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Centro comunitário 
será entregue 
neste sábado

As comunidades do “Cícero Prado” e “Liberdade” têm um grande motivo para 
comemorar. Neste sábado (17), a Prefeitura vai entregar o centro comunitário, às 10 
horas. Na  quinta-feira (22), será a vez da escola “Seu Juquinha” ser entregue. 

Interior do novo centro comunitário que abrigará festas, palestras e cursos para a comunidade 

Neste sábado (17), será 
um dia especial para admi-
rar a poesia. 

Artistas da cidade esta-
rão na região do Mercado 
Municipal e também na pra-
ça Monsenhor Marcondes, 
onde haverá declamação e 

Cidade vai 
“respirar” 
poesia 

encenacão de  vários poe-
mas. Os usuários do trans-
porte coletivo terão a opor-
tunidade de ver as poesias 
expostas no interior dos 
ônibus da Viva Pinda até a 
segunda-feira (19).

A Prefeitura está fazen-
do inúmeras melhorias nos 
parques da Cidade e da 
Juventude. Estes espaços 
servem para atrair turistas 
e também proporcionam la-

Parque da Cidade e 
Parque da Juventude 
recebem melhorias

zer e aventura. Os prédios 
que estão na área do Par-
que da Cidade serão refor-
mados e uma nova portaria 
será construída.

Casa onde o governador Geraldo Alckmin morou será a 
sede administrativa dos parques

Pinda realiza 
forte trabalho 
contra a dengue 

Proprietários de 
terrenos devem 
ficar atentos 
para não pagar 
multas

Morador é surpreendido por artista durante o Dia da Poesia em 2011. Neste sábado, a poesia será mais uma vez a atração

A Prefeitura está rea-
lizando um forte trabalho 
contra a dengue. O princi-
pal é prevenir e eliminar os 
possíveis criadouros. Entre 
os dias 26 e 30 de março, 
a cidade participará de uma 
mobilização e fará nebuli-
zações.

Chuva, mato alto e recla-
mação de vizinhos podem 
acabar em multa para os 
proprietários que não man-
têm seus terrenos limpos.

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) encaminhou 
um pedido à Prefeitura solicitando a construção de 
uma escola municipal nas proximidades do Bosque, 
para atender a demanda de alunos dos bairros 
Bosque, Crispim, Santana e Andrade. O pedido leva 
em consideração o aumento no número de crianças 
com idade escolar na região, além das escolas que 
estão no limite de alunos em sala de aula.

Toninho da Farmácia quer 
escola municipal no Bosque
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PREVISÃO DO TEMPO PARA PINDAMONHANGABA

SEXTA-FEIRA - 16/3

Temp. Máxima: 29ºC - Sol Nascente: 06:04
Temp. Mínima:  19ºC - Sol Poente: 18:15
Probabilidade de chuva: 90%

SÁBADO - 17/3
Temp. Máxima: 28ºC - Sol Nascente: 06:04
Temp. Mínima:  17ºC - Sol Poente: 18:14
Probabilidade de chuva: 80%

DOMINGO - 18/3

Temp. Máxima: 28ºC - Sol Nascente: 06:05
Temp. Mínima:  14ºC - Sol Poente: 18:13
Probabilidade de chuva: 5%

SEGUNDA-FEIRA - 19/3

Temp. Máxima: 29ºC - Sol Nascente: 06:05
Temp. Mínima:  15ºC - Sol Poente: 18:13
Probabilidade de chuva: 53%

Geografando
 Criação: Professor Souza Leite -

Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Chuvas isoladas
Curtos períodos 

de sol

“Assaltaram a gramática/
Assassinaram a lógica/Mete-
ram poesia, na bagunça do 
dia-a-dia/Sequestraram a fo-
nética/Violentaram a métrica/
Meteram poesia onde devia 
e não devia”.    Paralamas do 
Sucesso.

Eu escrevo. Confesso 
que nunca fui um aluno bri-
lhante em Língua Portugue-
sa, minha gramática dá para 
o gasto. Tenho defi ciência 
com a vírgula, sempre trope-
ço nos “porquês” e em diver-
sos outros detalhes. A cada 
artigo que disparo sempre 
me pergunto: qual será o va-

cilo desta vez?
Não encontrei alento até 

o dia em que li o mestre Ru-
bens Alves a dizer: “Cheguei 
aonde estou por caminhos 
que não planejei, é um lugar 
feliz com o qual nunca so-
nhei. Nunca me passou pela 
cabeça ser escritor. Sou ruim 
em gramática, erro a acentu-
ação e mesmo uma pessoa 
que se dedicava a escrever-
-me longas cartas de corre-
ção, parou de escrever.”

É evidente que a língua 
está em constante mutação, 
trata-se de um organismo 
vivo e dinâmico; concordo 

com a refl exão de que “é me-
lhor escrever errado a coisa 
certa, do que escrever certo 
a coisa errada.”  

Mas daí a dizer “os meni-
no pega o peixe”, ou coisas 
do tipo “eu trusse”, ao in-
vés de, “eu trouxe” há uma 
enorme distância. Pasquale 
Cipro Neto, notável baluarte 
de nossa língua, disse em 
entrevista à Revista Veja: 
“tudo é popular – inclusive a 
ignorância, como se ela fos-
se atributo, e não problema, 
do ‘povo’.” 

Sabemos que o predomí-
nio da língua é um importan-

te fator na cultura de domina-
ção. Daí o marquês, aquele 
de Pombal, na época do Bra-
sil colônia proibiu qualquer 
outra língua que não fosse o 
português, era 1757, e foi-se 
embora o Tupi e o Tupinam-
bá não mais se viu.

Tudo culpa do marquês 
que, por insegurança, nos 
deixou tantos “porquês”.

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

Um estudo divulgado no último dia 11 indica que a cober-
tura de gelo da Groenlândia está mais sensível ao aqueci-
mento global do que se imaginava.

A Groenlândia é, depois da Antartica, a maior reserva de 
água congelada em terra.

Se derreter por completo, provocará uma elevação de 7,2 
metros do nível do mar, encharcando deltas e terras baixas.

De acordo com o estudo, se o aquecimento global se li-
mitar a 2ºC (meta estabelecida pela ONU), o derretimento 
completo ocorreria em uma escala de tempo de 50.000 anos. 
Porém, com as emissões atuais de carbono muito acima da 
meta, a Groenlândia teria um quinto da cobertura de gelo 
derretida em 500 anos e em 2.000 anos estaria extinta, con-
forme o estudo.

Portanto, se torna urgente a diminuição do ritmo de pro-
dução e de consumo do planeta, especialmente os países 
desenvolvidos que são responsáveis diretos pela Terra estar 
se esgotando.

Começaram, efetivamente, os trabalhos que 
transformarão duas importantes áreas conquista-
das pela atual administração junto ao Governo do 
Estado de São Paulo, em locais para o lazer da po-
pulação de Pindamonhangaba.

Os parques da Cidade e da Juventude vão abri-
gar eventos de grande porte, como já vem aconte-
cendo com a Expovap – realizada com muito su-
cesso no Parque da Cidade, e vários eventos de 
esportes radicais que ocorrem no Parque da Juven-
tude.

A ideia da administração municipal é que em 
pouco tempo as pessoas já possam ter acesso ao 
Parque da Cidade para caminhadas nas suas vá-
rias trilhas. Mais perto do centro urbano, plantado 
às margens do anel viário, com grande concentra-
ção de vegetação, receberá ainda um parque aquá-
tico que o transformará em um dos principais pon-
tos turísticos de Pindamonhangaba.

Os trabalhos citados acima dizem respeito es-
pecifi camente a limpeza das áreas onde fi carão a 
nova portaria e a sede administrativa dos parques, 
que funcionarão na casa onde o Governador Geral-
do Alckmin morou em sua infância.

Trata-se de mais uma grande conquista para a 
população de Pindamonhangaba, pois ambos os 
parques são mais que locais de lazer, são fomenta-
dores de divisas. Afi nal, ambos já abrigam eventos 
que movimentam muito dinheiro. Com a implanta-
ção de uma melhor e defi nitiva infraestrutura, mais 
investidores enxergarão nesses locais pontos pro-
pícios para a realização de seus eventos.

Verde, lagos, casas antigas, juventude, agita-
ção, alegria, tranquilidade. Tudo isso a população 
de Pinda vai desfrutar nos parques da Cidade e da 
Juventude, e, com certeza, os poetas de plantão 
terão ali um lugar muito bom para se inspirar.

Neste sábado a poesia vai ganhar as ruas da 
cidade. Em comemoração ao Dia da Poesia, artis-
tas estarão nas praças e calçadas da cidade de-
clamando versos que falam da vida, nas suas mais 
diversas facetas.

A iniciativa do Departamento de Cultura da Pre-
feitura já aconteceu no ano passado com sucesso 
e, certamente, vai atrair ainda mais gente para os 
varais de poesia.

Pensar na vida com poesia pode melhorar o dia-
-a-dia de qualquer um. Um pouco de arte faz bem 
ao ser humano. Aproveite, venha para o centro na 
manhã deste sábado e deixe se levar pela arte, 
pela poesia.

Como já foi dito pelo poeta e cantor Arnaldo An-
tunes, “a gente não quer só comida, a gente quer 
comida, diversão e arte...” 

Parques e poesias

Groelândia
Conselho Municipal 
homenageia mulheres

A Secretaria de Gover-
no da Prefeitura de Pinda-
monhangaba realizou, na 
quarta-feira (14), reunião 
geral com todos os seus 
funcionários. O objetivo foi 
a motivação e integração 
da equipe; discussão de 
novos projetos e apresenta-
ção de dois novos departa-
mentos que fazem parte da 
estrutura da Secretaria de 
Governo: Departamento de 
Licenciamento Ambiental e 

Secretaria de Governo realiza reunião geral
Maria Fernanda Munhoz

Urbanismo, e Departamen-
to dos Parques da Cidade e 
da Juventude.

Na oportunidade, o secre-
tário de Governo, eng. Arthur 
Ferreira dos Santos reforçou 
a necessidade de todos os 
integrantes da equipe pro-
curarem estar bem informa-
dos sobre as realizações da 
Prefeitura, a fi m de poder 
ajudar e facilitar a vida da 
população. Ele ainda tirou 
dúvidas, esclareceu sobre 

andamento de projetos da 
secretaria e falou a respeito 
de novas iniciativas que se-
rão realizadas.

O encontro foi realizado 
no Departamento de Meio 
Ambiente e o diretor, profes-
sor Fred Gama, explicou ao 
grupo a estrutura e o funcio-
namento do departamento, 
além da realização de uma 
demonstração do novo equi-
pamento de destoca, que é a 
retirada de tocos de árvores.

Participaram funcionários 
do gabinete da Secretaria, 
Departamento de Governo, 
Departamento de Comunica-
ção, Assessoria de Imprensa, 
Coordenadoria de Eventos, 
Fundação Dr. João Romei-
ro, Jornal Tribuna do Norte, 
Departamento de Meio Am-
biente, Parque Trabiju, e dos 
novos departamentos.

Outras reuniões devem 
ser realizadas, uma em cada 
departamento da Secretaria.

O Cpic – Centro de Prá-
ticas Integrativas e Comple-
mentares foi inaugurado em 
6 de agosto de 2006 para 
implantação e ampliação das 
Práticas Integrativas e Com-
plementares na Rede Muni-
cipal de Saúde.

Esta unidade faz parte da 
Secretaria de Saúde e Assis-
tência Social da Prefeitura de 
Pindamonhangaba e oferece 
aos usuários do SUS: atendi-
mentos homeopáticos, Lian 
Gong 18 terapias, treinamen-
to de alimentação saudável, 
Garra – Grupo de Apoio a 
Revitalização e Reeducação 
Alimentar, rodas de estudo 
de plantas, terapia comunitá-
ria e arteterapia.

O Cpic de Pindamonhan-
gaba tem sido referência nas 

Cpic oferece atividades 
diferenciadas

práticas integrativas e com-
plementares. Com os obje-
tivos de capacitar a Rede 
de Saúde, desenvolve uma 
ação transversal por toda 
atenção básica, no tocante 
às ações das práticas in-
tegrativas e complementa-
res em saúde. Este centro 
articula-se com a estratégia 
saúde da família, apoiando 
as ações de promoção nes-
sa área.

As atividades realizadas 
no Cpic contemplam a inte-
gralidade do indivíduo (física, 
mental, emocional, espiritual 
e social) e a sua autonomia 
em relação ao seu corpo. 

O Cpic fi ca na rua Fausto 
Vilas Boas, 44, Vila Bourghe-
se. Mais informações   pelo 
telefone 3642-2420.

O Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher de 
Pindamonhangaba promove, 
na sexta-feira (16), a cerimô-
nia de posse dos membros e 
da Diretoria Executiva (biê-
nio 2012/2013).

Além da posse, haverá a 
comemoração do Dia da Mu-
lher, com a realização uma 
palestra com o dr. Avelino Al-
ves Barbosa Junior.

O palestrante é mestre 
em Direito pelo Centro Uni-

versitário Salesiano de São 
Paulo. Atua como advoga-
do e escreveu três livros. É 
membro do Comitê de Ética 
e Pesquisa da Unitau e faz 
parte do Grupo de Atendi-
mento a Vítimas de Violência 
Sexual.

A posse da diretoria será 
feita a partir das 18 horas e 
a palestra começa às 19 ho-
ras, no auditório da Prefeitu-
ra, na av. Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 1400, centro.

O presidente da Ajop – 
Associação dos Jornalistas 
de Pindamonhangaba, Aér-
cio Muassab, convida jorna-
listas (e estudantes de jorna-
lismo) que atuam em Pinda, 
para uma reunião que terá 

Ajop será reativada
como pauta a reativação da 
entidade. O encontro será na 
terça-feira (20), às 19 horas, 
na sede da Associação Atlé-
tica Ferroviária. Um dos ob-
jetivos da Ajop é fortalecer a 
classe dos jornalistas.

Chuva - muitas 
núvens e chuvas 

periódicas

Nublado 
Curtos períodos 

de sol

Chuvas isoladas
Curtos períodos 

de sol

É um assalto!
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A Prefeitura de Pinda-
monhangaba convida toda a 
população para prestigiar a 
inauguração do centro comu-
nitário do loteamento Cícero 
Prado, neste sábado (17), às 
10 horas. 

Com esta obra, as comu-
nidades do “Cícero Prado” e 
“Liberdade”   serão as gran-
des beneficiadas. 

O novo centro comunitá-
rio, localizado na rua Loydi 
Figueiredo Pereira da Rocha, 
506, no loteamento Cícero da 
Silva Prado, foi denominado 
“Cecília Nicoletti”. 

O centro comunitário 
conta com 398,67m² de área 
construída; possui amplo sa-
lão; dois sanitários - inclusi-
ve para deficiente; palco com 
rampa de acesso; cozinha, 
camarim, área de serviço e 
vestiário.

Adriana Costa Mar-
chiori de Oliveira mora 
no loteamento Liberdade 

há três anos. Ela diz que 
a comunidade ficou muito 
contente com a obra cons-
truída pela Prefeitura. “Fi-
camos muito felizes com 
essa obra, antes tínhamos 
que ir para outros bairros 
fazer nossos eventos. O 
pessoal está ansioso com a 
inauguração”, disse.

A cidade conta com mais 
de 30 centros comunitários, 
espaços para serem utiliza-
dos pelos moradores. Os lí-
deres de bairro atualmente 
são os responsáveis pelas 
unidades. Eles ficam com as 
chaves e tomam conta do pa-
trimônio, que é um presente 
às comunidades.

O prefeito João Ribei-
ro convida os moradores da 
região para participar deste 
momento de conquista. “Isto 
aqui é para a população, con-
tamos com a colaboração de 
todos para cuidar deste espa-
ço”, destacou. 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba iniciou os tra-
balhos no Parque da Cidade 
e Parque da Juventude. São 
dois locais que servem para 
momentos de lazer, geração 
de renda, turismo e exposi-
ções. As ações tiveram iní-
cio nesta semana e dentro de 
dez dias a área estará limpa.

Com a limpeza do par-
que, os moradores poderão 
caminhar pelo local tran-
quilamente, pois se trata de 
um espaço totalmente ar-
borizado, garantindo desta 
forma mais uma opção para 
quem busca melhor quali-
dade de vida. Assim que o 
regulamento e as normas de 
funcionamento e utilização 
dos parques ficarem prontas, 
será possível conhecer as 
trilhas e também praticar a 
pesca nos lagos.

Após a limpeza do local 
será iniciada a reforma dos 
prédios, entre eles a casa onde 
o governador Geraldo Alck-
min morou quando criança. 
Esta casa servirá de sede ad-

ministrativa dos parques.
O Parque da Cidade e da 

Juventude está concedido 
para uso da Prefeitura, por 30 
anos. A área pertence ao Go-
verno do Estado, que autori-
zou a utilização.

O Parque da Juventude 
será utilizado basicamen-
te para a prática de esportes 
radicais e o da Cidade irá 
abrigar grandes eventos do 
município, como aniversário 
da cidade, exposições, entre 
outros.

 Motocross (haverá pis-
tas), aeromodelismo, kart,  
skate, são algumas das atra-
ções que poderão ser desfru-
tadas pela população local 
e também da região, já que 
se tornou comum atletas de 
outras cidades virem a Pin-
da para participar de eventos 
de esporte radicais e também 
treinar.

Nova portaria
A portaria do Parque da 

Cidade será feita em um 
novo local. A entrada será 
construída na região do anel 

viário, isto possibilitará mais 
segurança a quem se dirigir 
ao espaço.

Os parques possuem mais 
de 1.200.000 m², por este 
motivo a unidade adminis-
trativa será no Parque. Com 
esta iniciativa, será possível 
coordenar, da melhor forma 
possível, as atividades que 
serão disponibilizadas à po-
pulação.

As terras dos parques da 
Cidade e da Juventude foram 
municipalizadas após longo 
processo, iniciado em 2005. 
No Parque da Cidade haverá 
um enorme parque aquático 
com cinco piscinas e ainda 
contará com quiosques, chur-
rasqueira, playground e cen-
tros culturais.

O prefeito João Ribeiro 
destaca que a cidade conta 
com mais de 148 mil habi-
tantes e que necessita de um 
espaço para o lazer dos muní-
cipes. “Estamos sempre bus-
cando fazer o melhor visando 
a qualidade de vida dos mo-
radores”, comentou.

Prefeitura entrega centro 
comunitário do “Cícero Prado”

Prefeitura inicia 
trabalhos nos Parques 
da Cidade e Juventude

Prefeitura prepara 
Semana da Água

Maria Fernanda Munhoz 

Reunião discutiu os primeiros passos para a realização do evento

Maria Fernanda Munhoz

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está preparando 
ações alusivas à Semana da 
Água, para o período entre os 
dias 20 e 23 de março. O Dia 
Mundial da Água foi institu-
ído pela ONU - Organização 
das Nações Unidas, em 1992, 
sendo comemorado no dia 22 
de março. O objetivo prin-
cipal da data é criar um mo-
mento de reflexão, análise, 
conscientização e elaboração 
de medidas práticas para re-
solver os problemas relacio-
nados com o uso sustentável 
da água.

Entre as ações programa-
das estão cursos, palestras, 
exposições e plantio de ár-
vores. Ações voltadas, prin-
cipalmente, aos estudantes, 
em locais como: Casa Verde,  
Bosque da Princesa, Parque 
Linear da Terra dos Ipês 2,  
Estação de Tratamento de 
Água da Sabesp e o projeto 
Horta Alimento.

“A Prefeitura de Pinda-
monhangaba faz sua lição 
de casa e realiza ações de 
preservação e redução do 
desperdício de nossas águas. 
Atualmente, nossa cidade 
apresenta o melhor índice de 
saneamento básico da região, 
com quase 100% de rede co-
letora de esgoto, sendo que 
todo o esgoto coletado é tra-
tado antes de ser devolvido 

ao rio Paraíba”, citou o pre-
feito João Ribeiro, lembran-
do também das parcerias da 
Prefeitura com a Sabesp em 
programas como a fluoreta-
ção de água, o caça-esgoto, 
desassoreamento e limpeza 
dos córregos urbanos, plan-
tio de árvores e manutenção 
de mata ciliar. Outra ação 
da Prefeitura para preservar 
e reduzir o desperdício de 
água é o armazenamento da 
água das chuvas na Secreta-
ria de Obras, para a limpeza 
de veículos da frota, além do 
reaproveitamento da água da 
piscina do complexo espor-
tivo do Araretama, que será 
expandido para as outras pis-
cinas municipais.

A Semana da Água será 
realizada através da Secreta-
ria de Governo (Departamen-
to de Meio Ambiente, Depar-
tamento de Licenciamentos 
e Urbanismo, Departamento 
de Comunicação, Parque 
Natural Municipal do Tra-
biju); Secretaria de Desen-
volvimento Econômico (De-
partamento de Agricultura e 
Departamento de Turismo); 
Secretaria de Saúde (Vigilân-
cia Sanitária/ Vetores, Cpic); 
Fundo Social de Solidarieda-
de (Projeto Horta Alimento); 
Secretaria de Educação (Casa 
Verde); Secretaria de Espor-
tes (Departamento de Es-
portes); Secretaria de Obras 

(Departamento de Trânsito); 
e Subprefeitura de Moreira 
César. São parceiros: Sabesp, 
Exército Brasileiro, Gerdau, 
Biomas Naturais e ONG 
Nova Essência.

Dicas de Economia 
de Água

A população pode e 
deve fazer a sua parte para 
preservar e reduzir o des-
perdício de água. 

- São perdidos 279 
litros de água ao lavar a 
calçada com a mangueira. 
Use a vassoura. 

- Lavar a louça por 15 
minutos, com a torneira 
meio aberta, consome 117 
litros de água. 

- Acionar a válvula de 
descarga, por seis segun-
dos, gasta de 6 a 10 litros 
de água. 

- Um banho de 15 mi-
nutos, com chuveiro elé-
trico, gasta 144 litros de 
água. De ducha, por 15 
minutos, consome 243 
litros de água para quem 
mora em apartamento. 

- Torneira fecha-
da ao fazer a barba, 
há uma economia de 
até 11 litros de água.  
- Escove os dentes com a 
torneira fechada e enxague 
a boca com 1 copo de água.

Akim/Agoravale

Akim/Agoravale

Galpões serão reformados para abrigar área cultural

Novo centro comunitário será um local para a comunidade se reunir
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A primeira mulher a as-
sumir o cargo de secretária 
de Agricultura e Abaste-
cimento do Estado de São 
Paulo, Mônika Bergamas-
chi, esteve em Pindamo-
nhangaba na quinta-feira 
(15). Foi sua primeira visi-
ta ao Vale do Paraíba. Veio 

conhecer os projetos de Pin-
damonhangaba e conversar 
com os técnicos da área.

Mônika visitou a Fa-
zenda do Polo Regional da 
Apta do Vale do Paraíba e 
o Centro de Recria de Ma-
trizes Leiteiras da cidade. O 
Centro de Recria é um pro-

jeto que está tendo reper-
cussão nacional.

“Ela é a 1ª mulher a as-
sumir um cargo de extrema 
importância na agricultura. 
Essa visita trará mais força 
para Pinda e para os nossos 
projetos”, avalia o secre-
tário de Desenvolvimento 

Econômico de Pindamo-
nhangaba, Álvaro Staut.

Durante sua visita, es-
tiverem presentes diver-
sas autoridades da região, 
técnicos e especialistas da 
área.

A secretária revelou que 
gostou muito do que viu em 

Pinda e que o projeto do 
Centro de Recria de Ma-
trizes Leiteiras está sendo 
bem desenvolvido e trará 
melhor qualidade para o 
campo, sendo uma grande 
alternativa para este setor. 

Centro de Recria
O programa de agro-

negócio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba é co-
nhecido nacionalmente. 
Com a parceria pública e 
privada do projeto, Pinda 
tem obtido ótimos resul-
tados e está sendo bem 
vista em âmbito nacio-
nal.

Pinda recebe secretária de Agricultura

 A escola municipal “Pro-
fessor Orlando Pires”, locali-
zada no Bonsucesso, recebe 
obras de ampliação desde 
janeiro, para oferecer mais 
vagas aos moradores da re-
gião. A equipe da Secretaria 
de Obras e Serviços está en-
carregada de concluir os tra-
balhos.

Com a ampliação do pré-
dio,  a escola contará com 
mais duas salas de aula  e um 
depósito de material escolar. 
De acordo com a secretária 
de Educação, Bárbara Ze-
nita França Macedo, a ne-
cessidade da ampliação foi 
apontada por um estudo feito 

pela secretaria no fim do ano 
passado. “A atual gestão, nos 
fins dos anos letivos, estuda 
melhorias nas escolas, des-
de reformas à construção de 
novos prédios. A escola do 
Bonsucesso foi uma das que 
sentimos a necessidade das 
obras”, contou Bárbara. 

A Secretaria de Obras e 
Serviços adiantou que cerca 
de 70% dos trabalhos já es-
tão concluídos. “Estas obras 
não vão demorar para acabar. 
Acredito que até o fim de 
abril, as duas salas e o de-
pósito já estejam prontos”, 
completou Andréia Padovani 
Junquetti, engenheira civil.

Escola 
municipal do 
Bonsucesso tem 
prédio ampliado

O 3º Encontro Nacional 
de Técnicos do Programa 
Balde Cheio aconteceu na 
semana passada, em Rio das 
Ostras, no Rio de Janeiro. O 
evento visou difundir o pro-
grama e mostrar ações, me-
lhoramentos e tecnologia de 
pecuária leiteira para peque-
nos produtores rurais. 

Pinda esteve presente no 
evento e foi destacada pelos 
seus projetos. O agrônomo 

Artur Chinelato de Camargo, 
da Embrapa Pecuária Sudes-
te, falou de alguns projetos 
da cidade e exaltou o sucesso 
que Pinda tem obtido.

Estiveram presentes no 
evento três agrônomos do 
Departamento de Agricul-
tura de Pinda: Francisco 
Sorroche, Mário Corrêa da 
Silva, Carlos Necésio e o 
diretor do Sindicato Rural e   
produtor rural, João Bosco 

de Andrade.
“O objetivo foi o nivela-

mento de informações, atu-
alização de dados e troca de 
conhecimento”, ressalta o 
agrônomo Francisco Sorro-
che.

O diretor de Agricultura 
de Pindamonhangaba, Pedro 
Aldo Amadei Jr, P.A., con-
cluiu que o encontro foi de 
extrema importância, já que 
os técnicos precisam estar in-

formados para levarem me-
lhorias aos produtores pin-
denses.

Programa Balde Cheio
O “Balde Cheio” tem 

como objetivos gerar renda 
nas propriedades participan-
tes, independentemente do 
tamanho; resgatar a impor-
tância da extensão rural para 
o desenvolvimento da pecuá-
ria de leite; e recuperar a dig-
nidade do produtor.

Pindamonhangaba participa 
do Encontro Nacional do 
Programa Balde Cheio

Arquivo TN

Akim/Agoravale
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Secretária de Agricultura esteve em Pinda, onde conheceu e aprovou projetos desenvolvidos na cidade

Obras foram planejadas no final de 2011

Conhecimento e tecnologia para melhorar o plantel leiteiro
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O combate à dengue acontece durante todo o ano

Informática Educacional inicia os alunos no “mundo” digital

A Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de 
Postura, visando manter 
a cidade limpa, segura e 
saudável, está realizan-
do fiscalização nos ter-
renos particulares com 
acúmulo de lixo. Po-
rém, precisa contar com 
o apoio da população, 
que deve denunciar os 
locais abandonados e 
contribuir com a quali-
dade de vida na cidade.

Os valores da multa 
variam entre R$ 311,  a 
R$ 622,  (reincidente). 
A cobrança será en-
tregue via correio ou 
pessoalmente. Após a 
notificação e o término 
do prazo, caso o pro-
prietário não retire es-
ses resíduos do local, o 
DSM - Departamento 
de Serviços Municipais 
realizará os serviços. 
Os encargos serão co-
brados de acordo com 
a quantidade, tempo 
gasto e tipo de material 
retirado da área.

Ao se esgotar todos 
os prazos fixados para 
o pagamento da taxa de 
serviço do DSM, o pro-
prietário se enquadra na 
Dívida Ativa.

A comunidade pode 
protocolar denúncias 
diretamente nos pré-
dios da Prefeitura e 
Subprefeitura de se-
gunda a sexta-feira, 
das 8 às 17 horas, ou 
por meio dos telefones 
da Ouvidoria Munici-
pal (12) 3644-5651 e 
3644-5652. Lembran-
do que a identidade do 
reclamante não é di-
vulgada.

Ao ser constatada a 
veracidade da denún-
cia, por meio de inspe-
ção do fiscal da Prefei-
tura, o proprietário do 
terreno será notificado 
e terá o prazo de 30 
dias para efetuar a lim-
peza do terreno.

Segundo Eduardo Go-
dói César, supervisor da 
fiscalização, os bairros que 
recebem mais denúncias 
e, consequentemente, no-
tificações, são aqueles em 
desenvolvimento.

“Cada munícipe deve 
tomar conta do que é seu, 
e assim não haverá pre-
juízos para os vizinhos 
e proprietários”, comen-
tou o diretor de Serviços 
Municipais de Pindamo-
nhangaba, Sérgio Gui-
marães.

Prefeitura intensifica 
fiscalização de 
terrenos abandonados

A equipe de controle de 
vetores de Pindamonhangaba 
participará entre os dias 26 e 
30 de março da Semana Esta-
dual de Mobilização Contra a 
Dengue. Estão sendo progra-
madas palestras nas escolas 
dos bairros: Campo Alegre, 
Vila Prado, Santa Luzia, e 
redondezas, visando multi-
plicar a informação com as 
crianças e pais.

Também serão feitas visi-
tas nas igrejas evangélicas e 
católicas, para multiplicar as 
informações sobre as formas 
de prevenção à dengue.

Ricardo da Costa Manso, 
gerente de unidade, afirma 
que durante a temporada de 
chuvas alguns locais, devido 
às atividades que exercem 
como: borracharias, depósito 
de pneus, sucatas  e até o ce-
mitério municipal, precisam 
de maior atenção, pois  têm 

a possibilidade de gerarem 
criadouros para o mosqui-
to da dengue. “Esses locais 
estão apresentando uma po-
pulação de mosquitos muito 
grande, devido às chuvas e 
calor desta época. Por cau-
sa disso, a equipe irá reali-
zar o controle químico, via 
termonebulização, nebuli-
zação e tratamento residual 
de criadouros nos focos de 
larvas e mosquitos adultos, 
durante os meses de março 
e abril. O objetivo é elimi-
nar o máximo de mosqui-
tos possível e tentar dimi-
nuir os casos de dengue do 
nosso município”, disse. O 
gerente acrescentou que: 
“a prioridade são os locais 
onde são registrados casos 
de dengue, mas como os 
casos estão se apresentando 
em menor número, a equi-
pe está trabalhando bastante 

com prevenção. Nesta mes-
ma época, no ano passado, 
tínhamos mais de 250 casos 
de dengue na cidade e agora 
estamos somente com 18; 
são esperados mais casos, 
mas o trabalho de prevenção 
já está dando resultado.” 

A equipe conta com a 
colaboração dos munícipes 
e solicita que todos sigam 
as orientações repassadas, 
como: evitar água parada 
em vasos de plantas, pneus, 
garrafas, e outros materiais; 
trocar sempre a água dos 
animais domésticos; colocar 
areia nos vasos de plantas, 
entre outras.

Para obter informações 
sobre a prevenção contra a 
dengue os munícipes podem 
ligar para: (12) 3644-5990 ou 
encaminhar e-mail para den-
gue@pindamonhangaba.
sp.gov.br.

AiAndrA Alves MAriAno

Mais de 270 profissionais, 
entre professores e gestores 
das escolas de Educação In-
fantil e Ensino Fundamental 
I da Rede Municipal de Edu-
cação de Pindamonhangaba 
estão sendo beneficiados com 
a formação para o Programa 
Informática Educacional.

Promovido pela Secreta-
ria Municipal de Educação, 
em parceria com a empresa 
Planeta Educação, o progra-
ma de formação oferece qua-
lificação e aperfeiçoamento 
para os educadores, tanto na 
utilização das tecnologias 
quanto nas questões rela-
cionadas ao trabalho diário, 
em suas abordagens e meto-
dologias, contribuindo tam-
bém para a formação moral, 
crítica e cognitiva do aluno. 
As aulas abordam temas 
como Escola Digital, Músi-
ca e Linguagem, Histórias 
Digitais, Pilares da Educa-
ção Digital, entre outros. A 
formação tem a carga horária 
de 40 horas, divididas entre 
aulas presenciais e à distância. 
“O enriquecimento e aperfei-
çoamento alcançados por meio 
deste programa proporcionam 
inovação na prática pedagógi-
ca dos nossos profissionais”, 
afirmou a secretária de Edu-
cação do município, Profes-
sora  Bárbara Macedo, a Babi. 
“Esta formação está sendo 
excelente. No curso de músi-

Pinda promove curso de 
formação em informática 
para professores

Pinda participa de mobilização contra dengue

ca e linguagem, por exemplo, 
estamos interagindo com a 
tecnologia dentro da apren-
dizagem. Desta forma, pode-
mos aprender na prática sobre 
a aplicabilidade de dinâmi-
cas no dia-a-dia dos alunos”, 
contou a professora Graciela 
Rezende, da escola Abdias 
Júnior Santiago e Silva.   

Matemática
Também começou nesta 

semana, o Programa de For-
mação de Educadores em 
Matemática, que é oferecido 
em parceria com a empresa 

Planeta Educação. Aproxi-
madamente 200 professores 
estão sendo beneficiados. 
Durante o primeiro encontro, 
os profissionais pontuaram 
suas impressões e observa-
ções em relação à proposta 
do curso, vivenciaram algu-
mas atividades ligadas à ma-
temática e refletiram sobre 
como poderiam aplicá-las 
na sala de aula. Segundo os 
participantes, a formação re-
sultará em melhores práticas 
pedagógicas.

O Programa de Formação 

de Educadores em Matemáti-
ca acontece quinzenalmente. 
São doze encontros, com uma 
carga horária de 36 horas. 
O objetivo da formação é de-
senvolver reflexões a partir 
de estudos dirigidos acerca 
da abordagem e desenvolvi-
mento de conteúdos didáticos 
em Educação Matemática, 
estruturadas em uma meto-
dologia lúdica e focadas na 
construção de métodos para 
aplicação nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. 

Denúncias devem ser realizadas 
através de protocolo, na Prefeitura. 
Os proprietários serão notificados e, 

caso não façam a limpeza, 
serão autuados e podem ser 

multados em até R$ 622

Akim/Agoravale

Akim/Agoravale
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URBANIZAÇÃO

Janio agradece asfalto
da Estrada do Socorro
até o Cidade Jardim

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

JANIO (DESTAQUE) AGRADECE

ASFALTAMENTO QUE VAI

BENEFICIAR OS MORADORES DOS

BAIRROS DO SOCORRO, LAGO

AZUL, JARDIM PRINCESA E
CIDADE JARDIM.

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 lotea-
mentos Cidade Jardim, Jar-
dim Princesa e Lago Azul.

Esta obra de mais de 2 km
de extensão vai beneficiar
os moradores dos bairros do
Socorro, Lago Azul, Jardim
Princesa e Cidade Jardim,
inclusive está sendo execu-
tada a construção de calça-
das de ambos os lados visan-
do a segurança dos pedes-
tres.

O vereador Janio, que é
morador do Socorro e repre-
sentante de toda aquela re-
gião na Câmara, está
muito contente em
ver este seu pedido
antigo sendo atendi-
do pela Prefeitura
Municipal, benefi-
ciando todos os mo-
radores, e comen-
tou: “é muito im-
portante essa obra,
uma vez que a es-
trada do Socorro é
uma ligação do anel
viário com o popu-
loso loteamento
Cidade Jardim, Jar-

dim Princesa e Lago Azul.
Além do grande movimento
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
antigamente, e principal-
mente, da enorme poeira na
época da seca que inclusive
causava doenças respirató-
rias. Agradeço à Prefeitura,
em nome de todos os mora-
dores dos bairros citados, por
essa grande obra que traz
benefícios à população e

maior desenvolvi-
mento nessa região
da cidade”, con-
cluiu o vereador
Janio.

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.

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) para-
beniza a Santa Casa, Prefei-
tura Municipal de Pindamo-
nhangaba e Governo do Es-
tado de São Paulo, pelo em-
penho, dedicação e rapidez
que foi renovado o Convê-
nio Pró Santa Casa 2, convê-
nio este que ocorreu ano pas-
sado, onde o vereador teve
participação efetiva e tam-
bém foram realizadas mais
de 500 cirurgias eletivas, be-
neficiando  várias pessoas
de nosso município. Este pro-
grama contou com investi-
mentos por parte do Gover-
no Estadual em torno de R$
103 mil/mês e da Prefeitura
de R$ 43 mil/mês, que soma-
dos chegam ao valor de R$
146 mil/mês, que foram in-
vestidos na saúde de nossos
munícipes.

O Programa Pró Santa

SAÚDE

Dr. Marcos Aurélio
parabeniza Santa Casa
pela renovação do
convênio Pró Santa Casa 2

Casa 2 vai trazer novamente
vários benefícios para toda a
população de Pindamonhan-
gaba; o mesmo tem a finali-
dade de um atendimento mais
rápido aos pacientes que pre-
cisam de cirurgias, além tam-
bém de  melhorar a remune-
ração dos médicos que atu-
am na área da Santa Casa e
na realização de 60 (sessen-
ta) cirurgias eletivas por mês,
na tentativa de acabar com
as filas em nosso município,
proporcionando melhor aten-
dimento a todos pindamo-
nhangabenses. “Fico muito
satisfeito pela dedicação de
todos que participaram dire-
tamente ou indiretamente
conosco, em prol do Convê-
nio Santa Casa 2, quando o
assunto é saúde sempre te-
mos que agir com priorida-
de”, enfatiza o vereador Dr.
Marcos Aurélio.

ORDEM DO DIA

8ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a
realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo

José Rodrigues Alckmin”, no próximo dia
19 de março, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 138/2011, do Vereador Ricardo Piorino, que “De-

nomina o Parque da Cidade de JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA (Zé do

Jornal)”.

II. Projeto de Lei n° 142/2011, do Vereador Janio Ardito Lerario, que

“Denomina o prédio do Centro Comunitário do Goiabal” (SEBASTIANA

DA SILVA PROCÓPIO – Dona Tiana).

III. Projeto de Lei n° 18/2012, do Vereador Alexandre Faria e outro,

que “Acrescenta Parágrafo Único ao Art. 3° da Lei n° 5.138/2010”.

IV. Projeto de Lei n° 23/2012, do Poder Executivo, que “Altera dispo-

sitivo da Lei Municipal n° 4.794, de 06 de maio de 2008 e dá outras

providências”.

Pindamonhangaba, 14 de março de 2012.

Vereador  Ricardo  Pior ino
P re s i d e n t e

Pronunciamentos  Pessoa i s :  conforme inscr ição
dos  Senhores  Vereadores  no  l i vro  própr io .

Na tarde da última terça-feira, 13, o vereador José Carlos Gomes –
Cal (PTB) visitou alguns bairros da zona leste da cidade.

Cal foi até a quadra de es-
portes do bairro das Campinas.
No local, ele constatou a neces-
sidade de fazer a adequação  do
espaço assim como foi feito nas
quadras do Cidade Nova e Alto
do Tabaú, com a construção de
banheiros, de palco, e copa (co-
zinha) e refazer a pintura do
piso. O vereador também suge-
re a construção de uma arqui-
bancada.

Cal ainda solicita a indica-
ção de servidor para suprir as
necessidades de conservação e
limpeza do local.

O vereador também visitou
a praça do bairro Cidade Nova.
Ele parabeniza a Prefeitura pela
obra, mas solicita atenção para
os reparos nos esquipamentos
da AMI que está no local.

Ainda no Cidade Nova, Cal
foi até o Centro Esportivo do
bairro, que está praticamente
concluído. O vereador destaca
a importância dessa obra para a
comunidade e pede atenção da
SEJELP para que agilize a im-
plantação do projeto “Segundo
Tempo” no local, com a abertu-
ra das inscrições para os jo-
vens, principalmente, na área

da natação. Ele solicita que o conserto do vazamento na piscina seja feito
com urgência, pois é algo que vem acontecendo com frequência no local
e precisa ser resolvido definitivamente.

Para finalizar, Cal foi conferir as obras do asfaltamento da estrada do
Burity, onde, também ainda está sendo instalada a nova tubulação de gás
da Novellis

Cal visita Zona Leste
de Pindamonhangaba

VEREADOR FOI CONFERIR DE PERTO
AS OBRAS EM ANDAMENTO E VERIFICAR

AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Através de reivindi-
cações de munícipes, o
vereador Dr. Jair Roma
(PPS) solicitou providên-
cias ao Executivo, refe-
rente a algumas benfei-
torias na Avenida João
Francisco da Silva, no
bairro do Feital.  Dentre
estas melhorias desta-
cam-se:

Limpeza da calça-
da, do nº 1652 até o
REMEFI João Cesá-
rio, pois a mesma en-
contra-se cheia de
mato e entulhos. “Es-
ta avenida é utilizada
diariamente por um
intenso movimento
de carretas e outros veículos, podendo causar acidentes com
os moradores que precisam se deslocar para o acostamento
para passar pelo local”, ressalta o vereador.

Reparo na
lombada que
está danificada,
causando trans-
tornos aos moto-
ristas que trafe-
gam pelo local.

E a instalação de
um abrigo de passa-
geiros,  em um pon-
to já existente nas
proximidades do nº
1664, também no
bairro Feital.

Por solicitação do verea-
dor Alexandre Faria (PT), e
aprovação dos demais Verea-
dores da Câmara de Pin-
damonhangaba, foi concedi-
do um espaço no Jornal Tri-
buna do Norte, para o Diretor
do Sindicato dos Metalúrgicos
de Pindamonhangaba e Ro-
seira, Dr. Benedito Sérgio
Irineu. O diretor solicitou o
apoio do Legislativo para a

causa dos funcionários da
Empresa Nobrecel, que não
vêm cumprindo com suas obri-
gações patronais.”Não pode-
mos deixar que pais de famí-
lia, trabalhadores honestos,
fiquem sem acesso aos seus
principais diretos”,
enfatizou o diretor
sindical, que está

TRABALHO

Alexandre Faria
apoia Sindicato dos
Metalúrgicos na defesa dos
funcionários da Nobrecel

sendo apoiado pelo vereador.
Projeto
Alexandre Faria apresen-

tou em Plenário a Indicação
de Projeto de Lei que “obri-
ga a instalação de Portas de
Segurança na Rede Bancá-
ria do município”, e convi-
dou os demais vereadores
que o apoiem nesta causa,
considerando o enorme pre-
juízo que pode significar à

segurança dos
clientes e tam-
bém dos ban-
cários, caso as
portas giratóri-
as de seguran-
ça forem extin-
tas. “Este é um
tema impor-
tante e tem que
ser debatido.
No passado foi
a p r e s e n t a d o
este Projeto
pelo então ve-

reador Carlos Casé (PT), e
no momento com apoio da
Presidente do Sindicato dos
Bancários da Região, Vera
Saba, buscaremos que o pro-
jeto se torne lei”, afirmou o
vereador petista.

ALEXANDRE FARIA RECEBE EM PLENÁRIO DIRETOR DO SINDICATO

DOS METALÚRGICOS DE PINDAMONHANGABA

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR ALEXANDRE

FARIA E CARLOS CASÉ,
ATUAL SUB-PREFEITO DE

MOREIRA CÉSAR

AÇÃO

Dr. Jair Roma solicita
melhorias para o Feital

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP
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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

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR MARTIM CESAR

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

Durante a 7ª Sessão Ordiná-
ria, o vereador Dr. Isael (PV)
reforçou requerimento enviado
à Secretária de Saúde e Assis-
tência Social do município, Dra.
Ana Emília Gaspar, solicitando
informações se foram tomadas
as devidas providências para o
recebimento das verbas a que
se referem à criação do CAPs
AD III (Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas).
O Ministério da Saúde repas-
sou recursos às secretariais mu-
nicipais para tratamento de de-
pendentes químicos.

“É um projeto impor-
tante para nossa cidade
e terá incentivo do go-
verno federal, já que pre-
cisamos, urgentemente
desenvolver ações de
prevenção contra o con-
sumo de álcool e drogas.
Sei que existem projetos
tramitando nesta Casa e
que precisam ser apro-
vados”, reforçou o vere-
ador Dr. Isael, que no
último sábado, dia 10,
participou de encontro
promovido pela Coali-
zão Pinda, em que foram
discutidos temas relaci-
onados ao consumo de
álcool e drogas por menores de
idade.

PSF
Goiabal
Também durante a sessão, o

vereador Dr. Isael  questionou
a Secretaria de Saúde, a falta de
transporte para médicos e agen-
tes comunitários do PSF (Pro-
grama de Saúde da Família) do

PREVENÇÃO

Vereador Dr. Isael
solicita criação do
CAPs AD III em Pinda

bairro Goiabal. “Os profissio-
nais não estão fazendo visitas
domiciliares porque falta trans-
porte. Isso é grave porque a
população local já sofre com o
péssimo estado de conversação
do prédio do PSF no bairro e
agora está sem atendimento.
Que sejam tomadas as provi-
dências, pois não somente a po-
pulação do Goiabal precisa dos
serviços, mas também morado-
res do Pinhão do Borba, Borba
e Pinhão do Una”.

Mais emendas
O vereador Dr. Isael agra-

deceu ao Deputado Estadual
Fernando Capez (PSDB),
viabilização de duas emendas
para Pinda. Serão destinados à
APAE (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais) R$
30 mil para compra de veículos
e mais R$ 30 mil ao Lar de Ve-
lhos São Vicente de Paulo, tam-
bém para o aumento da frota.

VEREADOR DR. ISAEL (PV) SOLICITOU CRIAÇÃO DO CAPS

AD III PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O Vereador Toninho da Far-
mácia (PDT) encaminhou na úl-
tima sessão do dia 12, um pedido
à Prefeitura Municipal visando a
construção de uma REMEFI na
região do bairro do Bosque, para
atender a demanda de alunos dos
bairros Bosque, Crispim, Santana
e Andrade.

O referido pedido leva em
consideração o aumento no nú-
mero de crianças com idade es-
colar na região, além das escolas
de educação infantil Manoel
César Ribeiro e a REMEFI André
Franco Montoro estão no limite
de alunos em sala de aula.

De acordo com o vereador,
no futuro a situação deve se agra-
var ainda mais, pois já estão em
fase de construção empreendi-
mentos imobiliários nos bairros
Crispim (com 15 torres de apar-
tamentos) e Santana (com mais
de 350 unidades habitacionais,

Agenda
Neste domingo, dia 18 de março às 10h30, o vereador Toninho da

Farmácia estará se  reunindo com os moradores do bairro Lago Azul,
no Goiabal

EDUCAÇÃO
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Toninho da Farmácia
solicita a construção de
uma escola municipal
na região do Bosque

nas proximidades do supermer-
cado SEMAR).

“Fiz esta solicitação à prefei-
tura pois são muitos os pais de
alunos que estão sendo obriga-
dos a matricularem seus filhos na
REMEFI Dulce Pedrosa Romei-
ro Guimarães, no bairro Boa Vis-
ta, causando com isso grande
transtornos já que nem todos po-
dem acompanhar seus filhos de-
vido aos seus compromissos pro-
fissionais”, disse Toninho da Far-
mácia.

Em contato com a Secretária
de Educação, Bárbara Zenita
França Macedo, o vereador foi
informado que já estão a procura
de uma área adequada para rece-
ber este prédio público. “Fiquei
feliz em saber que a Administra-
ção Municipal já esta procuran-
do um local para construir uma
nova REMEFI”, destaca o verea-
dor Toninho da Farmácia.

VEREADOR TONINHO DA FARMÁCIA

O vereador Martim Cesar
(DEM) encaminhou Indica-
ção ao Executivo, solicitan-
do estudos e providências
para a instalação de um se-
máforo para pedestres e com
contador digital na avenida
Jorge Tibiriçá, esquina com
a rua Major José dos Santos
Moreira.

“Neste local o trânsito é
intenso e, está instalado um
semáforo de dois tempos o
que dificulta a travessia dos
pedestres. O equipamento
com contador digital vai
melhorar a orientação e in-

formação do tempo de fe-
chamento do semáforo aos
condutores de veículos e pe-
destres que por ali transi-
tam”, explica o Vereador.

TRÂNSITO

Martim Cesar pede
instalação de semáforo
com contador digital

Agradecimento
O vereador  Mart im

Cesar agradece ao Poder
Executivo pelo atendimen-
to às suas Indicações de
melhorias na rua Maria
Augusta da Silva Souza, no
bairro Laerte Assunção. O
vereador recebeu e-mail de
um morador agradecendo o
seu empenho  quando da
solicitação feita pelos mo-
radores da região, para a
limpeza nos terrenos e a
construção de uma lomba-
da na referida rua, além de
iluminação na AMI.

“Os moradores agrade-
cem a agilidade e a presteza
da prefeitura no atendimento
dos pedidos da comunidade”,
comenta Martim Cesar.

A vereadora Geni Dias Ra-
mos – Dona Geni (PPS) vem
participando dos eventos em

diversos locais do município,
que visam homenagear as mu-
lheres, em comemoração ao
“Dia Internacional da Mulher”.
Ela participou da Sessão Sole-
ne ocorrida no dia 08 de março,
quinta-feira, no plenário da Câ-
mara de Pindamonhangaba. A
homenageada da vereadora foi
a senhora Sueli Correard da
Silva, de 61 anos, moradora do
bairro das Campinas.

Dona Geni também compa-
receu aos e-
ventos ocorri-
dos no Centro
Comunitário
do “Cidade
Nova”; no
Centro Comu-
nitário do ba-
irro Cruz Pe-
quena, na tar-
de de autógra-
fos do Lar São

RECONHECIMENTO

Dona Geni participa dos
eventos em comemoração
ao mês da Mulher

Vicente de Paulo, na Santa Casa
de Misericórdia, na Igreja São
Miguel Arcanjo, no Araretama;

na confraterniza-
ção do grupo “Te-
rapia e Lazer”, no
Recinto São Vito,
em Moreira César
e foi representada
na Escola Eunice
Bueno Romeiro,
no Pasin.

“Neste dia tão
especial, nosso
reconhecimento
e homenagem às

mulheres, especialmente
àquelas que, no anonimato,
tem contribuído por um mun-
do de justiça e paz, dizendo
“não” a todo tipo de violência
contra a mulher, para que con-
tinuem firmes como gerado-
ras de uma sociedade marcada
pelo respeito e pela igualda-
de, reveladora da dignidade
humana”, foram as palavras
da vereadora no dia da mu-
lher, 08 de março.

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP
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VEREADOR

ABDALA SALOMÃO

Em setembro de 2009,
atendendo reivindicações
da comunidade do Jardim
Morumbi, o Vice-Presiden-
te da Câmara de Pinda-
monhangaba,  vereador
Abdala Salomão (PSDB),
solicitou estudos junto à
Administração Municipal
para ver a possibilidade de
ser construída uma escola
no bairro.

Em dezembro do mes-
mo ano, Abdala esteve reu-
nido com a Secretária de
Educação, Bárbara Zenita
e os líderes comunitários,
Miguel, Francisco, André
e Correard e na oportuni-
dade foi dado início as pri-
meiras discussões sobre o
projeto de instalação do
prédio escolar. “Aquela
reunião foi muito positiva

EDUCAÇÃO

Abdala Salomão é
atendido em pedido
de construção de escola
no Jardim Morumbi

e a comunidade do bairro
se mobilizou para fazer um
levantamento do número de
crianças que poderiam ser
atendidas com esta ben-
feitoria. De lá prá cá vários
contatos foram feitos, para
dar continuidade ao proje-
to tão esperado pelos mo-
radores do Jardim Morumbi
e adjacências”, explicou o
vereador.

Abdala Salomão com-
plementa e diz que “na úl-
tima reunião sobre o as-
sunto, recebi da Secretária
de Educação, a notícia de
que o local já foi desapro-
priado pelo Executivo e, em
breve, poderá ser iniciada
então a obra de construção
da escola, que virá ao en-
contro das reivindicações
de nossos munícipes”.

O Presidente da Câmara
Municipal de Pindamonhan-
gaba, vereador Ricardo Piorino
(PDT) tem apresentado uma
oposição bastante rígida e sé-
ria frente a atual administra-
ção, rebatendo e apontando as
principais deficiências do Po-
der Executivo.

Segundo o parlamentar, sua
postura foi fundamental para a

independência funcional do
Poder Legislativo, o qual pas-
sou a atuar com responsabili-
dade na busca de resultados
eficientes, tudo visando o bom
uso do dinheiro público e o
bem estar da população. “Re-
conheço e assumo o perfil ado-
tado, todavia, é necessário man-
termos esta linha de trabalho,
demonstran-
do nossa fi-
delidade e
respeito pe-

AÇÃO E RESPONSABILIDADE

Ricardo Piorino
agradece administração
por mudanças de
comportamento
“OS SECRETÁRIOS ESTÃO DEMONSTRANDO MAIOR

EMPENHO JUNTOS AOS VEREADORES”
las pessoas”, destacou Piorino.
“Nossa atuação tem sido pauta-
da essencialmente na fiscaliza-
ção e estamos obtendo resulta-
dos significativos”, afirmou.

Em contrapartida, o parla-
mentar reconheceu que o Poder
Executivo passou a respeitar a
verdadeira função de um vere-
ador na sua esfera de atuação.
“É verdade que falta muita coi-

sa para ser cor-
rigida, mas esta-
mos no caminho
certo”, ressaltou
Piorino.

Santo Pani
Durante a últi-

ma sessão de Câ-
mara, Ricardo
Piorino cobrou
duramente provi-
dências na área lo-
calizada próximo a
padaria Santo Pa-

ni, onde ocorrem constantes aci-
dentes, e rapidamente foi aten-
dido pelo Departamento de
Trânsito, que providenciou a
colocação de “malas de con-
creto” como medida urgente de
amenizar o problema, e que vem
demonstrando um entendimen-
to entre os Poderes em benefí-
cio da população.

A PEDIDO DO

VEREADOR,
DEPARTAMENTO DE

TRÂNSITO

PROVIDENCIOU A
COLOCAÇÃO DAS

MALAS DE CONCRETO

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR RICARDO PIORINO, DIRETOR DE TRÂNSITO LUIS ROSAS E
FUNCIONÁRIOS DO DER, COORDENADOS PELO SR. SÍLVIO FERREIRA
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AltAir FernAndes

O uso de armas vem de 
tempos pré-históricos.  Ao ho-
mem das cavernas era uma ne-
cessidade. Sua sobrevivência 
dependia do uso de algum tipo 
de arma, natural ou por ele fa-
bricada. Fosse para sua defesa, 
nas caçadas ou para resolver 
as diferenças com os inimigos. 
Ainda que ao longo dos sécu-
los a engenhosidade humana 
possibilitasse a sofisticação dos 
armamentos, a finalidade conti-
nuava a mesma, com  destaque 
para seu uso na resolução das 
diferenças. Uns a utilizando 
para o ataque, outros a mane-
jando em legítima defesa.

Na Pindamonhangaba do 
final do século XIX, um edi-
tal publicado na edição de 
21/12/1885 do jornal Tribuna 
do Norte, pode ser interpre-
tado como uma preocupação 
dos poderes públicos da época 
com relação à violência, cer-
tamente aquela resultante da 
mosaica lei do “olho por olho, 
dente por dente”. Daí a publi-
cação da proibição que teria 
como finalidade propagar o 
desarmamento da população.

Com a assinatura do 
secretário da Câmara Mu-
nicipal, João Fernando de 
Moura Rangel,  tornava-se 
público “nos termos do arti-
go 58 do Código de Posturas 
de 29/3/1876”, que passava 
a ser “expressamente proi-
bido o uso de arma de fogo, 
assim como de faca de pon-
ta, rifles, punhais,   espadas, 
floretes, canivetes grandes, 
chuço, lança, azagaia, agui-
lhada, machado, foice, cace-
te e mais instrumentos que 
não pudessem ser aplicados 
senão para ferir, cortar, con-
tundir as pessoas, salvas as 
exceções do artigo 59 e seus 
parágrafos”, (que desconhe-
cemos quais seriam).

O documento de alerta 
fora publicado na Tribuna e 
afixado no lugar de costume, 
para acesso aos cidadãos, 
para que ninguém pudesse 
alegar ignorância “subtrain-
do-se à sanção legal e multas 
impostas...”, pelo referido 
código de posturas.

No que diz respeito às ar-
mas, é oportuna uma referên-
cia às  denominações pouco 
comuns nos tempos atuais: 

A proibição do uso de armas 
na Pinda do século XIX

chuço é uma vara com uma 
ponta de ferro, um aguilhão; 
azagaia, lança curta de arre-
messo; aguilhada é uma vara 
comprida com ferrão na pon-
ta, usada para tanger os bois.

Músico é agredido
 por engano

Nem dois meses haviam 
se passado após a publicação 
do edital de desarmamen-
to e uma cena de violência 
ocorrida no centro da cidade 
causou perplexidade entre 
os homens de paz, gerando 
questionamentos quanto à 
proibição do uso de algum 
tipo de arma, ainda que a 
finalidade fosse defender a 
própria integridade física.

O fato se dera porque – 
segundo comentou o reda-
tor da Tribuna na edição de 
7/2/1886 - o cidadão José 
de Souza Reis Junior, nego-
ciante estabelecido com casa 
de comissões no Largo da 
Estação (atual praça Barão 
Homem de Mello), “andando 
em rixas com um dos mem-
bros da corporação musical 
dirigida pelo capitão  B. Go-
mes, resolveu castigar tal in-
divíduo”.

Era uma quarta-feira, 3 de 
fevereiro de 1886, noite de 
ensaios dos músicos. A cor-
poração ensaiava em uma sala 
da  residência de uma senhora 

juiz que com maior solicitude 
e prontidão compareceu ao lo-
cal e mandou proceder o cor-
po delito, achando-se também 
presente o promotor”.

No exame de corpo deli-
to os doutores Frederico do 
Nascimento e Francisco Ro-
meiro“ consideraram graves 
os ferimentos, reconhecendo 
a fratura dos ossos nasais, 
uma grande incisão na tes-
ta e escoriações na nuca”. 
Criticando a indiferença da 
polícia ante à agressão, o jor-
nal Tribuna informava que a 

identificada no artigo da Tri-
buna como sendo dona Jacinta 
Gomes. Sabendo disso,  Reis 
Júnior  se postou em um ar-
mazém que ficava no mesmo 
prédio.  Às 21 horas o ensaio 
acabou, os músicos estavam 
saindo quando Reis Júnior 
avançou para cima de um de-
les, “a quem deixou estendido 
no chão banhado de sangue”. 

Curioso foi o fato de o 
agressor haver atacado a pes-
soa errada. Segundo o arti-
culista da TN, “iludido pela 
escuridão ele havia errado o 
alvo”, agredindo uma pessoa 
inteiramente inofensiva, “ca-
sado, com filhos, pessoa in-
teiramente inofensiva e que 
nunca teve a menor questão 
com ninguém”.

Tempos depois, sabendo 
do engano cometido na ses-
são de esbordoamento que 
havia praticado, o criminoso 
retornou ao local do crime. 
Tinha a esperança de ainda 
por lá encontrar   a pessoa que 
prometera espancar. Em vez 
disso encontrou foi o juiz mu-
nicipal; este, “completamente 
abandonado de força policial 
e sem garantia alguma, deu 
graças a Deus de não sofrer 
também algum desacato”.

Consta no artigo da Tribu-
na: “logo após o acontecimen-
to o fato foi levado a conhe-
cimento do delegado que, por 
motivo ignorado, não compa-
receu ao local, tendo prometi-
do que no dia seguinte trataria 
de tomar as providências, por 
causa disso, recorreu-se ao 

Câmara iria mandar revogar 
o edital que havia publicado 
proibindo armas defensivas, 
pois reconhecia a necessida-
de de cada qual garantir a sua 
pessoa”. Segundo a Tribuna, 
a Câmara tinha razão em as-
sim proceder.

Considerando a finalidade 
histórica nos  assuntos abor-
dados  nesta página, recorre-
mos à  imprescindível obra 
de Athayde Marcondes, onde 
identificamos a  corporação 
musical citada como sendo a 
Banda Euterpe. 

A mesma fonte propor-
ciona-nos a dedução de 
que o capitão dirigente da 
referida banda  era o mú-
sico Benedito Gomes de 
Araújo, pai daquele que se 
tornaria o maior músico de 
Pindamonhangaba, o maes-
tro João Gomes de Araújo. 
Conta Athayde que  Bene-
dito Gomes assumira a dire-
ção da Euterpe após a morte 
de João Pimenta, considera-
do o  fundador da hoje qua-
se tricentenária  corporação 
musical. 

ven1.blogspot.com
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De tudo, ao meu amor serei atento

As aves, que aqui gorjeiam

Escarra nessa boca que te beija!

As palavras podem ser 
soltas ao vento, que procu-
ram talvez um lugar ao relen-
to, ou algum autor, escritor, 
poeta ou talvez uma crian-
ça. Unir as letras, formar pa-
lavras, encantar o próximo 
com gesto ou olhar. Pinda-
monhangaba vai celebrar o 
Dia Nacional da Poesia. As 
atividades acontecerão neste 
sábado (17), a partir das 7 ho-
ras, promovidas por meio do 
Departamento de Cultura.

Ao deparar-se com uma 
pessoa, com fi gurino e ma-
quiagem, declamando pa-
lavras ao vento, que são le-
vadas aos mais diversos 
ouvidos, não se espante. Isto 
é apenas a celebração da po-
esia nas ruas da “Princesa do 
Norte”. Logo pela manhã, os 
artistas estarão pelos arredo-
res do Mercado Municipal e, 
em seguida, na praça Monse-
nhor Marcondes.

Os munícipes poderão ler 
poesias no varal, pelas pan-
fl etagens; nos ônibus urbanos 
e por meio das performances. 
Nos ônibus, as obras de au-
tores locais estarão expostas 

Pinda celebra Dia da 
Poesia neste sábado
“Do verbo se faz o sentimento, a compreensão e a 
busca pela razão. O ser humano é nada mais do que um 
complexo de perguntas sem respostas. Viva a poesia!”

“Bendito, bendito é aquele que semeia livros, 
livros a mão cheia e manda o povo pensar; 
o livro caindo na alma, é germe que faz a palma, 
é chuva que faz o mar.” 

Castro Alves

O Dia Nacional da Poesia é comemorado no Brasil na 
data de nascimento do poeta Castro Alves

até segunda-feira (19). Isso é 
resultado de uma parceria en-
tre a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio do De-
partamento de Cultura, e a 
empresa Viva Pinda.

A diretora do Departa-

mento de Cultura, Nilza 
Mayer, comenta que o ano 
passado este evento foi mui-
to positivo e que a intenção é 
fazer com que as pessoas se 
envolvam com a poesia pelo 
menos nesse dia. 

Em 2011, foram distribu-
ídos cerca de quatro mil pan-
fl etos com poesias. Os poe-
tas da cidade aprovaram a 
iniciativa, porque com esta 
ação muitos tiveram a opor-
tunidade de divulgar seus 
trabalhos. 

Este ano, cerca de dez ar-
tistas irão contribuir com a 
celebração do Dia Nacional 
da Poesia, data criada em 
homenagem a Castro Alves, 
um dos maiores poetas que 
o país já teve. Característi-
co por seu linguajar e genia-
lidade, suas obras mais co-
nhecidas e reconhecidas são: 
“Navio Negreiro” e “Vozes 
da África”.

O ator Mauro Moraes 
participa pela primeira vez 
do evento e comenta que, 
abrir este espaço que mistu-
ra várias manifestações ar-
tísticas, poesia, declamação 
e teatro ao ar livre, traz um 
grande ganho para a cultu-
ra da cidade, porque as pes-
soas terão a oportunidade de 
vivenciar algo novo. Ele in-
terpretará dois poemas, um 
do Chico Anísio e o outro de 
Oscar Wilde. E agora, Jose?

Vou me embora para Pasargada

Vou me embora para PasargadaAtriz declama para casal de passagem pela praça Monsenhor Marcondes

Tu es, divina e graciosa estatua majestosa
do amor, por Deus esculturada
e formada com o ardor,
da alma da mais linda flor, de mais ativo olor
e que na vida e a preferida pelo beija-flor.

A Rosa, Pixinguinha

´ ´

~

~

´

~

~

´

´

Eu canto porque o instante existe
e a minha vida esta completa.
Nao sou alegre nem sou triste:
sou poeta.

Irmao das coisas fugidias, 
nao sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.

Se desmorono ou se edifico, 
se permaneco ou me desfaco, 
-   nao sei, nao sei. Nao sei se fico
ou passo.

Sei que canto. E a cancao e tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
 -   mais nada.

Motivo, Cecilia Meirelles

Todos estes que ai estao
Atravancando o meu 
caminho,
Eles passarao.
Eu passarinho!

Poeminha do Contra ,
Mario Quintana

´

Passas sem ver teu vigia
Catando a poesia
Que entornas no chao

Vitrines, Chico Buarque

MARCOS CUBA

´
´

´

´
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realce
Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Feliz 
aniversário

Para Roseli 
de Oliveira 

Ramos, que 
completa mais 

um ano de 
vida dia 19 

de março. Na 
foto, com o  

esposo  Odair 
Ramos  (Hotel 

Fazenda 
Mazzaropi) 
e as fi lhas, 

Isabela e 
Isadora, que 

desejam muita 
felicidade.

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

DivulgaçãoArquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Felicidade aos noivos

Toda a felicidade do mundo aos noivos Raphael Lemes da Costa e Kelly Cristina 
Ferreira da Costa, que se casaram no dia 10 de março, recebendo as bênçãos de seus 
familiares e amigos. Parabéns!

Feliz aniversário

Parabéns para a aniversariante do dia 16 de 
março, Marilda Vasconcellos, que comemora 
mais um ano de vida, recebendo o carinho 
da família e dos amigos. 
Tudo de bom!

Tudo de bom

Feliz aniversário para Maria Imaculada 
Rezende, que comemora mais um ano  
de vida no dia 17 de março. Ela recebe 
o carinho de seus familiares e amigos, 
abraços dos colegas do Departamento de 
Patrimônio Histórico da Prefeitura. 
Parabéns!

Pinda terá unidade do Senac

O diretor da Fecomércio SP e presidente do Sincomércio de 
Pindamonhangaba, Antônio Cozzi Júnior, foi recebido no Palácio dos 
Bandeirantes pelo Governador do Estado, Geraldo Alckmin, para falar 
da aprovação da unidade do Senac  – Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial,  em Pindamonhangaba. A aprovação do Complexo do Senac em 
Pinda  se deu na reunião que aconteceu no plenário do Senac de São Paulo, 
pelo seu presidente, Abram Szajman.  A Prefeitura de Pindamonhangaba  já 
apresentou a área para a implantação do complexo e aguarda a elaboração 
do projeto de lei, pelo Departamento Jurídico, para   encaminhá-lo  para 
aprovação na Câmara Municipal e dar início às obras de construção.

Colação de grau 

Parabéns à Suellen 
Sthefany, pela colação 

de grau do  Curso 
de Bacharel  em 

Administração, ocorrido 
no dia 14 de março. 

A formanda, que é fi lha 
do João  Waine (Tribuna) 
e Márcia, recebe abraços 

dos pais e de toda a 
família  por mais uma 

conquista.

Aniversariante

Felicidade para a garotinha Lívia 
Machado, que completou oito 
primaveras dia 14 de março. Recebe 
beijos e abraços dos pais Maurinda 
(Imob. Edson Derrico) e Roni, e de toda 
a família.

Parabéns “Homem de Deus”

Muita felicidade para o nosso amigo José 
Antonio Canela, assessor de gabinete 
do Departamento de Cultura, pelo seu 
aniversário comemorado no dia 15 de março. 
Recebe o abraço dos familiares e amigos. 
Tudo de ótimo!
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Cultura

Quaresma aumenta 
consumo de peixe e 
preço também sobe

O consumo de peixes tem 
um aumento considerável 
durante o período da Quares-
ma, que já começou para os 
católicos. No período de 40 
dias, a Igreja Católica orien-
ta os fi éis a não consumir car-
ne vermelha às quartas e sex-
tas-feiras e, como alternativa, 
sugere que as pessoas consu-
mam o peixe. 

A tradição faz com que 
neste período o consumo de 
peixes aumente e, impulsio-
nado pela demanda, o preço 
também acompanha esse au-
mento.

Quem comemora são os 
vendedores de pescados que 
vêem na quaresma uma opor-
tunidade de fazer boas ven-
das e incrementar os lucros. 
O volume de vendas chega a 
ser 30% maior neste perío-
do em relação aos meses co-
muns.

Estamos na metade da 
quaresma e as peixarias da 
cidade já registraram um au-
mento no movimento. De 
acordo com os comerciantes, 
a procura maior é por peixes 

Ela já foi muito rejeitada, 
mas atualmente a sardinha é 
um dos peixes mais recomen-
dados por nutricionistas, por 
ser um dos mais saudáveis. 
Mas as boas notícias conti-
nuam. Outra informação im-
portante é que ela é rica em 
Ômega-3. Se a pessoa consu-

de fácil preparo, como o fi lé 
de merluza, por exemplo.

Mas entre os mais procu-
rados na cidade estão tam-
bém a corvina, a sardinha e o 
tradicional bacalhau, que so-

bem de preço consideravel-
mente nesse período.

Em média, os preços tive-
ram uma variação de R$ 1, 
em cada tipo de peixe em re-
lação ao ano passado. O qui-

lo da popular sardinha passou 
de R$ 6 para R$ 7, o quilo do 
merluzão (fi lé maior que o 
tradicional de merluza) em 
2011 era vendido a R$ 17, e 
agora está R$ 18.

Sardinha é opção 
saudável e barata

Sardinhas cozidas

Cozidas em uma panela tampada por 30 mi-
nutos sem mexer com legumes e temperos. De 
preferência usar óleo de oliva no fundo da pa-
nela e colocar uma camada de sardinha e de-
pois uma camada de legumes. Regar novamen-
te com óleo de oliva e colocar outra camada de 
sardinha e mais uma camada de legumes. Sal e 
temperos a gosto, deixar cozinhando pelo me-
nos por meia hora sem mexer. Servir com bata-
tas cozidas e arroz branco.

Sardinha na grelha

Sardinhas inteiras sem retirar as escamas 
que são importantes para que elas não grudem 
na grelha. Só temperar com sal grosso e colocar 
para assar devagar para não queimar.

Sardinha empanada

Farinha de trigo para empanar, sal grosso, 
óleo. Misture o sal no trigo e empane as sardi-
nhas. Aqueça bem o óleo e frite até dourar.

mir duas porções de sardinha 
(100 g cada uma) por sema-
na, vai consumir a porção re-
comendada do nutriente.

Além de fazer bem à saú-
de, a sardinha é mais barata 
e muito saborosa e versátil. 
Ela pode ser preparada de vá-
rias maneiras e com muitos 
acompanhamentos. Confi ra:

Conselho de Cultura empossa diretoria do biênio 2012-2013

O Conselho Municipal 
de Cultura realizou, na ter-
ça-feira (13), sua primeira 
reunião ordinária e a pos-
se da nova diretoria referen-
te ao biênio 2012 – 2013. O 
presidente, eleito por acla-
mação, é Leonardo de Mo-
raes Ventura, tendo como 
vice, Francisco Antonio de 
Freitas Filho “Kiko”, repre-
sentante  da sociedade civil.

Após a eleição, de acor-
do com o regimento interno 
do conselho, foi formada a 
diretoria, que tem como 1ª 
secretária -  Rogéria de Fá-
tima Braga Santos, e como 
2º secretário -  Lourival Vi-
ghy Almeida, ambos repre-
sentantes do poder público.  

“Espero corresponder às 
expectativas, tanto do con-
selho que me elegeu, quan-
to da população”, afi rmou 
o presidente eleito. “Serei 
apenas um representante, 
uma voz ativa dos anseios 
do conselho”, declarou.

Além da posse da di-
retoria, também fez parte 
da pauta a apresentação da 
proposta de calendário cul-
tural para 2012, pela direto-
ra de Cultura da Prefeitura, 
Nilza Mayer, membro titu-
lar do conselho. “Precisa-
mos de apoio do conselho, 
ideias, colaboração e con-
tribuição de todos para re-
alizarmos atividades que 
abranjam a maior parce-
la da população, em todos 
os setores. A boa vontade é 
importante, mas tudo deve 
ser feito com planejamen-
to, com o máximo de ante-

cedência possível, para nos 
organizarmos devidamente. 
Estamos à disposição para 
trocar ideias, tirar dúvidas, 
não somente durante as reu-
niões do conselho, mas tam-
bém durante o expediente 
do Departamento de Cultu-
ra, que está de portas aber-
tas a todos”, garantiu.

Com a apresentação da 
proposta de calendário, vá-
rias sugestões foram surgin-
do e foi vista a necessidade 
da realização de uma reu-
nião extraordinária do con-
selho, com foco principal 
na realização de uma Con-
ferência Municipal, que é 
imprescindível para a cria-
ção de um Plano Munici-
pal de Cultura, exigência do 
Ministério da Cultura para 
este ano, para que a cidade 
integre o Sistema Nacional 
de Cultura.  A próxima reu-
nião, extraordinária, fi cou 
marcada para a terça-fei-
ra (20), às 18h30, em local  
a ser confi rmado e comuni-
cado, por e-mail, aos conse-
lheiros. Conselheiros discutem a proposta de calendário cultural para 2012

2º secretário 
Lourival Vighy 

Almeida; diretora 
do Departamento de 
Cultura, Nilza Mayer; 

vice-presidente 
Francisco Filho 

“Kiko”; presidente 
Leonardo Ventura 

e 1ª secretária 
Rogéria Santos

Maria Fernanda Munhoz

Maria Fernanda Munhoz

O tradicional bacalhau continua sendo um dos peixes mais procurados na Quaresma

Divulgação

A sardinha é um alimento rico em ômega -3

Divulgação

AIANDRA ALVES MARIANO

MARIA FERNANDA MUNHOZ

AIANDRA ALVES MARIANO
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Mandu recebe AMI e Parque Infantil 

Desde o começo de mar-
ço o PSF - Programa de Saú-
de da Família do Araretama 
– Nova Esperança está fun-
cionando em período inten-
sificado. O novo horário de 
atendimento é das 7h30 às 22 
horas. O PSF Nova Esperan-
ça está localizado na avenida 
Pires César, 545.

A iniciativa visa dar mais 
conforto e qualidade aos ser-
viços prestados pela Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
através da Secretaria de Saú-
de e Assistência Social.

Um médico plantonis-
ta e duas enfermeiras reali-
zam os atendimentos à popu-
lação. Casos de emergências 
são encaminhados ao Pronto-
-Socorro.

A enfermeira e respon-
sável pela unidade, Andréa 
Cristina Guedes, afirmou 
que os moradores aprova-

“Brasil Sorridente” destaca saúde 
bucal em Pindamonhangaba

PSF Araretama 
tem médico e 
ambulância no 
período da noite

O bairro do Mandu terá 
uma AMI - Academia da Me-
lhor Idade neste primeiro se-
mestre. Um parquinho infan-
til também será instalado na 
comunidade para oferecer 
mais lazer às crianças. 

No momento,  os funcio-
nários da Secretaria de Obras 
e Serviços estão cimentan-
do o solo para a instalação 
da AMI. Em alguns dias, os 
equipamentos serão instala-
dos no bairro para a prática 
de exercício físico pela popu-
lação. A AMI  terá multiexer-
citador, surf, remada sentada, 
esqui, pressão de perna, rota-
ção vertical e rotação dupla 
diagonal, simulador de cami-
nhada e simulador de caval-
gada.

As academias da Melhor 

Idade contribuem com a me-
lhoria na qualidade de vida 
da população, proporcionan-
do  atividades esportivas e de 
lazer às pessoas de todas as 
idades, em vários bairros de 
Pindamonhangaba.

“As AMIs foram instala-
das em praticamente toda a 
cidade. Com a instalação no 
Mandu estamos concluindo a 
relação de bairros que ainda 
não contavam com uma Aca-
demia da Melhor Idade”, re-
sumiu Andréia Padovani Jun-
quetti, engenheira civil. 

Pensando no bem-es-
tar da população, a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba vem 
trabalhando para aumentar o 
número de academias e aten-
der os moradores de todos os 
bairros.Obras para implantação da nova AMI-Academia da Melhor Idade estão em andamento

ram a iniciativa. “O povo 
do Araretama está adorando 
e apoiando o novo horário”, 
disse.

São cerca de 30 atendi-
mentos por noite,  além das 
consultas, as enfermeiras  re-
alizam o mutirão para emis-
são do cartão nacional do 
SUS - Sistema Único de Saú-
de. Para fazer o cartão o mo-
rador precisa levar o RG e 
comprovante de residência - 
as pessoas que não possuem 
RG podem levar a Certidão 
de Nascimento. 

“A população está com-
parecendo em peso, cerca de 
140 carteirinhas estão sendo 
emitidas apenas no período 
da noite”, comentou Andréa.

O Araretama conta com 
mais de 20 mil moradores, 
para mais informações li-
gue: (12) 3648-1343 ou 
3648-0223.

 Saúde odontológica do 
município foi premiada co-
mo a segunda melhor colo-
cada entre as cidades com até 
300 mil habitantes

A apuração do Prêmio 
Brasil Sorridente 2012 foi 
concluída em São Paulo, e 
Pindamonhangaba foi apon-
tada como a segunda melhor 
cidade com até 300 mil habi-
tantes em relação a saúde bu-
cal no Estado de São Paulo.

O prêmio divide os candi-
datos em três categorias: mu-
nicípios com até 50 mil habi-
tantes; aqueles que possuem 
entre 50 mil e 300 mil habitan-
tes, e os com população aci-
ma de 300 mil habitantes. Os 
cinco primeiros colocados de 
cada categoria receberão um 
certificado do Crosp - Conse-
lho Regional de Odontologia 
de São Paulo.

O dentista e coordena-
dor de saúde bucal da Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
Oswaldo Nakamiti, mostrou-
-se muito satisfeito com essa 
premiação e, principalmen-
te, com a atual administra-
ção, que oferece total suporte 
à especialidade no municí-
pio. “Em 2004, não tínhamos 
equipes de saúde bucal aten-
dendo junto ao PSF - Progra-
ma Saúde da Família, hoje 
são 19”, afirmou o dentista, 

Equipe do CEO-Centro de Especialidades Odontológicas

que ainda destacou que esses 
profissionais têm a oportuni-
dade de conhecer a realidade 
da comunidade onde traba-
lham, e atuar de acordo com 
as necessidades.

Nakamiti enumerou os in-
vestimentos realizados pe-
la administração João Ri-
beiro como: realização de 
campanhas em todas as fai-
xas etárias; capacitação de 
profissionais; adequação dos 
consultórios; criação da co-
missão de biosegurança 

odontológica, e a construção 
do CEO - Centro de Especia-
lidades Odontológicas.

Além do foco na odonto-
logia, outros quesitos de saú-
de também foram levados em 
consideração pelo órgão ava-
liador. “Desde a existência de 
um Conselho Municipal de 
Saúde até a participação da 
população, tudo foi analisa-
do. Cabendo as proporções, 
Pindamonhangaba ficou à 
frente de grandes metrópoles 
como Guarulhos e São Pau-

lo”, comenta Nakamiti.
O Brasil Sorridente é fru-

to de uma iniciativa do Con-
selho Federal de Odontologia 
e dos 27 conselhos regionais, 
em parceria com o Ministé-
rio da Saúde e a empresa de 
equipamentos odontológi-
cos Dabi Atlante. O prêmio 
é concedido anualmente aos 
municípios que mais se des-
tacaram no investimento pú-
blico em saúde bucal, como 
aconteceu com a Prefeitura 
de Pindamonhangaba. 

Os consultórios odontológicos foram todos modernizados

Unidade apresenta cerca de 30 atendimentos por noite

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Arquivo TN

Municípios com 
50 mil a 300 mil habitantes

1º lugar: Marília
2º lugar: Pindamonhangaba
3º lugar: Barueri
4º lugar: Francisco Morato
5º lugar: Catanduva

Municípios até 50 mil habitantes

1º lugar: Capivari
2º lugar: Piraju
3º lugar: Porto Feliz
4º lugar: S. Sebastião da Grama
5º lugar: Motuca

Municípios acima 
de 300 mil habitantes

1º lugar: São José do Rio Preto
2º lugar: São Bernardo do Campo
3º lugar: Ribeirão Preto
4º lugar: São Paulo
5º lugar: Guarulhos

CoNfirA A ClAssifiCAção 
ComPleTA AbAixo:
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             Siglas                  Lote            Quadra                     Proprietário
0112.16.01.001.000  1 11 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.01.003.000  3 11 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.01.004.000  4 11 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.01.005.000  5 11 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.01.006.000  6 11 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.01.007.000  7 11 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.01.008.000  8 11 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.01.009.000  9 11 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.01.010.000  10 11 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.01.012.000  12 11 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.01.015.000  15 11 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.01.016.000  16 11 IZOLDA DE MARIA SOARES COSTA PRADO
0112.16.01.031.000  24 11 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.12.07.001.000  1 12 PEDRO HENRIQUE LEAL BASSANELLI PEREIRA
0112.12.07.002.000  2 12 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.12.07.003.000  3 12 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.12.07.004.000  4 12 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.12.07.006.000  6 12 HENRIQUE BARSOTTI FILHO
0112.12.07.014.000  14 12 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.12.07.015.000  15 12 MIGUEL APARECIDO FERNANDES
0112.12.07.016.000  16 12 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.12.07.017.000  17 12 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.12.07.018.000  18 12 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.12.07.036.000  19 12 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.12.07.035.000  20 12 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.12.07.034.000  21 12 HENRIQUE BARSOTTI FILHO
0112.12.07.033.000  22 12 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.12.07.031.000  24 12 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.12.07.030.000  25 12 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.12.07.029.000  26 12 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.12.07.028.000  27 12 BENEDICTO NICOLAU GRANATO
0112.12.07.027.000  28 12 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.12.07.025.000  30 12 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.12.07.024.000  31 12 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.12.07.023.000  32 12 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.12.07.022.000  33 12 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.12.07.021.000  34 12 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.12.07.020.000  35 12 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.03.003.000  3 13 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.03.006.000  6 13 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.03.007.000  7 13 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.03.008.000  8 13 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.03.009.000  9 13 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.03.010.000  10 13 NOEMI ALVES LEITE
0112.15.03.011.000  11 13 GERMANO BORGES DA SILVA
0112.15.03.012.000  12 13 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.03.013.000  13 13 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.03.015.000  15 13 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.03.016.000  16 13 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.03.018.000  18 13 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.03.036.000  19 13 HENRIQUE BARSOTTI FILHO
0112.15.03.035.000  20 13 HENRIQUE BARSOTTI FILHO
0112.15.03.034.000  21 13 CELIA MARTINS MOREIRA
0112.15.03.033.000  22 13 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.03.032.000  23 13 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.03.028.000  27 13 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.03.027.000  28 13 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.03.026.000  29 13 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.03.024.000  31 13 ANDERSON LUIS TEIXEIRA
0112.15.03.022.000  33 13 ELIEL BOTELHO FERREIRA
0112.15.03.021.000  34 13 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.03.020.000  35 13 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.03.019.000  36 13 MARIA GORETI BARBOSA
0112.16.02.001.000  1 14 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.02.002.000  2 14 JOÃO RICARDO BONAFÉ PAES DOS SANTOS
0112.16.02.006.000  6 14 FILIPE MARÇON GUIMARÃES
0112.16.02.007.000  7 14 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.02.008.000  8 14 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.02.009.000  9 14 OSVALDO DOMINGOS DE OLIVEIRA
0112.16.02.013.000  13 14 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.02.014.000  14 14 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.02.015.000  15 14 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.02.016.000  16 14 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.02.017.000  17 14 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.02.018.000  18 14 MATEUS BONAFÉ PAES DOS SANTOS
0112.16.02.036.000  19 14 BEATRIZ FRANCESCHINI
0112.16.02.035.000  20 14 CLAUDETE DE JESUS
0112.16.02.033.000  22 14 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.02.030.000  25 14 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.02.029.000  26 14 HANDERSON BATISTA DE PAIVA
0112.16.02.025.000  30 14 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.02.024.000  31 14 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.02.023.000  32 14 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.02.019.000  36 14 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.08.001.000  1 15 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.08.006.000  6 15 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.08.008.000  8 15 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.08.009.000  9 15 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.08.010.000  10 15 JOÃO PONCIANO DE SOUZA
0112.16.08.011.000  11 15 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.08.012.000  12 15 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.08.014.000  14 15 MARIANA COSTA DOS SANTOS
0112.16.08.015.000  15 15 FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA
0112.16.08.016.000  16 15 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.08.017.000  17 15 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.08.018.000  18 15 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.08.035.000  20 15 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.08.034.000  21 15 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.08.033.000  22 15 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.08.032.000  23 15 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.08.029.000  26 15 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.08.025.000  30 15 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.08.024.000  31 15 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.08.023.000  32 15 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.08.022.000  33 15 SILVIO DE AZEVEDO
0112.16.08.021.000  34 15 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.08.019.000  36 15 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.04.001.000  1 16 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.04.003.000  3 16 BENEDITO PEDROSO DA SILVA
0112.15.04.005.000  5 16 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.04.008.000  8 16 ALEXANDRE SILVA DE ANDRADE
0112.15.04.010.000  10 16 CIRILO PEREIRA DE QUEIROZ
0112.15.04.012.000  12 16 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.04.013.000  13 16 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.04.014.000  14 16 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.04.016.000  16 16 LUCILA DONIZETE RODRIGUES
0112.15.04.017.000  17 16 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.04.018.000  18 16 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.04.035.000  20 16 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.04.034.000  21 16 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.04.033.000  22 16 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.04.032.000  23 16 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.04.031.000  24 16 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.04.030.000  25 16 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.04.029.000  26 16 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.04.028.000  27 16 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.04.027.000  28 16 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.04.026.000  29 16 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.04.025.000  30 16 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.04.024.000  31 16 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.04.023.000  32 16 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.03.001.000  1 17 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.03.002.000  2 17 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.03.004.000  4 17 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.03.005.000  5 17 FELIPE DE CARVALHO SIMANOVIC
0112.16.03.006.000  6 17 RICARDO LUIZ DE MORAES CLARO
0112.16.03.007.000  7 17 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.03.008.000  8 17 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.03.009.000  9 17 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.03.010.000  10 17 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.03.011.000  11 17 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.03.014.000  14 17 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.03.015.000  15 17 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.03.018.000  18 17 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.03.036.000  19 17 ELISANDRA CRISTHIANE CORREIA
0112.16.03.025.000  30 17 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.03.024.000  31 17 FERNANDO DE MIRANDA
0112.16.03.023.000  32 17 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.03.022.000  33 17 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.03.020.000  35 17 MAURICIO DA SILVA
0112.16.09.007.000  7 18 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.09.008.000  8 18 VICENTINA DE OLIVEIRA CARRACCI
0112.16.09.011.000  11 18 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.09.012.000  12 18 MARCIA ORTIZ FERREIRA TAVARES
0112.16.09.013.000  13 18 DENIS ANGELO DOS SANTOS
0112.16.09.014.000  14 18 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.09.015.000  15 18 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.09.016.000  16 18 JORACY RAFAEL
0112.16.09.017.000  17 18 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.09.018.000  18 18 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.09.036.000  19 18 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.09.034.000  21 18 MARLI POSSEBON
0112.16.09.033.000  22 18 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.09.032.000  23 18 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.09.031.000  24 18 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.09.030.000  25 18 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA

             Siglas                  Lote            Quadra                     Proprietário 
0112.16.09.029.000  26 18 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.09.023.000  32 18 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.05.005.000  5 19 ALFREDO JUSTINO DA SILVA
0112.15.05.006.000  6 19 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.05.013.000  13 19 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.05.018.000  18 19 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.05.035.000  20 19 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.05.034.000  21 19 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.05.033.000  22 19 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.05.032.000  23 19 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.05.031.000  24 19 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.05.021.000  34 19 JOSE PEREIRA DA SILVA
0112.15.05.020.000  35 19 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.05.019.000  36 19 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.003.000  3 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.004.000  4 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.005.000  5 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.006.000  6 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.007.000  7 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.008.000  8 20 JONAS GUSTAVO CANDIDO PEREIRA
0112.16.04.010.000  10 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.011.000  11 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.013.000  13 20 THIAGO MARTINS CORREA
0112.16.04.014.000  14 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.015.000  15 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.016.000  16 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.017.000  17 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.018.000  18 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.036.000  19 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.035.000  20 20 LIGIA MARIA DOS SANTOS SALUM BENJAMIN
0112.16.04.034.000  21 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.033.000  22 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.032.000  23 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.031.000  24 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.030.000  25 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.029.000  26 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.028.000  27 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.025.000  30 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.024.000  31 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.022.000  33 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.021.000  34 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.020.000  35 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.04.019.000  36 20 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.10.002.000  2 21 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.10.005.000  5 21 LUIZ CARLOS MIRANDA DE CARVALHO
0112.16.10.006.000  6 21 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.10.007.000  7 21 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.10.009.000  9 21 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.10.011.000  11 21 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.10.012.000  12 21 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.10.013.000  13 21 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.10.014.000  14 21 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.10.015.000  15 21 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.10.016.000  16 21 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.10.018.000  18 21 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.10.036.000  19 21 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.10.025.000  30 21 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.10.024.000  31 21 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.10.023.000  32 21 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.10.022.000  33 21 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.06.001.000  1 22 HENRIQUE BARSOTTI FILHO
0112.15.06.002.000  2 22 HENRIQUE BARSOTTI FILHO
0112.15.06.003.000  3 22 HENRIQUE BARSOTTI FILHO
0112.15.06.004.000  4 22 HENRIQUE BARSOTTI FILHO
0112.15.06.005.000  5 22 HENRIQUE BARSOTTI FILHO
0112.15.06.006.000  6 22 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.06.007.000  7 22 HENRIQUE BARSOTTI FILHO
0112.15.06.008.000  8 22 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.06.009.000  9 22 ANEZIA MOREIRA HILARIO
0112.15.06.011.000  11 22 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.06.014.000  14 22 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.06.018.000  18 22 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.06.036.000  19 22 CARLOS MAURICIO PENHALVER
0112.15.06.035.000  20 22 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.06.034.000  21 22 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.06.033.000  22 22 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.06.032.000  23 22 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.06.031.000  24 22 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.06.030.000  25 22 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.06.029.000  26 22 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.06.028.000  27 22 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.06.027.000  28 22 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.06.026.000  29 22 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.06.025.000  30 22 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.06.024.000  31 22 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.06.023.000  32 22 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.06.022.000  33 22 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.06.019.000  36 22 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.05.011.000  11 23 GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA
0112.16.05.012.000  12 23 JOSE SALSINELI DA SILVA
0112.16.05.013.000  13 23 MARCELO MARCONDES DE OLIVEIRA
0112.16.05.015.000  15 23 LUCIANO FRANCISCO DA SILVA
0112.16.05.017.000  17 23 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.05.018.000  18 23 NELSON FERNADO ROCHA
0112.16.05.036.000  19 23 JOSE ROBERTO ALVES MOREIRA
0112.16.05.029.000  26 23 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.05.019.000  36 23 NELSON FERNADO ROCHA
0112.15.07.001.000  1 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.002.000  2 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.003.000  3 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.004.000  4 24 VANDERLEI COSTA
0112.15.07.005.000  5 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.006.000  6 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.007.000  7 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.008.000  8 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.011.000  11 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.012.000  12 24 RAFAEL TARIFA MELO E OUTRO
0112.15.07.013.000  13 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.014.000  14 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.036.000  19 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.035.000  20 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.034.000  21 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.033.000  22 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.032.000  23 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.031.000  24 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.030.000  25 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.029.000  26 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.028.000  27 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.027.000  28 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.026.000  29 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.025.000  30 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.024.000  31 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.023.000  32 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.022.000  33 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.021.000  34 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.020.000  35 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.07.019.000  36 24 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.06.003.000  3 25 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.06.004.000  4 25 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.06.005.000  5 25 CARMEN PUIATTI CATTELAN
0112.16.06.006.000  6 25 CARMEN PUIATTI CATTELAN
0112.16.06.007.000  7 25 IVANIA ALVES PEREIRA
0112.16.06.008.000  8 25 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.06.013.000  13 25 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.06.014.000  14 25 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.06.018.000  18 25 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.09.001.000  1 27 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.09.002.000  2 27 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.09.004.000  4 27 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.09.005.000  5 27 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.09.011.000  11 27 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.09.012.000  12 27 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.10.001.000  1 28 LEANDRO GONÇALVES DE CASTRO
0112.15.10.003.000  3 28 JOAO REIZ DE SOUZA
0112.15.10.004.000  4 28 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.10.005.000  5 28 ANDRELINA PEREIRA DA CRUZ
0112.15.10.006.000  6 28 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.10.007.000  7 28 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.10.008.000  8 28 DANIELE SOUZA SILVA
0112.15.10.011.000  11 28 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.10.012.000  12 28 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.10.013.000  13 28 MARCEL VIEIRA DE ARAUJO
0112.15.10.014.000  14 28 FLORISNEVES MUNIZ FLOR
0112.15.10.016.000  16 28 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.15.11.001.000  1 29 FLORISNEVES MUNIZ FLOR
0112.15.11.013.000  13 29 ANDRE LUIZ DA CRUZ
0112.15.11.014.000  14 29 JESSICA GEISA MOREIRA
0112.15.11.015.000  15 29 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.07.001.000  1 30 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.07.004.000  4 30 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.07.005.000  5 30 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.07.006.000  6 30 DERLIANE SOARES PINHEIRO
0112.16.07.007.000  7 30 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.07.008.000  8 30 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.07.009.000  9 30 INCORPORADORA PINUS S/C LTDA
0112.16.07.010.000  10 30 GLAUCIA BALDAN CRUZ

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba/Departamento de Ar-
recadação/Setor de Posturas, 
através do presente, NOTIFICA  
os proprietários dos imóveis 
abaixo relacionados com base 
na Lei 1411/74, que os seus imó-
veis, constituídos de terrenos 

sem edificação, encontram-se 
cobertos de mato e lixo contra-
riando o disposto na referida Lei. 
Em razão da situação encontra-
da e, para evitar a proliferação 
de insetos nocivos à saúde, tem 
a presente notificação o condão 
de cientificar a todos, que os 

imóveis serão limpos pela muni-
cipalidade, devendo ser cobrado 
dos proprietários o valor dos ser-
viços que será lançado na sigla 
do imóvel. Tal medida encontra 
previsão legal no artigo 32, as-
sim: “Art. 32. Os proprietários 
ou inquilinos são obrigados a 

conservar em perfeito estado de 
asseio os seus quintais, pátios, 
áreas construídas e terrenos. Pa-
rágrafo único. Não é permitida a 
existência de terrenos cobertos 
de mato, pantanosos ou servin-
do de depósito de lixo dentro 
dos limites da cidade, vilas e 

povoados”,  e no Art 1º da Lei 
3815/2011, assim: “ Fica a Pre-
feitura autorizada a proceder os 
serviços de limpeza dos terrenos 
urbanos e a reformar e construir 
calçadas dos imóveis que não 
possuam ou que as tenham em 
mau estado”.

Comunicamos que os terre-
nos deverão ser mantidos limpos 
e, em caso de reincidência, os 
proprietários serão autuados, co-
brando a multa em dobro.

Departamento 
de Arrecadação

NOTIFICAÇÃO OFICIAL



    PARTICIPE. 
    NÃO FIQUE SÓ NA VONTADE!

 
Já sei : você gosta de fazer trovas, tem até uma aí, já pronta 
no tema solicitado  e quer mandar para o concurso. Acertei?  
Muito bem, então anote aí como fazer para enviá-la:
   
1 - Compre na papelaria aqueles envelopezinhos tamanho 
8cm x 11, de cor branca. 
2 - Digite ou datilografe no envelopezinho a trova, pondo o 
tema acima.  
3 - Não comece os quatro versos com letras maiúsculas, pois 
não é permitido. Tem que ser escrito e pontuado como num 
texto normal, com as maiúsculas apenas no início da frase. 
Se houver mais de uma frase na trova, tudo bem. 
4 - Verifique se o “português”  está correto, com as acentua-
ções e tudo mais.
5 – Dê mais uma conferida nas rimas e na métrica, pois tudo 
isso elimina a participação.
6 – Dentro do envelopezinho, coloque um papel dobrado, 
com seus dados: telefone, nome, endereço, email, etc.).  E 
lacre o mesmo.
7 – Pegue um envelope “tamanho-padrão”, ou tipo “ofício”, 
também branco. Coloque os dados do “destinatário”.
8 – Como “Remetente”, para manter sua participação em sigi-
lo, coloque “Luiz Otávio”.  E repita o endereço do destinatário.
9 – Coloque o envelopezinho dentro do mesmo e lacre. Ago-
ra, é só levá-lo ao Correio.
10 – Não deixe para enviar nos últimos dias. A maioria dos 
concursos só considera as trovas que chegarem até o prazo 
máximo estipulado.
10 – Viu como é fácil?  Boa sorte. Qualquer outra dúvida, 
entre em contato comigo.
 
CONCURSOS MAIS PRÓXIMOS DE VENCER
XVII Jogos Florais de Curitiba
Prazo máximo para envio: 10 de abril de 2012.  Máximo de 
03 trovas por tema,
“Sistema de Envelopes”, colocando como remetente: “Luiz 
Otávio” e repetindo o endereço do destinatário.  Trovas inédi-
tas, de autoria do próprio remetente.
Âmbito Nacional/demais países língua portuguesa,
tema=  “JUSTIÇA” (líricas/filosóficas)  -  “TAPA” (humorísti-
cas) 
Enviar para:
A/C Centro de Letras do Paraná.
Rua Fernando Moreira, 370. Centro. CEP 80.410-120. Curi-
tiba – Paraná.

................................................................. 
Âmbito Estadual (Estado do Paraná), temas =
“TESOURO” (líricas/filosóficas)
“TESOURA” (humorísticas)
Enviar para: A/C do Professor Garcia
Rua Major Camboim, 819, Bairro Paraíba. Caicó-RN. CEP - 
59300.000.

..................................................................
XXV JOGOS FLORAIS DE RIBEIRAO PRETO – 2012
A/C de Nilton Manoel
Caixa Postal 448 – Cep 14.001 - 970 - Ribeirão Preto/SP
Máximo de três trovas por tema.
Mande carta simples. O concurso não as aceitará registra-
das.
Recepção das trovas: até 10 de abril de 2012
(não deixe para enviar nos últimos dias, pois sua trova pode-
rá chegar atrasada)
.
Tema Nacional:
CIDADÃO (lirismo)   -   TROPEÇO (humorismo)

.Tema para trovadores de Ribeirão Preto:  
PORTA (lirismo)   -   JANELA (humorismo)

.............................................................
EM TEMPO:  Parabéns à Secretaria/Departamento de Cultu-
ra de Pindamonhangaba que, pelo segundo ano consecutivo, 
estão dando ênfase ao Dia da Poesia (14 de março = dia 
do nascimento de Castro Alves), com uma semana inteira 
de programações, inclusive com poesias de autores locais 
e autores renomados circulando nos ônibus. E exposição de 
trabalhos no Mercado Municipal e na Praça Principal.

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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O silêncio que preocupa as mulheres 

A Revista Veja de 29 de fevereiro trouxe uma matéria 
sobre um estudo americano que revelou as peculiaridades 
do coração feminino que levam as mulheres a sofrerem o 
que chamam: infarto silencioso.
As causas são as mesmas do infarto comum: ruptura de 
placa de gordura na parede da artéria coronária, com 
formação de coágulo que obstrui a passagem do sangue 
para o músculo cardíaco.
Mas, segundo a revista, “sem os sintomas clássicos de 
dores no peito, as mulheres infartadas adiam a ida ao 
pronto-socorro e, por isso, morrem mais cedo”.
Realmente, o problema preocupa. A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) estima que até 2040 o índice de doenças 
cardiovasculares no Brasil deve aumentar em 250%.
Hoje, 300 mil brasileiros morrem anualmente por causa 
desses problemas. Dos 3.439 infartados atendidos no 
Instituto do Coração em São Paulo, nos últimos 10 anos, 
479 tinham 50 anos ou menos.
Isso se deve muito a entrada da mulher no mercado de 
trabalho. É cada vez maior a participação de mulheres 
na tomada de decisões das empresas. E por causa da 
pressão que sofrem, seu nível de stress tende a aumentar.
É bom destacarmos também que idosos, hipertensos e 
diabéticos estão no topo da lista para o infarto silencioso.
Nos diabéticos, a falta de percepção desse estímulo 
pode ser causada por doença no sistema nervoso. E há 
indivíduos que produzem níveis mais altos de analgésicos 
naturais (as endorfinas).
A pergunta é: O que fazer para prevenir? Bom, para 
prevenir esse infarto só tem um jeito: seguir hábitos 
saudáveis e fazer consultas periódicas ao médico.
Estamos em um mês dedicado às mulheres, portanto, 
atenção mulheres: nunca foi tão importante cuidar da sua 
saúde como agora.

AUTO DE INFRAÇÃO 
E

        AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e  Assistência Social
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 125-2012
Em: 20/12/11
Processo nº: 35688/2011
Atividade: Indústria Farmacêutica
Razão Social: Zodiac Produtos Farmacêuticos S.A
CNPJ / CPF: 55980684000127             
Endereço: Rod. Ver. Abel Fabrício Dias
Município: Pindamonhangaba
Responsável Técnico: Celso K. Franceschini
CPF – 21596710-0
Auto de Infração nº: 1876
Defesa: Indeferida
Auto de Imposição de Penalidade de Multa: 1936
Recurso: Não apresentou

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

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

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

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
LUIZ HENRIQUE ALVARENGA MONTEIRO, situado na Av. Dr. Jorge Tibiriçá, 594 
– São Benedito com inscrição municipal nº 1.885, comunica o extravio de nota fiscal 
nº 1.601 a 1.650 e 1.651 a 1.700, carnês de INSS, carnês de IPTU, livros e outros do-
cumentos do estabelecimento, conforme BO nº 60105200 – 2659 do dia 11/02/2012.

Ata da 10.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de In-
frações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 06.03.2012.

Às dez horas do dia dez 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 Décima Sessão Ordinária do corrente ano, sob a Presidência 
do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcon-
des 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 Extraordinária, reali-
zada em 01.03.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: 
Recurso 1-0005/12 Elias Soares de Oliveira. II – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva: 
INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0019/12 Elias Mariano de Oliveira. III 
– EXPEDIENTE: Ofício 014/12 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito 
encaminhando as Atas da JARI para publicação. IV – CETRAN: Encaminhamento do 
Recurso: 1-0457/11 Alvaro Gomes Neto, para julgamento 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, 06 de Março de 2012. 

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

PORTARIA GERAL  N.º 3.814 , DE 05 DE MARÇO DE 2012. 
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, no uso de suas atribuições legais, 
R  E  S  O  L  V  E:
Fica autorizado o funcionamento das Unidades Escolares da Rede Municipal de En-
sino, mantidas pela Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, para a Educação 
Infantil e Ensino Fundamental - Ciclo I (1º a 5º ano), que funcionam nos seguintes 
locais:
- “Profª. Regina Célia M. de Souza Lima” – Av. Nicanor Ramos Nogueira, 1030 
- Araretama
- “Prof. Mário de Assis César” – Rua Maria da Glória Carlota, 424 – Loteamento 
Azeredo – Moreira César
- Creche “Yolanda Immediato Fryling – Rua Monteiro Lobato, 101 – Alto do Car-
doso 
- “José Gonçalves da Silva – Rua Sete, 137 – Loteamento Liberdade – Moreira 
César
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 05 de março de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Bárbara Zenita França Macedo
Secretária de Educação e Cultura

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 05 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 7720/2011

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

         LEI Nº 5.338, DE 1º DE MARÇO DE 2012.

Altera dispositivos da Lei Complementar n°. 01, de 19 de janeiro de 2004, que 
institui no âmbito municipal o FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PIN-
DAMONHANGABA, que dispõe sobre a concessão de aposentadoria aos ser-
vidores municipais, pensões aos seus dependentes, e dá outras providências.
  João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz sa-
ber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º.  Fica alterado o inciso III, do art.2°, da Lei Complementar n°. 01, de 19 de 
janeiro de 2004, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art.2°.
III – a contribuição mensal obrigatória da Prefeitura, Câmara, Autarquias e Funda-
ções Públicas Municipais de 22%, calculada sobre os valores de remuneração dos 
servidores ativos filiados ao Fundo.”
Art. 2º. Fica alterado o art. 14, da Lei Complementar n°. 01, de 19 de janeiro de 2004, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.14. O Conselho Administrativo é o órgão colegiado de direção, normatização e 
deliberação superior do Fundo e será constituído de 02 (dois) membros, com man-
dato gratuito e considerado honorífico de 02 (dois) anos, permitida uma única recon-
dução, sendo:
I – 01 (um) membro indicado pelo Prefeito Municipal ocupante de emprego livre no-
meação e exonera     ção, sendo esse o Superintendente do Fundo de Previdência 
Municipal;
II – 01 (um) membro indicado pelos servidores ativos e inativos do Executivo Munici-
pal, desde que filiado ao Fundo de Previdência Municipal;”
Art.3°. Fica alterado o art. 18, da Lei complementar n°. 01, de 19 de janeiro de 2004, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art.18. O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização e controle da gestão do Fundo de 
Previdência Municipal, compõe-se de 02 (dois) membros titulares e contará ainda 
com 01 (um) suplente, que atuará nos impedimentos de qualquer membro, para 
mandato gratuito e considerado honorífico de 02 (dois) anos, permitida uma única 
recondução, sendo:
I – 01 (um) membro titular indicado pelo Prefeito Municipal;
II – 01 (um) membro indicado pelos servidores ativos e inativos do Executivo Munici-
pal, desde que filiado ao Fundo de Previdência Municipal.
§1º. O Presidente do Conselho Fiscal será o membro titular indicado pelo Prefeito 
Municipal, com um mandato de 02 (dois) anos.
§2º. Assiste aos membros do Conselho Fiscal, individualmente, o direito de exercer 
fiscalização das atividades do Fundo de Previdência Municipal de Pindamonhanga-
ba, não lhes sendo permitido envolver-se na direção e administração do mesmo.”
Art.4º. Fica excluído o art. 21-A, e seus respectivos parágrafos da Lei Complementar 
n°. 01, de 19 de janeiro de 2004.
Art.5º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 1º de março de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro 
 Prefeito Municipal

Ricardo Galeas Pereira 
Secretário de Administração

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

 Secretário de Assuntos Jurídicos                                         

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

LICENÇA DA CETESB
PAULO HENRIQUE ALVARENGA torna público que requereu na Cetesb as Licen-
ças Prévia, de Instalação e de Operação nº 90044285, na Av. Benedito Pires César, 
397 – Nova Esperança – Pindamonhangaba.

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 26/03/2012 às 14:30 horas
499º MIRIAN MARIA PEREIRA
PRAÇA SANTO AFONSO, 03 – PONTE ALTA
APARECIDA – SP
CEP 12570-000

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 26/03/2012 às 14:00 horas
ESCRITURÁRIO PLENO
64º JOSIANE DE DEUS AQUINO
RUA ARMANDO MARCONDES MACHADO, 76 – ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-240

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 26/03/2012 às 14:30 horas
AUXILIAR DE CLASSE
46º TASSIANA DA SILVA PEDROSA
RUA LUIZ FLAVIO M. DE OLIVEIRA, 190 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-290

RICARDO GALEAS PEREIRA - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Ata da 9.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de In-
frações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 08.03.2012.
Às dez horas do dia oito 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 Nona Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a Presi-
dência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto 
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 10.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 06.03.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – 
RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Re-
curso 1-0017/12 Zenilda Monteiro Gervasio. II– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante 
de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0015/12 Anselmo 
Lelis da Silva.
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, 08 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  26/03/2012 às 14:00 horas

ÁREA 3

4º ROSA MARIA BARCELO DA SILVA
AVENIDA PROF. MANOEL CÉSAR RIBEIRO, 4832 – JARDIM SANTA LUZIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-010

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 100/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Shiduka Yassuda, Residencial Morumbi, 
Quadra 10, Lote 201, inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.001.000 para 
que efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar 
da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 101/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Shiduka Yassuda, Residencial Morumbi, 
Quadra 10, Lote 202 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.002.000 para que 
efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 102/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Shiduka Yassuda, Residencial Morumbi, 
Quadra 10, Lote 203 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.003.000 para que 
efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 103/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Shiduka Yassuda, Residencial Morumbi, 
Quadra 10, Lote 204 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.004.000 para que 
efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 104/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Shiduka Yassuda, Residencial Morumbi, 
Quadra 10, Lote 205 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.005.000 para que 
efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 105/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Shiduka Yassuda, Residencial Morumbi, 
Quadra 10, Lote 206 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.006.000 para que 
efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 106/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Shiduka Yassuda, Residencial Morumbi, 
Quadra 10, Lote 207 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.007.000 para que 
efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 107/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Shiduka Yassuda, Residencial Morumbi, 
Quadra 10, Lote 208 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.008.000 para que 
efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 108/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Shiduka Yassuda, Residencial Morumbi, 
Quadra 10, Lote 210 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.010.000 para que 
efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 109/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Shiduka Yassuda, Residencial Morumbi, 
Quadra 10, Lote 211 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.011.000 para que 
efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 110/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Shiduka Yassuda, Residencial Morumbi, 
Quadra 10, Lote 212 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.012.000 para que 
efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 111/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Shiduka Yassuda, Residencial Morumbi, 
Quadra 10, Lote 213 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.013.000 para que 
efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 112/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Shiduka Yassuda, Residencial Morumbi, 
Quadra 10, Lote 214 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.014.000 para que 
efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 113/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Shiduka Yassuda, Residencial Morumbi, 
Quadra 10, Lote 215 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.015.000 para que 
efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 114/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Shiduka Yassuda, Residencial Morumbi, 
Quadra 10, Lote 216 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.016.000 para que 
efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 115/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Shiduka Yassuda, Residencial Morumbi, 
Quadra 10, Lote 217 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.017.000 para que 
efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 116/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Shiduka Yassuda, Residencial Morumbi, 
Quadra 10, Lote 218 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.018.000 para que 
efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 117/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Shiduka Yassuda, Residencial Morumbi, 
Quadra 10, Lote 219 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.019.000 para que 
efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 118/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Shiduka Yassuda, Residencial Morumbi, 
Quadra 10, Lote 220 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.020.000 para que 
efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 119/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Shiduka Yassuda, Residencial Morumbi, 
Quadra 10, Lote 244 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.029.000 para que 
efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da 
data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º da Lei 
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 120/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Lecticia Bononcine Santos, Residencial 
Morumbi, Quadra 10, Lote 243 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.030.000 
para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 121/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Lecticia Bononcine Santos, Residencial 
Morumbi, Quadra 10, Lote 242 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.031.000 
para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 122/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Lecticia Bononcine Santos, Residencial 
Morumbi, Quadra 10, Lote 241 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.032.000 
para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 123/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Lecticia Bononcine Santos, Residencial 
Morumbi, Quadra 10, Lote 240 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.033.000 
para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 124/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Lecticia Bononcine Santos, Residencial 
Morumbi, Quadra 10, Lote 239 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.034.000 
para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 125/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Lecticia Bononcine Santos, Residencial 
Morumbi, Quadra 10, Lote 238 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.035.000 
para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 126/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Lecticia Bononcine Santos, Residencial 
Morumbi, Quadra 10, Lote 237 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.036.000 
para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 127/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Lecticia Bononcine Santos, Residencial 
Morumbi, Quadra 10, Lote 236 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.037.000 
para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 128/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Lecticia Bononcine Santos, Residencial 
Morumbi, Quadra 10, Lote 235 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.038.000 
para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 129/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Lecticia Bononcine Santos, Residencial 
Morumbi, Quadra 10, Lote 234 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.039.000 
para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 130/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Lecticia Bononcine Santos, Residencial 
Morumbi, Quadra 10, Lote 233 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.040.000 
para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 131/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Lecticia Bononcine Santos, Residencial 
Morumbi, Quadra 10, Lote 232 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.041.000 
para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 132/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Lecticia Bononcine Santos, Residencial 
Morumbi, Quadra 10, Lote 231 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.042.000 
para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 133/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Lecticia Bononcine Santos, Residencial 
Morumbi, Quadra 10, Lote 230 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.043.000 
para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 134/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Lecticia Bononcine Santos, Residencial 
Morumbi, Quadra 10, Lote 229 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.044.000 
para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 135/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Lecticia Bononcine Santos, Residencial 
Morumbi, Quadra 10, Lote 228 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.045.000 
para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 136/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Lecticia Bononcine Santos, Residencial 
Morumbi, Quadra 10, Lote 227 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.046.000 
para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 137/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Lecticia Bononcine Santos, Residencial 
Morumbi, Quadra 10, Lote 226 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.047.000 
para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 138/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Empresa Múltipla Imóveis S/C 
Ltda, proprietária do imóvel situado na Rua Lecticia Bononcine Santos, Residencial 
Morumbi, Quadra 10, Lote 225 inscrito no município sob a sigla NE12.12.01.048.000 
para que efetue a construção da calçada do referido imóvel, no prazo de 90 dias a 
contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 116º 
da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 139/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a SRª. Gisleine Marcondes 
Rodrigues, proprietária do imóvel situado a Rua Cristina Ap. Alves Moreira – Lot. 
Vila Suíça, Quadra F, Lote 04, inscrito no município sob a sigla SE12.01.02.021.000 
para que efetue a limpeza do referido imóvel, no prazo de 30 dias a contar da data 
desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 140/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a SR.Heitor Correa Gonçalves, 
proprietária do imóvel situado a Rua Cristina Ap. Alves Moreira – Lot. Vila Suíça, Qua-
dra F, Lote 08, inscrito no município sob a sigla SE12.01.02.017.000 para que efetue 
a limpeza do referido imóvel, no prazo de 30 dias a contar da data desta publicação, 
em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 141/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a SR.Daniel Fonseca Francis-
co, proprietária do imóvel situado a Av. Benedito Homem de Mello JR – Residencial 
Marica, Quadra C, Lote 49, inscrito no município sob a sigla SE12.11.03.021.000 
para que efetue a limpeza do referido imóvel, no prazo de 30 dias a contar da data 
desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 142/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Organização Imob.. Azevedo 
SA, proprietária do imóvel situado a Rua. João José San Martin – Vila São Judas 
Tadeu, Quadra E, Lote 3, inscrito no município sob a sigla SE12.11.07.10.003.000 
para que efetue a limpeza do referido imóvel, no prazo de 30 dias a contar da data 
desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 143/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. Allan Leme da Silva, pro-
prietária do imóvel situado a Rua. Guaratinguetá – Crispim, inscrito no município sob 
a sigla NE11.11.03.020.001 para que efetue a limpeza do referido imóvel, no prazo 
de 30 dias a contar da data desta publicação, em atendimento e conformidade com 
o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 144/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SRª. Elizete Brasil Maria Greg, 
proprietária do imóvel situado a Rua. José Augusto Rodrigues – Residencial Mom-
baça, Quadra 25, Lote 780, inscrito no município sob a sigla SO11.05.07.034.000 
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

DECRETO Nº 4.807, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2012.

Altera o Decreto Municipal nº 4.516, de 24 de março de 2009, que “Dispõe sobre a 
delegação de competências das funções administrativas a que se refere, e dá outras 
providências”.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 65 da Lei Orgânica do Município de 
Pindamonhangaba, que prevê a possibilidade de delegação, por meio de decreto, de 
algumas funções administrativas do Chefe do Executivo Municipal,

DECRETA : 
Art.1º.  Ficam alterados os artigos 10, 11 e 12, do Decreto nº 4.516, de 24 de março 
de 2009, que passarão a ter as seguintes redações:
“Art. 10. (...)
Parágrafo único: Na eventual ausência do Secretário de Finanças assina em conjun-
to com o Prefeito Municipal o Diretor de Finanças.
Art.11. Compete ao Secretário de Finanças e ao Diretor de Finanças e, nas au-
sências eventuais, ao Secretário ordenador da despesa, a assinatura de cheques 
e outros títulos com valores de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até R$ 
1.500.000,00(um milhão e quinhentos mil reais).
Art.12. Compete ao Secretário de Saúde e Assistência Social e ao Diretor de Finan-
ças e nas ausências eventuais, ao Secretário de Finanças, a assinatura de cheques 
e outros títulos com valores de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até R$ 
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), das contas da Secretaria de Saúde 
e Assistência Social.
Art.13. Compete ao Secretário de Educação e Cultura e ao Diretor de Finanças e nas 
ausências eventuais, ao Secretário de Finanças, a assinatura de cheques e outros 
títulos com valores até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), das 
contas da Secretaria de Educação e Cultura.”
Art.2º. Permanecem inalteradas as demais disposições do Decreto nº 4.516, de 24 
de março de 2009.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.
Pindamonhangaba, 15 de fevereiro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 15 de fevereiro de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

Edital de Notificação
Controle SEOB-03/12

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica ELIZABETH CHAGAS DE JE-
SUS, responsável do imóvel situado na Rua Sargento Virgílio Simões Filho, Quadra 
D1 – lote 08 - área desmembrada, localizada à altura do nº40, Bairro Araretama, sigla 
SO.23.04.11.043.00, para que tome ciência da Notificação Preliminar nº52232 refe-
rente a construção sem prévia licença da Prefeitura Municipal, tendo 05 (cinco) dias 
úteis a contar da data desta publicação como prazo para apresentação do projeto 
aprovado ao Setor de Fiscalização de Obras do Departamento de Licenciamentos, 
em atendimento e conformidade com a Lei Complementar nº9 de 16/12/2009.

SANDRA NOGUEIRA MATHIAS
DIRETORA DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTOS



SERVIÇOS
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
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
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
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 
MTeclado Mod PSR 
510 Yamaha, efeito 
Ecohotronic Staner. Tel 
3642-2427
TV Phillips, nova, R$ 
380; ventilador Arno, 
novo, R$ 80; sofa 3 e 
2 lugares, seminovo, 
R$250. Tel 9114-3566 
ou 3522-3521

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, vi-
dro elet. teto solar, R$ 
4.150. 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

Classificados
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
Palio Weekend 1.5 
1997, vermelho, con-
servado. Tel 3643-
2229 / 3637-6437
Peugeot 307, Feline 
2003, abaixo da ta-
bela. Tel 9781-0235
Perua Kombi, 97, 
bege. Tel 9768-5533
Pichup Mazda, diesel , 
cabine dupla, 95, ver-
melha. 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
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 100, 2005, 
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, pre-
ta, alarme, completa. 
Tel 9173-0682
Twister  2008, R$ 
7.000. Tel 9147-4721 
ou 3641-1172
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
JMoreira César, 
CDHU Ipê II, 3 dorm, 
dem dep, gar, quita-
da. 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
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, co-
zinha, lavabo, 2 quar-
tos + 1 suite, amplo 
quintal, espaço gour-
-met e gar 2 carros. 
condominio fecha-
do, total segurança, 
140m²,  esquina,  Tel 
9106-9234

ALUGAM-SE

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

ou 9736-7019
COMERCIAL

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
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.

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 
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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

Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba

PORTARIA GERAL Nº 3.818, DE 14 DE MARÇO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de 
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
e nos termos da Lei nº 5.337 de 1º de março de 2012, 
NOMEIA, os senhores abaixo relacionados para os 
empregos de provimento em comissão, a partir de 
02.03.2012.
-.JOSÉ CARLOS DOS SANTOS PINTO - DIRETOR DO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MOREIRA 
CÉSAR,  
- CARMEM LÚCIA RODRIGUES CONTI- DIRETORA DO 
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE MOREIRA 
CÉSAR 
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 02 de março de 2012.
Pindamonhangaba, 14 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 14 de março de 2012.

Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

PORTARIA GERAL Nº 3.819, DE 14 DE MARÇO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de 

Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
EXONERA, a Sra. Cláudia Aparecida Ferreira Carvalho de 
Oliveira, do emprego de provimento em comissão como 
Assistente Técnica de Relações Institucionais, a partir 
de 14 de março de 2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 14 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 14 de março de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba

 PORTARIA GERAL Nº 3.817, DE 14 DE MARÇO DE 
2012.João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal 
de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 
EXONERA, o Sr JOSÉ CARLOS DOS SANTOS PINTO do 
emprego de provimento em comissão como Diretor do De-
partamento de Saúde e Assistência Social, a partir de 02 
de março de 2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo seus efeitos a partir de 02 de março de 
2012.
Pindamonhangaba, 14 de março de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro- Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira - Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídi-

cos, em 14 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 4.809, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2012.
Dispõe sobre a criação do Ponto de Estacionamento de 
Táxi.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pinda-
monhangaba, no uso de suas atribuições legais, de acor-
do com o que estabelece o artigo 3º da Lei nº 1.601, de 
10.12.78,
DECRETA:
Artigo 1º. Ficam criadas as seguintes vagas no ponto de 
estacionamento de táxi:
-Cinco vagas na Praça Dom Pedro II, Santana, do lado di-
reito da praça, continuação da Rua Cônego João Antonio 
da Costa Bueno.
Artigo  2º. Fica extinto o ponto de Estacionamento de Táxi 
denominado “Ponto Hospital Pinda”.
Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 17 de fevereiro de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Paulo Amadei Usier - Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos 
em 17 de fevereiro de 2012.

Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

LEI Nº 5.348, DE 15 DE MARÇO DE 2012.
Dispõe sobre a alteração do Anexo I da Lei Municipal nº 5.184, de 18 de abril de 2011, e dá outras providências.
(Projeto de Lei nº 24/2012, de autoria da Mesa da Câmara)
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O salário do emprego público de Assistente Jurídico, do quadro de empregos efetivos da Câmara Municipal, é reenquadrado, 
passando, nos termos da Lei Municipal nº 5.184, de 18/04/2011, do grupo salarial 4 para o grupo salarial 5.
Art. 2º Em decorrência do artigo supra, o Anexo I da Lei Municipal nº 5.184, de 18/04/2011, no que tange à tabela de ensino superior, 
passa a vigorar conforme quadro abaixo:
C) ENSINO SUPERIOR

EMPREGO QTD EXIGÊNCIA GRUPO 
SALARIAL

JORNADA

Assistente de Imprensa 
Parlamentar 2 Graduação de nível superior em Comunicação 

Social com habilitação em Jornalismo 4 40h semanais
Assistente de Tecnologia da 
Informação 2 Graduação de Tecnólogo em Informática 3 40h semanais

Assistente Jurídico 1 Graduação de nível superior em Direito e 
registro profissional na OAB 5 40h semanais

Contador 1 Bacharel em Ciências Contábeis com registro 
profissional no CRC 4 40h semanais

Analista Jurídico-Legislativo 1 Graduação de nível superior em Direito e 
registro profissional na OAB 5 40h semanais

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de março de 2012, revogando-se as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 15 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 15 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

LEI Nº 5.349, DE 15 DE MARÇO DE 2012.
Denomina o Centro Comunitário do CDHU Cícero Prado 
de Cecília Nicoletti.
(Projeto de Lei nº 12/2012, de autoria do Vereador José 
Carlos Gomes - Cal)
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pin-
damonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominada de Cecília Nicoletti o Centro Co-
munitário do CDHU Cícero Prado.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 15 de março de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Paulo Amadei Ussier - Secretário de Planejamento

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídi-
cos em 15 de março de 2012.

Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos 
SAJ/app

PORTARIA GERAL Nº 3.811, DE 29 DE FEVEREIRO DE 
2012.                                                                                               
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pin-
damonhangaba, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com o inciso I e II do Art.5º da Lei nº 4.985, 
de 10.11.2009, RESOLVE NOMEAR as senhoras abaixo 
relacionadas para integrarem o Conselho Municipal dos Di-
reitos da Mulher, para o biênio 2012-2014.
1-REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO:
- SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS:
Titular: Solei Bueno de Araújo Almeida
Suplente: Andreia Serafim Rocha Araújo
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA:
Titular: Maria Auxiliadora Toledo
Suplente: Daniele Monteiro Correard
- SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL:
Titular: Marilia Rios Freire
Suplente: Fernanda Batista César
- SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER E 
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
Titular: Patrícia Mara de Matos Bregalda
Suplente: Kátia Aparecida Villaça de Oliveira
Titular: Valeriana Maria de Fátima Irineu
Suplente: Doralice Cursino de Souza Labastie
- SECRETARIA DE HABITAÇÃO E PLANEJAMENTO:
Titular: Eliane Teodoro Gessário Moreira
Suplente: Alyne Santos Ribeiro Lima
2- REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:
- CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA- CRP 06:
Titular: Salete Aparecida Borges Ribeiro

- ORGANIZAÇÃO DAS MULHERES SOLIDÁRIAS E CO-
LABORADORES- OMSC:
Titular: Terezinha Rodrigues de Oliveira
Suplente: Maria Ilda Gonçalves Nogueira
- OAB – 52º SUBSEÇÃO DE PINDAMONHANGABA:
Titular: Glaice Tommasiello Hungria
Suplente: Rosiclea de Freitas Rocha
- IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS- MINIS-
TÉRIO DO BELÉM:
Titular: Doris Cardoso Prudente Bertolino
Suplente: Daniele Jesus de Paula
- IGREJA DO EVANGÉLIO QUADRANGULAR- CENTRO:
Titular: Lourdes de Fátima Monteiro
Suplente: Estela Aparecida Vidal de Amorim
- GRUPO DE ARTESÃOS DE PINDAMONHANGABA:
Titular: Ana Maria Braz Cavalcante
Suplente: Solange Augusto Verol Nogueira
3- O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) 
anos, contados a partir desta data.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 29 de fevereiro de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal 
Ana Emília Gaspar - Secretária de Saúde e Assistência 
Social
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídi-
cos, em 29 de fevereiro de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/ Processo Interno nº 4.499/2012

PORTARIA GERAL Nº 3.813, DE 05 DE MARÇO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pinda-
monhangaba, no uso de suas atribuições legais, em conformi-
dade com a Lei nº 3199/96, de 16.04.96, artigo 3º, incisos I e II.
RESOLVE:
Art. 1º - N O M E A R, os senhores abaixo, para constituírem o 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, a saber:
REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL:
a) DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titular:  Fernanda Maria Bondioli de Oliveira
Suplente: Ana Maria Rita Gomes
b) SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Titular:  Hugo Netto Natrielli de Almeida
Suplente:  Iracelis Fátima de Moraes
c) SECRETARIA DE FINANÇAS
Titular:  Matheus de Lima Rezende
Suplente:  Marcia Rodrigues Ortiz
d) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Titular:  Cláudia dos Santos Bolson
Suplente: Vilda Márcia de Oliveira Andrade
e) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Titular:  Miriam Lúcia Mourão Broca
Suplente: Jaqueline das Dores Souza
f) SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Titular:  Vitor Duarte Pereira
Suplente:  Fábio Rocha Homem de Melo
g) SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Titular:  Patrícia Mara de Matos Bregalda
Suplente:  Bruna Muassab
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE:
a) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ATENDI-
MENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
Titular: Demetrio Cabral Junior (Lar da Criança Irmã Julia)
Suplente: Aline Morgado Escocio Bello (Educandário Casas 
Pia)
b) REPRESENTANTES DAS ASSOCIAÇÕES DE PORTADO-
RES DE DEFICIÊNCIA
Titular:  Claudia G. P. Basso (APAE)
Suplente:  Sueli Machado Gimenes (APAE)
c) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ATENDI-
MENTO A IDOSOS
Titular:  Adilson Lima da Silva (CCI Bairro das Campinas)
Suplente: Haidee Ferrari (CCI-Vila Rica)
d) REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES DE ATENDI-
MENTO À FAMÍLIA
Titular:  Elizabeth Puppio C[esar Bondioli ( Dispensário Nossa 
Sra de Fátima )
Suplente: Fernando Antunes de Lima (APAMEX)
e) REPRESENTANTES DE CONSELHOS E SINDICATOS
Titular:  Hugo Netto Natrielli de Almeida (OAB)
Suplente: Joabe Lima dos Santos (Sindicato dos Metalúrgicos 
de Pindamonhangaba)
f) REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE 
ASSISTENCIAS SOCIAIS, SOCIOLÓGOS E PSICOLÓGOS 
SOCIAIS
Titular:  Daniela R. C. Loberto (Assistente Social)
Suplente:  Claudia Renata O. Silva (Psicóloga)
Art. 2.º - O mandato dos membros do Conselho será de 02 
(dois) anos, contados a partir de 05 de março de 2012.
 Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogadas 
as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 05 de março de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal 
Ana Emília Gaspar - Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
em 05 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretario de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba
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Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba
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A Prefeitura de Pinda-
monhangaba está instalando 
API - Academias da Primei-
ra Idade nas escolas munici-
pais. Até o momento, cinco 
escolas já receberam a insta-
lação dos equipamentos. Este 
trabalho está sendo feito pe-
las equipes da Secretaria de 
Obras e Serviços e Subpre-
feitura de Moreira César. A 
API pretende envolver mais 
os alunos com as atividades 
físicas e recreativas.

Banco do Povo disponibiliza 
crédito para mutuários do CDHU

Academias de Primeira Idade são 
instaladas nas escolas municipais

Cata-treCo

De 19 a 22 de março – Vila Prado, São Sebastião, 
Parque São Domingos, Santa Tereza
De 19 a 23 de março – Moreira César e Padre Rodolfo.
 
Caminhão Da Coleta Seletiva

Segunda-feira: Centro / Alto Tabaú / Boa Vista / 
Mombaça / Campo Belo / Mariana / Aurora / Vila Nair / 
Bosque / Beira Rio / Santana.
 
terça-feira: Jardim Resende / Vila Rica / Lessa / 
Quadra Coberta / Campos Maia / Real Ville / Colonial 
Village / Parque das Nações.
 
Quarta-feira: São Judas Tadeu / Parque São Domingos 
/ Vila Bourghese / Santa Luzia / Jardim Imperial / Ouro 
Verde / Capitão Vitório Basso / Campo Alegre.
 
Quinta-feira: Crispim / Andrade / Santa Cecília / 
Maricá / Delta / Beta / Jardim Eloyna / Jardim Regina / 
Cidade Nova / Feital.
 
Sexta-feira: Vila São Paulo / Vila Suíça / Yassuda 
/ Morumbi / Vila São José / Vila São Benedito / 
Mantiqueira / Pasin / Laerte Assunção / Padre Rodolfo / 
Ipê I / Ipê 2 / Carangola / Moreira César.
 
Sábado: Araretama / Cidade Jardim / Alto do Cardoso 
/ Maria Áurea / Bela Vista / Vila Verde / São Benedito / 
Lago Azul.
 
Programação De PoDaS

De 5 a 24 de março: Setor Crispim. Bairros: Jardim 
Elvira, Jardim Maria Emília, Residencial Andrade, 
Residencial Ilha I, Coop. Hab. Mal. Castelo Branco, 
Lot. Crispim, Jardim Chafariz, Jardim Primavera, N/A 
Raymundo Marin & Cia Ltda, N/A Vila Nossa Senhora 
Auxiliadora, N/A Vila Dona Anna Goffi
 
A programação completa de todos os serviços está no 
site www.pindamonhangaba.sp.gov.br

Serviços

O Banco do Povo Paulis-
ta vai abrir uma linha de cré-
dito de até R$ 7,5 mil para os 
mutuários da CDHU - Com-
panhia de Desenvolvimen-
to Habitacional e Urbano. O 
empréstimo pessoal poderá 
ser usado para reforma e am-
pliação dos imóveis. 

O financiamento, ofereci-
do de forma articulada entre 
Estado, prefeituras e os mu-
tuários, é destinado às famí-
lias com renda entre um e 
cinco salários mínimos. 

Podem se candidatar ao fi-
nanciamento os mutuários da 
CDHU em todo o Estado que 
tenham renda de até cinco sa-
lários mínimos, e estejam em 
dia com as obrigações con-
tratuais. Os interessados de-
vem procurar o Banco do 
Povo de sua cidade. A libe-

ração dos recursos será feita 
em parcela única, com juros 
de 0,5% ao mês e prazo pa-
ra quitação de até 36 meses.

Na primeira fase do con-
vênio, o Governo de São 
Paulo investirá R$ 105 mi-
lhões para a realização de 
12.150 operações de micro-
crédito nos próximos quatro 
anos. A Secretaria da Habita-
ção transferirá os recursos e 
o cadastro dos mutuários ati-
vos da CDHU à Secretaria 
de Emprego e Relações do 
Trabalho, que administrará a 
concessão dos financiamen-
tos por intermédio do Banco 
do Povo. 

Em Pindamonhangaba, 
o Banco do Povo fica no 
PAT – Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador, na rua 
Albuquerque Lins, 138, no 
centro. oportunidade para mutuários do CDhU

Nesta semana, uma das 
primeiras academias foi ins-
talada na escola “Professora 
Raquel de Aguiar Loberto”, 
no Vale das Acácias. A Sub-
prefeitura já está implemen-
tando uma nova API na es-
cola do José Gonçalves da 
Silva, “Seu Juquinha”, no lo-
teamento Liberdade, que se-
rá inaugurada na  quinta-feira 
(22), às 10 horas.

As escolas do Araretama, 
Mombaça e Cidade Nova já 

foram contempladas com os 
equipamentos.

“Tanto a Secretaria de 
Obras, quanto a Subprefeitu-
ra, têm um cronograma para 
instalar as academias nas es-
colas da cidade. Aos poucos, 
todas as unidades da Rede de 
Educação Municipal terão a 
API”, esclareceu a secretária 
de Educação e Cultura, Bár-
bara Zenita França Macedo.

Segundo Bárbara, os pro-
fessores serão encarregados 

de auxiliar os alunos na uti-
lização correta dos equipa-
mentos e o objetivo da API é 
entreter mais os pequenos es-
tudantes. “A educação física 
nas escolas é recreativa, en-
tão estes equipamentos têm a 
mesma função - oferecer mais 
atividades recreativas aos alu-
nos”, explicou a secretária.

Dentre os vários equipa-
mentos instalados nas esco-
las há carrossel, escalada tor-
cida e gangorra.

os equipamentos estão à disposição dos alunos para serem utilizados sob supervisão  de professores, encarregados de auxiliá-los nas atividades físicas

Cinco escolas da rede municipal já receberam a instalação de equipamentos de ginástica

Akim/Agora Vale

AiAndrA Alves MAriAno
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EsportesEsportes

Talita Leite www.talitaleitte.blogspot.com

Paixão por Esporte

Grêmio União é Pinda no 
Metropolitano A2 de Salão

O projeto social 
Grêmio União será 
o representante de 
Pindamonhangaba nas 
categorias menores 
do Campeonato 
Metropolitano – A2 de 
Futebol se Salão. 

A cidade estréia 
na competição 
neste sábado (17), 
quando, logo de 
cara, enfrenta cinco 
compromissos diante 
dos representantes 
de Indaiatuba, válidos 
pelas categorias sub 9, 
sub 11, sub 13, sub 15 

e sub 17.
A primeira fase do 

torneio conta com um 
total de 34 equipes, 
divididas em cinco chaves. 
O Grêmio União está na 
chave A, ao lado de São 
Caetano Futsal, Gool Legal, 
Osasco, Mogiano, Vedete, 
Indaiatubana e São José 
Futsal.

Todas as partidas de 
sábado serão realizadas  
no Ginásio Municipal de 
Indaiatuba. Horários: às 8 
horas, sub 11; 8h45,  sub 
13; 9h30,  sub 9; 10h15, 
sub 15, e 11 horas, sub 17.

Futsal Feminino As competições 
do futsal feminino 
estão prestes a 
começar para 
Pindamonhangaba. 
Também neste 
sábado, a cidade 
estreia no 
Campeonato Estadual 
Sub 20, visitando 
São Bernardo Chase 
Futsal, a partir das 11 
horas.

Ainda no 
feminino, no dia 24 
de março  a cidade 
realiza sua estréia 
no Campeonato 
Estadual da Categoria 
Principal, recebendo 
as representantes de 
Marília, no Ginásio do 
Alto do Tabaú.

A equipe de voleibol mas-
culino de Pindamonhangaba, 
Funvic/Mídia Fone, garan-
tiu a vaga na semifi nal da Su-
per Liga B. O campeonato é 
promovido pela CBV -Con-
federação Brasileira de Vo-
leibol e está sendo realizado 
no sistema de Gran Prix, on-
de todos jogam contra todos. 
O torneio foi dividido em du-
as chaves. 

A equipe Funvic/Midia 
Fone vai enfrentar a equipe de 
Santo André – SP. O primei-
ro desafi o da semifi nal será na 
casa do adversário, neste sá-
bado (17). A partida está mar-
cada para as 17h30, no giná-
sio Pedro Dell- Antonia. 

O segundo confronto acon-
tecerá em Pindamonhangaba, 
na quarta-feira (21), às 19h30 
no ginásio “Juca Moreira”(rua 
Dr. Gustavo de Godoi, s/n, 
centro). Caso seja necessário, 
a partida decisiva acontece-
rá dia 24 de março, às 19h30, 
também em Pindamonhanga-
ba. A Funvic/Midia Fone con-
seguiu trazer os dois últimos 
confrontos para sua casa por 
ter melhor campanha que o 
adversário na fase de classifi -
cação. Os jogos terão entrada 
franca.

COPA REGIONAL

Jogo único apontará  fi nalistas da competição

Vôlei de Pinda inicia disputa 
da semifi nal da Super Liga B

Após a última rodada 
das quartas de fi nais da Co-
pa Regional de Futebol, os 
quatro melhores times da 
competição seguem para a 
semifi nal, que será disputa-
da em jogo único neste do-
mingo (18), nos campos da 
cidade. 

Na categoria ‘Veteranos 
Cinquentão’, o Fluminense 
goleou o Areião por 4 a 0, 
e seguiu na competição de-
pois de já ter vencido a pri-
meira partida por 3 a 1. O 
Atlético Tremembé também 
foi para as semifi nais com 
a vitória por 4 a 2 contra 
o Ramos. Na outra chave, 
o Vila São Geraldo confi r-
mou o favoritismo ao gole-
ar, mais uma vez, o Maricá 

Na fase classifi catória, 
Pinda venceu dez das 12 par-
tidas, acumulando 30 pon-
tos, sendo líder da chave A. 
A equipe de Santo André ter-
minou a primeira fase em se-
gundo lugar na chave B, com 

seis vitórias e 19 pontos. O 
vencedor desta etapa encon-
trará com o Apav/Canoas 
(RS) ou com o UFC/Ceará. O 
campeão da Super Liga B te-
rá acesso à Super Liga, que é 
a elite do voleibol brasileiro. 

“A avaliação do Grand 
Prix é muito boa, consegui-
mos fazer uma campanha 
com apenas duas derrotas 
e atingir o primeiro objeti-
vo, que era ser o primeiro 
do grupo na fase classifi ca-

tória. A expectativa das par-
tidas da semifi nal é a melhor 
possível, o grupo treina for-
te e focado, pois precisamos 
fazer um bom jogo e trazer 
a vitória de Santo André, pa-
ra conquistarmos a vaga na 

quarta-feira, em Pinda, jun-
to da nossa torcida”, revela 
Ricardo Navajas, supervisor 
da equipe.

De acordo com Navajas, 
o apoio da torcida é funda-
mental. 

por 6 a 1 – a primeira parti-
da foi de 9 a 1. A última va-
ga fi cou para o Figueirense, 
que ganhou de 1 a 0  do Ju-

ventus, de Taubaté, no pri-
meiro jogo já havia vencido 
por 3 a 1.

As semifi nais do ‘Cin-

quentão’ fi caram da seguin-
te maneira: Vila São Geraldo 
x Figueirense e Fluminense x 
Atlético Tremembé. Os jogos 

serão em partida única.
Já no Amador, o Arareta-

ma conseguiu se classifi car 
com uma vitória sofrida de 3 
a 2 contra o Vila São Geral-
do. O Força Jovem, de Tre-
membé, garantiu a vaga com 
a vitória fácil por 3 a 0 sobre 
o Bela Vista. 

O Floresta, também de 
Tremembé, venceu com fol-
ga o Santa Luzia por 4 a1 e 

confi rmou a vaga. A última 
e decisiva vaga foi conquis-
tada pelo Bandeirante, que 
foi derrotado no primeiro jo-
go por 2 a 0 pelo Vila São Jo-
sé, mas conseguiu a classifi -
cação com a vitória por 3 a 1 
no último domingo.

Os confrontos na semifi -
nal, neste domingo serão en-
tre Força Jovem x Araretama 
e Floresta x Bandeirante.

Agora cada time tem apenas uma chance para seguir na busca do título da Copa Regional de Futebol

Equipe de Pindamonhangaba obteve melhores resultados na primeira fase e conquistou vantagens na semifi nal

Akim/Agora Vale

Divulgação


