAS RESPONSÁVEIS

4ª feira
(quinzenal)

7 e 21/3
4 e 18/4
2, 16 e 30/5
13 e 27/6

8h30 às 9h30
10h30 

5º ano A
5º ano B

Escola “Dr. André 
Franco Montoro”

Beth e Tania

5ª feira
(quinzenal)

8 e 22/3
5 e 19/4
3, 17 e 31/5
14 e 28/6

13h30 às 14h30 5º ano C Escola “Dr. André 
Franco Montoro”

Rosália e Solange

Sábados 
(mensal)

17/3
21/4
19/5
16/6

14h às 15h30 Pais do Projeto Espaço 
da Criança “Anália 
Franco”

Casa Transitória e 
Comunidade

Carmen, Célia e Luciana

Educação realiza Terapia Comunitária

Terapia Comunitária ou 
Roda de Conversa é um pro-

cedimento te-
rapêutico, em 
grupo, com a 
finalidade de 
promover a 
saúde e a aten-
ção primária 
em saúde men-
tal. É uma ação 
desenvolvida 
pela Secretaria 
de Educação 
e Cultura, em 
parceria com 
a Secretaria de 
Saúde e Assis-
tência Social.  

A terapia é 
guiada por vários objetivos 
como: acreditar no potencial 
de cada um; tornar possível 
a comunicação entre as dife-
rentes formas do saber popu-
lar e científico; e estimular a 

participação como requisito 
fundamental para dinamizar 
as relações sociais, promo-
vendo a conscientização e 
estimulando o grupo, através 
do diálogo e da reflexão. 

Nas rodas de conversas 
são desenvolvidas atividades 
de prevenção e inserção so-
cial de pessoas que vivem em 
situação de crise e sofrimento 
psíquico; promove a integra-
ção de pessoas; a construção 
de dignidade e da cidadania, 
contribuindo para a redução 
dos vários tipos de exclusão. 
Promove encontros interpes-
soais e intercomunitários, 
valorizando a história indivi-
dual e a identidade cultural, a 
fim de restaurar a autoestima 
e a autoconfiança.

A Terapia Comunitária foi 
implantada em maio de 2010, 

por iniciativa da secretária de 
Educação Bárbara Zenita, a 
fim de contribuir com o de-
senvolvimento profissional e 
pessoal de seus funcionários. 
De maio de 2010, a dezem-
bro de 2011, foram realizadas 
103 rodas de conversas nas 
instituições escolares. 

Existem rodas de conversa 
em todo o município, exceto as 
rodas que acontecem com os 
alunos nas escolas, as demais 
são abertas à comunidade.

“Transformar o sofrimen-
to em crescimento é um dos 
propósitos da Terapia Comu-
nitária. Aprender a falar e a 
escutar possibilita o autoco-
nhecimento, o acolhimento 
e o sentimento de pertenci-
mento”, ressaltou a gestora 
regional de Educação Básica, 
Luciana Oliveira Ferreira.

Centro de Recria de Pindamonhangaba 
participa de experimento científico

Prefeito João Ribeiro 
participou da Roda de 
Conversa em 2011 

Akim/Agoravale

Centro de Recria de Pindamonhangaba é referência nacional

a sala de inclusão não é um 
reforço escolar e sim uma 
estimulação às crianças com 
dificuldades em sala de aula 
por causa da deficiência.

“É importante que 
aconteça a parceria dos pais 
com os professores, para 
que o atendimento seja rea-
lizado com qualidade e se-
gurança para as crianças”, 
ressaltou Rosana.

Em 2011 o projeto 
atendeu mais de 400 alu-
nos. Os alunos que fazem 
o atendimento nas salas de 
inclusão são encaminhados 
pelos professores das sa-
las de ensino regular. Para 
mais informações entrar 
em contato pelo telefone 
3644-5315.

   Escolas que possuem 
a sala de recursos 
multifuncionais

Prof. Joaquim Pereira da 
Silva – Mantiqueira – 
3637-2847
Ayrton Senna da Silva – 
Pasin – 3637-0217
Profª. Julieta Reale Vieira – 
Castolira – 3648-0580
Arthur de Andrade – Cida-
de Nova – 3645-0678
Profª. Ruth  Azevedo Ro-
meiro – loteamento Delta 
– 3648-0495
Profº. Gilda Piorini Molica – 
São Judas Tadeu – 3648-0484
Profª. Maria Zara Miné 
Renoldi dos Santos – Ouro 
Verde – 3648-0492
Vito  Ardito – Araretama – 
3645-0421



SEGUNDO CADERNO TRIBUNA DO NORTE   •  sexta-feira, 9 de março de 2012

Projeto Cerâmica molda a 
realidade e transforma futuros
Moradores do bairro e de outras localidades 
podem participar do programa gratuito de 
profi ssionalização e geração de renda
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A comunidade Cerâmi-
ca tem enraizada na sua cul-
tura a arte da modelagem no 
barro, através da fábrica de 
tijolos e telhas que existiu 
no local. Para valorizar es-
sa história e capacitar a po-
pulação, a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio do 
FSS - Fundo Social da Soli-
dariedade, mantém o Projeto 
Cerâmica – Resgatando a Ci-
dadania.

Há cerca de sete anos o 
programa profi ssionaliza, por 
meio do artesanato, as mais 
de 40 famílias que residem 
no bairro Mandú, e qualquer 
outro morador do município 
que queira participar. As au-
las acontecem de segunda a 
quinta-feira das 8 às 17 ho-
ras. Todo o processo do curso 
tem duração de três meses, 
que podem ser prorrogados 
de acordo com a necessidade 
e vontade do aluno. Crian-
ças, adultos e idosos de to-
das as idades podem partici-
par das aulas gratuitas.

O ateliê conta com dois 
monitores capacitados, infra-
estrutura completa com dois 
fornos elétricos, dois fornos 
à lenha, triturador (para re-
cuperação de argila), prensa, 
dois tornos, e amplo espaço 
para criação. Tudo adequado 
e construído, com o patrocí-
nio da Petrobrás.

Antônio José, coordena-
dor do projeto desde setem-
bro de 2011, destaca a im-
portância do aprendizado de 
todo o processo de desenvol-
vimento da peça de cerâmi-
ca, desde o manuseio da argi-
la até a queima e pintura. “Os 
alunos saem daqui como arte-
sãos completos, podendo até 
assumir o ofício como profi s-
são”, disse José.

Em 20 anos trabalhan-
do com ações sociais por to-
do o mundo, Antônio julga o 
Projeto Cerâmica – Resga-
tando a Cidadania como um 
dos mais sustentáveis e va-
lorizados que participou. “A 
arte da olaria já está presente 
na história destas famílias, e 
essa iniciativa visa resgatar e 
refl orescer de forma mais le-
ve a cultura local”, comen-
tou.

Satisfação de fazer 
parte do projeto

Paula Camargo, professo-
ra na Cerâmica desde agosto 
de 2011, aponta a necessida-
de de mostrar uma nova re-
alidade aos alunos. “Trago 
referências de artistas nacio-
nais e internacionais para que 
possam se inspirar e conhe-
cer novas perspectivas”, afi r-
mou a monitora, que no mo-
mento da entrevista pintava 
uma caneca inspirada na obra 
de Romero Britto.

Além das aulas de arte-
sanato, os participantes tam-
bém recebem apoio psicoló-
gico às quartas-feiras com 
uma profi ssional habilitada, 
e sobre a logística de fabri-
cação e venda de suas peças. 
“Eles precisam aprender até 
como colocar preço no seu 
trabalho”, afi rmou Paula.

Famílias estão 
satisfeitas

Leandro Santos, morador 
do Mandú, participa desde 

2006 da ação e se diz satisfei-
to com a renda e experiências 
arrecadadas nos anos dentro 
do ateliê. “Aqui aprendi, en-
tre muitas coisas, a trabalhar 
em grupo”, revela o jovem 
que já vendeu um móbile por 
até R$ 80,00.

O coordenador destaca 
que toda renda é revertida 
para os próprios alunos, sen-
do que 90% são repassados 
imediatamente para o artesão 
após a venda, e o restante fi -
ca para possíveis emergên-
cias dos alunos. “É a necessi-
dade da compra de um gás de 
cozinha, a passagem do ôni-
bus e eles sabem onde recor-
rer. Esse dinheiro pertence a 
eles, e é revertido para o bem 
deles”, detalhou Antônio Jo-
sé.

Visitas ao projeto
As ruínas da fábrica ainda 

estão presentes no bairro, mas 
é o ateliê do Projeto Cerâmica 
a verdadeira atração que rece-
be turistas em busca do artesa-
nato regional. Douglas Andra-
de é um desses visitantes que 
conheceu a comunidade pe-
la primeira vez, e afi rmou que 
com certeza irá voltar. “É uma 
iniciativa muito importante, 
além de ocupar a mente, for-
ma profi ssionais”, disse Dou-
glas. Ele ainda mostrou inte-
resse em participar das aulas 
oferecidas no local.

As diversas peças produ-
zidas pelos alunos, entre va-
sos, potes, objetos de deco-
ração, utensílios domésticos 
e outros, podem ser compra-
das nas mais variadas faixas 
de preço, e além da pronto-
entrega, os artesãos também 
trabalham com encomendas. 
As peças são expostas e ven-
didas em feiras municipais, 
regionais e nacionais, e no 
Bazar da Solidariedade, si-
tuado no centro da cidade.

“O Projeto Cerâmica é 
totalmente gratuito e aber-
to para os munícipes de to-
das as idades e regiões. 
Venha participar você tam-
bém!”, convidou o coorde-
nador. 

O Projeto Cerâmica fi ca 
na estrada da Cerâmica, s/nº, 
Mandú.

Nos últimos anos, a co-
munidade da Cerâmica tam-
bém foi benefi ciada pela Pre-
feitura com outras melhorias 
como a construção de es-
paços de lazer e recreação, 
AMI (Academia da Melhor 
Idade), brinquedoteca, apre-
sentações culturais, cursos de 
informática em parceria com 
o Telecentro, cursos de culi-
nária e investimento em es-
colas.

“Visitar o projeto Cerâ-
mica é sempre um motivo de 
muito orgulho. Trabalhamos 
com o resgate da cidadania. 
Eles têm a oportunidade de 
produzir vários produtos, há 
aulas com professores quali-
fi cados e experientes. As au-
las também são abertas à co-
munidade, qualquer pessoa 
pode transformar o barro em 
arte. Os produtos que eles fa-
zem sempre são elogiados 
nas feiras”, considera Maria 
Angélica Ribeiro, presiden-
te do Fundo Social de Soli-
dariedade.

Akim/Agora Vale Akim/Agora Vale Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale
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realce
Felicidade 
aos noivos

Os familiares 
dos noivos 

Raphael Lemes 
da Costa e 

Kelly Cristina 
Ferreira, 

desejam muita 
felicidade ao 

casal, pela 
celebração de 

seu casamento, 
que será no dia 

10 de março.

Arquivo Pessoal

Um aninho

Toda a felicidade 
para a fofíssima 

Mariana de 
Almeida Matos, 

que completa 
seu primeiro 

aniversário no 
dia 9 de março, 

recebendo o 
carinho da mãe 

Luana, do pai 
Wellington e 
da tia Dinha 

(Departamento de 
Administração/

xerox da 
Prefeitura). 

Parabéns!

Felicidade

Parabéns para Regina do bazar, que comemorou 
mais um ano de vida no dia 6 de março, recebendo 
os abraços dos familiares e amigos.

Parabéns

Felicidade para a 
jornalista Deniele 

Simões, aniversariante 
do dia 8 de março. 

Seus familiares e 
amigos lhe desejam 

tudo de bom.

Comemorando aniversário

Parabéns para a jornalista Daniela 
Bairros, aniversariante do dia 10 de 
março. Seus familiares e amigos lhe 
desejam muita felicidade.

Feliz 
aniversário

Toda a felicidade 
do mundo 

para Fernando 
Barbosa 

Carriço Vieira, 
aniversariante 

do dia 13 de 
março. Ele 

recebe o carinho 
dos familiares e 

amigos. Beijos 
especiais do 

pai, Sebastião 
Carriço, da mãe 
Roseli e da irmã 
Manuela. Tudo 

de bom!

Tudo de bom

Feliz aniversário para 
Thulio Ultramari Rosa 
Prudente (de camisa 
listrada), aniversariante 
do dia 13 de março. Ele 
recebe os parabéns dos 
familiares e amigos, 
com beijos especiais da 
mãe Ivete (Secretaria de 
Governo da Prefeitura) e 
do irmão Thiago (com ele 
na foto).

Assoprando velinhas

Quem comemora aniversário no dia 9 de 
março é o agente de trânsito Michel Cassiano, 
do Departamento de Trânsito da Prefeitura. 
Ele recebe abraços do fi lho Mikael e da 
mãe, Alzira. Demais familiares e amigos lhe 
mandam os parabéns.

Arquivo Pessoal

Arquivo PessoalArquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Parabéns 

Ao Pedro, que 
completa 4 anos no 
dia 12 de março. O 
garotão é fi lho da 
Dani - Gabinete, e 
do Jota (Sabesp), 
que desejam muita 
felicidade.

Arquivo Pessoal

Parabéns pra você

Quem completou 9 
anos no último dia 6 
foi a gatinha Luana. 
Ela é fi lha do professor 
Fred, diretor de Meio 
Ambiente da Prefeitura 
e da Paula, professora 
do Departamento 
de Esportes. Luana 
recebeu o carinho dos 
pais, avós, demais 
familiares e dos muitos 
amigos.

Mais um ano  de vida

Completou, no dia 6 de março, José Luiz, funcionário 
do laboratorio municipal (ao lado da dupla Fernando e 
Sorocaba). Amigos e familiares desejam muita saúde.

Arquivo Pessoal
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Cultura

Quem gosta de presti-
giar espetáculos teatrais 
terá uma excelente opor-
tunidade neste fi nal de se-
mana. O Circuito Cultural 
Paulista estará passan-
do pela cidade no sába-
do (10). A opção é confe-
rir a apresentação teatral 
“OhAmlete – Do Estado 
de Homens e Bichos”, da 
companhia Artehumos de 
teatro. Você poderá ver a 
produção na Estação Ar-
teduvale, às 20 horas, com 
entrada gratuita.

O circuito foi criado 
em 2006, e chega à sua 6ª 
edição levando atrações 
culturais para diversas 
cidades do Estado, com 
apresentações de: circo, 
teatro, dança e música. É 
desenvolvido pela Secre-
taria de Cultura do Estado 
de São Paulo em parceria 
com as prefeituras.

O espetáculo mostra-
rá os mortos de Elsinore, 
nos quais convidam o po-
vo a conhecer situações 
trágicas e cômicas que 
permeiam uma disputa de 
poder. O jovem Hamlet, 

Pindamonhangaba vai co-
memorar o Dia Nacional da 
Poesia. A data é 14 de março 
e foi criada em homenagem a 
Castro Alves, no entanto a ci-
dade vai promover ações no 
dia 17. O evento é uma inicia-
tiva da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do Depar-
tamento de Cultura, e conta 
com a parceria da empresa Vi-
va Pinda. Artistas estarão espa-
lhados no mercado municipal, 
a partir das 7 horas, e na praça 
Monsenhor Marcondes, a par-
tir das 9 horas.

Haverá o varal de poesias, 
panfl etagem de poesias, per-
formances poéticas e a poe-
sia em movimento, quando 
os ônibus da empresa Viva 
Pinda estarão circulando com 
obras de autores locais entre 
os dias 12 e 19 de março.

“Pelo segundo ano conse-
cutivo celebraremos esta da-
ta. Ser abordado e ouvir uma 
poesia será no mínimo sur-
preendente.  Se tivéssemos 
realmente ouvidos de ou-
vir, olhos de ver,  seriamos 
mais receptivos a toda a po-
esia que nos envolve diaria-
mente, mas infelizmente pe-
la correria deixamos escapar 

Pindamonhangaba vai 
comemorar Dia da Poesia

aos nossos sentidos. Pelo me-
nos neste dia, nossa intenção 
é proporcionar esta oportuni-
dade  aos que passarem pela 
feira municipal e pela praça. 

Agradeço a parceria da em-
presa Viva Pinda com esta 
iniciativa cultural”, fi nalizou 
a diretora do Departamento 
de Cultura, Nilza Mayer.

Artistas estarão espalhados pelo centro de Pinda

Divulgação

Circuito Cultural Paulista 
estará em Pinda neste sábado

ainda que morto, mas ensi-
mesmado em sua existência, 
contrata a Cia Artehumos de 
Teatro para encenar o assas-
sinato de seu pai e quem sa-
be, descobrir quem realmen-
te o tirou do poder.

A dramaturgia e ence-
nação são assinadas por 
Evill Rebouças, Daniel 
Ortega, Edu Silva, Leo-
nardo Mussi, Rafael Nas-
cimento, Roberta Ninin e 
Solange Moreno.

“OhAmlete – Do Estado de Homens e Bichos”

Divulgação

Programação do Dia da Mulher 
continua durante todo mês de março
Palestras sobre violência contra a mulher e eventos comemorativos marcam a data

Mesmo comemorado na 
quinta-feira (8), a progra-
mação do Dia Internacional 
da Mulher, realizada pela 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, em parceria com as 
secretarias municipais, con-
tinua até o fi nal do mês.

O CMDM - Conse-

lho Municipal do Direito 
da Mulher ministrará pa-
lestras e eventos gratuitos 
até o dia 31. Serão pales-
tras com o tema “Violência 
Contra Mulher”, apresenta-
das por profissionais capa-
citados. Também serão pro-
movidos diversos eventos 

comemorativos nos bairros 
da cidade.

A Câmara de Vereado-
res também prestou uma ho-
menagem às mulheres no dia 
8 de março, a sessão solene 
contou com a presença de au-
toridades e população para 
prestigiar a cerimônia.

10/3 (SÁBADO): ATIVIDADES COMEMORATIVAS

11 horas: Centro Educacional Vera Lucia – Vila Prado
20 horas: Salão da igreja São Miguel Arcanjo – Araretama

12/3 (SEGUNDA-FEIRA): PALESTRA-TEMA: VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

18 horas: Escola Municipal Joaquim Pereira da Silva

14/3 (QUARTA-FEIRA):

8 horas: Atividades comemorativas - Recinto São Vito em Moreira César
18 horas: Palestra-Tema: Violência contra mulher – Escola Municipal Miguel Felix Adib - Lessa

16/3 (SEXTA-FEIRA): ATIVIDADES COMEMORATIVAS

19 horas: Auditório da Prefeitura

19/3 (SEGUNDA-FEIRA): PALESTRA-TEMA: VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

18 horas: Creche José Idelfonso Machado – Laerte Assunção

20/3 (TERÇA-FEIRA): PALESTRA-TEMA: VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

18 horas: Escola Municipal Prof. Manoel César Ribeiro – Crispim

21/3 (QUARTA-FEIRA): PALESTRA-TEMA: VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

18 horas: Escola Municipal Olímpia Franco César – Castolira

28/3 (QUARTA-FEIRA): PALESTRA-TEMA: VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

18 horas: Escola Municipal Gilda Piorini Molica – São Judas Tadeu

31/3 (SEXTA-FEIRA): ATIVIDADES COMEMORATIVAS

9 horas: Praça Monsenhor Marcondes

CONFIRA A AGENDA DE ATIVIDADES:

Divulgação



12 TRIBUNA DO NORTEPindamonhangaba, sexta-feira,9 de março de 2012

O CIIT – Centro Itineran-
te de Informações Turísticas, 
do Departamento de Turis-
mo de Pindamonhangaba, 
continua com sua programa-
ção, no mês de março, ofere-
cendo informações turísticas 

da cidade. O móvel estará, 
neste final de semana, na 
praça Monsenhor Marcon-
des, das 9 às 13 horas, e no 
Bosque da Princesa, das 14 
às 18 horas. Com o objetivo 
de inovar na divulgação do 

município, e levar informa-
ções sobre Pindamonhan-
gaba para a população e 
turistas.  

O CIIT leva informações 
sobre as atrações que a cidade 
oferece como: os principais 

pontos turísticos da cidade, 
acesso à internet e material 
gráfico de divulgação. 

Todas as pessoas que pro-
curam o CIIT encontram mo-
nitores treinados para desem-
penhar essa função.

O Lar São Vicente de 
Paulo de Pindamonhangaba 
realizou, na quinta-feira (8), 
uma tarde de autógrafos com 
os residentes que fizeram par-
te do livro de poemas da en-
tidade. O evento contou com 
a presença da comunidade, e 
foi promovido com o objeti-
vo de lançar o livro de poe-
mas que recordam o passado 
dos idosos residentes do Lar, 
e também para comemorar o 
Dia Internacional da Mulher.

O livro foi composto por 
16 poemas criados pelos re-
sidentes, que fazem parte 

do programa “Trabalhando 
o Cognitivo”, com o auxílio 
da professora Solange Aran-
tes Correia, que acompanhou 
todo o desenvolvimento do 
livro.

O projeto “Trabalhando 
o Cognitivo” é uma parceria 
do Lar São Vicente de Pau-
lo com a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Educação e 
Cultura, que oferece educa-
ção aos residentes através do 
EJA - Educação para Jovens 
e Adultos.

“Esse evento é importante 

para valorizar e dignificar as 
pessoas da Terceira Idade em 
todas as dimensões da socie-
dade”, disse o presidente do 
Lar São Vicente de Paulo, 
Cristiano Gilmar do Nasci-
mento.

O Lar fica na rua Dr. 
Fontes Júnior, 220, 

Maria Áurea. Para mais 
informações, entrar em 

contato pelo telefone 
(12) 3642-1656.

A apresentação do RG será obrigatório para a visitação ao Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina. A regra começa a valer a partir do dia 3 de 
abril. Atualmente, estão sendo realizadas as exposições permanentes: Fotos Antigas de Pinda, Escravidão, Acervo do Governador do Estado de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, Móveis e Louças do Século XX. Está sendo preparada, para breve, uma exposição do artista plástico pindense Marcelo Denny. As visitações ao museu podem 
ser feitas de terça-feira a sábado, das 8 às 17 horas. Há uma equipe de monitores preparada para atender aos visitantes.

Visitante deve apresentar RG na portaria do museu

CIIT continua com 
programação no mês de março

Lar São Vicente de Paulo realiza tarde de autógrafos

Pinda realiza mutirão
para confecção do 
Cartão Nacional do SUS

Os moradores de 
P i n d a m o n h a n g a b a , 
que ainda não fizeram 
o Cartão Nacional do 
SUS, podem participar 
no sábado (10), das 8 
às 17 horas, do mutirão 
que a Secretaria de Saú-
de e Assistência Social 
realizará. A ação acon-
tecerá na Unidade Bási-
ca de Saúde do Crispim, 
nos postos de saúde dos 
bairros: Maricá, Cida-
de Nova, Castolira e no 
Centro de Especialida-
des Médicas.

É obrigatória a apre-
sentação do Cartão do 
SUS para agendamento 
de consultas e exames. 
O cartão facilita a mar-
cação de consultas e 
exames, o acesso a me-
dicamentos e o acompa-
nhamento dos pacientes 
pelos profissionais de 
saúde.

O paciente que pos-
sui convênio médico 

também precisa ter o 
Cartão do SUS, con-
forme exigências do 
Ministério da Saúde, 
pois o mesmo deter-
mina que toda a po-
pulação terá que ter o 
cartão.

Para fazer o cartão, 
o morador precisa apre-
sentar o RG e compro-
vante de endereço. No 
caso de menores, que 
não possuem o RG, pre-
cisa apresentar a Certi-
dão de Nascimento.

Nesta sexta-feira (9),  os 
moradores do Araretama 
têm a oportunidade de fa-
zer o cartão até às 22 horas 
no Posto 1.

A Secretaria de Saú-
de e Assistência Social 
de Pindamonhangaba 
também realizará mu-
tirão nos dias 17, 24 e 
31 de março. Para mais 
informações entrar em 
contato pelo telefone 
3644-5988.

O CIIT informa os turistas e moradores da cidadde sobre os principais pontos turísticos de Pinda



José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e 
ocupa a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhanbense de Letras)

Cadastre-se no site
www.falandodetrova.com.br

(o seu portal de trovas na Internet)
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ASPMP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O presidente em exercício da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Pin-
damonhangaba, 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 realizada 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 con-
vocação, 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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O presidente em exercício da Associação dos Servidores Públicos Municipais de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, convoca os 
membros do conselho fiscal, Robson de Souza, Miguel Vieira Machado e Maria Apa-
recida 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

ASPMP

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 _

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 067/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA   Nº PROTOCOLO: 
0182/12 DATA PROTOCOLO: 22/02/2012  Nº CEVS: 353800601-863-000261-1-5 
DATA DE VALIDADE: 27/02/2013 CNAE:   8630-5/04 Atividade Odontológica
RAZÃO SOCIAL:   GILVANE DA SILVA  CNPJ/CPF:   887.057.737-68
ENDEREÇO: Av. José Augusto Mesquita N°: 50  COMPLEMENTO: BAIRRO: Mo-
reira 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: 068/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1102/12. DATA PROTOCOLO: 01/09/2006  Nº CEVS:  353800601-
750-000004-1-8 DATA DE VALIDADE: 28/02/2013 - CNAE:   7500-1/00 Ativi-
dades Veterinárias  RAZÃO SOCIAL:   ADRIANA SOUZA DE JESUS CNPJ/CPF:   
99.202.928-85  ENDEREÇO: Av Dr. Francisco Lessa Junior N°: 490 COMPLEMEN-
TO:  Sala 01 BAIRRO: Galega  MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12422-010 UF: 
SP RESP. LEGAL: Adriana Souza de Jesus CPF: 199.202.928-85  RESP. TÉCNICO:  
Adriana Souza de Jesus CPF: 199.202.928-85  CBO: Médica Veterinária  CONS. 
PROF.: CRMV N º INSCR.: 07.524 UF: SP

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

Pindamonhangaba, __28_de _fevereiro  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 069/12
Comunicado de DEFERIMENTO:  RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0182/12 DATA PROTOCOLO: 22/02/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000261-1-5DATA DE VALIDADE: 27/02/2013
CNAE:  8630-05/04 Atividade Odontológica
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.: 51.992UF: 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

O presidente da Fundação Doutor João Romeiro, no uso de suas atribuições legais, 
convoca, no dia 13/03/2012, às 10:00 horas, na sede da Fundação, para uma reunião 
extraordinária, os membros do Conselho de Administração, para deliberarem sobre a 
prestação de contas do ano de 2011. 

José Renato de Campos Rosa
Presidente

ConvoCação

ROGAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. – EPP torna público que recebeu da 
CETESB a Licença de Operação Nº 3003722, válida até 16/09/2012, para fabricação 
de Inseticidas para uso domissanitário direto, sito à AV ALEXANDRINA CHAGAS 
MOREIRA, 964, DISTR. IND. DUTRA, PINDAMONHANGABA/SP

        CENTRO ESPÍRITA “BEZERRA DE MENEZES”
               Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, Bairro Centro, cep. 12.410-010

CNPJ 50.455.179/0001-40

                                           EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO

A Diretoria do CENTRO ESPÍRITA “BEZERRA DE MENEZES”,  convoca todos os 
associados para a Assembléia Geral à realizar-se no  dia 26 de março de 2012 às 
20,30h., na sede social da Instituição situada à Rua Capitão Vitorio Basso, nº 75, 
Centro em Pindamonhangaba, SP, em primeira convocação com a presença de  1/3 
(um terço) dos sócios  ou às 21,30h. em 2ª  Convocação,  com qualquer número de 
associadoss presentes na sede da Instituição.
Pauta: Apreciação e Aprovação do Balanço Financeiro do Ano de 2011, com o pa-
recer do Conselho Fiscal, conforme determina o artigo 23º do Estatuto Social da 
Instituição.  

Pindamonhangaba, 08 de março de 2012.

 Semiramis Fernandes Cesar
Presidente   

CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTES NA ETEC JOÃO GOMES DE ARAÚJO

ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO DE DO-
CENTES NOS SEGUINTES COMPONENTES CURRICULARES: TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO APLICADA À LOGÍSTICA, INGLÊS TÉCNICO APLICADO EM 
LOGÍSTICA, INGLÊS INSTRUMENTAL (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 MÉDIO) E OPERAÇÃO DE SOFTWA-
RES  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 ARAÚJO, SITUADA À RUA PROFESSOR JOSÉ BENEDITO CURSINO, 
75, BAIRRO BOA VISTA.

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
PROCESSO INTERNO: 14979 de 01/07/2009

CLASSE: Administrativo
Autor: ELIOMAR JOSÉ DE ALMEIDA

Cientificada: SIDNEIA DOS SANTOS RAMALHO
RG nº 33.858.839-5, demais dados ignorados, atualmente em lugar incerto e não sabido.
FINALIDADE: Cientificar SIDNEIA DOS SANTOS RAMALHO, acima Qualificada  
acerca  do  conteúdo  do  processo acima citado,  o qual   seu ex-cônjuge  e guardião  
de  seus  filhos,  o  Sr. Eliomar José de  Almeida  moveu junto  à  Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba  requerendo  a    escritura pública  de  imóvel  sito  à  Rua Ma-
ria da Gloria Carlota, nº 198, Jd. Azeredo, Pindamonhangaba-SP, CEP. 12441-580,  
imóvel  este  doado  pela  Prefeitura ao requerente,  o qual  é  habitado  por  este  e  
seus  filhos, desde 30/12/2007.
Cumprido o prazo  de  moradia  exigido pela  lei nº 3445/1988  nada  obsta  à ultima-
ção da  escritura  em  nome  do  autor  estando vossa senhoria ciente do presente  
processo  e  do  prazo  de  15  dias  a partir   desta   publicação  para quaisquer 
manifestações acerca do referido pleito.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

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

Dia  16/03/2012 às 15:30 horas

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

39º OZIEL LEMES
RUA TAUBATÉ, 586 – JD. SANTANA
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Vou aproveitar o espaço desta semana para reprodu-
zir o texto de um dos que melhor escrevem sobre Trova no 
Brasil: Antonio Augusto de Assis.          Sua preocupação 
é a que também me aflige, e aos autores do gênero em ge-
ral. Ao mesmo tempo, os trovadores se preocupam mas 
pouco fazem no sentido de sanar o problema.  Bem, mas... 
vamos ao texto:

 LIVROS  DE  TROVAS – texto de A. A. de Assis
 
Tire as trovas da memória
do seu bom computador.
Deixe que façam história
indo em livros ao leitor. 
 
- Nos anos 1960, 1970, foram publicados muitos li-

vros de trovas no Brasil; daí por diante começaram a rare-
ar. O pessoal produz bastante, porém parece que visando 
mais aos concursos. Vale insistir: concurso é muito bom 
como estímulo, integração, confraternização etc., no en-
tanto não garante vida longa à trova. Na maioria dos ca-
sos, a história da trova contemplada termina no momento 
em que acaba a festa de premiação.  E as que não são pre-
miadas ficam zelosamente escondidas à espera de um no-
vo concurso, de tema igual ou próximo. 

 - Quanto talento desperdiçado! O livro é a solução. 
Sugere-se que o trovador aproveite os concursos como in-
centivo e, ao final de cada dois ou três anos, junte o me-
lhor de sua produção (trovas premiadas ou não) e ponha 
num livro. Se não tiver meios para fazer um livrão, faça 
um livrinho, um caderno, ou pelo menos um fôlder. Mas 
faça. 

 - Suas trovas merecem sair do caramujo, chegar aos 
olhos dos irmãos trovadores, e também aos olhos e ao co-
ração do leitor comum (todo mundo gosta de trovas). Se 
o autor tiver um esquema para vender o livro, ótimo. Se 
não tiver, pode imprimir umas 500 cópias, ou 300, ou 100 
que seja, e oferecer aos amigos como presente. E que pre-
sente! 

 - Pode também encaminhar exemplares aos jornais 
(principalmente aos especializados) e deixar alguns em 
salas de espera, bibliotecas públicas etc. O importante é 
soltar os versos por aí, a fim de que ajudem a melhorar o 
mundo.
Antonio Augusto de Assis - Maringá/PR

..................................................................................
 - Ilustrando o que o caro articulista Assis comenta, 

citarei meu caso particular: devo ter, ao todo, quase tre-
zentas trovas premiadas. Entretanto, meu acervo de tro-
vas elaboradas passa de quatro mil.  Presumo que a maio-
ria dos autores experimente o mesmo impasse. E, quando 
morrem, as trovas morrem com eles. Muitas vezes, verda-
deiras obras-primas. Assim como aconteceu em relação a 
José Maria Machado de Araújo, Waldir Neves e tantos ou-
tros.

 Precisamos começar a editar nossos livros.  De que 
maneira? com que dinheiro? Bom, isso já é tema para ou-
tro texto.

..................................................................................
08 DE MARÇO: DIA INTERNACIONAL DA MULHER

 Se a circunstância requer,
tu lutas e vais adiante:
o acaso te fez Mulher;
a Vida te fez Gigante!
 
Parabéns, Mulher! Acima de tudo, você é tão humilde, 

que deixa o homem imaginar que o mais forte é ele!  

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 21/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a SR. Jonas Gustavo Candi-
do Pereira, proprietário do imóvel situado a Rua. Capitão Benedicto Correa Silva, 
Residencial Mombaça, Lote 32, Quadra P-993 inscrito no município sob a sigla 
SO11.06.05.022.000 para que efetue a limpeza do referido imóvel, no prazo de 30 
dias a contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 
32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

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

LICENÇA DA CETESB
SOCOTHERM BRASIL S/A torna público que requereu na CETESB a Renovação 
de Licença de Operação para Tempera, cementação de aço, recozimento de arame, 
tratamento térmico, sito à Av. Gastão Vidigal Neto, 775, bairro Cidade Nova, Pinda-
monhangaba/SP.

Vamos conversar um pouco sobre controle de uma maneira geral 
para entendermos porque muitas vezes o controle da nossa glicemia 
se torna uma atitude tão difícil.
A definição da palavra controle pelo dicionário é ato ou poder de con-
trolar, ainda, fiscalização exercida sobre as atividades de pessoas, 
órgãos, etc. Para que não se desviem das normas pré-estabelecidas.
O que será que sentimos quando temos que controlar algo que nos 
foi pré-estabelecido? Será que seria mais fácil se nós mesmos esta-
belecermos algo a ser controlado? Será que se eu tiver o conheci-
mento sobre o que o nível elevado do açúcar no meu sangue pode 
fazer com o meu organismo e consequentemente com a minha saú-
de, eu aceite o controle como algo natural e necessário? E melhor 
ainda, será que eu mesmo posso estabelecer para mim o que me faz 
sentir bem e o que não me faz sentir bem?
Eu respondo para você que sim, primeiramente porque você é o su-
jeito da sua própria vida, suas escolhas são suas e o conhecimento 
sobre o que lhe faz sentir-se bem é fundamental para sua saúde 
física e emocional. Sabe que hoje eu ouvi uma música do Titãs que 
diz: "o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído". Será que 
posso deixar nas mãos do acaso a minha proteção, o meu destino, a 
minha saúde? Eu acredito que não, e você?
Por eu acreditar que não dá para deixar na mão do acaso é que 
proponho que você aumente o seu conhecimento e aprenda agora 
sobre a importância do automonitoramento da glicemia.
 Ele é considerado uma ferramenta importante para o controle 
do diabetes, principalmente o Diabetes tipo 1 (DM1). Requer que 
você tenha um aparelho chamado glicosímetro. Ele permite o mo-
nitoramento diário da taxa da glicemia, principalmente antes e após 
(2h) as principais refeições, como o café da manhã, almoço e jantar.  
Seus resultados são precisos e lhe mostrarão a realidade da sua 
glicemia naquele momento. Com o resultado em mãos você ou o seu 
médico, poderá fazer os ajustes necessários para o equilíbrio da gli-
cemia. Só o monitoramento isolado não basta, você deve agir frente 
ao resultado encontrado, como mudanças na alimentação, ajustes 
na atividade física, controle emocional e outras medidas que você 
saberá a medida que se conhecer melhor.
Muitos estudos demonstraram o impacto benéfico do autocontrole 
glicêmico com redução dos riscos de retinopatias, nefropatias e neu-
ropatias. Houve redução de 76% do risco de desenvolvimento de 
retinopatia primária e 54% de retardo na progressão da retinopatia 
(alteração na visão). A microalbuminúria (proteína na urina) foi re-
duzida em 39% e a neuropatia  clínica, em 60%. Estes resultados 
são utilizados hoje como base para a indicação de um cuidadoso 
controle glicêmico dos pacientes portadores de diabetes, evitando 
ao máximo, através do automonitoramento da glicose, flutuações 
glicêmicas graves. 
Assim, a prevenção de complicações associadas ao diabetes tem se 
tornado crucial no tratamento da doença. Controle glicêmico diário, 
contagem de carboidratos, prática de atividade física, consultas re-
gulares ao médico e um programa de educação para receber treina-
mento e monitoramento frequente são algumas ações consideradas, 
hoje, indispensáveis no acompanhamento do portador de diabetes.
Faça a sua parte! Conhecimento e atitude para uma vida mais sau-
dável.
Até a próxima! Um grande abraço e excelente final de semana!
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FEVEREIRO
ACUMULADO 

NO ANO
FEVEREIRO

ACUMULADO 
NO ANO

11.895 23.803 1.241 2.492

PRONTO 
SOCORRO

AMBULATÓRIO 
PREFEITURA

OUTRAS

MÉDICA 39 142 136 0 6 313

CIRÚRGICA 31 109 80 19 10 247

MATERNIDADE 31 277 277 0 0 552

PEDIATRIA 16 42 41 0 1 85

UTI ADULTO 7 14 14 0 0 29

UTI NEONATAL 7 4 0 0 4 10

SEMI INTENSIVA 
NEONATAL

7 14 11 0 3 37

SOMA 138 602 559 19 24 1.273

FEVEREIRO
PROCEDÊNCIA

ACUMULADO 
NO ANO

Eng. Luiz Carlos Loberto
Provedor

Camillo Alonso Filho
Diretor Administrativo

ATENDIMENTOS A PACIENTES SUS ‐ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE / 2012

PRONTO 
SOCORRO

AMBULATÓRIO DE 
ORTOPEDIA

CLÍNICAS
LEITOS 

CONTRATADOS

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PINDAMONHANGABA

Ata da  9.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de In-
frações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 28.02.2012.

Às dez horas do dia vinte e oito de fevereiro de dois mil e doze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Re-
cursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, para, em sua sede, realizar a Nona Sessão Ordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augus-
to Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular e 
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 8.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 28.02.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: 
Recurso 1-0008/12 Edwagner Joaquim. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva: 
INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0013/12 Wanderson Capelini. III – 
EXPEDIENTE: Ofício 013/12 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito 
encaminhando as Atas da JARI para publicação
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Mem-
bros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 28 de Fevereiro de 2012. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 8.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de In-
frações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 23.02.2012.

Às dez horas do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e doze, nesta Cidade de 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Re-
cursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, para, em sua sede, realizar a Oitava Sessão Ordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores, Ivair Marcos 
da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 7.ª Sessão Extraordinária, reali-
zada em 16.02.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: 
Recurso 1-0011/12 Luiz Carlos Leite. II – EXPEDIENTE: Ofício 012/12 – JARI en-
caminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para 
publicação
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Mem-
bros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 23 de Fevereiro de 2012. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 8.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de In-
frações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 01.03.2012.

Às dez horas do dia primeiro de março de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Oitava Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presi-
dência do Sr Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente e presença 
dos senhores, Ivair Marcos da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza 
Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 9.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 28.02.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – 
RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva: INDEFERIDO, por votação unânime: Recur-
so 1-0016/12 Anselmo Lelis da Silva. II – CETRAN: Recebimento dos Recursos: 
1-0005/11 Cleide dos Santos Silva, 1-0043/11 Geraldo Vieira e 1-0110/11 Renata 
Maria de Souza Dantas julgados em 2ª instância.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Mem-
bros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 1º de Março de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011

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

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

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Dia  16/03/2012 às 13:30 horas

ÁREA 4

6º AMANDA DA SILVA BOTTAIRI
RUA PININA, 38 – RESIDENCIAL MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-480

RICARDO GALEAS PEREIRA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011

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

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

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Dia  16/03/2012 às 13:30 horas

ÁREA 10

1º ANDREA FERRARI GONTIJO GOMES SANTOS
ESTRADA MUNICIPAL DA GRAMINHA, 310 – RIBEIRÃO GRANDE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12404-019

RICARDO GALEAS PEREIRA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011

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

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Dia  16/03/2012 às 13:30 horas

ÁREA 6
5º MICHELLE FARIA ALVES
AVENIDA ABEL CORRÊA GUIMARÃES, 1504 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-680

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

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

Dia  16/03/2012 às 15:00 horas

AGENTE DO CONTROLE VETOR

63º TANIA MARA CAMARGO
LADEIRA BARÃO DE PINDAMONHANGABA, 320 – BOSQUE DA PRINCESA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-320

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

Dia  16/03/2012 às 16:00 horas

AJUDANTE

78º ROBSON BUENO VIEIRA
RUA MARCOLINO SILVA, 80 – JD. CRISTINA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-110

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

Dia  16/03/2012 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

279º MARIA JOSÉ VILELA
RUA RAFAEL POPOASKI, 154 – TERRA DOS IPÊS I
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12443-520

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

CONVOCAÇÃO

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

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

Dia  16/03/2012 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

280º LUCIMARA RODRIGUES
RUA DAS BEGONIAS, 198 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-480

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

Dia  16/03/2012 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

281º ROSEMEIRE VARELLA MARCONDES SALGADO
RUA CONEGO JOÃO ANTONIO COSTA BUENO, 171 – SANTANTA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-260

RICARDO GALEAS PEREIRA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

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

Dia  16/03/2012 às 14:30 horas

ATENDENTE

47º ISABEL CRISTINA GONÇALVES DA SILVA
RUA GUILHERME NICOLETTI, 494 – VILA SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-120

RICARDO GALEAS PEREIRA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

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

Dia  16/03/2012 às 14:30 horas

ATENDENTE

48º ROGÉRIO RODRIGUES
RUA DAS PETÚNIAS, 138 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-380

RICARDO GALEAS PEREIRA 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

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

Dia  16/03/2012 às 15:00 horas

AUXILIAR DE CLASSE

45º WANDERLIZA HELENA QUINTANILHA
RUA AUGUSTIN SAN MARTINS, 151 – CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-050

RICARDO GALEAS PEREIRA -  SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO



15TRIBUNA DO NORTE Pindamonhangaba, sexta-feira, 9 de março de 2012

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
LUIZ CARLOS DE JESUS FILHO,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão 
vigilante, estado civil divorciado, de 31 anos de  idade,  nascido  em Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, no  dia  1  de  junho  de  1980, residente 
e domiciliado Rua Benedito Leite Guimarães  nº  550,  Jardim América, em 
Taubaté SP, filho de  LUIZ  CARLOS  DE  JESUS  e  IRENIZIA FREDERICO 
DE JESUS E JESUS.                                             
EDMERE CAMARGO, de  nacionalidade  brasileira,  profissão  professora, 
estado civil   solteira,   de   33   anos   de   idade,   nascida   em Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, no dia 20 de fevereiro de  1979, residente e 
domiciliada Rua Capitão Antonio  Marcondes  do  Amaral  nº 47, Alto do Car-
doso, nesta cidade, filha de  EDEMIR  CAMARGO  e  MARIA BENEDITA CA-
MARGO. 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,  7 de março de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                   
RODRIGO ROSA  DE  OLIVEIRA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão 
advogado, estado civil solteiro, de  29  anos  de  idade,  nascido  em Santo 
André, Estado de São  Paulo,  no  dia  20  de  agosto  de  1982, residente 
e domiciliado na Rua Rioiti Yassuda nº 231,  Crispim,  nesta cidade, filho de 
GILBERTO CELESTINO DE OLIVEIRA  e  ZENAIDE  ROSA  DOS SANTOS 
OLIVEIRA.                              NATHALY CRISTINA ALVES CABRAL, de na-
cionalidade brasileira,  profissão auxiliar odontológico, estado civil solteira, de  
19  anos  de  idade, nascida em  Pindamonhangaba,  Estado  de  São  Paulo,  
no  dia  23  de dezembro de 1992, residente e domiciliada na Rua Mitsui  Arai  
nº  26, Jardim Princesa, nesta cidade, filha de CARLOS ALVES  CABRAL  
e  MARIA ISABEL CRISTINA CORDEIRO ALVES CABRAL. Apresentaram os  
documentos  1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código  Civil.  Se  alguém  souber  de  
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. 
Pindamonhangaba,  7 de março de 2012.  

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
RICARDO FLAUZINO, de nacionalidade brasileira,  profissão  conferente, 
estado civil   solteiro,   de   28   anos   de   idade,   nascido   em Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, no  dia  9  de  março  de  1983, residente e 
domiciliado Rua Chile nº 221,  Parque  das  Nações,  nesta cidade, filho de 
LEONIDAS FLAUZINO e MARIA CHAVONE FLAUZINO.           
VANESSA MARCONDES DE SALES,  de  nacionalidade  brasileira,  profis-
são auxiliar de vendas, estado  civil  solteira,  de  29  anos  de  idade, nascida 
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 27 de  janeiro de 1983, 
residente e domiciliada Rua Chile nº 221, Parque das  Nações, nesta cidade, 
filha de LUIZ FERNANDO DE SALES  e  ELIZABETH  MARCONDES DE 
MATTOS SALES. Apresentaram os documentos 1, 3 e 4, do  Art.  1.525, do 
Código Civil. Se alguém souber de algum  impedimento,  oponha-o  na forma 
da Lei. 
Pindamonhangaba,  8 de março de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
JORGE ARTHUR SCHULTZIK GAULKE, de nacionalidade brasileira,  pro-
fissão metalúrgico, estado civil solteiro, de 36 anos de  idade,  nascido  em 
Rolândia, Estado do Paraná, no dia 29 de janeiro de 1976, residente  e domi-
ciliado Rua Jesus Antonio de  Miranda  nº  75,  Boa  Vista,  nesta cidade, filho 
de ADAIR ARI GAULKE e SUZETE SCHULTZIK GAULKE.           
DULCE  HELENA  DOS  SANTOS,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão 
tecnóloga em gestão de RH, estado civil  divorciada,  de  38  anos  de idade, 
nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no  dia  5  de dezembro 
de  1973,  residente  e  domiciliada  Rua  Jesus  Antonio  de Miranda nº 75, 
Boa Vista,  nesta  cidade,  filha  de  JOÃO  MARIA  DOS SANTOS e MAR-
GARIDA GOMES DOS SANTOS. 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,  8 de março de 2012.                  
                                                                         
Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR, de nacionalidade brasileira,  
profissão funcionário público, estado civil divorciado, de 35 anos de  idade,  
nascido  em Pindamonhangaba, Estado do São Paulo, no dia 12 de dezembro 
de 1976, residente  e domiciliado Rua Braz Gouvêa Giudice  nº  70,  São 
Judas Tadeu,  nesta cidade, filho de BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS e 
VERA APARECIDA LUCAS DA SILVA SANTOS.           
VILMA SILVA DANIEL PEREIRA DA COSTA,  de  nacionalidade  brasileira,  
profissão do lar, estado civil  divorciada,  de  47  anos  de idade, nascida em 
Itatiaia, Resende, Estado de Rio de Janeiro, no  dia  2  de abril de  1964,  
residente  e  domiciliada  Rua  Braz Gouvea Giudice nº 70, São Judas Tadeu,  
nesta  cidade,  filha  de  SEBASTIÃO DANIEL e LEONICE DA CONCEIÇÃO 
SILVA DANIEL. 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,  8 de março de 2012.                                           

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

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

Dia 16/03/2012 às 16:00 horas

CHEFE DE SERVIÇO

2º GILSON CESAR DOS SANTOS
RUA SILVA PAULET, 2051 – APTO. 2201 – D.TORRES
FORTALEZA – CE
CEP 60120-021

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

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

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

Dia  16/03/2012 às 15:30 horas

ENFERMEIRO

2º BRUNA DAMARES PEREIRA DE ANDRADE
RUA JOSÉ VICENTE DE BARROS, 358 – PQ. SANTO ANTONIO
TAUBATÉ – SP
CEP 12061-000

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

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

Dia 16/03/2012 às 16:00 horas

ESCRITURÁRIO PLENO

63º CRISTIANO FLAUZINO DA SILVA
AV. NOSSA SENHORA D BOM SUCESSO,1903 – CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-010

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

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

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 15/03/2012 às 15:00 horas

496º NICICLEIDE MANUELA DA SILVA
RUA XINGU, 31 – VILA SÃO BENTO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
CEP 12231-560

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

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

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 15/03/2012 às 15:00 horas

497º ELISANGELA SOUZA DA SILVA
RUA BENEDITO ALEX TRINDADE, 140 – JD. PORTUGAL
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
CEP 12232-250

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

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

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 15/03/2012 às 15:00 horas

498º JOSIANE APARECIDA LEITE
RUA JOÃO TEODORO, 273 – CENTRO
JACAREÍ – SP
CEP 12308-720

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ATO Nº 08, DE 08 DE MARÇO DE 2012.
Prorroga o prazo dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, instituída pelo 
Ato n° 29/2011.
VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de Pinda-
monhangaba, no uso de suas atribuições legais, baixa o seguinte ATO:
Art. 1º – Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de Inquérito, 
instituída pelo Ato n° 29/2011, para apurar indícios de irregularidade nos adiantamen-
tos efetuados pela Prefeitura de Pindamonhangaba nos meses de maio e junho de
2011, por mais 90 (noventa) dias, a partir do dia 13/03/2012.
Art. 2º – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 08 de março de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINDAMONHANGABA           

PORTARIA GERAL Nº 3.815, DE 07 DE MARÇO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, EXONERA, os senhores abaixo relacionados dos empregos 
de provimento em comissão a partir de 05 de março de 2012.
   
- Carlos Magno da Silva
  Chefe de Segurança

- Maria Nazaré Magno dos Santos
  Assessor Técnico em Meio Ambiente

  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
05 de março de 2012.
Pindamonhangaba, 07 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 07 de março de 
2012.

Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos 
SAJ/app/Processo Interno nº 7802/2012 

    PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA           

 PORTARIA GERAL Nº3.816, DE 07 DE MARÇO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei nº 5.336, de 01.03.12, 
NOMEIA o senhores abaixo relacionados para os empregos de provimento em co-
missão, a partir 05 de março de 2012.

- Carlos Magno da Silva
  Diretor do Departamento de Administração do Parque da Juventude

- Maria Nazaré Magno dos Santos
  Diretora do Departamento de Licenciamento Ambiental e Urbanismo

- Diego Thomaz de Oliveira 
  Assessor de Meio Ambiente

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
05 de março de 2012.
    
Pindamonhangaba, 07 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 07 de março 
de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Processo Interno nº 7802/2012

RESOLUÇÃO N.º 01 , DE 06 DE MARÇO DE 2012.

Acrescenta a alínea “d” ao inciso II, e revoga a alínea “d”, do inciso III , ambas do Art. 
289 do Regimento Interno. 
VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de Pinda-
monhangaba, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a 
seguinte
RESOLUÇÃO:
Art. 1° Fica acrescida a alíena “d”, ao inciso II, do art. 289, do Regimento Interno, 
com a seguinte redação:
“Art. 289.
II- (…)
d) uso da Tribuna para versar tema livre, na fase do Expediente (Pronunciamentos
Pessoais).”
Art. 2° Fica revogada a alínea “d”, inciso III, do art. 289, do Regimento Interno.
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 06 de março de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça 
- Pindamonhangaba – SP - (12) 3644-2250 - CEP 12400-900 - http://www.camara-
pinda.sp.gov.br/        

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

Convido associados e associadas em dia com a taxa de manutenção  da Associação 
Atlética Ferroviária com base no Artigo 43º- ( a )  Os associados e associadas reunir-
-se-ão em Assembleia Geral:-  Dia  30 de março de 2012 – no período das 18:00 
horas até às 19:30 horas – local Ginásio de Esportes  TOBIAS SALGADO.   

Com a seguinte Ordem do Dia:

a- anualmente na (2ª) segunda quinzena do mês de março, para conhecer e 
deliberar sobre Relatório Anual da Diretoria – Balanço Patrimonial – Contas de Re-
ceita e Despesas do exercício anterior   e parecer do Conselho Fiscal e do Conselho 
Deliberativo.

Pindamonhangaba  08 de março de 2012 

José  Francisco Monteiro 
Presidente do Conselho Deliberativo 

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA 



SERVIÇOS
Aula de matemática. 
Tel 3643-1250 ou 
9124-5064
Aulas de português e 
redação, para refor-
ço escolar e concur-
so. Tel 9149-8184
Fazemos instalação 
hidráulica quente. Tel 
8213-3965
Fazemos Limpeza em 
caixas d’água. Tel 8213-
3965
Higienização: limpe-
za em prédios e re-
sidências. Tel 3641-
2964, 3637-2543               
Motorista particular. 
Tel 3643-1250 ou 
9124-5064
Precisa-se Revendedor 
de Folheados, Margem 
de lucro de 30%. Tel 
3527-5283 / 3527-4200 
/ 9131-4307
Precisa-se de represen-
tante comercial, c/ ex-
periência em vendas, 
condução própria. Inte-
ressado enviar C . Vitae 
llindaflor1@gmail.com
Precisa-se de vende-
dor externo, venda  
de impressos gráfi-
cos. Tel 3642-7392
Presto serviço de 
passar roupa ou to-
mar conta de idoso. 
Tel 9156-2427
Procuro emprego de  
babá ou acompa-
nhante de idosos , sou 
auxiliar de enferma-
gem. Tel 3642-4777
Procuro emprego de 
acompanhante de 
idosos. Tel 3648-4836
Procuro serviços  co- 
mo motorista para 
viagens e excursões, 
categoria “AD”.  Tel  
8179-3539
Procuro trabalho de 
acompanhante de 
idosos, passo rou-
pas. Tel 9156-2427
Procura-se serviços 
como  diarista; limpe-
za, passadeira, acom-
panhante de idosos,  
boas referências Tel 
9195-8696

DIVERSOS
Aluga-se projetor (Da-
ta-Show) e telão e pro-
dução de clipe de fotos. 
Tel 3522-5171
Aluga-se, Brinque-
dos p/ festas e even-
tos.Tel 3648-1004 
ou 9140-2592Ba-
nheira de hidromas-
sagem, usada, R$ 
600. Tel 3648-8395 
ou 9790-7954
Aparador com espe-
lho de ferro, R$ 150; 
conjunto de 4 pane-
las inox com tampa 

de vidro, seminovos 
R$ 50. Tel 3642-3740
Balcão expositor, ar-
quivo de aço, gela-
deiras, freezer, maq. 
lavar louças, maq. 
de costura, televisor, 
ventiladores, apare-
lho de DVD. Tel 8213-
3965 
Bicicleta infantil fe-
minina, aro 20, ver-
melha, R$ 80. Tel 
3527-9601
Bicama em aço, Toc 
stok, com escrivan-
ninha; guarda-roupa 
Rudinic, 6 portas. Tel 
8130-5709 
Caiaque de fibra, remo 
de alumínio, colete 
salva vidas. Tel 3643-
1250 ou 9124-5064
Carrinho de churras-
quinho, grande , inox, 
lona. Tel 3522-2279
Carrinho berço Love, 
azul e cinza, seminovo, 
R$ 150. Tel 9757-6730 
/ 8153-9120 / 9700-
1919 / 8153-9115
Carrinho de bebê, 
Gazerano, em ótimo 
estado de conserva-
ção, R$ 150,00. Tel 
3522-4589 
CPU Sempro 2400 
COM, 512 Mb Ram, 
200 Gb HD, monior 
LG17” tela plana - 
R$300, mesa R$ 80. 
Tel 9176-4886
Computador comple-
to, scaner, impresso-
ra, rack e cadeira. Tel 
9775-6060 ou 9216-
6688
Computador, Pro-
cessador AMD Phe-
nom X4, placa mãe 
Asus, 2 Gb memó-
ria, HD 500 Gb. Tel 
9104-4537
Computador com im-
pressora Multifuncio-
nal, em bom estado 
de conservação Tel 
8137-7896 / 9229-
7965 ou 3522-1028
Guarda-roupa  mog-
no,  solteiro ; rack, R$ 
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas,  R$ 
300. Tel 8814-6514
Jaqueta de Couro, 
preto, feminino,  ta-
manho M, R$ 50. Tel 
3642-3740
Jogo de sofá 2 e 3 lu-
gares, seminovo, R$ 
250. Tel 3523-3521 
ou 9114-3560
Mesa dobraveis, bran-
cas, para bar (40 jo-
gos). Tel 9605-5596 / 
9175-3599 
Mesa de som Oneal, 
com 8 canais, semino-
va; video cassete Hi-Fi 
MTS Stereo 4 cabeça 

Classificados
CONFIRA  AS VAGAS DO PAT - POSTO DE 

ATENDIMENTO AO TRABALHADOR 
Pindamonhangaba - Moreira César

Açougueiro
Alinhador de pneus
Armador p/ cons-
trução civil
Auxiliar de manu-
tenção predial
Auxiliar técnico em la-
boratório de farmacia
Balconista de padaria
Cabeleireiro escovista
Caldeireiro
Caseiro
Coordenador peda-
gógico
Corretor de imóveis
Costureira com má-
quina própria: over-
loque e galoneira
Cozinheiro industrial
Dedetizador
Dentista
Eletricista de veí-
culos automotores
Engenheiro recém for-
mado em eng. civil ou 
mec. ou produção
Enrolador de motor 
elétrico
Estagiário de eng. 
mecânica ou civil
Estagiário de publi-
cidade ou jornalismo
Funileiro de veículos

Instalador de alarme
Instrutor de infor-
mática
Manicure
Marceneiro de móveis
Mecânico de veícu-
los automotores
Mecânico montador
Montador de andai-
mes
Montador  de estru-
turas metálicas
Montador de persia-
nas, divisória, porta 
sanf. e forro pvc
Motorista carreteiro
Operador de moni-
toramento
Preparador de pin-
tura para autos
Professor de hi-
droginástica
Professor de hi-
droterapia
Professor de inglês
Soldador
Técnico em segu-
rança no trabalho
Trabalhador rural (exp. 
tirador de leite )
Vendedor externo 
(mangueiras, cur-
sos de informática)

Para   cadastro  acesse   o  site:  maisemprego.
mte.gov.br  ou comparecer ao PAT: av. Albuquer-
que Lins, 138 - São Benedito, Pindamonhangaba 
ou av. José Augusto Mesquita, 170 - Subprefeitura 
de Moreira César, segunda a sexta das 8 às 16h30 
horas, munido de carteira de trabalho, RG e CPF. 
As vagas podem sofrer alteração ou encerramento 
até o final do expediente.

Sharp. Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil. 
Tel 9115-8884
Playstation 2 Sony, 
novo, 2 controles, car-
tão memória e na ga-
rantia. Tel 3645-3119 
ou 9168-7195
Porta de aço de 3 x 
3m, bom estado de 
conservação, R$ 600. 
Tel 9115-9942
Policorte 220v; motor 
de gol 1.600; conjun-
to de oxiacetileno  c/
carrinho. Tel 3643-
4173 ou 8119-4264
Roçadeira, gasolina, 
1HP, pouco tempo de 
uso, R$ 500. Aceito 
troca por um mais po-
tente. Tel 3648-8395 
ou 9790-7954
Teclado Mod PSR 510 
Yamaha, efeito Eco-
hotronic Staner. Tel 
3642-2427
TV Phillips, nova, R$ 
380; ventilador Arno, 
novo, R$ 80; sofa 3 e 
2 lugares, seminovo, 
R$250. Tel 9114-3566 
ou 3522-3521
Tv Philips, 21 polega-
das, tela plana, semi-
nova. Tel 9110-1180
Ventilador Arno, novo, 
220v, R$ 80. Tel 3523-
3521 ou 94114-3560 
Várias embalagens 
para  cerveja; rádio 
AM, FM, toca cd para 
carro;  rodas monta-
das, pneus 175x70 
x13; macaco hidráu-
lico; geladeira;  es-
tufa para salgados. 
Tel  9708-5107

COMPRAM-SE 
Vasilhames embala-
gens, morsa, moe-
dor de cana, corta-
dor de frios, fazemos 
instalações hidráuli-
ca. Tel 8213-3965

TROCA-SE 
Geladeira 160L, con-
-sul por uma bike 
de aluminium tratar 
3522-4589

VEÍCULOS
VENDEM-SE

Celta 2003, preto, 
abaixo da tabela. Tel 
9104-8554
Chevette, 87. Tel 
3642-5192 ou 9170-
6142
Corsa Sedan 2008,  
Classic  Life , R$ 1.000 
abaixo da tabela, úni-
co dono. Tel: 3648-
8238
Escort Hobby 1.0, 94, 
prata. Tel 9110-1180
Escort, 93, branco, 
vidro elet. teto solar, 
R$ 4.700. Tel 8141-
3359
Eco Sport XLS 2006, 
completa, único dono, 
R$1.000 abaixo da ta-
bela. Tel 3648-8238 
ou 9163-1205
Fiesta 97, vermelho, Tel 
8202-0035
Fiorino, 2001, pneus 
novos. Tel 8207-6468 
ou 9627-0567
Fusca 79, 1300, R$ 
3.000.  Tel 3643-4173 
ou 8119-4264
Fusca 79, vermelho, 
R$ 4.700. aceito tro-
ca por maior valor. Tel 
3648-8395 / 9790-
7954
Gol Special 1.0, 8V, 
ano 2000, branco, 
R$ 10.700. Tel 7813-
6147 ou 9114-5009
Gol, 96, trava elé-
trica, alerme e som. 
Tel 3642-1165
Honda Fit 2005 auto-
mático, completo. Tel 
9106-9234
Kombi, ano 2.010,  
Tel. 9746-4352
Monza SL/E comple-
to, 91, vinho, c/ kit 
gás. Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, bran-
co, único dono,  R$ 
18.000. Tel 3648-
3000 / 9191-6767
Peugeot 307, Feline 
2003, abaixo da ta-
bela. Tel 9781-0235
Perua Kombi, 97, 
bege. Tel 9768-5533
Pichup Mazda, die-
sel , cabine dupla, 95, 
vermelha, R$ 18.400. 
Aceito troca por menor 
valor. Tel 3648-8395 / 
9790-7954

Renault Clio 2003/  
2004, prata, 4 portas, 2 
airbag, por R$ 13.900.  
Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch, 
4ª geração,  vid. tra-
va elét., fim, cd-mp3, 
calefação, abaixo da 
tabela ou troco por ve-
ículo chevrolet (maior 
valor). Tel 977-11544
Renault Sandero  Ex-
pression, 1.0, 16v, 
Hiflex, 2009/2010, 
prata, 19.000Km, ta-
bela. Tel 8204-8088
Siena ELX 1.0, 16V, 
2001, trav vidr 
elétr., dir hidr, R$ 
13.800. Tel 9137-
3792
Scort 93, branco, 
teto solar, vidros 
eletricos, R$ 4.800. 
Tel 8141-3359                 
Siena, 2005, vidros 
elétricos, dir hidr, 
alarme,  tabela. Tel 
9179-0817
Uno Mille 1.0, 2000, 
todo original, alarme, 
trava. Tel 9709-1715
Verona 92, LX 1.6, 
Alcool, verde metá-
lico. TEl 3643-3162 
ou 9112-1049

TROCA-SE
Apollo 1.8, motor AP, 
92, por Uno 98/99, 
valor de R$ 8.000. 
Tel 3645-8776

MOTOS
Honda Biz, 2012, pre-
ta, alarme, completa. 
Tel 9173-0682
Twister  2008, R$ 
7.000. Tel 9147-4721 
ou 3641-1172
Yamara XTZ 250 
Lander, preta, 2010, 
8000km, tabela. Tel 
9108-8487
YBR ED 2007/08, 
completa, vermelha, 
R$ 3.000 ou troca-
-se. Tel  9226-9424

IMÓVEIS 
VENDEM-SE

CASAS
Alto do tabaú, 2 
dorm,  close, e dem, 
dep, gar, quint, rua 
Gal Júlio Salgado, 
790. Tel 3642-2951 
Araretama CDHU, 2 
dorm., e dem. dep., 
R$ 42 mil. Tel 3642-
3027
Avenida  Abel C. Gui-
marães, apart. 2 
dorm, sala 2 ambien-
tes, banh social. Tel 
9775-8200
Bela Vista, 2 dorm, e 
dem. dep, 300m², R$ 
128 mil. Tel 9707-1591
Boa Vista, sobrado, 
a/c 209m², 4 dorm, 
na rua José Alves Pa-
loma, 67. Tel 8112-
4379 ou 3642-4379
Bosque, 2 casas inde-
pendentes, R$ 130.000,  
Tel (13) 9115-8107
Campo Alegre, 2 dorm., 
e dem. dep., garagem  
coberta ou troco por 
terreno, aceito financia-
mento. Tel 3643-1770 
ou 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm, 
1 suite, edícula, R$ 
250.000. Tel 8839-
7465 / 8803-4573
Campo  Belo, apar-
tamentos, novo, 2 
dorm, sendo 1 sui-
te, dem dep, gar, R$ 
170 mil. Tel 3642-
3740 ou 9736-7019
Crispim, 240 m², 2 
quartos,dem dep, 
gar, lav e 1 quarto e 
banh nos fundos.Tel 
3642-2470
Jardim Aurora, so-
brado 3 dorm., sala 2 
amb,dem. dep., pav. 
sup.:suíte e mezani-
no, escada em grani-
to.Tel 3642-1124 ou 
9772-5171
Jardim Aurora, apar-
tamento, 2 dorm, 
e dem. dep. gar e  
quintal, R$ 90.000. 
Tel 3643-1783
Jardim Aurora divisa 
com o Campo Belo, 
nova, 2 dorm. (1 suíte), 
dem. dep., gar, Aceita 
financiamento. Tel 3643-
1770 ou 9123-4503
Jardim  Rezende,  so-
brado, 93m², novo, 2 
dorm,  e dem dep, 2 
banh, gar, R$ 95.000. 

Tel 3648-5776 ou 
9127-5485
Jardim Regina, casa 
antiga, na rua 12. 
Tel 3637-6210 ou 
9729-8882
Maricá, 2 dorm, dem. 
dep, R$ 140 mil. Tel 
9156-4167
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 1 dorm, dem 
dep, gar, R$ 38.000. 
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 3 dorm, dem 
dep, gar, quitada. Tel 
9173-0682
Morumbi, 3 dorm, 
sendo 1 suite, dem 
dep, churrasquerira, 
R$ 190 mil. Tel 3643-
4242 ou 9782-2122
Parque das Palmei-
ras, 3 dorm, sendo 1 
suite, dem dep, jar-
dim de inverno, coz 
americana, gar  2 
carros, quintal e cer-
ca elétrica, A/T 200 
m² -  A/C 100m². Tel 
9107-4318
Parque das  Palmeiras, 
inacabada, R$ 80.000. 
Tel 3643-4242
Pq. São Domingos, so-
brado, 3 dorm e dem 
dep, 4 banh, ár/ser, 
quartinho no fundo 
e gar, rua Cap Vitório 
Basso, R$ 250.000. 
Tel 3522-4589
Próximo à praça são Be-
nedito, (rua dos Bentos) 
3 dorm, e dem. dep, R$ 
110 mil ou troca-se. Tel 
3643-4242
Próximo ao Pão de  
Açúcar, Ed. Juliana, 
apartamento (72 m²) 
2 quartos, sala, coz, 
ban, uma vaga, c/ 
móveis plan Italinea, 
R$ 135.000, condo-
mínio R$ 75,00. Tel 
9184-7669  
Real Ville, vende-
-se ou aluga-se, 3 
dorm.,2 suites, com 
hidromassagem,pla-
-car solar, banheiro 
social, lavabo, sala de 
estar, sala de TV, co-
zinha, despensa, área 
de lazer, 2 sacadas, 
var, qun, canil, gar 
coberta para 2 car-
ros. Tel 3642-3740
Santana, 3 dorm, e 
dem. dep, R$ 165 
mil. Tel 3643-4242
Taubaté, sobrado, 2 
suítes + 2 dorm. e 
dem dep., A/T 290m² 
e A/C 208m². Acei-
ta imovel como parte 
do pagnto. Tel 8146-
4313 ou 8116-7386
Ubatuba,  próxima da 
praia. Tel 9768-5533
Ubatuba, Chalé de 
30m², a/c 1200m², 
R$40.000. Tel 9768-
5533
Vila São Benedito, 2 
casas construídas no 
mesmo terreno, toda 
de laje piso frio, área 
de serviço e garagem, 
bem localizadas, to-
talmente independen-
tes, inclusive água e 
luz.  Cel. 9154-0918
Village do sol, nova, 
sl estar, sl jantar, cozi-
nha, lavabo, 2 quartos 
+ 1 suite, amplo quin-
tal, espaço gour-met e 
gar 2 carros. condomi-
nio fechado, total se-
gurança, 140m²,  es-
quina,  Tel 9106-9234

ALUGAM-SE

Centro, rua Marechal 
Deodoro, 230, fundos, 
quarto e dem. Dep, 
R$ 600 mensais. Tel 
3527-0345  ou 8843-
2938 c/ propr.
Ubatuba, 1 dorm, a 
30m da Praia Maran-
duba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada, 
casa nova, mobiliada, 
a 100 metros da praia, 
reservas com antece-
dência.Tel. 3642-3740 

ou 9736-7019

Lagoinha, sítio c/ ca-
sas, 7 alqueires, 7 km 
da cidade R$190.000 
Tel 3645-5896
Mandu, estrada do 
Trabiju, fins de se-
manas, aniver e ca-
samento,  galpão p/  
jogos, quiósque c/ 
churr, banh, pisci-
nas. Tel 9620-8641.
Mandu, para even-
tos, com piscina, 
churrasqueira, cozi-
nha, fogão a lenha. 
Tel 8137-7006 
Moreira César, com  
1000m², pomar, casa 
grande, R$ 135 mil. 
Tratar no local rua 
Piratingui, 68  com 
Dona Elvira

TERRENOS
Na cidade de Cunha, 
24.000m² c/ mata, R$ 
36 mil à vista. TEl 3637-
2974 ou 7811-7015
Carangola, 250m². 
Tel 9115-9942
Centro, 450m², pron-
to para construir. Tel 
3643-4242
IpêII, com escritura. 
Tel 3637-1494 ou 
9173-0682
Jard. Bela Vista, 300m², 
próximo à Fac. Anhan-
guera.  Tel 3642-3027
Jardim Mariana, 
125m². Tel 3642-7161
Jardim Mariana, 250m², 
R$ 70.000. Tel 3522-
4684 
Jardim Mariana, meio 
lote. Tel 9798-0178
Laerte Assumpção, 
265m²,  R$ 35.000 (à 
vista). Tel 3637-2974

Mandu, 22.000m². 
Tel 3642-3027
Mombaça, meio lote, 
infraestrutura comple-
ta, parcialmente mu-
rado. Tel 3642-5639
Parque das Palmei-
ras, 200 m²,  lote 35 
quadra 3, R$ 50 mil. 
Aceito negociação. 
Tel 9106-9234
Parq. das Palmeiras, 
200m², R$ 40.000. 
Tel 3645-7280
Parque das  Palmeiras,  
quitado, R$ 50.000. 

Tel 3642-3027
Real Ville, 460m², 
bem localizado. Tel 
9746-6193/ 7813-
5344 ID: 96*2898
Res. Mantiqueira, 2 
terrenos  murados 
(c/ 11x24mt cada),   
aceito troca em imó-
vel. Tel 8173-9989
Residencial  Lessa c/ 
700m².  Tel 3642-
3027
Res. Village do Sol 
(cond. fechado em 
Pinda), plano,  271,08 
m² ,  R$ 72.000  + 16 
parcelas   R$ 620.  Tel 
9117-0763
Santa Cecília, 25 x 50 
m, 150 mil. Tel 8839-
7465 ou 8803-4573
Shangri-lá, para chá-
cara de 1.000 m²,  
alto e plano.  Tel 
9612-9746
Shangri-lá ,  2 ter-
renos de 500m², a 
5 minutos do via-
duto das Campina.  
Tel  8165-5500
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COMERCIAL
Quartos para moças, 
individual, com ba-
nheiro em São José 
dos Campos, R$ 200. 
Tel 8141-3359
Galpão, Moreira Cé-
sar, 240m², ideal para 
supermercado, igre-
ja ou loja. Tel 9746-
6193/ 7813-5344 ID: 
96*2898
Mercearia, passo o 
ponto,  excelente loca-
lização, esquina com 
a via Expressa. Tel 
3642-4975
Padaria e confeita-
ria, ótima localiza-
ção, com moradia. 
Tel 9141-1700 
Prédio com 3 pontos 
comerciais, centro, 
vendo. Tel  7813-
5344 ID: 96*2898 
Ponto comercial, 
Av. dos Lírios, 86 - 
Vale das Acácias. Tel 
9763-4314
Ponto Passa-se, centro  
de Pinda, aluguel R$ 
700,00. Tel  3642-4522
Salas comerciais per-
to do Bosque.  Tel 
9765-9995
Salas comerciais, 
com banheiro e saca-
da, na Vila São Bene-
dito. Tel 8112-5697 
ou 9220-1831
Salão de cabeleirei-
ro, no centro, mo-
biliado, pronto para 
uso imediato. Tel 
9103-9032 

CHÁCARA  
VENDEM-SE

Bonsucesso,  3.200m², 
água, luz, asfalto,  R$ 
110.000,  Tel 9114-
0847
Piracuama,  2500m²,  
casa, piscina e demais 
benfeitoria, R$ 220 
mil. Aceita-se troca 
com imóvel de menos 
valor. Tel 3642-3027  
Goiabal, 11 alqueires, 
escritura, pomar,  R$ 
140.000,  Tel 9114-0847
Goiabal, 6000m², 
casa c/ piscina, quadra 
de areia, R$ 80.000,  
Tel 9117-1439
Goiabal, 2.100 m², 
casa 2 dorm, dem 
dep, pomar, poço 
artesiano, R$ 90 
mil, aceita-se pro-
posta ou carro.Tel 
3643-4242
Lagoinha, 11 alquei-
res, c/ 3 casas R$ 
250.000 ou troco c/ 
casa no centro. Tel 
9719-9362

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE PINDAMONHANGABA

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

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

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

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

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

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

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

quantidade, produto, parcelamento, valor e telefone
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Em fevereiro e março, 
a equipe de Pindamonhan-
gaba participou do Campe-
onato Paulista Interclubes 
2012. O campeonato defi -
niu o campeão e vice-cam-
peão Paulista Interclubes do 
ano, e os acessos e descen-
sos entre as categorias Es-
pecial, 1ª, 2ª e 3ª.

Neste ano, a equipe pin-
dense participou da 2ª ca-
tegoria, juntamente com 14 
equipes. No ano passado, 
Pinda participou da 3ª cate-
goria - antiga categoria C. 

O campeonato foi dispu-
tado no sistema suíço em sete 
rodadas distribuídas em qua-
tro dias, sendo que nos dias 
25 e 26 de fevereiro as roda-
das aconteceram na Associa-
ção Brasileira - “A Hebraica” 
- de São Paulo, e nos dias 3 e 
4 de março as rodadas foram 
realizadas no Esporte Clube 
Pinheiros, também em São 
Paulo.

A 8ª etapa do circuito Pré-
Olímpico Feminino 2011-
2012 no clube AASBEM-
GE em Belo Horizonte (MG) 
aconteceu nos dias 2, 3 e 4 
de março. O circuito reali-
zado desde 2011 vai apontar 
as cinco enxadristas que irão 
compor a equipe Olímpica 
Brasileira Feminina na dis-
puta da Olimpíada Mundial 
de Xadrez 2012 em Istambul, 
na Turquia.

A jogadora de Pindamo-
nhangaba e integrante ofi cial 
da equipe pindense, Vivian 
Heinrichs, com 5 pontos, dos 
6 possíveis, sagrou-se a ven-
cedora desta etapa. Na classi-

Pindamonhangaba foi 
representada no XII Tor-
neio Aberto Internacio-
nal de Xadrez da Festa da 
Uva. A competição ocor-
reu nos dias 3 e 4 de mar-
ço em Caxias do Sul (RS), 
na sede do Clube Recreio 
da Juventude. Esse torneio 
conta com umas das maio-
res premiações em eventos 
de xadrez no Brasil, sendo 
que foram distribuídos R$ 
16.000 em premiação es-
te ano.

O grande destaque do 
evento foi a participação 
da GM húngara Judith Pol-

gar, considerada a melhor 
jogadora de xadrez femini-
no de todos os tempos.

Pindamonhangaba es-
teve representada no tor-
neio pelos jogadores GM 
Sandro Mareco, GM Feli-
pe El Debs e GM Everaldo 
Matsuura, sendo que na 5ª 
rodada Mareco conseguiu 
um brilhante empate com 
a grande estrela do torneio, 
Judith Polgar.

O torneio contou com a 
participação de 188 joga-
dores de todo o país e tam-
bém de outros países co-
mo: Argentina, Uruguai, 

Paraguai, Sérvia, Austrália 
e Estados Unidos.

O GM Sandro Mare-
co terminou o torneio em 
5º lugar com 7 pontos, fa-
turando uma premiação de 
R$ 1.000 e o GM Felipe El 
Debs terminou em 6º lugar, 
também com 7 pontos, re-
cebendo da organização a 
quantia de R$ 800.

De acordo com Deni-
se Leal, técnica de xadrez 
de Pinda, esses resultados 
comprovam o excelente 
desempenho dos atletas do 
xadrez de Pindamonhanga-
ba no cenário nacional.

Pinda participa do 
Paulista Interclubes de 
Xadrez em São Paulo

A equipe de Pindamo-
nhangaba foi representada 
pelos atletas: Abílio Marcon-
des de Godoy, Gieds Noguei-
ra Cabral, Jonathas Duarte 
Meirelles Cuba, Juliane de 
Oliveira Dias, Mariana Le-
mes Inaoka, Mateus Perei-
ra da Silva, Vanessa Ramos 
Gazola e Vivian Heinrichs 
do Amaral, que revezaram os 
dias de competição para que 
todos pudessem participar.

A cidade obteve a 7ª co-
locação, tendo como desta-
ques a atleta Mariana Inaoka, 
que ganhou a medalha de ou-
ro no individual. Gieds No-
gueira Cabral fi cou invicto 
no torneio, com uma vitória 
e dois bons empates e Abílio 
Godoy, que realizou o maior 
número de partidas, terminou 
o torneio com duas vitórias, 
dois empates e uma derrota.

 Os resultados, por dia de 
competição, foram os seguin-
tes (tabela ao lado):

Xadrez de Pinda conquista mais 
uma etapa do Pré-olímpíco

fi cação geral Vivian está em 
6º lugar com 73 pontos. 

A outra enxadrista de 
Pinda, Vanessa Gazola, fi -
cou com a terceira colocação 
com 4,5, empatada com a 2ª 
colocada, sendo que Vanessa 
foi a campeã da segunda eta-
pa realizada em maio do ano 
passado, na cidade do Rio 
de Janeiro. Vanessa está em 
4º lugar com 85 pontos até o 
momento.

Após a realização da 8ª 
etapa e a soma geral dos pon-
tos, a enxadrista da equipe de 
Pinda, Vanessa Feliciano, li-
dera o circuito com 95 pon-
tos na classifi cação geral. Ela 

conquistou a 1ª e 4ª etapas, 
ambas realizadas no Clube 
de Xadrez de São Paulo.

A última etapa do circui-
to será o Campeonato Brasi-
leiro Feminino, que será rea-
lizado entre os dias 22 e 25 
de março em São José do Rio 
Preto, interior de São Paulo.

Já se encontram classifi -
cadas para compor a equipe 
brasileira as atletas Vanes-
sa Feliciano, Juliana Terao 
e Artemis Guimarães. Sen-
do que as duas últimas vagas 
estão sendo disputadas pe-
las enxadristas Vanessa Ga-
zola, Suzana Chang e Vivian 
Heinrichs.

Joara Chaves, Vivian Heinrichs e Vanessa Gazola (Vanessa e Vivian são de Pinda)

Enxadristas de Pindamonhangaba 
disputam torneio internacional

Divulgação

Enxadristas de Pindamonhangaba GM Sandro e GM Everaldo

Divulgação

Divulgação

Pindamonhangaba 
obteve a 7ª 

colocação na 
2ª categoria do 

Campeonato 
Paulista 

Interclubes de 
Xadrez
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Talita Leite www.talitaleite.blogspot.com

Paixão por Esporte

Qualquer amante do esporte 
conhece a máxima que defende 
que o importante é competir. Quem 
disse isso tem lá sua razão, mas, 
mais do que competir, pelo menos 
nesse ambiente, importante mesmo 
é ser competitivo.

Pindamonhangaba evoluiu 
muito nesse contexto. Nos últimos 
anos, a cidade deixou de fi gurar, 
e conquistou reconhecimento 
no cenário esportivo. No futsal, 
por exemplo, 2011 foi um ano 
inesquecível.

No masculino ou no feminino, 
vitórias nos Jogos Regionais, Jogos 
Abertos do Interior e no Estadual 
agregaram valor à cidade. Agora é 

hora de dar continuidade ao bom 
momento vivido.

Neste mês de março a bola 
começa a rolar nos campeonatos 
promovidos pela FPFS - Federação 
Paulista de Futebol de Salão, 
e Pindamonhangaba estará 
representada em boa parte deles.

No Campeonato Estadual 
Feminino, a cidade disputa o 
título nas categorias Principal 
e Sub 20. Entre os homens, no 
Metropolitano A2 o Projeto Social 
Grêmio União defende as cores do 
município nas categorias menores, 
enquanto que na A1 a Associação 
Atlética Ferroviária representa 
Pindamonhangaba no Sub 20.

Metropolitano A1Vai ser dada a largada: 
torneios de futsal começam em março

O Campeonato Metropolitano 
A1 – Sub 20 já começou. Na última 
quarta-feira (7), quatro confrontos 
foram realizados na abertura do 
certame que terá participação 
de Pindamonhangaba, com a AA 
Ferroviária.

Nas partidas já realizadas, 
Barueri e Palmeiras empataram em 
2 a 2, o Corinthians fez 3 a 2 no 
MAPFRE, o São Caetano aplicou 7 a 
0 em Guarulhos e Mogi das Cruzes/
São Paulo derrotou Jundiaí por 4 a 2.

A equipe da cidade estreia na 
próxima quinta-feira (15), às 19 
horas, no Ginásio do Alto do Tabaú. 
Na oportunidade os pindenses 
encaram o Santos.

categoria Sub 20

Quartas de fi nal começam 
com goleada na Copa Regional

As primeiras partidas das 
quartas de fi nal da Copa Re-
gional aconteceram no do-
mingo (4) nas categorias 
Cinquentão e Amador. No 
“Cinquentão” o destaque fi -
cou para o time de Vila São 
Geraldo, que goleou o Maricá 
por 9 a 1, e vai para a segun-
da partida com uma imensa 
vantagem. No domingo (11), 
os jogos de volta serão reali-
zados pela manhã nos campos 
da cidade. Os quatro melhores 
avançarão para a semifi nal, 
que terá partida única. Con-
fi ra os resultados da primeira 
rodada das quartas de fi nal:

A primeira etapa da Copa 
EFX 2012 - “Enduro F.I.M. 
Xperience”- aconteceu no 
mês de fevereiro em Itupe-
va-SP. A prova contou com 
a participação de 250 pilo-
tos de todo o Brasil e a equi-
pe Aventuras no Vale/Total 
Motos/Vale Rally Team mar-
cou presença com sete pilo-
tos: os pindenses Otávio Bas-
so, Marcel Araújo - “Dusty”, 
Fernando Cozzi, José Edson 
Prosperi e Fernando Lage 
“Minhoca”, além dos tauba-
teanos Alírio Fonseca - “Liri-
nho”, e Laert Giovanelli.

A prova teve um percur-
so total de 105 km, divididos 
em três voltas de 35 km ca-
da, e durou aproximadamen-
te quatro horas.

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

O vencedor geral da pro-
va, correndo na categoria Eli-
te, foi o mineiro de Belo Ho-
rizonte, Felipe Zanol (equipe 
KTM, ASW, Mobil), atual 
campeão do Rally dos Ser-
tões. Os pilotos da equipe 
Aventuras no Vale/Total Mo-
tos/Vale Rally Team corre-
ram na categoria E-8 (nacio-
nal até 250 cilindradas), que 
contou com a participação de 
50 motos, sendo que o pin-
dense Fernando Cozzi fi cou 
em quarto lugar e o tauba-
teano Laert Giovanelli fi cou 
em sétimo. A segunda eta-
pa acontecerá no começo de 
março na cidade de Ribeirão 
Pires, em São Paulo. São oi-
to etapas que acontecem até o 
fi m do ano.

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

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

Pinda participa 
da ‘Copa EFX 
2012’ de Enduro 
de Velocidade

CINQUENTÃO

Areião 1 x 3 Fluminense
Ramos 0 x 0 Tremembé
Maricá 1 x 9 Vila São Geraldo
Juventus 1 x 3 Figueirense
 
AMADOR

Bela Vista 0 x 1 Força Jovem
Vila São Geraldo 3 x 2 Araretama
Santa Luzia 0 x 2 Floresta
Vila São José 2 x 0 Bandeirante

Lance da partida entre as equipes do Fluminense e do Areão, pelo campeonato veterano “Cinquentão”
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Pindamonhangaba se destaca na 
2ª etapa Vale-paraibana de Ciclismo

Vários alunos da Esco-
linha de Ciclismo de Pinda 
participaram da prova e tam-
bém foram destaques. Eles 
contaram com o apoio dos 
amigos da equipe, dos pais e 
técnico. Ao todo, conquista-
ram quatro ouros, um bron-
ze e três quartos lugares, nas 
categorias: Infantil, Mirim, 

Alunos da Escolinha 
Ciclismo de Pinda na prova

Dente de Leite e Fraldinha.
Carlos Renato Bueno Fran-

co, professor da Escolinha de 
Ciclismo de Pinda, afi rma que 
os atletas são muito esforçados 
e dedicados, ele parabeniza a 
todos pelas conquistas e garan-
te que é apenas o início de um 
futuro brilhante que eles terão 
no esporte.

Alunos da Escolinha de Ciclismo recebem medalhas

Os ciclistas de Pindamo-
nhangaba, tanto da equipe 
profi ssional, como das cate-
gorias de base, destacaram-
se na 2ª Etapa Vale Paraibana 
de Ciclismo. Evento promo-
vido pela Liga de Desportos 
de Rendimentos de Base da 
Capital, Vale do Paraíba e Li-
toral Norte. A prova foi rea-
lizada em Pinda, no domin-
go, dia 4 de março, no trecho 
do anel viário, próximo ao 
“Quatro Milhas”.

A competição contou com 
atletas de várias cidades, sen-
do divididos em 26 catego-
rias, desde a “fraldinha” até 
os mais experientes. A orga-
nização contou com o apoio 
da Polícia Militar, da Federa-
ção Paulista de Ciclismo e da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba. Todos os atletas clas-
sifi cados entre 1º e 5º lugar 
receberam medalhas perso-
nalizadas.

Gabriel Beltrame, comissá-
rio da Federação Paulista de Ci-
clismo, comentou que o circui-
to que Pinda possui é um dos 
melhores, porque está em per-
feitas condições. “Têm trechos 
de subida e descida prolonga-
dos, e a cidade sempre apoia o 
ciclismo, não temos nenhum ti-
po de problema em Pindamo-
nhangaba”, fi nalizou Beltrame.

Na categoria Elite Masculi-
na, a vitória foi de Alex Arse-
no; Otávio Bulgarelli garantiu a 
prata; Roberto Silva o bronze. 
O quarto lugar fi cou com Flá-
vio Cardoso e o quinto com Sa-
lomão Ferreira, todos de Pinda.

No feminino Luciene Fer-
reira foi a campeã, Fernan-
da Souza fi cou em segundo e 
Valquíria Pardial em terceiro.
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Ciclista durante a competição que aconteceu em Pinda


