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Escola para 500 alunos será entregue na
quinta-feira no loteamento Liberdade
Marcos Cuba

A Prefeitura de Pindamonhangaba vai entregar
mais uma grande obra.
Desta vez é a escola José
Gonçalves da Silva, “Seu
Juquinha”, no loteamento
Liberdade. A inauguração
será nesta quinta-feira (22),
às 10 horas, e a população
está convidada.
Página 3

População
prestigia
inauguração
de centro
comunitário
As comunidades do
“Cícero Prado” e “Liberdade” compareceram em
massa à inauguração do
centro comunitário, que
contará com atividades
culturais e esportivas.
Akim/Agoravale
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A escola do “Liberdade” contará com excelente infraestrutura para alunos e equipe de trabalho
Akim/Agoravale

A comunidade marcou presença durante a inauguração de mais uma importante obra

Artista realiza performance durante comemoração do Dia da Poesia no centro da cidade

Dia da Poesia faz sucesso no centro da cidade
Artistas chamaram a atenção de quem passou pela região do Mercado Municipal e
praça Monsenhor Marcondes
na manhã do sábado (17),
quando Pinda comemorou o
Dia Nacional da Poesia.

Foram distribuídos poemas
de autores pindenses e as performances também marcaram
a data, criada em homenagem
a Castro Alves.
Quem passou pelas ruas da
cidade teve o privilégio de ouvir

poesias e assistir às performances: “A repercussão não poderia
ter sido melhor. O fato de ser
pego de surpresa, deixa a pessoa sem reservas e então ela
absorve a poesia sem julgamento”, comentou um dos artistas.

IPTU

Primeira parcela vence
dia 30 de março
Página 5

Dona Geni solicita melhorias
para bairros de Pinda
A vereadora Geni Dias Ramos – Dona Geni (PPS)
solicitou diversas melhorias para os bairros de Pinda,
com destaque para residencial Pasin, Terra dos Ipês
I e Jardim Eloyna.
Informativo Legislativo

SUPERLIGA B

Vôlei de
Pinda conta
com apoio da
torcida nesta
quarta-feira
Esportes
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EDITORIAL
Presentes
para a Princesa

Por todo o Brasil, e não é diferente aqui em Pindamonhangaba, continuam acontecendo muitas comemorações relativas ao Dia Internacional da Mulher.
Muito justo. Aﬁnal, o que seria desse mundo sem
as mulheres. Um deserto, pelo menos de seres humanos, já que aos homens não coube, por obra e graça
do criador, a benção de parir. Os homens todos em
uníssono dizem: Obrigado!
É isso mesmo. Ser mãe é padecer num paraíso que
os homens desconhecem, e nem fazem questão de conhecer. Muito embora as últimas gerações de maridos,
e ou pais, têm participado mais efetivamente dos cuidados com os bebês, as crianças, os adolescentes. Não
basta ser o pai, tem de participar, tem sido o lema cada
vez mais válido na sociedade. Mas gerar uma vida em
seu ventre foi graça dada por Deus às mulheres.
E falando sério, elas são bonitas, espertas, inteligentes e muito competentes. Que o diga a nossa “presidenta”, com licença da gramática para fazer uso poético do neolinguismo, para homenagear as mulheres
brasileiras na ﬁgura da líder maior do país.
Por aqui, como as homenagens continuam, a Prefeitura achou por bem presentear a Princesa do Norte. Pois é, Pinda é uma senhora, uma jovem senhora.
A administração municipal entregou no sábado
(17), o primeiro de três importantes presentes, que
vem sendo preparados já há algum tempo.
O centro comunitário do “Cícero Prado” e “Liberdade” será um local de cultura, lazer, entretenimento,
educação. Trata-se de um amplo espaço dedicado a
comunidade, onde ela poderá crescer cada vez mais,
unir-se para conquistar ainda mais benefícios.
A Princesa do Norte, com certeza, gostou, pois os
seus ﬁlhinhos que por lá estiveram durante a entrega
estavam sorridentes, alegres e contentes. E qual mãe
não se derrete com o sorriso de um ﬁlho?
Mais dois presentes já tem hora marcada para serem entregues.
E desta vez a homenagem às mulheres ﬁca ainda mais
evidente, pois se trata de uma escola e uma creche.
Como já foi dito, os homens têm participado mais
do desenvolvimento da gurizada, mas essa ainda é
uma tarefa que as mulheres se encarregam com muito mais zelo.
E, que bom, quando as crianças estudam perto de
casa, em uma escola confortável, segura e muito bem
aparelhada.
Que bom, quando a mãe vai trabalhar sabendo
que seus ﬁlhos ﬁcaram em segurança em uma moderna e também muito bem equipada creche.
As mães de Pinda agradecem os presentes preparados para a Princesa do Norte, que ao longo de seus
já quase 400 anos, tem cuidado com zelo e amor de
seus ﬁlhos.
Para as mulheres de Pindamonhangaba, a Tribuna
do Norte deseja cada vez mais sucesso nas suas vidas familiares, proﬁssionais e sentimental.
Vocês são verdadeiros presentes na vida de seus
companheiros e da comunidade.

Curso de Defensoria
Pública acontece em abril

O curso de “Defensoria
Pública e Conselhos Tutelares: Unidos pela Defesa das
Crianças e dos Adolescentes”
vai ser realizado no próximo
dia 4 de abril, das 8 horas até
as 17h30, no auditório do Departamento da Engenharia
Civil da Unitau, localizado na
rua Expedicionário Ernesto
Pereira, 99, centro.
O objetivo do evento, segundo o coordenador do curso, Vilmar Douglas de Souza
Pimenta, é discutir as compez

tências do Conselho Tutelar
para tentar aprimorar a qualidade do serviço dos mesmos.
O curso visa atender conselheiros tutelares e de direitos
do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente.
O curso é inteiramente gratuito. Interessados em
participar podem se cadastrar pelo e-mail sgsouza@
defensoria.sp.gov.br,
indicando nome, telefone, RG,
e-mail, endereço e proﬁssão.

EXPEDIENTE

Tribuna do Norte
Fundação Dr. João Romeiro
Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980
Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte
CNPJ: 50455237/0001-35
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Presidente: José Renato Campos Rosa
Tesoureiro: Benedito Donizette dos Santos
Membros: José Alencar Lopes Júnior, Israel Abraão dos Santos
Dias e Odirley Pereira dos Santos.
CONSELHO FISCAL:
Fernando Prado Rezende, Domingos Geraldo
Botan, Maria Perpetua Soares
EDITOR CHEFE:
Kátia Fabiana Dubsky Matos Freire - MTB 40.553-SP
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS:
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077
CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL:
RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/
SP - Tel./Fax: (11) 6971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br)
IMPRESSÃO: Jornal Cidade de Rio Claro Ltda. (19) 3526-1000

Conﬁra

Direto da Redação

Sozinho não
Alguns leitores não gostam de ler sozinhos, amam
tanto a poesia, os contos...
que acabam compartilhando
sua leitura com outras pessoas. E começam a compartilhar com as crianças de
sua família, às vezes, no início a leitura tem o objetivo de fazer as crianças dormirem, depois para que as
mesmas entendam o mundo. E assim elas vão conhecendo os símbolos.

Com aproximadamente seis
meses de vida, as crianças já
começam a entender os símbolos, associam os nomes às
imagens e, dessa forma, começa a expandir a interpretação de mundo das mesmas.
Muitas famílias dedicam
um ou dois dias da semana,
para realizarem um passeio,
uma viagem, para assistirem um ﬁlme etc. Seria muito
bom se todas as famílias instituíssem um dia da semana

para a leitura em família, os
pais lendo para os ﬁlhos, as
crianças maiores escolhendo uma literatura para ler para todos da família.
Organizar o “Dia da Leitura em Família” não é algo tão
difícil assim, basta escolher
um dia da semana com um
horário tranquilo, que não interﬁra na rotina da casa e escolher um bom texto, que seja adequado para todos.
Cada semana, um inte-

grante da família ﬁcaria responsável pelo dia da leitura, trazendo textos de
jornais, livros, poemas, poesias, trovas, artigos, etc. Independentemente do tipo de
literatura escolhido, o importante é que toda a família comece a gostar de ler e cresçam culturalmente juntos.

tem prazer. Protestam e peroram, indignados, mas nada
– absolutamente nada – fazem para mudar aquilo que
estão a censurar. Pelo contrário! Erram tanto ou mais
que aqueles que condenam.
Seria cômico, se não fosse trágico, observar a prática
daqueles mesmos cidadãos
que reclamam dos buracos
que “o governo” deixa nas ruas e calçadas: eles usam ‘suas’ calçadas para chumbar
enormes lixeiras ou ﬂoreiras,
armazenam ali materiais de
construção ou despejam entulho e criam rampas inescaláveis, demonstrando total
descaso e desrespeito e tornando impossível o trânsito
de cegos, cadeirantes, mães
com carrinhos de bebê ou, a
bem da verdade, de qualquer
pessoa que não seja capaz

de voar por sobre toda sorte
de armadilhas e obstáculos.
Pensei até em sugerir como tema de pesquisa para
estudantes de ética ou pauta para algum jornalista free
lancer seguir pessoas que,
por exemplo, estejam a discursar contra a corrupção,
anotando todas as suas infrações à civilidade e ‘pequenas’ transgressões: fura ﬁla? corta pela direita no
trânsito? estaciona em vaga
preferencial? ‘molha’ a mão
do guarda? discrimina minorias? põe em risco a integridade física de ciclistas e pedestres? desrespeita a lei do
silêncio? Eticétera, eticétera,
eticétera.
Ou podemos apenas exercitar o cérebro tentando imaginar de quanta lisura seria capaz, se eleito para um cargo

público, o ‘cara’ que hoje sonega imposto, pede recibo
superfaturado no restaurante onde foi almoçar a serviço
e troca voto por favores pessoais. Quanto prejuízo poderá causar quanto tiver acesso
a oportunidades de proveito
bem mais gordas?
É, falar mal é gostoso! se
assim não fosse eu não estaria agora a gastar meus
dedos e meus minutos escrevendo isto. Mas, além de
gostoso, é bom: é bom que
os erros sejam apontados,
denunciados,
reprovados.
Melhor ainda é agir de acordo com o que se prega e,
mais que isso, agir para efetivamente coibir e corrigir os
malfeitos, sejam eles praticados por quem for.

Fabíola Beduljoba, pedagoga (http://ventaniadosaber.blogspot.com)

É bom
Falar mal dos erros daqueles que representam o
poder instituído e constituído é bom. ‘É bom’ não está sendo usado aqui apenas
no sentido moral, signiﬁcando que tais reclamações são
atitudes positivas, a serem
aprovadas pelas pessoas ‘de
bem’, mas também para dizer que é gostoso.
Gostoso?!?! Alguns poderão considerar um contra-senso dizer isto. Aﬁnal, reclama-se justamente do que
se desaprova, do que não se
gosta, dirão.
No entanto, a julgar pelo prazer demonstrado pelos que fazem da crítica um
esporte e, acima disto, pelo total descompasso entre
sua crítica e sua prática, só
posso pensar que reprocham
porque gostam, porque sen-

Anuar G.

Educadores realizam roda de terapia comunitária
Terapeutas da educação
realizaram, na tarde de sábado (17), no Projeto Espaço
da Criança “Anália Franco”,
da Casa Transitória Fabiano
de Cristo, uma roda de terapia comunitária com 18 mulheres. Na ocasião, foram
discutidos temas voltados à
saúde e à atenção primária
em saúde mental.
As rodas de terapia são
oferecidas
mensalmente,
desde outubro de 2010, no
projeto “Espaço da Criança” atendendo a comunidade em geral. As terapeutas
responsáveis são a gestoras Luciana de Oliveira, Célia Ascenço e Carmen Sílvia
Martins.
Nos encontros são desenvolvidas atividades de
prevenção e inserção social de pessoas que vivem
em situação de crise e sofrimento psíquico, promovendo a integração de pessoas.
“Pudemos perceber que
as tristezas, quando compartilhadas, aliviam, mostram possibilidades de superação e oferecem apoio
através das pessoas presentes, reforçando a importância do grupo, mostrando
o quanto é poderoso, pois é
continente para as dores e
alegrias divididas”, ressaltou a terapeuta Luciana de
Oliveira.
Mensalmente, as terapeutas da educação se reúnem para estudar, compartilhar experiências visando o
fortalecimento da equipe e

Akim/Agora Vale

Legenda

alinhamento do trabalho. O
próximo encontro de estudo
será dia 30 de março, na es-

cola “Professora Julieta Reale Vieira”, no Castolira.
A próxima roda será ofe-

recida no dia 21 de abril e toda a comunidade pode participar.

Pinda assina convênio com Estado
para Programa Creche Escola
Na última sexta-feira (16),
a Prefeitura de Pindamonhangaba assinou um convênio com a Secretaria de
Educação do Estado de São
Paulo, para o Programa Creche Escola. A assinatura
aconteceu em São José dos
Campos e contou com a presença dos secretários de Estado da Educação, Herman
Voorwald; e do Desenvolvimento Social, Rodrigo Garcia. Além de Pinda, outros 10
municípios do Vale do Paraíba assinaram a adesão.
O programa irá ampliar o
atendimento de crianças na

PREVISÃO DO TEMPO PARA PINDAMONHANGABA

TERÇA-FEIRA - 20/3
Temp. Máxima: 28ºC - Sol Nascente: 06:05
Temp. Mínima: 16ºC - Sol Poente: 18:12
Probabilidade de chuva: 5%

QUARTA-FEIRA - 21/3
Temp. Máxima: 30ºC - Sol Nascente: 06:06
Temp. Mínima: 17ºC - Sol Poente: 18:11
Probabilidade de chuva: 5%

QUINTA-FEIRA - 22/3
CIRCULA ÀS TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

www.tribunadonorte.net
contato@tribunadonorte.net

TRIBUNA DO NORTE

Temp. Máxima: 32ºC - Sol Nascente: 06:06
Temp. Mínima: 19ºC - Sol Poente: 18:10
Probabilidade de chuva: 80%
Fonte: CPTEC/INPE

educação infantil. Para isso,
serão construídas creches
até 2014 em diversos municípios do Estado. Cada unidade terá capacidade de atender de 70 a 150 crianças. Ao
município, caberá oferecer o
terreno que abrigará as novas unidades.
Durante o evento, o secretário Herman Voorwald
falou sobre a importância de
inserir, desde cedo, a criança
no ambiente de aprendizagem. “Há estudos que indicam que a criança, uma vez
que ingressa na educação
infantil, a continuidade de

seus estudos no Ensino Fundamental e Ensino Médio se
dá de forma muito mais proveitosa”, disse.
O secretário Rodrigo Garcia ressaltou que a parceria
entre Estado e municípios é
fundamental para atender a
grande demanda que existe no setor. “Esta é a primeira vez que temos um programa de creches no Estado de
São Paulo, em parceria com
os municípios”, comentou.
Outros municípios do Vale do Paraíba também passaram a fazer parte do programa.

Militares de Pinda
integrarão missão de paz
Desde o início da Missão de Paz no Haiti, inúmeros militares da guarnição de
Pindamonhangaba têm participado das atividades naquele país. Mais uma vez, o
2º Batalhão de Engenharia
de Combate “Batalhão Borba Gato” enviará seus homens para a missão de paz

da ONU – Organização das
Nações Unidas. O efetivo a
ser encaminhado é de 30 homens.
A despedida dos militares que irão para o Haiti será
realizada nesta quinta-feira
(22), na praça Padre João de
Faria Fialho, Largo do Quartel, às 10 horas.

TRIBUNA DO NORTE
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Prefeitura entrega centro comunitário à
população do ‘Cícero Prado’ e região
Maria Fernanda Munhoz
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou, na manhã
de sábado (17), a inauguração do centro comunitário
“Cecília Nicoletti”, no loteamento Cícero Prado. O evento contou com a presença do
prefeito João Ribeiro, secretários e diretores municipais,
vereadores, e a homenageada, dona Cecília, que estava
emocionada.
A população compareceu
em peso ao evento, que teve
atividades para as crianças,
com pintura de rosto e ‘tatuagem’ de guache, e esculturas
com bexigas. As atletas da
ginástica rítmica da Secretaria de Esportes realizaram
uma apresentação muito
aplaudida.
A homenageada, Cecília
Nicoletti, agradeceu ao prefeito João Ribeiro, demais
autoridades e aos amigos de
Moreira César pela homenagem e por comparecerem ao
evento. “Minha vida passou
grande parte com grandes
momentos nesta comunidade. Vim pra cá em 1959, trabalhei como voluntária auxiliando os partos de muitas
mães, vi e vejo de pequenos
a grandes, bom cidadãos. É
com muita felicidade que
agradeço pela lembrança”,
declarou em seu discurso.
O prefeito João Ribeiro
lembrou que o centro comunitário é da população e que
todos são responsáveis por
ajudar a cuidar de mais esse
patrimônio do bairro e região. “Estamos organizando
o bairro para o melhor uso
possível. Vamos fazer mais
uma homenagem à dona Cecília, preservando o centro
comunitário que leva o nome
dela. Vamos utilizar, participando das aulas de esporte e
cultura”, alertou o prefeito,
lembrando de todas as benfeitorias que já foram realizadas para a comunidade da
região, como: pavimentação
das ruas do ‘Cícero Prado’;
plantio de árvores em áreas
verdes; instalação de AMI –
Academia da Melhor Idade e
parque infantil; melhorias na
iluminação pública; instalação de unidade do Telecentro; ampliação da escola mu-

Akim/Agora Vale

O centro comunitário terá oficinas culturais, cursos e será um local de lazer para toda a comunidade da região

nicipal; reforma da quadra
poliesportiva, entre outros.
O novo centro comunitário
possui cerca de 400m², com
cozinha, palco e camarim. A
partir de segunda-feira começam as oficinas culturais do
projeto “Eu Faço Arte”, realizado pelo Departamento de
Cultura, com aulas de dança
às segundas e quartas-feiras,
das 15h30 às 17 horas; e de
teatro, às terças e quintas-feiras, das 18 horas às 20h30.
As inscrições são gratuitas e
devem ser feitas no horário
das oficinas.
Moradores aprovam
centro comunitário
Os moradores estão satisfeitos com mais essa melhoria para a região. Para Helena
Moreira, moradora do loteamento Liberdade, o bairro
estava precisando mesmo de
um local como o centro comunitário, com opções para
a juventude. “Achei muito
legal ter as oficinas culturais
porque movimentam o bairro
e é bom para distrair a criançada para não ficar na rua sem
fazer nada. Com certeza, vou
trazer as minhas filhas para
participar”, afirmou.
Na opinião de Aparecida Cristina Alves, também
moradora do ‘Liberdade’, o
centro comunitário é muito
bom, e deveria ter ainda mais
opções de cursos. “Estava

precisando de um centro comunitário aqui, acho que os
cursos são bons para a juventude. Estamos esperando os
cursos para os adultos também poderem participar. Eu
mesma gostaria de vir fazer
aula aqui”, disse.
A também moradora, Luzia Pereira Mota, estava satisfeita. “Estou muito feliz
em estar morando aqui no
‘Liberdade’. Era meu sonho
e eu cuido muito bem da minha casinha. Adorei o centro
comunitário e acho que vai
ser muito bom ter esses cursos”, destacou.
Para a moradora do ‘Cícero Prado’, Maria de Fátima
Ferreira Ricardo, o centro comunitário é uma oportunidade de melhoria de vida para
as pessoas. “Estou achando
o centro comunitário muito
bom. É uma oportunidade
para aprender e ensinar coisas novas para as pessoas, e
eu gosto muito disto, sempre
participo”, lembrou.
Autoridades comparecem
e prestigiam festa
A inauguração do centro
comunitário foi uma grande
festa para o bairro. As autoridades municipais compareceram e prestigiaram a
população por mais essa conquista.
Estiveram presentes: o
prefeito João Ribeiro e a pri-

meira-dama e presidente do
Fundo Social de Solidariedade, Maria Angélica Ribeiro; a vice-prefeita Myriam
Alckmin; o subprefeito de
Moreira César, Carlinhos

Casé; o presidente da Câmara, Ricardo Piorino; os
secretários: de Obras, Ricardo Amadei; de Planejamento, Paulo Usier; de Governo, eng. Arthur Ferreira

dos Santos; de Esportes,
Antonio Carlos Macedo; os
vereadores: Cal, Dona Geni,
Dr. Jair Roma, Dr. Isael Domingues, além de diretores
da administração municipal.
Akim/Agora Vale

O centro comunitário contará com aulas de dança e oficinas culturais

Próximas inaugurações do mês
Quinta-feira (22), 10 horas - Escola José Gonçalves da Silva
“Seu Juquinha”, no loteamento Liberdade.
Sexta-feira (30), 10 horas - Creche do Alto Cardoso
“Dona Yolanda Immediato Fryling”.

Prefeitura entrega escola no ‘Liberdade’ nesta quinta-feira
A Prefeitura de Pindamonhangaba vai entregar, nesta
quinta-feira (22), a escola
José Gonçalves da Silva,
“Seu Juquinha”, no loteamento Liberdade. A inauguração será às 10 horas e toda
a população está convidada.
A nova unidade escolar possui 1.300 m² e conta com oito
salas de aula, biblioteca, sala
da equipe de gestão administrativa e pedagógica, sanitários, cozinha, refeitório,
biblioteca, dentre outros.
A escola irá atender 500
alunos. Neste momento já foram feitas cerca de 300 matrículas. Há projetos para a
construção de uma quadra ao
lado da unidade escolar.
Claudia Aparecida Silva
Galvão de França, gestora da
nova escola, comenta que no
local serão desenvolvidos vários projetos que trabalharão

a responsabilidade social e
cidadania. “A minha equipe
está demonstrando muito empenho, a estrutura da escola
foi muito bem feita para atender a todos os alunos, inclusive os deficientes. Temos palco
para apresentações com rampa, banheiro para deficientes,
as salas foram bem distribuídas, o pátio é amplo. Estou
muito feliz e as professoras
estão ansiosas para começar o
trabalho”, revela Claudia.
Funcionarão uma sala de
educação infantil, duas de
primeiro ano, duas de segundo, uma de terceiro, duas de
quarto ano e duas de quinto
ano. Já foi instalado um parque da Primeira Infância, os
horários para utilização serão
estipulados e as brincadeiras
serão monitoradas. O horário
de atendimento no período da
manhã, será das 7 às 12 horas,

Marcos Cuba

A nova unidade escolar possui 1.300m² e conta com oito salas de aula, e atenderá 500 alunos

para o Ensino Fundamental, e
pré-escola das 7h30 às 11h30.
O prefeito João Ribeiro sa-

lienta que as 806 famílias terão
a oportunidade de levar os filhos para uma escola próxima

de casa. Segundo ele, isso contribui com os avanços educacionais no município, um dos

compromissos assumidos com
as famílias que residem no loteamento Liberdade.
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Ponte do Vale das Acácias tem
construção de muro de contenção
Akim/Agora Vale

A ponte do Vale das
Acácias, na rua José Teberga, recebe a construção
de um muro de contenção
para reforçar a cabeceira
do local. Devido às chuvas de verão, a cabeceira
cedeu, colocando em alerta a situação da ponte. As
obras da construção do
muro começaram há duas
semanas e o término está
previsto para os próximos
25 dias úteis.
Uma equipe da Subprefeitura de Moreira César trabalha na obra, que dará mais
segurança aos usuários da
ponte. “Está sendo executada a concretagem de sapata
(bloco de concreto) e pilares
para receber o muro de alvenaria”, explicou Pedro S.
Neves, mestre de obras da
Subprefeitura.
Neves afirma que os próximos passos são a elevação
da parede e a construção da
calçada. Ele cita que a obra
na calçada é de ampliação,

As obras da construção do muro começaram há duas semanas e o término está previsto para os próximos 25 dias úteis

para estendê-la até o muro.
O objetivo é que a ponte
fique mais segura e que os

pedestres transitem pelo local com mais tranquilidade.
“As fortes chuvas dessa

época do ano colocam alguns
lugares em alerta, então para
evitar qualquer problema,

sempre estamos procurando
solucionar os pontos críticos
para dar mais segurança aos

moradores da região de Moreira César”, disse o subprefeito Carlinhos Casé.

Moradores precisam
respeitar programação
do “Cata-treco”
Caminhão percorrerá as ruas do Vila Prado, São Sebastião,
Parque São Domingos e Santa Tereza nesta semana
Entre os dias 19 e 22 de
março, o caminhão que realiza os serviços de ‘Cata-treco’
em Pindamonhangaba estará
percorrendo os bairros Vila
Prado, São Sebastião, Parque
São Domingos e Santa Tereza realizando o recolhimento
de entulhos na região.
Através do ‘Cata-treco’ a
população tem a oportunidade de limpar suas residências
e eliminar resíduos, que colocam em risco a saúde dos
moradores e servem de criadouro para escorpiões, mosquito da dengue, caramujos,
entre outros.
É importante colocar es-

ses materiais na rua, apenas
nos dias programados para
a passagem do caminhão do
‘Cata-treco’, evitando ser
notificado e multado pelos
fiscais do Setor de Postura da
Prefeitura de Pindamonhangaba. Também é necessário
depositar esse conteúdo em
locais visíveis, procurando
não colocá-los próximos de
muros, que prejudiquem o
trânsito de pedestres e automóveis.
O diretor de Serviços Municipais de Pindamonhangaba, Sérgio Guimarães, destacou que somente materiais
não orgânicos são recolhidos,

os demais resíduos e lixos
devem ser eliminados através
da coletora de saneamento
urbano e seletivo.
Confira a programação
para as próximas semanas:
Região Central
19 a 22 de março: Vila Prado,
São Sebastião, Parque São
Domingos e Santa Tereza;
26 a 29 de março: Parque
Ipê, São Judas e Santa Luzia;
9 a 12 de abril: Aurora ,
Campo Belo e Mombaça II.
Moreira César
19 a 23 de março: Moreira César e Padre Rodolfo;
2 a 5 de abril: Feital;
9 a 13 de abril: Vista Alegre.

Imagem ilustrativa da futura Praça de Educação e Cultura

PEC inicia etapa
de mobilização

Akim/Agora Vale

Através do “Cata-treco” a população tem a oportunidade de limpar suas
residências e eliminar resíduos

O loteamento Liberdade está recebendo diversos
investimento, dentre eles a
PEC - Praça de Educação e
Cultura. Para desenvolver o
projeto, aconteceu uma reunião na segunda-feira (19),
para tratar sobre a mobilização social para coleta de dados da comunidade que vai
ser atendida.
A Prefeitura de Pindamonhangaba, através de um
convênio com o Governo Federal, por meio do Ministério
da Cultura, está desenvolvendo esse projeto com recursos
do PAC2 - Programa de Aceleração do Crescimento.
Na reunião foi discutido
o perímetro de abrangência
da PEC, número de moradores e residências. Também
foram conversados os itens
que vão compor o questionário para a mobilização. A
partir de abril, as ações de
coleta de dados vão ser iniciadas.
“Isso é uma exigência do
Governo Federal para que a

obra seja realizada, eles querem preparar a população
para receber o centro”, explica a coordenadora da Secretaria de Relações Institucionais, Fernanda Figueira.
O objetivo das PECs são:
integrar programas e ações
culturais, práticas esportivas
e de lazer, formação e qualificação para o mercado de
trabalho, serviços sócioassistenciais, políticas de prevenção à violência e inclusão
digital com o intuito de promover a cidadania.
“A PEC é um grande projeto e vai atender a população
trazendo diversos benefícios
e lazer para Pinda”, ressalta o
prefeito João Ribeiro.
Segundo João Ribeiro, a
praça é outro fator que compõe o conjunto de melhorias
para os moradores do loteamento Liberdade. “A Prefeitura se empenhou em buscar
recursos e o Governo Federal
atendeu nossa solicitação”,
ressalta Ribeiro.
Participaram da reunião: a

coordenadora geral da PEC,
Magda Félix Pereira; o coordenador de Esporte, Marcelo
Mora; a coordenadora de
Educação e Cultura, Nilza
Mayer; o coordenador do
Desenvolvimento Econômico, Gutemberg Ramos; a coordenadora de Informática,
Raquel de Oliveira Dias; o
coordenador de Assistência
Social, José Carlos dos Santos Pinto; a coordenadora
da Secretaria de Relações
Institucionais, Fernanda Figueira, e o representante da
Subprefeitura, Eduardo Kogempa.
“A Secretaria de Relações
Institucionais, junto com as
demais secretarias envolvidas, trabalhou muito para
conseguir concretizar esse
projeto. Tenho certeza que a
praça dos esportes e da cultura trará muitos benefícios
e será referência para as cidades da região”, declarou
a vice-prefeita e secretária
de Relações Institucionais,
Myriam Alckmin.
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Carnê do IPTU
está sendo entregue
pelos Correios
Akim/Agora Vale

Profissionais da Prefeitura estão visitando as casas no combate a dengue

Equipe da Prefeitura
de Pinda intensifica
ações contra dengue

A equipe da Prefeitura de
Pindamonhangaba está intensificando as ações contra
a dengue no município. Os
trabalhos são realizados diariamente e é preciso que a
população colabore com os
profissionais da Secretaria de
Saúde e Assistência Social.
Diversos
profissionais
estão realizando o trabalho
“Casa a Casa” no Village do
Sol e residencial Yassuda.
Eles retornarão às casas não
visitadas nos bairros Vila
Prado, Campo Alegre e Santa

Luzia. Esta ação será das 9 às
13h30, no final de semana.
“Estamos realizando as
pendências aos finais de semana para darmos uma cobertura maior à maioria das
residências da cidade, removendo mais criadouros e
orientando mais pessoas, e
o principal é que a população está participando bastante”, afirma Ricardo da Costa
Manso, gerente de unidade.
A DENGUE EM PINDA
Confira os números de casos na cidade:

276 casos suspeitos
10 autoctones
18 confirmados
228 descartados
30 aguardando resultado
EVITE A DENGUE
Para evitar a dengue, as
principais dicas são: combater
os focos de acúmulo de água
como: latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de
refrigerantes, pneus velhos,
vasinhos de plantas, jarros de
flores, garrafas, caixas d´água,
tambores, latões, sacos plásticos e lixeiras, entre outros.

O dinheiro arrecadado com o IPTU é aplicado em obras de infraestrutura por toda a cidade

A Prefeitura de Pindamonhangaba, através do Departamento de Arrecadação, informa
que os carnês do IPTU estão
sendo entregues pelos Correios. Os munícipes que não o
receberem até o dia 26 de março podem ir até a Prefeitura ou
Subprefeitura para retirar a 2ª
via. O horário de atendimento é
das 8 às 17 horas.
No dia 30 de março vence
a primeira parcela do imposto; as demais, no dia 15 dos
meses subsequentes.
Com o pagamento do
IPTU, o contribuinte colabora com o desenvolvimento
da cidade. O montante arre-

cadado é aplicado em saúde,
educação, lazer, obras de infraestrutura, entre outras benfeitorias para o município.
A Prefeitura está realizando grandes obras pela cidade.
Recentemente, inaugurou o
viaduto do bairro das Campinas e o centro comunitário no
Cícero Prado, e vai inaugurar,
nesta quinta-feira (22), a escola José Gonçalves da Silva,
“Seu Juquinha”, no ‘Liberdade’. No dia 30, a comunidade
irá receber a creche “Yolanda
Immediato Fryling”, no Alto
Cardoso, e as obras não param por aqui. O bairro Andrade terá uma rede de águas

pluviais própria, desta forma
evitará possíveis enchentes,
são mais de 500 metros de
galerias. Todos estes trabalhos são possíveis devido ao
pagamento do IPTU.

Forma de Pagamento
O pagamento pode ser
feito em cota única, com desconto de 10% para pagamento até a data do vencimento;
ou pagamento em duas cotas,
com desconto de 5% para pagamento até a data do vencimento. E pagamento em até 10
parcelas, tem desconto de 2%,
para o pagamento até a data do
vencimento de cada parcela.
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Vereador Dr. Isael
cria projeto para
beneficiar atletas

Dr. Jair Roma
Janio cobra duplicação
participa de reunião para da avenida Nossa
intensificar trabalhos
Senhora do Bonsucesso
O vereador Janio Ardito Consórcio PACS/PLURI/
em Pindamonhangaba
Lerario (PSDB), desde agos- SISTRAN e a obra será

Visando o melhor aproveiMais vagas
tamento dos atletas que comna rede municipal
petem levando o nome de
O vereador Dr. Isael encaPindamonhangaba aos quatro minhou requerimento à Secantos do Brasil e até ao exte- cretaria de Educação e Culturior, o vereador Dr. Isael (PV) ra da cidade, solicitando inapresentou Projeto de Lei, formações quanto à abertura
com o intuito de criar atendi- de mais vagas e salas de aula
mento específico para estes na Remefi “Manoel César
desportistas, que sofrem con- Ribeiro”, localizada no
tusões enquanto representan- Crispim. O parlamentar resdo o município
D
C
/CVP
em eventos, ou
mesmo em treinamentos. Esse
atendimento específico consiste no imediato
encaminhamento desses pacientes especiais,
com ênfase à ortopedia, mas
também visando
o mais rápido e
eficaz restabelecimento do
atleta em todos
os seus aspectos
físicos e psíqui- VEREADOR DR. ISAEL CRIOU PROJETO DE LEI PARA BENEFICIAR ATLETAS
cos. “Se de outra maneira for, acaba per- saltou que é preciso abrir mais
dendo o município, porque vagas no estabelecimento, já
deixa de ter retorno ao in- que muitos alunos estudam
vestimento feito, também em escolas localizadas em
porque a inatividade é one- outros bairros. “Sugeri ao
rosa, como improdutiva Poder Executivo, que seja efeque é, e o que é mais im- tuada desapropriação de um
portante, perde porque o terreno ao lado da APAE (Asatleta deixa de competir, sociação de Pais e Amigos
deixa de brilhar e levar o dos Excepcionais). É um lonome de Pindamonhangaba cal com espaço adequado e
onde deve ir”, enfatizou o que poderia abrigar mais savereador Dr. Isael.
las de aula”, concluiu.
IRETORIA DE

Na última quinta-feira, dia
15, o vereador Dr. Jair Roma
(PPS) esteve
reunido na
Prefeitura
com o Secretário de Governo, Eng.º
Arthur Ferreira dos Santos, Secretário
de Obras, Engenheiro Ricardo Amadei, representantes
da Sabesp - Engº Sérgio e o
Analista de Gestão, Sr.
Prolungatti e os Srs. Silvio
Roberto Teixeira e Damião
Caetano Rodrigues, onde foram tratados assuntos relevantes ao município, e que refletem diretamente na qualidade
de vida da população. “A reunião foi muito produtiva, pois

OMUNICAÇÃO
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temos conseguido importantes benfeitorias para a cidade.
Fico satisfeito em estar constantemente conversando com

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.

D.E.R.

o Executivo e reivindicando
melhorias”, destaca o verea-

dor”
Agradecimento
Dr. Jair Roma agradece ao
Executivo Municipal pela implantação de lombadas, na
avenida Princesa do Norte,
próximo ao cruzamento com
a rua Caçapava, no bairro Cidade Nova, tendo em vista
que este pedido vinha sendo
solicitado pelo vereador desde o requerimento nº138
de 2009. “Esta
é uma reivindicação dos
moradores da
região, que irá
melhorar e facilitar o tráfego de veículos. Além disso, a obra evitará acidentes
no local e garantirá a segurança de pedestres e motoristas
em geral”, finaliza o vereador
Dr. Jair Roma.

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.

EDUCAÇÃO BÁSICA

PROJETOS

Vereador Cal participa
de inauguração do
Centro Comunitário
“Cecília Nicoletti”

Alexandre Faria
participa de Seminário
sobre Gestão Pública na
Assembleia Legislativa

PROJETO

O vereador Alexandre Faria (PT) esteve presente na
quarta-feira, 14 de março, no
“1º Seminário e Exposição dos
Projetos Bem-Sucedidos das
Prefeituras Petistas”, que aconteceu no Auditório Paulo
Kobaiashi na Assembleia
Legislativa de São Paulo. Os
temas abordados foram Gestão
Pública, Orçamento Participativo e Transparência. O evento contou com a participação
dos prefeitos de São Bernardo
do Campo, Cubatão e Várzea
Grande, e do representante da
Rede Nossa São Paulo, Oded
Grajew. “Foi uma experiência
importante, pois pudemos observar os resultados positivos
das cidades governadas pelo
Partido dos Trabalhadores,
com gestão inovadora em 65

LEI DO VEREADOR QUE
DENOMINOU O CENTRO COMUNITÁRIO QUE
VAI ATENDER OS MORADORES DO CDHU,
RESIDENCIAL LIBERDADE E REGIÃO
DE

Na manhã do último sábado, 17, o vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) esteve
presente na inauguração do
Centro Comunitário “Cecília

atuou como assistente do Dr.
Brazão, médico da Cia. Cícero
Prado. “Dona Cecília é um
exemplo de ser humano, que
prezava as pessoas e valorizava a vida.
F
:A C
C
/CVP
Nada melhor do que
homenagear
uma pessoa
tão dedicada
e que contribuiu para o
desenvolvimento de
nossa cidade”, justifica
D ONA C ECÍLIA N ICOLETTI , D ONA C ARMINHA E O VEREADOR C AL
Cal.
AMPOS

Nicoletti”, no CDHU Cícero
Prado.
Dona Cecília atuou voluntariamente durante dez anos
(de 1959 à 1969) como parteira, ajudando todas as mulheres que moravam em
Coruputuba e região (Sapucaia, Brejão, Aguada, Fazenda Campista e Usina Vaticano)
a terem seus filhos.
Em 1969, ela foi contratada para trabalhar no setor de
Assistência Social da Cia.
Cícero Prado, como enfermeira e parteira, junto com dona
Carminha, Shirley e Sá Maria”. Dona Cecília também

Remefi do Liberdade
Na próxima quinta-feira,
dia 22, é a vez da “Remefi
José Gonçalves da Silva - Seu
Juquinha”, no Loteamento
Liberdade ser inaugurada.
O vereador Cal também
reforça o convite da Prefeitura à população para que todos
participem do evento. “Seu
Juquinha era uma pessoa
exemplar em todos os setores: na família, na sociedade,
na vida religiosa, na prestação de serviços e na vida social, principalmente como
exemplo de solidariedade e
fraternidade”, reconhece Cal.

Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com
Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal

C OMUNICAÇÃO /CVP

AMILA

priorizada, porém, até agora
nada.
Janio disse: “nossa cidade cresceu muito e hoje já
somos quase 150 mil habitantes, e com o grande movimento de veículos diariamente na avenida Nossa Senhora
do Bonsucesso, a necessidade de sua duplicação é
inadiável visando trazer mais
segurança aos usuários. Aqui
estão se instalando dois
Shoppings Center, temos o
Parque Industrial, grandes
estudos em andamento pela
atual administração municipal. Além disso, quase todas
as cidades vale paraibanas
possuem grandes avenidas
com pista dupla como acesso principal ao centro das
mesmas”, concluiu Lerario.
DIRETORIA
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V EREADOR
J ANIO L ERARIO

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
Câmara cria canal para facilitar
e estreitar ainda mais a
comunicação com os munícipes
A Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba em busca de aprimorar a comunicação com os
munícipes criou o e-mail: ouvidoria
@camarapinda.sp.gov.br, no qual a
população poderá entrar em contato
direto com os servidores da Casa. O
intuito do novo canal é criar mais um
espaço para estreitar a relação com a
população, pois a participação dos
munícipes nas ações do Legislativo é
fundamental para melhorar, cada vez
mais, os serviços em prol da comunidade.
O novo endereço eletrônico foi
criado pela
Divisão de
Tecnologia da
Informação e
para o Coordenador de
Informática,
que
atualmente ocupa o
cargo de Chefe de Divisão,
Marcelo Heleodoro, o espaço foi pensado como
uma forma de melhorar a relação
com a população, beneficiando os
próprios munícipes e o Legislativo

local. “A Câmara ainda não possuía
esse mecanismo de comunicação, e
com certeza é um ganho para todos,
tanto para a Casa como para a população, pois assim teremos ciência dos pontos de vista dos moradores em relação ao Poder Legislativo
e poderemos atuar diretamente na
esfera que for relacionada pelos
mesmos”, destacou.
A Câmara de Pindamonhangaba
vem desenvolvendo uma série de
atividades visando o bom funcionamento da Casa, aprimorando assim, a relação com nossos
DIRETORIA
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munícipes. Mais uma vez o Poder
Legislativo está cumprindo seu papel funcional, democrático e
fiscalizador.

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que na Tomada de Preços 01/12, que
cuida da contratação de empresa para prestação de serviços de sistemas integrados de informática,
o objeto foi adjudicado a empresa Embras – Empresa Brasileira de Tecnologia Limitada, no valor
total de R$ 107.500,00.

DE

NA

Programa
Cidades Sustentáveis
O representante da Rede
Nossa São Paulo, Oded
Grajew, apresentou o “Programa Cidades Sustentáveis” que
tem o objetivo de sensibilizar,
mobilizar e oferecer ferramentas para que as cidades brasileiras se desenvolvam de forma econômica, social e
ambientalmente. “São grandes
os desafios e será necessário o
envolvimento de cidadãos, organizações sociais, empresas
e governo. Vamos apresentar o
programa no município de
Pindamonhangaba, provocando seu debate e implantação”,
destacou Alexandre Faria.

DIRETORIA

OTO

municípios do Estado” informou o vereador petista.

to de 2009, portanto, há quase três anos, vem solicitando
e cobrando insistentemente
não só a Prefeitura Municipal que terá a responsabilidade das desapropriações,
mas principalmente do Governo do Estado de São Paulo através do DER – Regional de Taubaté, sobre o andamento do processo de
abertura de licitação para
execução das obras de duplicação da avenida Nossa
Senhora do Bonsucesso, desde a rotatória do “João do
Pulo” (anel viário) até a rodovia Presidente Dutra.
Enquanto não sai a duplicação, o vereador Janio quer
saber pelo menos sobre o
recapeamento dessa avenida, segundo o próprio DER
informou, que
já tem o contrato
nº
16.265-6, firmado com o

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que no pregão presencial 04/12, que
cuida da aquisição de toner para impressora laser CE505A, o objeto foi adjudicado sem ressalvas
como segue: item 01, valor total de R$ 3.493,20, à empresa Quest Importação e Exportação e
Comércio Ltda EPP, devendo referida empresa comparecer ao mesmo endereço dos eventos
anteriores para retirada da ordem de fornecimento, conforme item 7 do precedente edital.
A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que no pregão presencial 03/12, que
cuida da aquisição de insumos para máquina distribuidora de bebidas quentes, o objeto foi
adjudicado sem ressalvas como segue: itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, valor total de R$ 11.672,87,
à empresa Comércio Indústria Princesa do Norte Ltda, devendo referida empresa comparecer ao
mesmo endereço dos eventos anteriores para retirada da ordem de fornecimento, conforme item 7
do precedente edital.

Palácio Legislativo Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP - Telefone (12) 3644-2250

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
Departamento de Comunicação
Diretora de Comunicação:

Natália Lugli Sper

ALEXANDRE FARIA
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PRESIDENTE

DO

S INDICATO
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M ETALÚRGICOS

DE

TAUBATÉ
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Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2224
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Ricardo Piorino afirma
que Parque da Cidade
foi devidamente
denominado

TRÂNSITO

Dr. Marcos Aurélio
Martim Cesar pede
parabeniza Santa Casa
instalação de semáforo
pela renovação do
com contador digital
O vereador Martim Cesar
Agradecimento
convênio Pró Santa Casa 2 (DEM)
encaminhou IndicaO vereador Martim

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) parabeniza a Santa Casa, Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba e Governo do Estado de São Paulo, pelo empenho, dedicação e rapidez
que foi renovado o Convênio Pró Santa Casa 2, convênio este que ocorreu ano passado, onde o vereador teve
participação efetiva e também foram realizadas mais
de 500 cirurgias eletivas, beneficiando várias pessoas
de nosso município. Este programa contou com investimentos por parte do Governo Estadual em torno de R$
103 mil/mês e da Prefeitura
de R$ 43 mil/mês, que somados chegam ao valor de R$
146 mil/mês, que foram investidos na saúde de nossos
munícipes.
O Programa Pró Santa
DIRETORIA
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ção ao Executivo, solicitando estudos e providências
para a instalação de um semáforo 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-

Casa 2 vai trazer novamente
vários benefícios para toda a
população de Pindamonhangaba; o mesmo tem a finalidade de um atendimento mais
rápido aos pacientes que precisam de cirurgias, além também de melhorar a remuneração dos médicos que atuam na área da Santa Casa e
na realização de 60 (sessenta) cirurgias eletivas por mês,
na tentativa de acabar com
as filas em nosso município,
proporcionando melhor atendimento a todos pindamonhangabenses. “Fico muito
satisfeito pela dedicação de
todos que participaram diretamente ou indiretamente
conosco, em prol do Convênio Santa Casa 2, quando o
assunto é saúde sempre temos que agir com prioridade”, enfatiza o vereador Dr.
Marcos Aurélio.

“O ‘ZÉ DO JORNAL’ FOI O NOME
IDEAL PARA SER PERPETUADO”

Cesar agradece ao Poder
Executivo pelo atendimento 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 moradores da região, para a
limpeza nos terrenos e a
construção de uma lombada na referida rua, além de
iluminação na AMI.
DIRETORIA

DE

O vereador Ricardo
Piorino (PDT) é autor do Projeto de Lei que denomina o
Parque da Cidade de José
Antônio de Oliveira, conhecido como o “Zé do Jornal”. O
referido projeto foi votado na
sessão de ontem, dia 19 de
março de 2012. Para Piorino é
“extremamente gratificante
homenagear um espaço de
grande importância com o
nome de alguém que foi tão
majestoso para a cidade”. “O
saudoso ‘Zé do Jornal’ merece todo o nosso reconhecimento, afinal ele desenvolveu
projetos em prol da imprensa
regional que alavancou histórias deslumbrantes”, destacou

C OMUNICAÇÃO /CVP

o vereador. “Realmente um
verdadeiro pai para a mídia
local e políticos da região”,
acrescentou.
Zé Antônio nasceu em 31
de outubro de 1954, na cidade
Rancharia (SP) divisa com o
Mato Grosso do Sul. Com 18
anos mudou-se para o Vale do
Paraíba e, em 76, fundou o
Jornal da Cidade de Pindamonhangaba e também de Taubaté; além disso, foi um dos
fundadores do Diário de
Taubaté.
“Foi uma grande honra
poder lembrar de um nome
significativo para mim e nossa cidade”, finalizou Ricardo
Piorino.
DIRETORIA

DE

C OMUNICAÇÃO /CVP
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V EREADOR M ARTIM C ESAR

formação do tempo de fechamento do semáforo aos
condutores de veículos e pedestres que por ali transitam”, explica o Vereador.

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.

V EREADOR D R . M ARCOS A URÉLIO V ILLARDI

EDUCAÇÃO

TRABALHO

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

dades habitacionais, nas proximidades do supermercado
SEMAR).
“Fiz esta solicitação à prefeitura pois são muitos os pais
de alunos que estão sendo obrigados a matricularem seus filhos na REMEFI Dulce Pedrosa
Romeiro Guimarães, no bairro
Boa Vista, causando com isso
grande transtornos já que nem
todos podem acompanhar seus
filhos devido aos seus compromissos profissionais”, disse

C OMUNICAÇÃO /CVP

DIRETORIA

DE

O Vereador Toninho da
Farmácia (PDT) encaminhou
na última 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
número de crianças com idade
escolar na região, além das

Dona Geni solicita
melhorias para bairros
de Pindamonhangaba
C OMUNICAÇÃO /CVP

C OMUNICAÇÃO /CVP

Abdala sugere construção Toninho da Farmácia
de complexo esportivo solicita a construção de
de médio porte
uma escola municipal
O Vice-presina região do Bosque
dente da Câmara

DE

PARLAMENTARES

DE

V EREADORA D ONA G ENI

DIRETORIA

de Pindamonhangaba,vereador
Abdala Salomão
(PSDB), apresentou em 2011,
3 emendas ao
Orçamento Municipal visando a
construção de
uma casa para
abrigar idosos, a
construção de um
VEREADOR ABDALA SALOMÃO
complexo esportivo de médio porte para uma necessidade urgente,
atender a prática exclusiva pois a cidade ainda não posda ginástica olímpica e a sui um local adequado para
suplementação de verba acolher os idosos carentes”.
para as despesas decorren- Quanto ao Complexo Esport e s d a c a m p a n h a d e tivo de médio porte, o objeticonscientização, preven- vo é atender a prática de gição e combate ao “bul- nástica olímpica e o verealying” no segmento espor- dor pensa “na melhoria da
qualidade de vida das criantivo.
Para a campanha de ças que serão beneficiadas
combate ao “bullying” já com esta modalidade de esaconteceu a primeira reu- porte que desenvolve a fornião com a Secretária de ça, coordenação, equilíbrio
Educação Professora Bár- e promove, principalmente,
bara Zenita França Mace- a integração social”.
Em sessão plenária do úldo, com o Diretor de Comunicação, Odirley Perei- timo dia 12 de março, o verera e com a Diretora do De- ador pediu uma atenção espartamento de Turismo, pecial as suas reivindicações.
Rebeca Guaragna. “Neste “Temos que aproveitar este
mês, já teremos algumas momento, pois a Adminisatividades relacionadas ao tração Pública tem dinheiro
assunto”, afirmou o verea- em caixa e, sendo ano de eleição, tem que se respeitar os
dor.
Abdala também enfati- prazos de implementação das
zou que “a construção da obras” explicou Abdala
casa para abrigar idosos é Salomão.

VEREADOR RICARDO PIORINO

DIRETORIA

EMENDAS

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

VEREADOR TONINHO

DA

FARMÁCIA

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
agravar ainda mais, pois já estão em fase de construção empreendimentos imobiliários
nos bairros Crispim (com 15
torres de apartamentos) e
Santana (com mais de 350 uni-

Toninho da Farmácia.
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 receber este prédio
público. “Fiquei feliz em saber
que a Administração Municipal já está procurando um local para construir uma nova
REMEFI”, destaca o vereador
Toninho da Farmácia.

Durante as últimas Sessões
Ordinárias da Câmara de Vereadores, a vereadora Geni Dias
Ramos – Dona Geni (PPS) solicitou, dentre outras, diversas
melhorias significantes para os
bairros do município.
Dona Geni reiterou o requerimento n° 291/2011, que solicita informação sobre a possibilidade de colocação de lombadas
na Rua Espanha, entre os N° 604,
620 e 665 no Residencial Pasin,
em Moreira César. “As lombadas são medidas preventivas, já
que tem a finalidade de preservar
a integridade física dos transeuntes”, declarou a vereadora. Outro pedido de lombada foi para a
Rua Jaboticabeira, próximo ao
nº 37, no bairro Jardim Eloyna.
Atendendo às reclamações
dos munícipes, Dona Geni solicitou revitalização e manutenção
do velório municipal, bem como,
mais segurança no local, a fim de
oferecer comodidade aos usuári-

os. “Em momentos de grande tristeza, se faz necessária a construção de um banheiro com acessibilidade, manutenção dos bebedouros e banheiros já existentes,
assim como a implantação de
cadeiras mais confortáveis”, afirmou Dona Geni. Também foi feita a reiteração ao requerimento
nº 179/2011, no qual solicita informações sobre a previsão de
quando será estendido o serviço
da NET para o Distrito de Moreira
César e outras regiões do município que ainda não contam com
esse serviço.
A vereadora também pediu que
se revitalize a Praça e a Quadra de
Esportes do bairro Terra dos Ipês
I (em reiteração aos requerimentos
de n° 132/2011 e n° 128/2011) e
em reiteração ao requerimento nº
53/2009, solicitou cobertura das
piscinas do município nos Centros
Esportivos José Ely de Miranda
Zito, João do Pulo, Araretama e
Cidade Nova.

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.
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Pindamonhangaba atrai novos
investimentos com projeto de lei
Akim/Agora Vale

O projeto de lei nº
005/2012, que autoriza a
criação de Distrito Empresarial, concede incentivos fiscais e outros benefícios à sociedade empresarial que se
instalarem no município. Essa lei é uma consolidação
das leis municipais 4630/07,
4688/07, 5119/10, 4981/09,
5002/09, 5122/10, 5171/11,
que foram revogadas. Os benefícios que já foram concedidos permanecem inalterados.
“Os principais benefícios
que essa alteração vai trazer
para Pinda é a continuação da
adaptação e modernização.
E, claro, a atração de novos
investimentos, gerando impostos e empregos para nosso município”, ressalta o secretário de Desenvolvimento
Econômico, Álvaro Staut.

A empresa Martifer é uma das que decidiram investir em Pindamonhagaba, graças à lei de incentivos

Com a decisão da alteração da Lei de Incentivos,
Pindamonhangaba conseguiu

atrair investimentos de peso.
Baseados na nova lei, 24 investimentos foram concreti-

zados como: a ampliação da
Novelis, Gerdau, chegada
da Siderúrgica GV, Martifer,

Plascar e Bundy.
“Hoje temos nove investimentos sendo avaliados para

serem implantados em Pinda, sendo seis internacionais
e três nacionais”, conta Staut.

Grupo de estudo e trabalho em Arteterapia oferece passeio cultural
Divulgação

O grupo de Estudo e Trabalho em Arteterapia promoveu uma visita ao Museu da
América Latina, em São Paulo. Usuários e profissionais
da saúde tiveram a oportunidade de observar a exposição
“Guerra e Paz”, de Cândido
Portinari.
Esse passeio teve como objetivo ampliar o olhar,
através de exposições de arte, socializar, enriquecer o
relacionamento interpessoal,
estimular a sensibilidade e a
criatividade.
“A obra de Portinari aborda todos os aspectos da alma humana e da vida social. Da miséria e desgraça
dos anseios da bem aventu-

Grupo em Arteterapia de Pinda que participou da visita no Museu da América Latina elogiou o passeio

rança terrestre. Apreciar sua
obra contribuiu para ampliar
o olhar e reflexões profun-

das dos caminhos de guerra e paz construídos por cada
um de nós. A obra de Portina-

ri ajuda a promover uma cultura de paz e esta é uma das
formas que encontramos pa-

ra mostrar o potencial transformador da arte”, comenta a
coordenadora do grupo, Fáti-

ma Barros.
O grupo de Estudo e Trabalho em Arteterapia faz
parte do Cpic - Centro de
Práticas Integrativas e Complementares, da Secretaria de
Saúde e Assistência Social da
Prefeitura de Pindamonhangaba.
O grupo já tem agendado, até junho, atividades
que serão feitas em parceria com a Secretaria da
Educação e do Departamento de Turismo, que são
as visitas às brinquedotecas e os roteiros históricos
culturais, através do projeto “Conheça sua Cidade” e
outros que integram várias
secretarias.

SEGUNDO CADERNO
Semana da Água busca
conscientização em Pinda
TRIBUNA DO NORTE •

Arquivo TN

MARIA FERNANDA MUNHOZ

A Prefeitura de Pindamonhangaba realiza, entre os
dias 20 e 23 de março, a Semana da Água, com ações de
conscientização pela cidade.
O evento está sendo organizado pela Secretaria de Governo, com a união de diversas secretarias da Prefeitura,
e parceiros.
Entre as ações programadas estão a aula inaugural do
Curso Ecologistas do Futuro,
na Casa Verde, para crianças
entre 10 e 14 anos, cursando
entre o 4º e o 9º ano; palestra
na estação de captação da Sabesp, próxima à ponte do rio
Paraíba; atividades no Bosque da Princesa, períodos da
manhã e da tarde; além de
palestra e aula prática no projeto Horta Alimento, localizado no loteamento Azeredo. Para a quinta-feira (22),
data em que se comemora o
Dia Mundial da Água, estão
programadas ações no Parque Linear, também voltadas
para estudantes da Rede Municipal de Ensino.
A Semana da Água é realizada pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Governo (Departamento de Meio Ambiente, Departamento de Licenciamentos e Urbanismo,
Departamento de Comunicação, Parque Natural Municipal do Trabiju); Secretaria de
Desenvolvimento Econômico (Departamento de Agricultura e Departamento de
Turismo); Secretaria de Saúde (Vigilância Sanitária/ Vetores, Cpic); Fundo Social de
Solidariedade (Projeto Horta-Alimento); Secretaria de
Educação (Casa Verde); Secretaria de Esportes (Departamento de Esportes);
Secretaria de Obras (Departamento de Trânsito) e Subprefeitura de Moreira César.
São parceiros da iniciativa, a
Sabesp, o Exército Brasileiro, a Gerdau, a Biomas Naturais e a ONG Nova Essência.
A intenção da Prefeitura, com a Semana da Água,
é criar um momento de reﬂexão, análise, conscientização
e elaboração de medidas práticas para resolver os problemas relacionados com o uso
sustentável da água.
Mais informações dos
eventos da Semana da Água
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br

terça-feira, 20 de março de 2012

Evento na praça Monsenhor Marcondes, em 2011,
comemorou o Dia Internacional da Água. Como parte
da programação organizada pela Prefeitura, crianças
(no detalhe) desenvolveram diversas atividades
relacionadas ao uso racional da água

Semana da Água – 20
a 23 de março de 2012
PROGRAMAÇÃO
20/3 – Terça-feira
8 e 14 horas - Curso
Ecologistas do Futuro na
Casa Verde, bairro Vila
São Benedito.
21/3 – Quarta-feira
8 horas - Palestra sobre a
importância da captação
e tratamento de água,
com Walmir Medeiros, da
Sabesp. Participação de
crianças e adolescentes.
Local: Estação de captação
de água da Sabesp,
próximo à ponte do rio
Paraíba.
9h30 e 13h30 – Atividades
em comemoração ao Dia da
Água, presença do palhaço
Alegrito. Tendas com
atividades e exposições.
Participação de crianças da
Rede Municipal de Ensino.
Local: Bosque da Princesa.
22/3 – Quinta-feira
8h30 e 14h30 – Palestras,
teatro de fantoches, plantio
de árvores. Participação de
crianças da Rede Municipal
de Ensino. Local: Parque
Linear, Terra dos ipês II.
23/3 – Sexta-feira
8h30 – Palestra sobre
reuso da água para a horta,
minhocário e captação de
água das chuvas. Prática
de plantio de hortaliças.
Participação de crianças
da Rede Municipal de
Ensino. Local: Projeto
Horta Alimento, loteamento
Azeredo.

Prefeitura dá o exemplo
Pindamonhangaba ostenta o melhor índice de saneamento básico
entre os municípios do Vale do Paraíba, com 98% de rede coletora
Pindamonhangaba faz
a lição de casa e é a cidade
com o melhor índice de saneamento básico da região.
Atualmente, 98% da cidade possui rede coletora de
esgoto, sendo que 100% do
esgoto coletado é tratado
antes de ser devolvido ao
rio Paraíba. Além disso, a
Sabesp tem um atendimento de 100% de água encanada na área urbana.
A Prefeitura de Pindamonhangaba e a Sabesp
são parceiras no trabalho

de ﬂuoretação da água. A Sabesp realiza a ﬂuoretação, que
é a aplicação de ﬂúor na água
que abastece a cidade desde
2009. Com isso, vem registrando uma queda acentuada
dos casos de cáries na população atendida pela rede pública.
Também é realizado o armazenamento de água das
chuvas na Secretaria de
Obras, para lavagem de veículos da frota. Além disso, há
o reaproveitamento da água
da piscina do complexo esportivo do Araretama e o pro-

cesso será expandido para
outras piscinas públicas da cidade: centros esportivos João
Carlos de Oliveira e José Ely
Miranda, e complexo esportivo do bairro Cidade Nova.
A Prefeitura de Pindamonhangaba e a Sabesp são parceiras, ainda, na realização
do programa de caça-esgoto, que identiﬁca lançamento de esgoto em galerias de
águas pluviais. Com a identiﬁcação, a Sabesp soluciona o
problema, livrando os córregos urbanos da poluição e do

mau cheiro.
Além do trabalho de
despoluição das águas,
a Prefeitura realiza, frequentemente, obras de desassoreamento e limpeza dos córregos urbanos,
garantindo a vazão das
águas e prevenindo enchentes e erosão.
Unido à limpeza, a
Prefeitura realiza ainda o
plantio e manutenção de
árvores da mata ciliar, que
está nas margens dos córregos urbanos.
Arquivo TN

Rio Paraíba do Sul
Formado pela conﬂuência dos rios Paraitinga e
Paraibuna, o rio Paraíba do Sul nasce na Serra
da Bocaina, no Estado de São Paulo, fazendo
um percurso total de 1.120Km, até a foz em
Atafona, no Norte Fluminense. A bacia do rio
Paraíba do Sul estende-se pelo território de
três estados - São Paulo, Minas Gerais e Rio
de Janeiro - e é considerada, em superfície,
uma das três maiores bacias hidrográﬁcas
secundárias do Brasil, abrangendo uma área
aproximada de 57.000km².
Em Pinda, 100% do esgoto coletado é tratado antes de ser devolvido ao rio Paraíba

Dicas de
Economia
de Água
A população pode e deve
fazer a sua parte para preservar e reduzir o desperdício de
água.
• Use balde e pano para
lavar o carro ao invés de uma
mangueira. Se possível, não
o lave durante a estiagem.
Lavar o carro com mangueira
com meia volta aberta consome 560 litros de água. Com
balde, apenas uma vez por
mês, o consumo é de 40 litros de água.
• Você sabia que ao se
utilizar 1 copo de água, são
necessários pelo menos outros 2, de água potável, para
lavá-lo?
• Antes de lavar os pratos
e panelas, limpe bem os restos de comida e jogue-os no
lixo. Deixe a louça de molho na pia, com água e detergente, por uns minutos e ensaboe. Repita o processo e
enxágüe.
• Use regador para molhar as plantas ao invés de
utilizar a mangueira. No verão a rega das plantas deve
ser feita de manhãzinha ou à
noite. Isso reduz a perda de
água por evaporação.
• Caso use lavadora de
roupa, procure utilizá-la
cheia e ligá-la no máximo
três vezes por semana. São
gastos, por lavagem, 135 litros de água.
• O banho deve ser rápido. 5 minutos são suﬁcientes
para higienizar o corpo e pode economizar até 96 litros
de água.
• Gotejando, uma torneira chega a um desperdício de
46 litros por dia. Isto é, 1.380
litros por mês.
• Um buraco de 2 milímetros no encanamento pode causar um desperdício de
3.200 litros por dia, isto é,
mais de três caixas d’água.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:

PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO

Reuniões da APL
Acadêmicos e amigos da APL – Academia Pindamonhangabense de Letras, confiram o calendário das
reuniões plenárias solenes referentes a este ano:
- março – dia 30;
- maio – dia 25;
- julho (plenária integrará programação festiva da Prefeitura, ainda sem data definida);
- setembro – dia 28;
- novembro – dia 30;
- dezembro – reunião festiva em comemoração aos
50 anos da APL, dia 14.
Local: Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina

Regulamento
do Juventrova
O concurso estudantil de trovas Juventrova é aberto a alunos – a partir da 5ª série, ou equivalente do Ensino Fundamental, e aberto a estudantes de
escolas das redes pública e particular de Ensino.
Embora seja realizado juntamente com o Concurso
Nacional/Internacional de Trovas de Pindamonhangaba (premiação no mesmo dia), tem regulamento
próprio, assim como prazo e local para envio dos
trabalhos. O Juventrova dispensa o sistema de envelopes; cada aluno pode concorrer com até três
trovas sobre o tema proposto; as trovas podem ser
digitadas ou datilografadas em uma folha comum ,
na qual também deve conter: nome da escola, nome
(completo) do aluno, série em que estuda, nome
(completo) do professor. A não obediência ao regulamento ocorrerá em desclassificação do trabalho.
Tema para este ano: PROVA
Prazo para o envio: 28 de maio
Enviar para: Jornal Tribuna do Norte (Praça Barão
do Rio Branco,25, centro – CEP 12.400-280 –Pindamonhangaba). Aos cuidados de Altair Fernandes
Carvalho – coordenador do Juventrova.

Dia da Poesia
Parabéns para a colega de APL, Rhosana Dalle,
que esteve à frente do evento comemorativo ao Dia
da Poesia (a data é comemorada em 14 de março),
na praça Monsenhor Marcondes, sábado (17), pela
manhã. Com sua peculiar animação para as coisas
da cultura, em especial para a poesia, Rhosana nos
emociona. Os parabéns, estendemos à bailarina e
também poetisa, Mônica Alvarenga, demais atores,
atrizes, poetas e poetisas que divulgaram a poesia.
Cumprimentos à Nilza Mayer, diretora do Departamento de Cultura; à direção da Empresa Viva Pinda,
parceira nesse acontecimento cultural, e a todos que
participaram.

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 apresentar 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).

Não era um qualquer, Zé-Ninguém
Era “home” honrado,
Tinha princípios de bem,
Tinha sorriso farto
Gostava de comer bem
Sabia cuidar da família,
Sabia ajudar alguém
Queria viajar para longe
Assim como caramujo
Queria levar consigo a casa e a família também.
Em corpo de homem forte,
Morava por vezes um menino
As piruetas na praia
Contam melhor do que eu digo.
Era filho amoroso, era amoroso marido,
Minha mãe que o diga.
Foi pai distante, às vezes, mas nunca um pai ausente.
Fazia gosto em fartura,
Encher a casa de gente.
Não pensava em fortuna,
Só pensava em viver apenas com o suficiente.
Não era um qualquer, Zé-Ninguém
Era um pai que nos amava,
Mas não contava pra gente,
Ao menos não com palavras,
Mas com atitudes decentes...
Depois de homem feito, é que foi enxergar direito,
Sua vaidade masculina é que não o permitia usar
óculos de miopia.
Só corrigida com as lentes.
Seus cabelos tão finos nem tiveram tempo de perderem o tom.
Penteados para traz, só assentavam com a ajuda,
do Óleo de Lavanda Bourbon.
Pouco tempo de convívio, nos deu nosso Pai-maior.
Mas não podia ter-nos dado um pai melhor.
Não era um Zé - Qualquer,
Não era um qualquer, Zé-Ninguém.
Era JOSÉ - O nome do meu pai - A quem tanto amei!
(Rhosana Dalle)

Dia 27/03/2012 às 15:00 horas

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Dia 27/03/2012 às 13:30 horas
ÁREA 4
7º ANTONIA MARIA DA SILVA
RUA FRANCISCO SANTIAGO, 52 – JD. SANTA CECÍLIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-320

MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)
7º DOUGLAS AMARAL MOREIRA
RUA AUGUSTA BASSO, 216 – BELÉM
TAUBATÉ – SP
CEP 12090-750
VALNO HERCULANO COUTINHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESP. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

VALNO HERCULANO COUTINHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESP. PELA SECRETARIA 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:

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 apresentar 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 27/03/2012 às 13:30 horas
ÁREA 6
6º PATRICIA HELENA MARTINS
RUA CAPITÃO MANOEL MONTEIRO CÉSAR MINÉ, 79 – JARDIM CRISTINA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-080

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar 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
500º FABIANA MITIE TAKESHITA
RUA DR. FREDERICO MACHADO, 650 – CENTRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-040
VALNO HERCULANO COUTINHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESP. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

VALNO HERCULANO COUTINHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESP. PELA SECRETARIA 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 apresentar 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 27/03/2012 às 14:00 horas
CHEFE DE SERVIÇO
3º LUCÍLIO MENDES RAPOSO
RUA BERTA MORENA, 69 - AMERICANÓPOLIS
SÃO PAULO – SP
CEP 04409-000
VALNO HERCULANO COUTINHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESP. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Um poema

EM NOME DO “MEU PAI”

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

Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional - COMSEA

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 apresentar 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
501º JANILLY CRISTINA ROSSI PATROCÍNIO
RUA MARIA DA CONCEIÇÃO VARGAS DE OLIVEIRA, 75 – RESID. VARGAS
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
VALNO HERCULANO COUTINHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESP. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Criado pela Lei Municipal nº. 4.193 de 06/07/2004
Rua Dr. Fausto Vilas Boas, 44 – Vila Bourghese
E-mail: cpic@pindamonhangaba.sp.gov.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
Convocação para a 2ª Reunião Ordinária 2012 do COMSEA

Convoca-se todos os interessados em criar a Associação - Associação da Incubadora Tecnológica de Pindamonhangaba - SP para a Assembléia de sua
Constituição (fundação), ITEP a realizar-se em:

Ficam os
Duração: aproximadamente, 1 hora
Local:
CPIC – Rua Dr. Fausto Vilas Boas, n. – Vila Bourghese
senhores e as senhoras conselheiros titulares e suplentes do COMSEA –
Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional convocados a
comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da segunda reunião
ordinária do ano em curso, cuja pauta vem a seguir:

DATA 10/04/2012 às 10h00 horas
LOCAL: PINDAMONHANGABA – Loteamento Distrito Empresarial e Comercial de Moreira César-SP
ENDEREÇO: Av. José Achilles Machado Ribas, 99 Cep; 12.441-065

Dia:
Horário:

26/03/2012 (segunda-feira)
14h00 (tolerância de 15min)

Com os seguintes assuntos:
Análise e aprovação do Estatuto Social;
Eleição da Diretoria (ou Conselho de Administração conforme o caso) o Conselheiro e;
Assuntos gerais:

Pauta:
1. Leitura de ata;
2. Alteração de Lei e Regimento Interno;
3. Informes.

LOCAL: Pindamonhangaba

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e

DATA 10/04/2012

poder público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através

COMISSÃO (assinatura) Gutemberg Pereira Ramos

do email: cpic@pindamonhangaba.sp.gov.br

SUA PARTICIPAÇÃO É IMPRESCINDÍVEL!

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 documentos do estabelecimento, conforme BO nº 60105200 – 2659 do dia 11/02/2012.

Presidente

1

ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS FRANCISCA INACIO RIBEIRO
CNPJ: 07.836.140/0001-43
Avenida José Benedito Quirino, 450, Bairro das Campinas, Pindamonhangaba - SP, CEP: 12.415-030
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2011
ATIVO
PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Caixa
Banco Conta Movimento
Banco Conta Poupança
CRÉDITOS E VALORES
Outros Créditos
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

150,95
70,77
-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31/12/2011
RECEITAS
RECEITAS OPERACIONAIS

PASSIVO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
-

221,72

RECEITAS DE DOAÇÕES E EVENTOS
Promoções e Eventos

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
-

RECEITAS DE SUBVENÇÕES
Subvenção Municipal
Subvenção Federais

600,00
12.840,00
3.945,50

OUTRAS OBRIGAÇÕES
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

- DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

-

PATRIMÔNIO SOCIAL
Patrimônio Social
TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL

-

221,72
221,72

TOTAL DAS RECEITAS
DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas Gerais e Administrativas
Despesas Tributárias
Despesas Financeiras

TOTAL DAS DESPESAS
TOTAL DO ATIVO

221,72

TOTAL DO PASSIVO

(16.979,64)
(1,16)
(492,33)
(17.473,13)

221,72
DÉFICIT DO EXERCÍCIO

SUELI CORREARD DA SILVA
Diretora Presidente
CPF: 264.998.048-60

17.385,50

MARCO AURÉLIO COURY DORNA
Contador CRC 1SP130.646/O-0
CPF: 789.119.078-04

(87,63)

TRIB-UNA DO NORTE

Pindamonhangaba, terça-feira, 20 de março de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4805 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2012

João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº. 5319 de 21 de
dezembro de 2011, artigo 4º.D E C R E T A:
Art.1º.- Fica aberto no Departamento de Finanças da Prefeitura do
Município de Pindamonhangaba um crédito no valor de R$ 1.745.000,00 (Um milhão, setecentos
e quarenta e cinco mil reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:
03.00 SUB-PREFEITURA DE MOREIRA CÉSAR
03.20 Departamento de Obras e Serviços de Moreira César
1010
Ampliação e Manut. de Instalações
15.452.0006.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (24)
07.00 SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO
07.10 Gabinete do Secretário
1025
Equipamentos em Geral
04.122.0004.1
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (143)
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins
04.122.0004.1
3.3.90.14 – Diárias - Civil (136)
08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.30 Departamento de Serviços Municipais
1025
Equipamentos em Geral
15.451.0006.1
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (203)

R$

187.000,00

R$

100.000,00

R$

7.000,00

R$

DECRETO Nº 4.816, DE 13 DE MARÇO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, e nos termos da Lei nº 5.346, de 13 de março de 2012,
DECRETA
Artigo 1º. Fica aberto, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um
crédito adicional suplementar no valor de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), na
Secretaria de Saúde e Assistência Social, em função do superávit financeiro apurado
em 2011 e adequações de investimentos neste exercício, a saber:
SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.12 Fundo Municipal de Saúde / Assistência Atenção Básica (PAB)
1025 Equipamentos em Geral
10.301.0028.1
4.4.90.52–Equipamentos e Material Permanente (331)R$
400.000,00
Art. 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de acordo com
o art. 43, §1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial:
1.01, encerrou 2011 com o valor de R$100.808.109,15 e o Passivo Financeiro, conta
patrimonial: 5.01, com o valor de R$34.901.992,11, resultando o Superávit no valor
de R$65.906.117,04.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de março de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Bottan - Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

9.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

10.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.30 Departamento de Recursos Humanos
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
04.128.0036.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (288)
11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.11 Fundo Municipal de Saúde / Gestão
1023
Manut. da Assistência Médica Ambularial
10.122.0028.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (309)
2025
Manut. da Assistência Médica Ambularial
10.301.0028.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (307)
11.13 Fundo Municipal de Saúde/Assist. Média e Alta Complexidade (MAC)
1025
Equipamentos em Geral
10.302.0028.5
4.4.90.51 – Obras e Instalações (374)
2025
Manut. da Assistência Médica Ambularial
10.302.0028.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (364)

R$

250.000,00

R$

65.000,00

R$

290.000,00

R$

30.000,00

R$

616.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

DE SÃO PAULO
12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADO
E CULTURA
12.31 Departamento Pedagógico/Ensino Fundamental
2018 AV. NOSSA SENHOOperação/Manutenção
RA DO BOM SUCESSO, 1.4–00Ensino
– CP 5Fundamental
2 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
EL/FAde
X: Terceiros
(12) 3644.56–
00P.Física (455)
12.361.0018.1
3.3.90.36 – Outros TServ.
R$
16.000,00
12.40 Departamento de Cultura
2020
Promoção Cultural e Artística
13.392.0020.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (528)

R$

175.000,00

Art. 2º.- O crédito suplementar aberto pelo artigo 1º terá como
cobertura a ANULAÇÃO de parte das seguintes dotações:

03.00 SUB-PREFEITURA DE MOREIRA CÉSAR
03.20 Departamento de Obras e Serviços de Moreira César
1021
Guias e Sarjetas
15.452.0007.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (25)
1014
Canalização e Urbanização de Córregos
15.452.0011.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (27)
1025
Equipamentos em Geral
15.452.0004.1
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (30)

R$

07.00 SECRETARIA DE GOVERNO E INTEGRAÇÃO
07.20 Departamento de Comunicação
2004
Manutenção da Adm. de Órgãos Afins
04.131.0035.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (150)
2011
Manutenção de Órgão de Assessoramento
04.122.0079.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (745)

DECRETO Nº 4.815, DE 13 DE MARÇO DE 2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, e nos teremos da Lei nº 5.345, de 13 de março de 2012,
DECRETA:
Art. 1º. Fica aberto, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito
adicional suplementar no valor de R$2.430.000,00 (dois milhões e quatrocentos e
trinta mil reais), na Secretaria de Saúde e Assistência Social, em função do superávit
financeiro apurado em 2011 e adequações de investimentos neste exercício, a saber:
11.00 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.11 Fundo Municipal de Saúde / Gestão
1023 Postos Saúde – Ambulatório/PSF/Reformas
10.122.0028.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (309) R$
2.430.000,00
Art. 2º.
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011,
de acordo com o art. 43, §1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro,
conta patrimonial: 1.01, encerrou 2011 com o valor de R$100.808.109,15 e o Passivo
Financeiro, conta patrimonial: 5.01, com o valor de R$34.901.992,11, resultando o
Superávit no valor de R$65.906.117,04.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de março de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan - Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

27.000,00

R$

30.000,00

R$

130.000,00

R$

7.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.342, DE 12 DE MARÇO DE 2012

R$

100.000,00

08.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
08.30 Departamento de Serviços Municipais
2008
Manut. da Adm. de Obras e Serviços
15.452.0006.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (193)

Dispõe sobre a ampliação de vagas no quadro de
empregos e funções da Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba.

R$

9.000,00

09.00 SECRETARIA DE FINANÇAS
09.20 Departamento de Finanças
2999
Reserva de Contingência
99.999.9999.1
9.9.99.99 – Reserva de Contingência (252)

João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele
promulga a seguinte Lei:

R$

906.000,00

Art. 1º. Ficam acrescidas no quadro de pessoal da Prefeitura
Municipal:

10.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
10.30 Departamento de Recursos Humanos
2004
Manut. da Administração de Órgãos Afins
04.128.0036.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (290)

R$

250.000,00

11.00 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.11 Fundo Municipal de Saúde / Gestão
2025
Manut. da Assistência Médica Ambularial
10.301.0028.1
3.3.90.30 – Material de Consumo (305)

R$

65.000,00

CARGO/EMPREGOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO
DE SÃO PAULO
11.15 Fundo Municipal de Saúde / Vigilância
em Saúde
1025
Equipamentos em Geral
10.305.0029.5

4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente (418)

R$

30.000,00

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.33 Departamento Pedagógico / Serv. Atend. Criança - Creches
2016
Operação/Manutenção – Creche Municipal
12.365.0016.1
3.3.90.39 – Outros Serv. de Terceiros – P.Jurídica (499)

R$

16.000,00

12.40 Departamento de Cultura
2020
Promoção Cultural e Artística
13.392.0020.1
3.3.50.43 – Subvenções Sociais (831)

R$

175.000,00

AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
TEL/FAX: (12) 3644.5600

Ajudante (Obras/geral)
Arquiteto
Assistente Social
Atendente
Escriturário
Fiscal Sanitário
Guarda
Nutricionista
Oficial de Administração
Professor de Educação Física

Nº VAGAS
ACRESCIDAS
15
2
5
10
10
10
20
2
10
5

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Pindamonhangaba, 12 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 12 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

Art. 3º.- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 06 de
fevereiro de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 4.813, DE 09 DE MARÇO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao
Orçamento.

João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de
AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições
e nos termos da Lei nº 5.319, de 21 de
TEL/F
AX: (12) 3644.56legais,
00
dezembro de 2011,
DECRETA
Art. 1º.
Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei Federal nº
4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 7.201,95 (sete mil e duzentos e um reais e
noventa e cinco centavos), na Secretaria de Educação e Cultura, para uso dos recursos do Fundeb,
conforme §2º, do art. 21 da Lei Federal nº 11.494/2007. A classificação orçamentária será:

R$

7.201,95

Art. 2º.
O crédito adicional especial aberto pelo art. 1º terá
como cobertura a sobra de caixa do Fundeb, do exercício de 2011, conforme §2º, art. 21 da Lei
Federal nº 11.494/2007.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,

Pindamonhangaba, 09 de março de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 09
de março de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

ANUNCIE NOS CLASSIFICADOS
AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
TEL/FAX: (12) 3644.5600

DA TRIBUNA DO NORTE

3644-2077

Dia 27/03/2012 às 14:00 horas
ESCRITURÁRIO PLENO
65º JULIANA MOREIRA MANCKEL
RUA MAJOR JOSÉ JOAQUIM HOMEM DE MELLO, 69 – CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-750
VALNO HERCULANO COUTINHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESP. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 145/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SRª. Joana Soares da Silva,
proprietária do imóvel situado a Rua. Guaratinguetá – Crispim, inscrito no município
sob a sigla NE11.11.03.020.002 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 146/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Clube dos Vinte, proprietária
do imóvel situado a Rua. São João Bosco – Vila N. SRa. Auxiliadora, inscrito no
município sob a sigla NE11.13.08.013.001 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
LEI Nº 5.346, DE 13 DE MARÇO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do
artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$400.000,00
(quatrocentos mil reais), na Secretaria de Saúde e Assistência Social, em função do
superávit financeiro apurado em 2011 e adequações de investimentos neste exercício, a saber:
SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.12 Fundo Municipal de Saúde / Assistência Atenção Básica (PAB)
1025 Equipamentos em Geral
10.301.0028.1 4.4.90.52–Equipamentos e Material Permanente (331) R$ 400.000,00
Art. 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de acordo com
o art. 43, §1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial:
1.01, encerrou 2011 com o valor de R$100.808.109,15 e o Passivo Financeiro, conta
patrimonial: 5.01, com o valor de R$34.901.992,11, resultando o Superávit no valor
de R$65.906.117,04.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de março de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Bottan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de março
de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/Projeto de Lei nº 22/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Art. 3º.
revogadas as disposições em contrário.

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 apresentar 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).

SAJ/ cba/ Projeto de Lei nº 17/2012

Pindamonhangaba, 06 de fevereiro de 2012

12.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
12.32 Departamento Pedagógico/Fundeb
2.065
Manut.Fundeb-Mag.-Rec.Exerc.Anterior
12.361.0019 3.1.90.11 – Vencimentos e Vant. Fixas- P.Civil
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LEI Nº 5.343, DE 13 DE MARÇO DE 2012.
Institui o Dia Municipal de Saúde Mental
(Projeto de Lei nº 09/2012, de autoria do Vereador Alexandre Faria)
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte
Lei:
Art.1º. Fica instituído o “Dia Municipal de Saúde Mental”, a ser comemorado anualmente
AV. NOtodo
SSA SEdia
NHO10
RA de
DO Boutubro,
OM SUCESSem
O, 1.consonância
400 – CP 52 – CEPcom
12420-o01“Dia
0 – PINMundial
DAMONHAde
NGASaúde
BA – S.P.Mental”, conforme programa da Organização
TEL/FAX: (12Mundial
) 3644.5600de Saúde (OMS).
Art.2º. Para o cumprimento deste Projeto de Lei, fica o Executivo Municipal autorizado a firmar parcerias ou convênios com Instituições Públicas e Privadas, no tocante
as campanhas de prevenção.
Art.3º. Os recursos necessários para o cumprimento desta Lei correrão por conta de
dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social, suplementadas se necessário.
Art.4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 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 13 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

PORTARIA INTERNA Nº. 9.105, DE 08 DE MARÇO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais, NOMEIA as senhoras: Bruna Teresa Pereira de Souza
(Presidente), Ana Renata Trindade Magalhães e Maria Helena Barreto Luiz (membros), para comporem a comissão de abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR para apurar conduta do servidor Evaldo José Silva Rodrigues, matrícula 488300, guarda, quanto à apresentação de declarações para fins de justificativa de fornecimento de vale-transporte social, conforme relatado no Memorando
nº 244/2012-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares, Processo Externo nº
29508/2011.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 08 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 08 de março
de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Processo Externo nº 29508/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

LEI Nº 5.345, DE 13 DE MARÇO DE 2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional suplementar no valor de R$2.430.000,00
(dois milhões e quatrocentos e trinta mil reais), na Secretaria de Saúde e Assistência
Social, em função do superávit financeiro apurado em 2011 e adequações de investimentos neste exercício, a saber:
11.00 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.11 Fundo Municipal de Saúde / Gestão
1023 Postos Saúde – Ambulatório/PSF/Reformas
10.122.0028.1
4.4.90.51 – Obras e Instalações (309)
R$
2.430.000,00
Art. 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura parte do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2011, de acordo com
o art. 43, §1º, incisos I e III da Lei 4320/64. O Ativo Financeiro, conta patrimonial:
1.01, encerrou 2011 com o valor de R$100.808.109,15 e o Passivo Financeiro, conta
patrimonial: 5.01, com o valor de R$34.901.992,11, resultando o Superávit no valor
de R$65.906.117,04.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 13 de março de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA INTERNA Nº. 9.110, DE 09 DE MARÇO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais, Resolve Alterar a Portaria Interna nº 9.087, de 08 de fevereiro de 2012, e
NOMEIA a Sra. Patrícia da Silva Vieira Costa para substituir a Sra. Daniela da Silva Mendes,
como membro, compondo a comissão para abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR em face do servidor Pedro Luiz de Souza, oficial de administração, matrícula
646500, para apurar conduta quanto à inobservância de procedimentos para pagamento
de débitos municipais, conforme Sindicância nº 32/2011, Processo Interno nº 25.746/2011.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 09 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 09 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº 264/2012-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA INTERNA Nº. 9.108, DE 09 DE MARÇO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, Resolve Alterar a Portaria Interna nº 9.040, de 16 de novembro de 2011, e NOMEIA a Sra. Patrícia da Silva Vieira Costa para substituir a
Sra. Daniela da Silva Mendes, como membro, compondo a comissão para abertura
de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR em face da Sra. Maria Aparecida
Teixeira Barbosa, matrícula 4, gerente, lotada na Secretaria de Saúde e Assistência
Social, para apurar possíveis irregularidades quanto à distribuição e controle de passes, conforme Sindicância nº 10/09, Processo nº 4.851/2009.
Esta portaria entra em vigor nesta data.
Pindamonhangaba, 09 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 09 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Memo nº 262/2012-DRH/Serviço de Procedimentos Disciplinares

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA INTERNA Nº 9.111, DE 12 DE MARÇO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, NOMEIA os senhores: Luciana de Morais Magalhães (Presidente), Melissa Vieira da Silva e Maria Helena Barreto Luiz (membros), para comporem nova comissão de abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
para apurar abandono de emprego em face do servidor Alexandre Magno do Espírito Santo, matrícula 847712, auxiliar de enfermagem, tendo em vista a ocorrência
de faltas injustificadas e consecutivas, por mais de 30 (trinta) dias.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 12 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 12 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 5734/2012
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TRIBUNA DO NORTE

Pindamonhangaba, terça-feira, 20 de março de 2012

Pelo presente EDITAL, torno público que, as contas do Município de Pindamonhangaba –
Prefeitura - Exercício de 2009, (TC – 499/026/09) encontram-se à disposição dos Senhores
contribuintes municipais para exame e apreciação no Departamento Legislativo, até 18 de maio
de 2012, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Pindamonhangaba, 19 de março de 2012.

EDITAL
VEREADOR RICARDO PIORINO
PRESIDENTE
Pelo presente EDITAL, torno público que,
E D IasTcontas
A L do Município de Pindamonhangaba –
Prefeitura - Exercício de 2009, (TC – 499/026/09) encontram-se à disposição dos Senhores
contribuintes municipais para exame e apreciação no Departamento Legislativo, até 18 de maio
de 2012, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas.
Pelo presente EDITAL, torno público que, as contas do Município de Pindamonhangaba –
Prefeitura - Exercício de 2009, (TC – 499/026/09) encontram-se à disposição dos Senhores
Pindamonhangaba, 19 de março de 2012.
contribuintes municipais para exame e apreciação no Departamento Legislativo, até 18 de maio
de 2012, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas.

VEREADOR 19
RICARDO
Pindamonhangaba,
de março PIORINO
de 2012.
PRESIDENTE
Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça - Pindamonhangaba – SP
(12) 3644-2250 - CEP 12400-900 - http://www.camarapinda.sp.gov.br/

VEREADOR RICARDO PIORINO
PRESIDENTE

DECRETO Nº 4.814, DE 12 DE MARÇO DE 2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
JOÃO ANTONIO SALGADO RIBEIRO, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no
uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº. 5.341 de 12 de março de 2012,
D E C R E T A:
Artigo 1º. Fica aberto, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei 4320/64, um
crédito adicional especial no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil
reais), no Departamento de Agricultura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, referente ao contrato de repasse nº. 0336977-12/2010 / MAPA / CAIXA,
firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento através da Caixa
Econômica Federal. A classificação orçamentária será:
05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
05.30 Departamento de Agricultura
1 025 Equipamentos em Geral
20 606 0012.5 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente R$195.000,00
Artigo 2º. O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o repasse
efetuado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento através da Caixa
Econômica Federal.
Artigo 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 12 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/ Projeto de Lei nº 16/2012

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que na Tomada de Preços
01/12, que cuida da contratação de empresa para prestação de serviços de sistemas
integrados de informática, o objeto foi adjudicado a empresa Embras – Empresa
Brasileira de Tecnologia Limitada, no valor total de R$ 107.500,00.
Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que no pregão presencial
04/12, que cuida da aquisição de toner para impressora laser CE505A, o objeto foi
adjudicado sem ressalvas como segue: item 01, valor total de R$ 3.493,20, à empresa Quest Importação e Exportação e Comércio Ltda EPP, devendo referida empresa
comparecer ao mesmo endereço dos eventos anteriores para retirada da ordem de
fornecimento, conforme item 7 do precedente edital.

JUVENAL VIEIRA

FILHO,

de

nacionalidade

brasileira,

pro-

fissão empilhadeirista, estado civil solteiro, de 34 anos de idade,
nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 30 de
novembro de 1977, residente e domiciliado na Rua Zuza Dantas da
Gama nº 37, Alto do Cardoso, nesta cidade, filho de JUVENAL
VIEIRA PINTO e MARIA APARECIDA ANTUNES PINTO.
JANE MARIA JULIÃO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de enfermagem, estado civil solteira, de 36 anos de idade, nascida
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 11 de outubro
de 1975, residente e domiciliada na Rua Benedito César de Araújo nº 30, Araretama, nesta cidade, filha de OSVALDO IZONÉL JULIÃO e MARIA MERCEDES DE OLIVEIRA JULIÃO. Apresentaram
os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém
souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de março de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALFREDO MASAITI SHITARA, de nacionalidade brasileira, proem São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 7 de agosto de 1960,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 3.820, DE 14 DE MARÇO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei
Federal nº 9.394/96 e Deliberação CEE nº 01/99, e de acordo com a análise da Secretaria de Educação e Cultura do pedido de autorização e funcionamento, Processo
Interno nº 8735, de 14/03/2012,
RESOLVE:
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento da Unidade Educacional de Educação
Infantil, “ESCOLA PLANETA DA CRIANÇA - ME”, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
14.685.645/0001-10, situada na Rua São Luiz nº 256, Campo Alegre, Pindamonhangaba/SP, tendo como representantes legais as Sras. Daniella Erothildes Martins de
Abreu, Bruna de Araújo Souza e Camila Confalone Moreira.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 14 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 14 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Memo nº 133/12-SEC

residente e domiciliado na Rua Jorge Veiga nº 83, Bela Vista, nesta
cidade, filho de TAIICHI SHITARA e KAHORA SHITARA.
PATRICIA FERNANDA AGOSTINHO, de nacionalidade brasileira,
profissão cabeleireira, estado civil divorciada, de 30 anos de idade,
nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 16 de
junho de 1981, residente e domiciliada na Rua Jorge Veiga nº 83,
Bela Vista, nesta cidade, filha de VALTER OSORIO AGOSTINHO
e MARIA LUCIA AGOSTINHO. Apresentaram os documentos 1, 3,
4 e 5, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de março de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VINICIUS FELIX XAVIER DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão técnico de informática, estado civil solteiro, de 19
anos de idade, nascido em Santo André, Estado de São Paulo, no
dia 14 de novembro de 1992, residente e domiciliado na Rua

EDITAL

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba comunica que no pregão presencial
03/12, que cuida da aquisição de insumos para máquina distribuidora de bebidas
quentes, o objeto foi adjudicado sem ressalvas como segue: itens 01, 02, 03, 04, 05,
06 e 07, valor total de R$ 11.672,87, à empresa Comércio Indústria Princesa do Norte
Ltda, devendo referida empresa comparecer ao mesmo endereço dos eventos anteriores para retirada da ordem de fornecimento, conforme item 7 do precedente edital.

cumentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:

fissão contador, estado civil solteiro, de 51 anos de idade, nascido

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
LEI Nº 5.341, DE 12 DE MARÇO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do
artigo 42 da Lei 4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$ 195.000,00
(cento e noventa e cinco mil reais), no Departamento de Agricultura, da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Social, referente ao contrato de repasse nº. 033697712/2010 / MAPA / CAIXA, firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e AbasRua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça - Pindamonhangaba – SP
tecimento através
da Caixa
Econômica
A classificação orçamentária será:
(12) 3644-2250
- CEP
12400-900Federal.
- http://www.camarapinda.sp.gov.br/
05.00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
05.30 Departamento de Agricultura
1 025
Equipamentos em Geral
20 606 0012.5
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente R$195.000,00
Artigo 2º.
O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura o
Rua Alcides
Ramos Nogueira
n.º 860 – Loteamento
Real Ville Pecuária
– Bairro Mombaça
- Pindamonhangaba
– SP
repasse
efetuado
pelo Ministério
da Agricultura,
e Abastecimento
através
(12)
3644-2250
- CEP 12400-900 - http://www.camarapinda.sp.gov.br/
da Caixa Econômica Federal.
Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 12 de março de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 12 de março
de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/Projeto de Lei nº 16/2012

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os do-

Comunicamos aos contribuintes do IPTU-Imposto sobre a Propriedade Territorial
Urbana que todos os carnês contendo o lançamento do imposto a pagar foram enviados, via ECT, para suas residências, conforme endereço constante do cadastro
imobiliário da Prefeitura.
Comunicamos também que, por razões de cadastro desatualizado e/ou endereço
incompleto, inúmeros carnês foram devolvidos pelos correios e encontram-se nas
dependências da Prefeitura, à disposição do contribuinte.
Portanto, aquele não receber o carnê até o dia 25/03/2012, poderá retirá-lo diretamente no atendimento da Prefeitura ou da Subprefeitura de Moreira César, em tempo
hábil para pagar.
Informamos também, que está disponibilizada a emissão de segunda (2ª) via no site
WWW.pindamonhangaba.sp.gov.br no link CIDADÃO ON LINE, para aqueles que
assim o desejarem.
Convocamos a todos que não receberam o carnê em seu endereço que aproveitem
esta oportunidade para atualizar o cadastro e/ou o endereço para correspondência.
Pindamonhangaba, 19 de março de 2012
Secretaria de Finanças / Departamento de Arrecadação.
Prefeitura de Pindamonhangaba

Capitão Alfredo César nº 22, Vila Nair, nesta cidade, filho de
WAGNER FELIX DOS SANTOS e ROSELI APARECIDA XAVIER
DOS SANTOS.
TATIANE DE OLIVEIRA GOMES, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administrativo, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia
17 de setembro de 1984, residente e domiciliada na Avenida Nagib
Kalil nº 89, Vila Verde, nesta cidade, filha de ALTAIR GOMES e
EMILIA DE OLIVEIRA GOMES. Apresentaram os documentos 1, 3
e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 17 de março de 2012.
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Pindamonhangaba, terça-feira, 20 março de 2012

Classificados
CONFIRA AS VAGAS DO PAT - POSTO DE
ATENDIMENTO AO TRABALHADOR
Pindamonhangaba - Moreira César

Açougueiro
Alinhador de pneus
Aplicador de adesivos
Armador p/ construção civil
Auxiliar de manutenção predial
Auxiliar técnico em
laboratório de farmácia
Cabeleireiro escovista
Caldeireiro
Caseiro
Coordenador pedagógico
Corretor de imóveis
Costureira com máquina própria: overloque e galoneira
Cozinheiro industrial
Dedetizador
Dentista
Eletricista de veículos automotores
Engenheiro recém formado em eng. civil ou
mec. ou produção
Enrolador de motor
elétrico
Estagiário de eng.
mecânica ou civil
Estagiário de publi-

cidade ou jornalismo
Funileiro de veículos
Instalador de alarme
Instrutor de informática
Manicure
Marceneiro de móveis
Mecânico de veículos automotores
Montador de andaimes
Montador de persianas, divisória, porta
sanf. e forro pvc
Motorista carreteiro
Operador de monitoramento
Preparador de pintura para autos
Professor de hidroginástica
Professor de hidroterapia
Professor de inglês
Soldador
Técnico em segurança no trabalho
Trabalhador
rural
(exp. tirador de leite )
Vendedor externo
(mangueiras, cursos de informática)

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

SERVIÇOS
Fazemos Limpeza em
caixas d’água. Tel 82133965
Higienização: limpeza em prédios e residências. Tel 36412964, 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 representante comercial, c/ experiência em vendas,
condução própria. Interessado enviar C . Vitae
llindaflor1@gmail.com
Precisa-se de vendedor externo, venda
de impressos gráficos. Tel 3642-7392
Presto serviço de
passar roupa ou tomar conta de idoso.
Tel 9156-2427
Procuro emprego de
babá ou acompanhante de idosos , sou
auxiliar de enfermagem. Tel 3642-4777
Procuro emprego de
acompanhante
de
idosos. Tel 3648-4836
Procuro serviços como motorista para
viagens e excursões,
categoria “AD”.
Tel
8179-3539
Procuro trabalho de
acompanhante
de
idosos, passo roupas. Tel 9156-2427
Procura-se
serviços
como diarista; limpeza, passadeira, acompanhante de idosos,
boas referências Tel
9195-8696
DIVERSOS
Aluga-se projetor (Data-Show) e telão e produção de clipe de fotos.
Tel 3522-5171
Aluga-se, Brinquedos p/ festas e eventos.Tel
3648-1004
ou
9140-2592Banheira de hidromassagem, usada, R$
600. Tel 3648-8395
ou 9790-7954
Aparador com espelho de ferro, R$ 150;
conjunto de 4 pane-

las inox com tampa
de vidro, seminovos
R$ 50. Tel 3642-3740
Balcão expositor, arquivo de aço, geladeiras, freezer, maq.
lavar louças, maq.
de costura, televisor,
ventiladores, aparelho de DVD. Tel 82133965
Caiaque de fibra, remo
de alumínio, colete
salva vidas. Tel 36431250 ou 9124-5064
Carrinho de churrasquinho, grande , inox,
lona. Tel 3522-2279
Carrinho berço Love,
azul e cinza, seminovo,
R$ 150. Tel 9757-6730
/ 8153-9120 / 97001919 / 8153-9115
Carrinho de bebê,
Gazerano, em ótimo
estado de conservação, 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 completo, scaner, impressora, rack e cadeira. Tel
9775-6060 ou 92166688
Computador,
Processador AMD Phenom X4, placa mãe
Asus, 2 Gb memória, HD 500 Gb. Tel
9104-4537
Computador com impressora Multifuncional, em bom estado
de conservação Tel
8137-7896 / 92297965 ou 3522-1028
Guarda-roupa mogno, solteiro ; rack, R$
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas, R$
300. Tel 8814-6514
Jaqueta de Couro,
preto, feminino, tamanho M, R$ 50. Tel
3642-3740
Jogo de sofá 2 e 3 lugares, seminovo, R$
250. Tel 3523-3521
ou 9114-3560
Mesa dobraveis, brancas, para bar (40 jogos). Tel 9605-5596 /
9175-3599
Mesa de som Oneal,

com 8 canais, seminova; video cassete Hi-Fi
MTS Stereo 4 cabeça
Sharp. Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil.
Tel 9115-8884
Playstation 2 Sony,
novo, 2 controles, cartão memória e na garantia. Tel 3645-3119
ou 9168-7195
Porta de aço de 3 x
3m, bom estado de
conservação, R$ 600.
Tel 9115-9942
Policorte 220v; motor
de gol 1.600; conjunto de oxiacetileno c/
carrinho. Tel 36434173 ou 8119-4264
Roçadeira, gasolina,
1HP, pouco tempo de
uso, R$ 500. Aceito
troca por um mais potente. Tel 3648-8395
ou 9790-7954
Teclado 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$250. Tel 9114-3566
ou 3522-3521
Tv Philips, 21 polegadas, tela plana, seminova. Tel 9110-1180
Ventilador Arno, novo,
220v, R$ 80. Tel 35233521 ou 94114-3560
Várias embalagens
para cerveja; rádio
AM, FM, toca cd para
carro; rodas montadas, pneus 175x70
x13; macaco hidráulico; geladeira; estufa para salgados.
Tel 9708-5107
COMPRAM-SE
Vasilhames embalagens, morsa, moedor de cana, cortador de frios, fazemos
instalações hidráulica. 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 91706142
Corsa Sedan 2008,
Classic Life , R$ 1.000
abaixo da tabela, único dono. Tel: 36488238
Escort Hobby 1.0, 94,
prata. Tel 9110-1180
Escort, 93, branco, vidro elet. teto solar, R$
4.150. Tel 8141-3359
Eco Sport XLS 2006,
completa, único dono,
R$1.000 abaixo da tabela. Tel 3648-8238
ou 9163-1205
Fiesta 97, vermelho, Tel
8202-0035
Fiorino, 2001, pneus
novos. Tel 8207-6468
ou 9627-0567
Fusca 79, 1300, R$
3.000. Tel 3643-4173
ou 8119-4264
Fusca 79, vermelho,
R$ 4.700. aceito troca por maior valor. Tel
3648-8395 / 97907954
Gol Special 1.0, 8V,
ano 2000, branco,
R$ 10.700. Tel 78136147 ou 9114-5009
Gol, 96, trava elétrica, alerme e som.
Tel 3642-1165
Honda Fit 2005 automático, completo. Tel
9106-9234
Kombi, ano 2.010,
Tel. 9746-4352
Monza SL/E completo, 91, vinho, c/ kit
gás. Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, branco, único dono, R$
18.000. Tel 36483000 / 9191-6767
Palio Weekend 1.5
1997, vermelho, conservado. Tel 36432229 / 3637-6437
Peugeot 307, Feline
2003, abaixo da tabela. Tel 9781-0235
Perua Kombi, 97,
bege. Tel 9768-5533

Pichup Mazda, diesel ,
cabine dupla, 95, vermelha. Aceito troca por
menor valor. Tel 36488395 / 9790-7954
Renault Clio 2003/
2004, prata, 4 portas, 2
airbag, por R$ 13.900.
Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch,
4ª geração, vid. trava elét., fim, cd-mp3,
calefação, abaixo da
tabela ou troco por veículo chevrolet (maior
valor). Tel 977-11544
Renault Sandero Expression, 1.0, 16v,
Hiflex, 2009/2010,
prata, 19.000Km, tabela. Tel 8204-8088
Siena ELX 1.0, 16V,
2001, trav vidr elétr.,
dir hidr, R$ 13.800.
Tel 9137-3792
Siena, 2005, vidros
elétricos, dir hidr,
alarme, tabela. Tel
9179-0817
Uno Mille 1.0, 2000,
todo original, alarme,
trava. Tel 9709-1715
Verona 92, LX 1.6,
Alcool, verde metálico. 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, preta, 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 36423027
Avenida Abel C. Guimarães,
apart.
2
dorm, sala 2 ambientes, banh social. Tel
9775-8200
Bela Vista, 2 dorm, e
dem. dep, 300m², R$
128 mil. Tel 9707-1591
Boa Vista, sobrado,
a/c 209m², 4 dorm,
na rua José Alves Paloma, 67. Tel 81124379 ou 3642-4379
Bosque, 2 casas independentes, R$ 130.000,
Tel (13) 9115-8107
Campo Alegre, 2 dorm.,
e dem. dep., garagem
coberta ou troco por
terreno, aceito financiamento. Tel 3643-1770
ou 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm,
1 suite, edícula, R$
250.000. Tel 88397465 / 8803-4573
Campo Belo, apartamentos, novo, 2
dorm, sendo 1 suite, dem dep, gar, R$
170 mil. Tel 36423740 ou 9736-7019
Crispim, 240 m², 2
quartos,dem
dep,
gar, lav e 1 quarto e
banh nos fundos.Tel
3642-2470
Jardim Aurora, sobrado 3 dorm., sala 2
amb,dem. dep., pav.
sup.:suíte e mezanino, escada em granito.Tel 3642-1124 ou
9772-5171
Jardim Aurora, apartamento, 2 dorm,
e dem. dep. gar e
quintal, R$ 90.000.
Tel 3643-1783
Jardim Aurora divisa
com o Campo Belo,
nova, 2 dorm. (1 suíte),
dem. dep., gar, Aceita
financiamento. Tel 36431770 ou 9123-4503
Jardim Rezende, sobrado, 93m², novo, 2
dorm, e dem dep, 2
banh, gar, R$ 95.000.
Tel 3648-5776 ou
9127-5485

Jardim Regina, casa
antiga, na rua 12.
Tel 3637-6210 ou
9729-8882
Maricá, 2 dorm, dem.
dep, R$ 140 mil. Tel
9156-4167
Moreira César, CDHU
Ipê II, 1 dorm, dem
dep, gar, R$ 38.000.
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU
Ipê II, 3 dorm, dem
dep, gar, quitada. Tel
9173-0682
Morumbi, 3 dorm,
sendo 1 suite, dem
dep, churrasquerira,
R$ 190 mil. Tel 36434242 ou 9782-2122
Parque das Palmeiras, 3 dorm, sendo 1
suite, dem dep, jardim de inverno, coz
americana, gar
2
carros, quintal e cerca elétrica, A/T 200
m² - A/C 100m². Tel
9107-4318
Parque das Palmeiras,
inacabada, R$ 80.000.
Tel 3643-4242
Pq. São Domingos, sobrado, 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 Benedito, (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, condomínio R$ 75,00. Tel
9184-7669
Real Ville, vende-se ou aluga-se, 3
dorm.,2 suites, com
hidromassagem,pla-car solar, banheiro
social, lavabo, sala de
estar, sala de TV, cozinha, despensa, área
de lazer, 2 sacadas,
var, qun, canil, gar
coberta para 2 carros. Tel 3642-3740
Santana, 3 dorm, e
dem. dep, R$ 165
mil. Tel 3643-4242
Taubaté, sobrado, 2
suítes + 2 dorm. e
dem dep., A/T 290m²
e A/C 208m². Aceita imovel como parte
do pagnto. Tel 81464313 ou 8116-7386
Ubatuba, próxima da
praia. Tel 9768-5533
Ubatuba, Chalé de
30m², a/c 1200m²,
R$40.000. Tel 97685533
Vila São Benedito, 2
casas construídas no
mesmo terreno, toda
de laje piso frio, área
de serviço e garagem,
bem localizadas, totalmente independentes, inclusive água e
luz. Cel. 9154-0918
Village do sol, nova,
sl estar, sl jantar, cozinha, lavabo, 2 quartos + 1 suite, amplo
quintal, espaço gour-met e gar 2 carros.
condominio
fechado, total segurança,
140m², esquina, Tel
9106-9234
ALUGAM-SE
Centro, rua Marechal
Deodoro, 230, fundos, quarto e dem.
Dep, R$ 600 mensais.
Tel 3527-0345
ou
8843-2938 c/ proprietário
Ubatuba, 1 dorm, a
30m da Praia Maranduba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,
casa nova, mobiliada,
a 100 metros da praia,
reservas com antecedência.Tel. 3642-3740
ou 9736-7019

COMERCIAL
Quartos para moças,
individual, com banheiro em São José
dos Campos, R$ 200.
Tel 8141-3359
Galpão, Moreira César, 240m², ideal para
supermercado, igreja ou loja. Tel 97466193/ 7813-5344 ID:
96*2898
Mercearia, passo o
ponto, excelente localização, esquina com
a via Expressa. Tel
3642-4975
Padaria e confeitaria, ótima localização, com moradia.
Tel 9141-1700
Prédio com 3 pontos
comerciais, centro,
vendo. Tel
78135344 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 perto do Bosque. Tel
9765-9995
Salas
comerciais,
com banheiro e sacada, na Vila São Benedito. Tel 8112-5697
ou 9220-1831
Salão de cabeleireiro, no centro, mobiliado, pronto para
uso imediato. Tel
9103-9032
CHÁCARA
VENDEM-SE
Bonsucesso, 3.200m²,
água, luz, asfalto, R$
110.000, Tel 91140847
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 proposta ou carro.Tel
3643-4242
Lagoinha, 11 alqueires, c/ 3 casas R$
250.000 ou troco c/
casa no centro. Tel
9719-9362

Lagoinha, sítio c/ casas, 7 alqueires, 7 km
da cidade R$190.000
Tel 3645-5896
Mandu, estrada do
Trabiju, fins de semanas, aniver e casamento, galpão p/
jogos, quiósque c/
churr, banh, piscinas. Tel 9620-8641.
Mandu, para eventos, com piscina,
churrasqueira, cozinha, fogão a lenha.
Tel 8137-7006
Moreira César, com
1000m², pomar, casa
grande, R$ 135 mil.
Tratar no local rua
Piratingui, 68
com
Dona Elvira
TERRENOS
Na cidade de Cunha,
24.000m² c/ mata, R$
36 mil à vista. TEl 36372974 ou 7811-7015
Carangola,
250m².
Tel 9115-9942
Centro, 450m², pronto para construir. Tel
3643-4242
IpêII, com escritura.
Tel 3637-1494 ou
9173-0682
Jard. Bela Vista, 300m²,
próximo à Fac. Anhanguera. Tel 3642-3027
Jardim
Mariana,
125m². Tel 3642-7161
Jardim Mariana, 250m²,
R$ 70.000. Tel 35224684
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 completa, parcialmente murado. Tel 3642-5639
Parque das Palmeiras, 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/ 78135344 ID: 96*2898
Res. Mantiqueira, 2
terrenos
murados
(c/ 11x24mt cada),
aceito troca em imóvel. Tel 8173-9989
Residencial Lessa c/
700m². Tel 36423027
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 88397465 ou 8803-4573
Shangri-lá, para chácara de 1.000 m²,
alto e plano.
Tel
9612-9746
Shangri-lá , 2 terrenos de 500m², a
5 minutos do viaduto das Campina.
Tel 8165-5500

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE PINDAMONHANGABA
OVOS DE PASCOA VILLAGE
OVO FLORESTA NEGRA
OVO DE PÁSCOA CROCANTE
OVO DE PÁSCOA DOCE DE LEITE CROCANTE
OVO PASCOA CHARME

PESO
350g
110g
200g
450g

PREÇO
25,00
10,00
15,00
28,00

45g
80g
170g

4,50
6,50
16,50

500g
450g
500g
550g

11,00
11,00
12,00
12,00

90g
90g

3,00
3,00

180g
180g
240g
180g
220g
220g
240g
340g

8,00
11,00
7,50
10,00
7,00
10,00
7,50
12,00

OVOS INFANTIS
OVO DE PÁSCOA SCOOB DOO
OVO DE PÁSCOA SCOOB DOO
OVO DE PÁSCOA SCOOB DOO C/ BRINQUEDO
COLOMBA PASCAL
BELLA PÁSCOA FRUTAS
BELLA PÁSCOA MEGA CHOCOLATE
BELLA PASCOA LIGHT C/ FRUTAS
BELLA PÁSCOA TRUFADO C/ GOTAS DE CHOCOLATE
MINI COLOMBA
MINI BELLA PÁSCOA SCOOBY DOO
MINI BELLA PÁSCOA PATATI PATATÁ
BOMBONS
CEREJA AO LICOR
CEREJA AO LICOR – LATA
CRESPITO – POTE
CRESPITO – LATA
PÃO DE MEL – POTE
PÃO DE MEL – LATA
PALITOS DE CHOCOLATES – POTE
BISCOITO AMANTEIGADO

Pedidos até 23 de março de 2012
Desconto em 3 vezes - pagamento abril-maio-junho/2012
ENTREGA DE 02 DE ABRIL A 05 DE ABRIL
Aceitaremos pedidos por e-mail, favor informar: Nome completo,
quantidade, produto, parcelamento, valor e telefone
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Esportes

TRIBUNA DO NORTE

Pindamonhangaba, terça-feira, 20 de março de 2012

Pindamonhangaba a um passo
da ﬁnal da Superliga de Vôlei
Agora falta apenas um jogo para Pindamonhangaba ir
à ﬁnal da Superliga B e con-

quistar a almejada classiﬁcação para a elite do voleibol
brasileiro. Para isso aconte-

cer, o time Funvic/Mídia Fone precisa de mais uma vitória sobre a equipe de Santo

André nesta quarta-feira
(21), na Quadra Juca Moreira, a partir das 20 horas.
A primeira vitória contra a equipe do ABC paulista aconteceu no sábado (17),
na casa do adversário. Mesmo perdendo o primeiro set
por 21 a 25, a equipe pindense foi atrás e saiu do ginásio
municipal Pedro Dell´ Antônia com a vitória no placar de
3 a 1. As parciais do segundo
set em diante foram de 25/18,
25/22 e 25/19.
As duas equipes se enfrentam novamente nesta quartafeira (21), em Pindamonhangaba, e se a Funvic/Mídia
Fone vencer já estará garantida na ﬁnal. No caso de uma
derrota da anﬁtriã, uma terceira e decisiva partida será disputada (também em Pinda)
para deﬁnir o ﬁnalista.
A ﬁnal da Superliga B está prevista para o dia 1º de
abril. O campeão garante vaga na Superliga A.
O supervisor da equipe,
Ricardo Navajas, aﬁrma que o
apoio da torcida é fundamental e conta com a presença dos
pindenses, assim como foi no
primeiro Grand Prix.

Divulgação

Pinda venceu a primeira partida da semiﬁnal contra a equipe de Santo André

CICLISMO

Ciclista de Pindamonhangaba vence
a 1ª etapa da Volta do México
PortalR3

PORTALR3

O ciclista Hector Figueira, do Team Funvic Pindamonhangaba, venceu neste
domingo (18), a primeira etapa da Volta do México.
O atleta de Pindamonhangaba bateu no sprint ﬁnal o
argentino José Antogna e subiu no lugar mais alto do pódio. O cubano Arnold Alcolea, ﬁcou com o terceiro
lugar.
A primeira etapa aconteceu em um circuito montado
em Acapulco, por onde 150
ciclistas percorreram mais 82
km até cruzarem a linha de
chegada.
Com a vitória, Pindamonhangaba começou muito
bem a competição, que segue até sábado (25), data em que a prova terá sua
última etapa disputada na
Cidade do México. Ao todo, os ciclistas irão percorrer mais de 900 km no país
mexicano.
Além de Hector, integram

Hector Figueira recebe os cumprimentos pela vitória no circuito de Acapulco

a equipe de Pindamonhangaba na competição, Gregolry
Panizo; Magno Nazaret; Roberto Silva; Flávio Santos;
Antônio Nascimento; Douglas Bueno e Otávio Bulgarelli. O técnico Benedito Júnior e a massagista Daniela
Nogueira completam o time
brasileiro no México.

etapa da competição, que terá
136 km e será disputada entre
as cidade de Taxco e Toluca.

2ª etapa
Nesta segunda-feira (19), os
ciclistas partem para a segunda

Divulgação

Os mesatenistas Fábio, Kesya e Nakamura

Tênis de mesa de
Pinda estreia em
Santos com vitórias
A equipe de tênis de
mesa de Pindamonhangaba participou da I Etapa da Copa Brasil Sul
Sudeste. O evento foi realizado em Santos entre
os dias 15 a 18 de março.
A equipe pindense foi representada pelos mesatenistas: Fábio Matos, Rafael Nakamura, Kesya
Evellyn Vidal, Israel Barreto e Lucas Gouvêia.
Fábio Matos conquistou a primeira colocação e
Nakamura ﬁcou com o terceiro lugar na categoria Absoluto “B”. A atleta Kesya
foi campeã no Rating I Feminino. Já no Rating “A”
masculino e Absoluto “A”
masculino, Israel Barreto
foi vice-campeão.
Para o técnico Anderson Tanaka, a participação não poderia ser

melhor para o início de
temporada, servindo como preparação para os Jogos Regionais. “Os resultados e a participação são
excelentes para nós que
temos outras competições
durante o ano”, frisou o
treinador.
Neste ﬁnal de semana, a equipe de Pindamonhangaba volta a disputar
o Torneio Início de Tênis
de Mesa da LVTM – Liga Valeparaibana de Tênis de Mesa, em Mogi das
Cruzes.
A equipe pindense ﬁcou em 9º lugar no
ranking nacional de equipes, ao todo, haviam 57
participando. Pinda disputou com grandes equipes como Jundiaí, Piracicaba, Santos, São
Caetano.

Paixão por Esporte
Talita Leite

www.talitaleitte.blogspot.com

Começou Bem – Grêmio União inicia caminhada
no Metropolitan A2 de Futsal Masculino

Futsal Feminino - Vitória
no Estadual Sub-20

Pindamonhangaba
começou sua
caminhada nas
categorias menores
do Metropolitano A2
de Futsal Masculino no
último sábado (18).
Representada pelo
Projeto Social Grêmio
União, a cidade fez
cinco jogos diante de
Indaiatubana, válidos
pelo sub 9, sub 11,
sub 13, sub 15
e sub 17.
Foram três vitórias,
um empate e

Pinda estreou com vitória no
Campeonato Estadual Sub 20
de Futsal Feminino. Também no
último sábado (17), as meninas
pindenses entraram em quadra e
não se intimidaram por jogar fora
de casa, derrotando a equipe do
São Bernardo Chase por 2 a 1.
O próximo compromisso
de Pindamonhangaba (AA
Ferroviária) nesta competição
está marcado para esta terçafeira (20). O confronto será
realizado na Associação Atlética
Ferroviária, desta vez diante do
Primeiro de Maio, representante
de Santo André.

somente uma
derrota, com
destaque para o
desempenho da
equipe sub 15. Nesse
confronto, o Grêmio
União foi impiedoso e
conquistou a vitória
pela contagem
expressiva de 9 a 2.
A equipe pindense
abriu o placar antes
mesmo de o relógio
marcar três minutos
com bola rolando.
Bruno Matheus foi o
primeiro a marcar e

depois disso o Grêmio
ampliou com Hudson
(3), Luis Gustavo e
Bruno Derrico (2),
sendo que Bruno
Matheus ainda fez
mais dois.
Diante desse balanço
positivo logo na
abertura do certame,
o representante de
Pindamonhangaba
agora se prepara
para seu próximo
compromisso,
dessa vez diante do
Mogiano.

