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O vereador Dr. Isael (PV) encaminhou 
requerimento à secretária de Saúde, Dra. Ana Emília 
Gaspar, solicitando atendimento médico no posto do 
Parque das Nações. “A situação se complica porque 
muitos pacientes, sem condições fi nanceiras para 
o transporte até o centro, fi cam sem atendimento 
médico”, enfatizou o vereador.

A Prefeitura realizou, 
de 20 a 23 de março, a 
Semana da Água, com 
atividades na Casa Verde, 
na estação de tratamento 
da Sabesp, no Bosque da 
Princesa e no Parque Li-

Com a creche “Yolan-
da Immediato Fryling”, 
no Alto Cardoso, a ci-
dade terá a possibilida-
de de atender mais 200 
crianças. A Prefeitura 

Creche Alto Cardoso 
será entregue na 
próxima sexta-feira

de Pindamonhangaba 
convida a população 
para participar da inau-
guração na sexta-feira 
(30), às 10 horas.
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Pindamonhangaba possui mais um espaço para o aprendizado das crianças. A Prefeitura entregou a 
escola José Gonçalves da Silva, “Seu Juquinha”, à comunidade na manhã de quinta-feira (22). Durante 
a inauguração a população conheceu a nova escola e aprovou o trabalho realizado.

Prefeitura inaugura escola 
municipal no “Liberdade”
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Palestra no Horta-Alimento 
encerra Semana da Água

near da Terra dos Ipês 2. 
As atividades foram volta-
das, principalmente, para 
as crianças da Rede Muni-
cipal de Ensino. 

Nesta sexta-feira (23), o 
encerramento da Semana 

será no projeto Horta-Ali-
mento, no loteamento Aze-
redo, em Moreira César. 

Haverá palestras e au-
las práticas da utilização da 
água relacionada com as 
hortas. Alunos da Rede Mu-

nicipal e autoridades partici-
parão do evento, que, mais 
uma vez, tem a intenção de 
conscientizar e ensinar so-
bre a preservação do meio 
ambiente, principalmente 
da água. Página 17 e 18

Alunos da escola José Gonçalves da Silva, “Seu Juquinha”, apresentam jogral sobre o loteamento Liberdade

Fachada  da nova  creche, que fi ca na região central

Pinda disputa fi nal 
da Superliga B

A equipe de voleibol 
masculino de Pindamo-
nhangaba, Funvic/Mí-
dia Fone, conquistou a 
vaga na fi nal da Super-
liga. A cidade carimbou 
a ida para fi nal ao derro-
tar Santo André na noite 

de quarta-feira (21), no 
ginásio Juca Moreira. 
Agora a equipe da casa 
vai enfrentar o Apav/
Canoas, a fi nal vai ser 
transmitida pelo canal 
SporTV.

Esportes

Dr. Isael reivindica 
atendimento médico 

no Parque das Nações

Informativo Legislativo

Os munícipes que ain-
da não receberam o car-
nê do IPTU devem fi car 
atentos. Alguns foram de-
volvidos à Prefeitura pelos 
Correios, que estão entre-
gando os mesmos. 

Caso o contribuinte ain-
da não tenha recebido é 

IPTU vence dia 30
preciso fi car atento, pois o 
vencimento é dia 30 deste 
mês e pagando em dia se-
rão concedidos descontos.

A segunda via do impos-
to ainda pode ser retirada 
pelo site www.pindamo-
nhangaba.sp.gov.br, no link 
cidadão on-line.

Pindamonhangaba está 
se mobilizando para realizar 
a II Conferência de Cultura. 
Os trabalhos estão sendo 
organizados pela Prefeitura 
de Pindamonhangaba em 

parceria com o Conselho 
Municipal de Cultura. Os 
interessados em participar 
já podem procurar o Depar-
tamento de Cultura para se 
informar.

Pindamonhangaba terá   
II Conferência de Cultura
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O Feste é um dos principais eventos culturais da cidade

Akim/Agoravale

Akim/Agoravale

Akim/Agoravale

Guilherme Silva

A Funvic/Midia Fone superou mais um adversário
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PREVISÃO DO TEMPO PARA PINDAMONHANGABA

SEXTA-FEIRA - 23/3

Temp. Máxima: 27ºC - Sol Nascente: 06:07
Temp. Mínima:  20ºC - Sol Poente: 18:09
Probabilidade de chuva: 90%

SÁBADO - 24/3
Temp. Máxima: 28ºC - Sol Nascente: 06:07
Temp. Mínima:  19ºC - Sol Poente: 18:08
Probabilidade de chuva: 90%

DOMINGO - 25/3

Temp. Máxima: 29ºC - Sol Nascente: 06:07
Temp. Mínima:  19ºC - Sol Poente: 18:07
Probabilidade de chuva: 90%

SEGUNDA-FEIRA - 16/3

Temp. Máxima: 30ºC - Sol Nascente: 06:08
Temp. Mínima:  18ºC - Sol Poente: 18:06
Probabilidade de chuva: 5%

Geografando
 Criação: Professor Souza Leite -

Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Nublado e 
pancadas de 
chuva à tarde

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

Na última sexta-feira, o Brasil perdeu um de seus maio-
res cientistas, o geógrafo Aziz Ab’Saber que contribuiu muito 
com estudos que descobriram petróleo na porção continental 
da Bacia Potiguar, coordenação da criação dos parques de 
preservação da serra do mar e do Japi, além de classifi ca-
ções e levantamentos nos domínios morfoclimáticos e dos 
ecossistemas continentais sul-americanos, entre outras vá-
rias contribuições.

Particularmente, tive a oportunidade de participar de uma 
palestra em 2004 na Unitau com a presença de alunos de 
diversos cursos. Interessante foi notar que a sua narrativa 
se ateve a fatos relacionados a sua própria vida e em meio a 
suas palavras foram inseridas questões relacionadas à geo-
grafi a física do Vale do Paraíba.

Infelizmente, nem todos os presentes no auditório perce-
beram sua intenção em explanar de maneira tão diferente, 
porém certamente muitos que acompanharam atentamente 
suas palavras puderam captar a essência de suas lições.

Depois do ar, a água é talvez o recurso natural 
mais importante para toda a natureza.

A vida é praticamente impossível sem ela. Al-
guém pode jejuar por vários dias. Mas vários dias 
sem água levam a maioria dos organismos à falên-
cia total. 

Morte certa é o destino de quem se vê sem 
água, e sem condições de consegui-la.

A Prefeitura de Pindamonhangaba, através da 
Secretaria de Governo, juntamente com outras se-
cretarias, departamentos e parceiros, realizou com 
muito sucesso a Semana da Água.

O foco do evento, como não poderia deixar de 
ser, foi as crianças.

Afi nal, são elas que herdarão um planeta com 
muito menos água potável se algo não for feito ime-
diatamente.

É importantíssimo que todos se conscientizem 
da necessidade de preservar nossos mananciais 
de água doce, mas também lembrar sempre que os 
oceanos precisam ser preservados, porque podem 
representar o futuro do planeta, já que suas imensi-
dões são ainda pouco e mal aproveitadas. 

A pesca predatória devasta espécies inteiras de 
peixes de alto teor nutritivo. Os vazamentos de pe-
tróleo, e sabe Deus do que mais, matam peixes, 
aves, animais e poluem as águas.

Pindamonhangaba é uma cidade rica em recur-
sos hídricos. Vindos da serra da Mantiqueira, os 
rios Piracuama e  Ribeirão Grande e suas respec-
tivas bacias, ornamentam e alimentam toda uma 
região rica em oportunidades. Seja pela produção 
rural ou pelo turismo (eco), os rios são de suma im-
portância.

Vindos da serra da Quebra-Cangalha, ribeirões 
como o Curtume, Duas Águas, Barranco Alto, para 
citar só alguns, cortam o centro urbano da cida-
de para alcançar o Paraíba do Sul. Esses cursos 
d´água lembram a necessidade de administrar mui-
to bem suas bacias, visto que o assoreamento traz 
sempre o iminente risco de inundações.

O Paraíba do Sul, grande rio da região, também 
corta a cidade, e o Una, também outro importante 
curso d´água, representam bem a riqueza líquida 
da cidade.

Gerir tudo isso de maneira a tirar dividendos, e 
ainda garantir o deleite das futuras gerações é o 
desafi o ao qual a população de Pinda é chamada 
na Semana da Água.

Sempre lembrando que lugar de lixo é na lixeira, 
de entulho nos postos de resíduos.

Economizar água e cuidar bem do lixo são ações 
que todos podem fazer. Participe!

Água para que te quero...

Aziz Ab’Saber

Akim/Agoravale

Pancadas 
de chuva

Variação de 
nebulosidade

“O Homem, que, nesta 
terra miserável, mora entre 
feras, sente inevitável neces-
sidade de também ser fera.”   
Augusto dos Anjos

Até hoje concordei com a 
ponderação de que o homem 
é “fruto do meio”. Essa infor-
mação parte da premissa de 
que o meio modifi ca o ho-
mem. Mas é preciso ponde-
rar que este mesmo homem 
(me refi ro ao gênero huma-
no) altera o meio à medida 
em que existe. Por exemplo, 
quando as pessoas te jul-
gam, isso as modifi ca, e se 
as pessoas se modifi cam, o 

meio é infl uenciado.
Existe um “moto contí-

nuo” na relação (natural) em 
que o homem é modifi cado 
e, ao mesmo tempo, modifi -
ca. A necessidade inerente 
ao ser humano de ser acei-
to, propicia em grande medi-
da estas “adaptações”, que 
na verdade trazem à tona a 
capacidade que temos de in-
fl uenciar.  

É importante ressaltar 
que TODOS temos capaci-
dade de exercer infl uência. 
Alguns por serem um pouco 
mais desinibidos exercem 
com maior naturalidade. Mas 

qualquer pessoa  que exis-
ta, e não viva isolada, pode 
exercer infl uência. 

Em seu audiolivro “As 21 
irrefutáveis leis da Lideran-
ça, John Maxwell, na LEI DA 
ADIÇÃO, afi rma que as pes-
soas agregam valor em ser-
vir aos outros. Uma das mais 
efi cientes maneiras de exer-
cer infl uencia é a bondade, 
a história esta repleta destes 
exemplos, Madre Tereza, 
Nelson Mandela, Mahatma 
Gandhi, e o maior de todos 
eles Jesus Cristo. 

Martim Scorsese no fi lme 
“Os Infi ltrados” inicia com 

uma frase que resume meu 
argumento: 

“I don`t want to de a pro-
duct of my enviroment. I want 
my enviroment to be a pro-
duct of me”. Não quero ser 
produto do meu ambiente. 
Eu quero que o meu ambien-
te seja um produto de mim”.

Pense Nisso!

Alunos de todas as séries 
das escolas municipais Pro-
fessora Gilda Piorini Molica 
e Paulo Freire, receberam, 
terça-feira (20), uma apre-
sentação circense em come-
moração ao Dia do Circo (co-
memorado em 27 de março). 
Esta ação serviu para com-
plementar as atividades que 
estão sendo desenvolvidas 
em sala de aula. 

A nova diretoria executiva 
do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher de Pinda-
monhangaba tomou posse 
no último dia 16.

O evento contou com a 
palestra do dr. Avelino Alves 
Barbosa Junior, mestre em 
Direito pelo Centro Universi-
tário Salesiano de São Pau-
lo, membro do Comitê de 
Ética e Pesquisa da Unitau e 
integrante do Grupo de Aten-
dimento a Vítimas de Violên-
cia Sexual.

A Acip – Associação Co-
mercial e Industrial de Pinda-
monhangba está contratando 
vendedores com urgência. 
Perfi l: homens com experi-
ência de um ano em venda 
no setor de serviços e veícu-
lo próprio. Os currículos po-
dem ser encaminhados via 
email: acip@acipinda.com.br 
ou entregues pessoalmente 
no balcão da Acip, rua Depu-
tado Claro César, 44. Infor-
mações (12) 3644-7100.

Sol de manhã e 
pancadas de 
chuva à tarde

Novo Conselho da Mulher toma posse

Foram empossadas: Ana 
Maria Braz Cavalcante (presi-
dente), Salete Aparecida Bor-
ges Ribeiro (vice-presidente), 
Eliane Teodoro Gessário Mo-
reira – Lana (1ª secretária) e 
Patrícia Mara de Matos Bre-
galda (2ª secretária).

A posse do novo conse-
lho contou com a presença 
do prefeito João Ribeiro, 
da vice-prefeita Myriam Al-
ckmin, da vereadora Dona 
Geni, além de representan-
tes do Poder Judiciário, setor 

religioso e de saúde
A vice-prefeita enfatizou 

a importância do Conselho 
da Mulher, parabenizou e 
deu posse às novas diri-
gentes. “Fico muito feliz em 
ver o belo trabalho que foi 
desenvolvido por este con-
selho e tenho a certeza que 
muito mais será feito em 
prol das mulheres”, declarou 
Myriam.

A posse do novo Conse-
lho da Mulher foi realizada no 
auditório da Prefeitura.  

Karina Bizarria

Caravana do circo
Artistas do Circo Las Ve-

gas levaram um pouco de 
magia e diversão às crian-
ças. Os alunos presenciaram 
show de palhaços, mágico, 
malabaristas e trapezistas.  

Os estudantes aprovaram 
o momento de descontração 
e diversão. “Nós gostamos 
muito do circo, demos muita 
risada do palhaço”, disse a 
aluna do 2º ano, Vitória.

Na última reunião extra-
ordinária do Conselho Mu-
nicipal de Cultura, realizada 
terça-feira (20), foram estabe-
lecidas metas para a II Confe-
rência  Municipal de Cultura, 
prevista para os dias 30 de 
junho e 1º de julho em local a 
ser defi nido. Foram  nomea-
dos membros da  comissão 
organizadora:  Francisco 
Freitas Filho, Marília Maia, 
Nilza Mayer  e Pryscilla Bran-
dão. Os demais conselhei-
ros estarão responsáveis em 
organizar vários encontros 
junto à classe artística e aos 
interessados em participar.

Na área de artes cêni-
cas, a organização fi cará a 
cargo de Ademir Carlos Pe-
reira;  artes visuais e audio-
visuais, Francisco Antônio 
Leite de Freitas Filho; cultura 
popular, Marília Lemos Maia; 
artesanato, João Rodrigo 
Vicente da Palma; dança, 
Felipe Raphael  Pinheiro; 
literatura,  Mércia Molinari;  
música, João dos Santos 
Gabriel, e  cultura afro-brasi-
leira, Edna Thereza Amorim.

“A idéia é levantar a dis-
cussão para que desde 

II Conferência de Cultura
já possamos nos prepa-
rar  para a  conferência. O 
objetivo deste trabalho é a 
construção do Plano Munici-
pal de Cultura. Esta ‘escuta’ 
junto à população é de suma 
importância na construção 
deste plano. É  de muita res-
ponsabilidade pensar nossa 
cultura para os próximos 10 
anos. Onde estamos e onde 
queremos chegar? Esta é a 
pergunta que devemos nos 
fazer no  momento de dis-
cutir as questões. Uma vez 
criado, este plano será legi-
timado através de Lei Muni-
cipal”, enfatiza a diretora do 
Departamento de Cultura 
de Pindamonhangaba, Nilza 
Mayer.

A  I Conferência acon-
teceu em outubro de 2009, 
contou com a participação de 
195 pessoas e foram feitas 
propostas para a Conferên-
cia Estadual e  Nacional. Os 
interessados devem procurar 
o Departamento de Cultura, 
localizado na rua Dr. Cam-
pos Salles, 530, São Bene-
dito, ou pelos telefones (12) 
3642-1080 ou 3643-2690.

Acip 
contrata 

O projeto Vem Ser, do 
Fundo Social de Solidarieda-
de, realizará nesta sexta-feira 
(23), o encerramento do Cur-
so de Empreendedorismo no 
bairro Araretama.

O projeto tem como ob-
jetivo oferecer capacitação 
profi ssional para jovens e 
adultos que fazem parte da 
ofi cina de Corte Costura e 
Customização, que fi ca na 
rua Benedito Darcy Monteiro, 

Projeto Vem Ser
156, CDHU.

A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade, Ma-
ria Angélica Ribeiro, para-
beniza os participantes do 
curso. “A qualifi cação pro-
fi ssional é muito importante, 
procuramos sempre dar opor-
tunidades a todos e acredito 
que com este curso muitas 
portas se abrirão, porque eles 
podem criar o próprio negócio 
e gerar renda para a família”.

O grupo Amor Exigen-
te Grupo Nova Luz, junto 
com a Apamex - Associação 
Pindamonhangabense de 
Amor-Exigente, realizará no 
domingo (25), às 14 horas, 
na Comunidade São Paulo 
Apóstolo, no Feital, o projeto 
“Amar a Vida – Drogas Ja-
mais”, para jovens e adulto, 
com o objetivo de fortalecer 
a cidadania das famílias e o 
respeito ao próximo.

Amar a Vida

Productum per

2 TRIBUNA DO NORTEPindamonhangaba, sexta-feira, 23 de março  de 2012



TRIBUNA DO NORTE Pindamonhangaba, sexta-feira, 23 de março de 2012 3

Marcos cuba

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba inaugurou, na 
manhã de quinta-feira (22), 
a escola José Gonçalves da 
Silva, “Seu Juquinha”, no 
loteamento Liberdade. A po-
pulação marcou presença  e 
elogiou a obra, que servirá 
para o desenvolvimento edu-
cacional dos jovens. A nova 
unidade escolar atenderá os 
alunos a partir de segunda-feira 
(26), e neste primeiro mo-
mento já contará com a pre-
sença de 260 alunos.

A inauguração contou 
com a presença do prefeito 
João Ribeiro; da presiden-
te do Fundo Social de Soli-
dariedade, Maria Angélica 
Ribeiro; da vice-prefeita 
Myriam Alckmin; dos vere-
adores, José Carlos Gomes 

População do “Liberdade” 
prestigia inauguração de escola

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, em parceria com 
o Governo do Estado de São 
Paulo, deve iniciar os traba-
lhos de duplicação da avenida 
Manoel César Ribeiro – que 
liga a região central à zona les-
te da cidade - ainda este ano.

A obra segue em projeto 
e, segundo o secretário de 
Obras de Pindamonhangaba, 
Ricardo Amadei, será lici-
tada ainda no segundo se-
mestre de 2012. “Uma obra 
deste porte requer um grande 
investimento e a Prefeitura 
precisa seguir todos os trâmi-
tes legais”, comentou.

Ainda de acordo com 
Amadei, os benefícios da me-
lhoria são inúmeros, como: 
maior segurança no trânsito; 
fluxo facilitado de veículos e 
transportes públicos; coloca-
ção de pontos de iluminação; 
empregos para a construção e 
manutenção da via, e movi-
mentação na economia local.

O anúncio da duplicação 
foi feito pelo governador Ge-
raldo Alckmin em novembro 
de 2011. As obras deverão 
ser concluídas em aproxima-
damente um ano. 

O prefeito João Ribeiro 
afirmou que a duplicação será 

um marco na infraestrutura 
do município. “Temos traba-
lhado muito para solucionar 
todas as questões viárias e a 
duplicação da “Manoel Cé-
sar Ribeiro” sempre foi uma 
das nossas prioridades. Em 
parceria com o Governo Es-
tadual, realizamos várias me-
lhorias no local como as rota-
tórias de acesso à Confab, ao 
‘Santa Cecília’, ao ‘Maricá’, 
recapeamento, sinalização 
e outros. Agora, novamente 
em parceria com o Estado, a 
via será duplicada, para be-
neficiar a cidade e toda sua 
população”, finalizou.

“Cal” e Dona Geni; dos se-
guintes secretários muni-
cipais: de Obras, Ricardo 
Amadei;  de Planejamento, 
Paulo Amadei; de Governo, 
Arthur Ferreira dos Santos; 
de Educação e Cultura, Bár-
bara Zenita França Macedo; 
de Habitação, Maurício Mar-
condes; de vários diretores 
do Executivo; funcionários 
da Secretaria de Educação e 
Cultura; comunidade, fami-
liares do homenageado, e de-
mais convidados.

Quem prestigiou a inaugu-
ração teve a oportunidade de 
conferir apresentações de gi-
nástica rítmica; teatralização 
da biografia do patrono da es-
cola, feita pelos alunos do 5º 
ano; leitura do acróstico com 
o tema liberdade. A criançada 
que compareceu se divertiu 

com o show de palhaço e tam-
bém nos brinquedos.

A vice-prefeita Myriam 
Alckmin comenta que se 
mais pessoas fossem iguais 
ao “Seu Juquinha”, teríamos 
uma sociedade melhor. Ela 
afirma que ele foi um grande 
exemplo de vida a ser segui-
do e parabenizou o prefeito 
João Ribeiro e toda sua equi-
pe, que tem feito um exce-
lente trabalho no loteamento 
Liberdade.

A secretária de Educação 
e Cultura, Bárbara Zenita 
França Macedo, ressaltou 
que esta escola foi construí-
da com recursos municipais e 
que todos os projetos que são 
desenvolvidos nas demais es-
colas municipais serão tam-
bém levados para esta nova 
unidade, como a matemática 

descomplicada, informática 
educacional, entre outros.

Claudia Galvão de Fran-
ça, gestora da nova unidade 
escolar, está na Educação 
de Pindamonhangaba há 11 
anos e este é o seu primeiro 
ano de gestão. Ela conta que 
é um grande desafio e muita 
responsabilidade, porque é 
uma escola bem grande. “Os 
alunos virão de outras esco-
las, e aqui haverá novas re-
gras para eles se adaptarem. 
As mães são muito participa-
tivas e estão dispostas a nos 
ajudar. Estou honrada em ser 
gestora dessa escola porque 
tive a oportunidade de dar 
aula para o bisneto do ‘Seu 
Juquinha’, e fui muito bem 
recebida pela família dele”, 
disse Claudia.

“Espero que todos pos-

sam fazer bom uso dessa es-
cola, tudo isso foi feito com 
recurso do IPTU que vocês 
pagam, pedimos colaboração 
de todos para cuidar e ajudar 
a mantê-la bonita, um espaço 
saudável para o aprendizado. 
Vamos fazer muito mais ben-
feitorias aqui no loteamento 
Liberdade. Haverá creche e 
quadra, assinamos convênio 
com o Governo Federal para 
fazer a Praça de Esportes e 
Cultura e continuaremos com 
o nosso trabalho. Agradeço 
pela presença de todos e à fa-
mília do Seu Juquinha, sendo 
que ele contribuiu bastante 
com a sociedade.

 Moradores e família 
do homenageado 

parabenizam Prefeitura
Os moradores do “Liber-

dade” prestigiaram a inau-

guração, parabenizando a 
Prefeitura pela obra. A dona 
de casa Jeciane Silva Andra-
de de Oliveira possui dois fi-
lhos que irão estudar na nova 
escola. Ela participou da 
inauguração e comenta que 
a escola ficou muito boa e o 
melhor de tudo é ser próxima 
de sua casa. “A escola ficou 
ótima, moro bem pertinho. 
Meu filho estudava ali na 
‘Lauro Vicente’ e minha filha 
no Vale das Acácias. Já co-
nheço as professoras e a ges-
tora que irão trabalhar aqui, 
elas são muito boas”.

Deolinda Harlocchi da 
Silva, viúva de Seu Juquinha, 
afirma que toda a família fi-
cou muito feliz com a home-
nagem, e isto é importante, 
porque ele era muito querido 
e estimado por todos.

Região Leste será 
beneficiada com obras 
de duplicação

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba vai entregar dia 30, 
às 10 horas, a creche “Yolan-
da Immediato Fryling”, no 
Alto Cardoso. A população 
está convidada a participar. 
A obra está em fase de fina-
lização e, em breve, as crian-
ças da cidade terão um novo 
espaço para passar o dia en-
quanto seus pais ou responsá-
veis estão no trabalho.

A nova creche possui mais 
de 1.000m² de área constru-
ída e fica em um terreno de 
2.100m², localizado entre as 
ruas Barão do Amazonas e 
Monteiro Lobato, nas proxi-
midades da rodoviária e da 
Delegacia de Polícia. O pré-
dio conta com quatro salas 
de aula; dois berçários; play-

ground; lactário; sala de ama-
mentação; sala de repouso; 
pátio; sala de vídeo; brinque-
doteca; sala de professores; 
de administração; diretoria; 
almoxarifado; espera; re-
feitório; cozinha; dispensa; 
vestiário para funcionários; 
sanitários, para alunos e para 
funcionários, dentre outros.

Serão atendidas parte da 
demanda da região central da 
cidade e realocadas algumas 
crianças que estão em outras 
creches para esta, para que fi-
quem mais próximas de suas 
casas. Com esta recondução 
de alunos serão geradas novas 
vagas em outras unidades.

De 2005 até este ano,   o 
número de vagas em creches 
aumentou de forma espeta-

cular, antes eram cerca 600, 
agora são atendidas aproxi-
madamente 2.000 crianças. 
As unidades contam com 
equipes qualificadas para 
atendê-las quando os pais es-
tão no trabalho.

Atualmente Pindamonhan-
gaba possui 12 creches, com 
a unidade do Alto Cardoso 
serão 13. Há também aten-
dimento pedagógico no Lar 
Irmã Júlia, onde professores 
da Rede Municipal ministram 
aulas. Todas as unidades aten-
dem em período integral e   
parcial. As creches são dividi-
das nos polos Andrômeda I e 
II e têm como responsáveis as 
gestoras: Maria Benedita de 
Faria, “Rosinha”, e Rose Elai-
ne dos Santos.

Creche do Alto Cardoso 
será entregue dia 30

Akim/AgoravaleAkim/Agoravale

Arquivo TN

Akim/Agoravale

O atendimento nas creches subiu de 600 para 2.000 vagas

A avenida Manoel César Ribeiro é um importante corredor de trânsito

O público prestigiou a inauguração e lotou as dependências da nova escola, que recebeu também várias autoridades
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As queimadas em terre-
nos estão se tornando cons-
tante em Pindamonhangaba 
durante os últimos meses. 
A Prefeitura alerta para que 
os moradores denunciem 
esta prática, pois é ilegal 
e prejudica a saúde. A de-
núncia pode ser feita pelos 
telefones (12) 3644-5700, 
3644-5691 e 3641-1116. 
Os fiscais da Prefeitura, 
neste caso, atuarão junto à 
Polícia Militar.

Na última semana, os 
moradores do loteamento 
Laerte Assumpção sofreram 
com  queimadas em vários 
terrenos, provocadas por um 
desconhecido.

A Lei Municipal 1.411/1974 
proíbe as queimadas e impede 
que o cidadão provoque incên-
dio no próprio terreno, como 
diz o artigo 26, inciso VIII. O 
ato irregular também é utili-
zado na eliminação de entu-
lhos. Algumas pessoas quei-
mam o entulho em vez de 
aproveitar o cronograma do 
programa “Cata-treco” ou re-
alizar a locação de caçambas.

O gerente de fiscaliza-
ção da Prefeitura, Vicente 
Côrrea, pede para que os 
moradores identifiquem o 
infrator e o denuncie para a 
Prefeitura.

“O munícipe é o nosso 
braço direito, 90% do nosso 
trabalho depende dos mo-
radores, e as queimadas só 
prejudicam as pessoas”, en-
fatizou o gerente.

Ao fazer a denúncia na 
Ouvidoria da Prefeitura ou 
no Departamento de Fiscali-
zação e Posturas, o nome do 
denunciante é mantido em si-
gilo. “Nós vamos até a casa 
do denunciado com a Polícia 
Militar e o punimos”, escla-
receu Corrêa.

Moradores de Pindamonhangaba 
podem denunciar as queimadas

Na quinta (22), um gru-
po de taxistas se reuniu no 
Departamento de Turismo 
de Pindamonhangaba, para 
receber informações do pro-
jeto “Taxista Nota 10”. Este 
projeto é uma parceria entre 
o SEST/SENAT - Sistema 
Nacional de Transporte e 
Sebrae/SP, objetivando os 
preparativos para a Copa do 
Mundo de 2014.

Os cursos são gratuitos e 
os interessados devem entrar 
em contato com o Departa-
mento de Turismo pelo tele-
fone 3643-1761, até o dia 2 
de abril.

O projeto “Taxista Nota 
10” é um kit educativo com-
posto de vídeo, áudio e im-
presso que será utilizado para 
capacitar taxistas de todo o 
Brasil em temas de empreen-
dedorismo e gestão. São três 
opções de cursos gratuitos: 
Inglês, Espanhol e Gestão do 
Negócio para Taxistas.

Os cursos de Inglês e de 
Espanhol foram elaborados 
para que os taxistas se co-

Projeto 
“Taxista 
Nota 10”

muniquem melhor com os 
turistas estrangeiros, sendo 
capazes de esclarecer suas 
dúvidas e de oferecer infor-
mações básicas sobre a cida-
de e seus pontos turísticos, 
estes têm duração de 120 
horas (cada curso) e são a 
distância. Ao se inscrever, o 
taxista receberá um kit con-
tendo: Caderno do Aluno, 
Caderno de Exercícios e CD 
para estudar quando e onde 
desejar.

Já o curso de Gestão é uma 
forma diferente de capacitar 
os taxistas e melhorarem a 
gestão de seus negócios, vi-
sando o aumento da lucrati-
vidade e o aprimoramento de 
seu serviço. Os conteúdos são 
tratados em linguagem sim-
ples, em formato de jornal, 
levando informações de em-
preendedorismo e gestão aos 
taxistas. Este terá a duração 
de 15 meses, onde, depois de 
se inscrever, o taxista recebe-
rá, em sua residência - men-
salmente, um jornal que trará 
os conteúdos para estudo.

O fogo e a fumaça 
causados pelas queimadas 
prejudicam a saúde do ser 
humano. Asma, conjunti-
vite alérgica, bronquite, 
tosse, problemas cardio-
vasculares, irritação nos 
olhos, são algumas das 
ocorrências que o monó-
xido de carbono existente 
na fumaça das queimadas 
pode provocar.

“A criança é quem 

mais sofre com a fuma-
ça. Irritação dos olhos, 
nariz entupido e aler-
gia de pele 
são os princi-
pais casos dos 
atendimentos que 
recebemos”, conta 
Beatriz Franco Cur-
cio, médica infectologis-
ta do Programa Saúde da 
Família no Posto de Saú-
de do Jardim Imperial.

Centro de Fisioterapia estende horário de atendimento 
Unidades Centro e Moreira César realizam mais de 7.500 procedimentos fisioterapêuticos trimestralmente

 Saiba os males da 
fumaça das queimadas

Visando atender àqueles 
que trabalham, estudam ou 
que por qualquer outro moti-
vo não podem realizar as ses-
sões de fisioterapia durante o 
dia, a Unidade do Centro de 
Fisioterapia da Prefeitura de 
Pindamonhangaba está, há 
dois meses, atendendo até as 
20 horas.

As unidades recebem pa-
cientes encaminhados por 
médicos do SUS - Sistema 
Único de Saúde e realizam 
os tratamentos adequados, 
indicados após a avaliação 
profissional, como: posturais, 
neurológicos, ortopédicos e 
para dores crônicas.

A infraestrutura do prédio 
conta com sala de cinesiote-
rapia – para exercícios com 
pesos, barras, bola de pilates 
etc.; eletroterapia – para tra-
tamento por meio de impul-
sos elétricos;  sala de espe-
ra, consultórios, e banheiros 
adaptados. 

“O prédio atende satis-
fatoriamente a demanda do 
trabalho aqui desenvolvido”, 
comentou o fisioterapeuta da 
unidade centro, Bruno Zanin 
Pires.

Além dos tratamentos fi-
sioterapêuticos, o Centro de 
Fisioterapia também é res-
ponsável pela verificação da 

compra de prótese e órtese 
ortopédicas. “Vendo as ne-
cessidades do paciente, en-
caminhamos um pedido para 
a Secretaria de Finanças, 
que, através de licitações, 
realiza a compra”, comenta 
Pires.

A Secretaria de Saúde e 
Assistência Social também 
fornece transportes aos pa-
cientes sem condições fi-
nanceiras, seja com os auto-
móveis da Rede Pública ou 
oferecendo vale-transporte. 

Os profissionais protocolam 
uma solicitação junto ao De-
partamento de Transportes e 
analisam a possibilidade de 
oferecer o serviço.

Segundo o fisioterapeuta 
Pires, a frequência e tempo de 
tratamento variam de acordo 
com o diagnóstico, pois exis-
tem pacientes crônicos - que 
têm a necessidade de trata-
mento por toda a vida-, e ou-
tros que após sete sessões já 
recebem alta”, disse.

Nos últimos três meses, os 

centros de fisioterapia de Pin-
damonhangaba localizados 
na região central, e a unidade 
de Moreira César, realizaram 
mais de 7.500 procedimentos 
fisioterapêuticos, entre ava-
liações e sessões.

A unidade centro está 
localizada na rua Frederi-
co Machado, 174, em frente 
ao Centro de Especialidades 
Médicas, e atende das 7 às 
12 e das 13 às 20 horas. Para 
mais informações ligue: (12) 
3643-4508.

Akim/Agoravale

Divulgação

Atendimento noturno facilita a vida dos pacientes

As queimadas prejudicam a natureza e a saúde do ser humano
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O projeto de Educação 
Ambiental “Casa Verde” é 
uma unidade de ensino que 
trata dos assuntos relacio-
nados ao meio ambiente. 
Suas atividades foram ini-
ciadas em abril de 2009, por 
meio da Secretaria de Edu-
cação e Cultura de Pinda-
monhangaba.

As atividades do “Ca-
sa Verde” têm por objetivo 
abranger três linhas: a edu-
cação ambiental, reutilização 
de materiais e resgate de prá-
ticas com hortas de ervas me-
dicinais. O projeto de edu-
cação ambiental atende aos 
alunos de escolas municipais, 
estaduais e privadas, univer-
sidades, serviços públicos e 
comunidades. O objetivo é 
o de promover mudanças de 
comportamentos por meio de 
formação continuada.

Segunda a gestora Adria-
na Alexandrina Nogueira, a 
missão do projeto é dispo-
nibilizar aos alunos, profes-

Projeto “Casa Verde” oferece 
educação ambiental para moradores

sores e interessados, ofici-
nas, atividades educacionais 
e culturais.

“São projetos voltados 
para o uso sustentável de re-
cursos como: coleta seleti-
va, reutilização de materiais, 
redução do consumo, além 
da conscientização dos edu-
candos para a preservação 
e manutenção do meio am-
biente por meio da maque-
te ambiental do Vale do Pa-
raíba, para que atuem na sua 
realidade socioambiental em 
defesa do meio ambiente e 
qualidade de vida”, explicou.

Desde sua fundação, em 
2009, o projeto já atendeu 
mais de 8.000 pessoas, en-
tre crianças, jovens e adultos. 
O projeto de Educação Am-
biental “Casa Verde” funcio-
na de segunda a sexta-feira 
das 7 às 17h30, na rua Gui-
lherme Nicoletti, 965, Vila 
São Benedito. Para mais in-
formações entrar em contato 
pelo telefone 3637-4616.

Educador fala sobre práticas ambientais corretas na sede do “Casa Verde”, por ocasião da Semana da ÁguaCriança acompanha exposição sobre meio ambiente

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Alunas de pedagogia da Faculdade 
Anhanguera visitam Brinquedoteca

A aula da disciplina 
Educação Lúdica, minis-
trada pela professora Lu-
ciana de Oliveira Ferreira, 
aconteceu no mundo má-
gico da Brinquedoteca, si-
tuada na Casa Transitória 
Fabiano de Cristo, na noi-
te da segunda-feira (19). A 
Brinquedoteca é um proje-
to da Secretaria de Educa-
ção e Cultura da Prefeitura 
de Pindamonhangaba.

“A ludicidade é de gran-

de importância para o de-
senvolvimento social, cog-
nitivo e emocional das 
crianças. Dessa forma, é 
necessário que os cursos de 
formação dos professores, 
sejam iniciais ou continua-
dos, promovam momentos 
de vivência com os educa-
dores. Acalentar a criança 
que está adormecida den-
tro de nós é imprescindível 
para entendermos a criança 
de hoje e promover a trans-

formação do olhar”, disse a 
professora Luciana.

A gestora da Brinque-
doteca, Roseleine Caldas, 
juntamente com as assesso-
ras lúdicas, promoveu uma 
noite muito agradável, com 
esclarecimentos sobre a ro-
tina do projeto, organização 
dos espaços e vivências.

“A nossa participação 
na Brinquedotca foi exce-
lente. Passamos a conhecer 
novos jogos, pudemos via-

jar no mundo da imagina-
ção e fantasia. A equipe da 
Brinquedoteca é ótima”, re-
velou a aluna Elandia Apa-
recida Lopes dos Santos.

A gestora acredita que 
receber o público adulto na 
Brinquedoteca e proporcio-
nar vivências para visitantes, 
além de prazer e benefícios, 
os conscientiza sobre a im-
portância do brincar e, con-
sequentemente, resgata o di-
reito de brincar das crianças.

Alunas da Faculdade de Pedagogia da Anhanguera conhecem novas maneiras de brincar com as crianças

divulgação

“Cícero Prado” 
recebe aulas 
culturais gratuitas

Os moradores do lote-
amento Cícero Prado e re-
gião recebem oficinas cultu-
rais gratuitas do projeto “Eu 
Faço Arte”. As atividades são 
realizadas no Centro Comu-
nitário “Cecília Nicoletti”. 
O projeto é uma parceria da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba com a Associação Cul-
tural Cootepi.

Serão oferecidas aulas de 
dança e teatro, ministradas 
pelos professores Mônica Al-
varenga e Luis Cláudio. 

Segundo o professor 
Cláudio, serão ministradas 
aulas práticas e teóricas com 
o objetivo de fazer a integra-
ção entre os alunos. “A ofici-
na vai auxiliar no desenvol-
vimento escolar, familiar e 
social dos alunos”, explicou 
o professor.  

Segundo a diretora do De-
partamento de Cultura, Nilza 
Mayer, a proposta é que o lo-
cal possa ser ocupado com 
atividades para todos os pú-
blicos. 

“Dentro das possibilida-
des, levaremos outros cur-
sos. A expectativa é que no 
fim do ano as turmas possam 
realizar apresentações cultu-
rais aos moradores da comu-

nidade e região”, acrescentou 
Nilza.  

As inscrições podem ser 
realizadas no local das ofici-
nas de segunda a quinta-fei-
ra. Não há limites de vagas. 
Os menores de idade preci-
sam ir acompanhados do res-
ponsável.          

As aulas de dança são as 
segundas e quartas-feiras, das 
15h30 às 17 horas, para crian-
ças de 7 a 12 anos. Já as au-
las de teatro acontecem as ter-
ças e quintas-feiras, das 18 às 
20h30, para interessados com 
idade a partir dos 12 anos.  

As atividades são realizadas no Centro 
Comunitário “Cecília Nicoletti”

Mônica Alvarenga

Divulgação
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Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Departamento de Comunicação

Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br

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

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

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

Fale com o Dr. Jair Roma
Contato com o gabinete do vereador Dr. Jair Roma: telefones (12)
3644-2269 e 3644-2270; email:drjairroma@camarapinda.sp.gov.br.

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

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

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

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

A vereadora Geni Dias Ra-
mos – Dona Geni (PPS) agrade-
ce e parabeniza todas organiza-
ções e pessoas responsáveis
pelos eventos ocorridos no
município em comemoração ao
“Dia Internacional da Mulher”.
“É com satisfação que, como
única vereadora mulher
desta legislatura, tenho
comemorado com a po-
pulação, bem como te-
nho lutado pela causa fe-
minina desde o início
do meu trabalho como
vereadora”.

Dona Geni prestigiou
a posse da Nova Direto-
ria executiva biênio 2012/
2013 do CMDM (Conse-
lho Municipal dos Direi-
tos da Mulher), no Audi-
tório da Prefeitura.

Os demais eventos ocorre-
ram nos Centros Comunitários
do “Cidade Nova” e do “Cruz
Pequena”; depois, Dona Geni
homenageou a moradora do
bairro das Campinas,  Sueli
Correard da Silva durante Ses-
são na Câmara; também com-
pareceu na tarde de autógrafos
do Lar São Vicente de Paula; na
Santa Casa de Misericórdia; na
Igreja São Miguel Arcanjo, no
Araretama; na confraternização
do grupo “Terapia e Lazer”, no
Recinto São Vito; na Casa São
Francisco de Assis, bairro Ci-
dade Nova; na Casa do Advo-

O vereador Dr. Isael (PV)
encaminhou requerimento à
Secretária de Saú-
de e Assistência
Social, Dra. Ana
Emília Gaspar, so-
licitando atendi-
mento médico no
posto do bairro
Parque das Na-
ções. Atualmente,
os moradores não
estão tendo aces-
so ao serviço e,
muitas vezes, são
obrigados a se des-
locarem ao Posto
de Saúde no centro da cidade.
“A situação se complica por-
que muitos pacientes, sem con-
dições financeiras para trans-
porte até o centro, ficam sem
atendimento médico”, enfati-
zou o vereador.

Coleta de lixo e asfalto
O vereador Dr. Isael se reu-

niu com moradoras da rua
Iolanda Lacerda de Lima, an-
tiga Rua Projetada, também
no bairro Parque das Nações,

O vereador Dr.
Jair Roma (PPS) se
reúne com o Secre-
tário de Desenvol-
vimento Econômi-
co, Álvaro Staut
Neto e o empresá-
rio Damião Caeta-
no Rodrigues para tratar de novos investimentos no município.
“Pindamonhangaba vem se desenvolvendo muito. Portanto,
devemos estar sempre presente e acompanhando os novos
empreendimentos que estão chegando em nossa cidade”, ob-
serva o parlamentar.

Ação
Dr. Jair Roma e o

subprefeito de Moreira
César, Carlinhos Casé esti-
veram visitando  o bairro
do Feital com o objetivo de
buscarem soluções para os
problemas apresentados
pela comunidade local. Na
oportunidade, foi conver-
sado sobre o conserto dos
aparelhos do Playground e
da Academia da Melhor

Idade, a limpeza na lateral da Avenida João Francisco da Silva
e manutenção da lombada em frente ao nº 1664.

Iluminação Pública
O vereador Dr. Jair Roma agradece ao Executivo pela

instalação de iluminação pública na Avenida Campos do Jordão,
no trecho locali-
zado entre a Tra-
vessa Três até a
entrada da Ave-
nida Gastão Vi-
digal Neto, no
bairro Cidade
Nova, conforme
o requerimento
nº 159/2011.

O vereador José Carlos Go-
mes – Cal (PTB) está apoiando a
solicitação dos vereadores e da
população,  à empresa Viva Pinda
e à Prefeitura para a implantação
do bilhete único na cidade.  Os
usuários do transporte foram re-
presentados na sessão por inte-
grantes do movimento  represen-
tada pelo movimento “Pinda Ci-
dadã”, que vem mobilizando as
pessoas e lutando em defesa des-
sa causa.

O vereador lembrou que a
implantação do bilhete único foi
uma promessa de campanha do
prefeito João Ribeiro.“Além dos
benefícios da implantação do bi-
lhete único, precisamos pensar
na facilidade dos munícipes che-
garem até a Câmara. Depois que
houve a mudança para o novo
prédio, dificultou muito o acesso
das pessoas, principalmente os
que moram na região da Zona
leste e no Distrito de Moreira
César. Com essa nova alternati-
va, as pessoas podem pegar mais
de uma condução sem pagar duas
ou mais passagens em um inter-
valo de tempo estabelecido”, ex-
plica.

O vereador ainda destaca que
mais cidades da região já estão
buscando implantar o novo siste-
ma. “Na cidade de Ilhabela, a
integração já funciona. Em
Taubaté, essa implantação esta-
va prevista para final de março.
Esperamos que a Prefeitura e a
empresa Viva Pinda trabalhem
para essa implantação o mais rá-
pido possível. Faltam cerca de
sete meses para a eleição e preci-
samos desse benefício para a

RECONHECIMENTO

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Dona Geni parabeniza
responsáveis pelos
eventos que comemoram
mês da mulher

gado (OAB), juntamente à Co-
missão da Mulher Advogada e
foi homenageada na Universi-
dade Anhanguera.

Terceiro NAP
em Pindamonhangaba
Dona Geni fez um requeri-

mento verbal na Sessão Ordi-
nária do dia 19, solicitando in-
formações sobre a possibilida-
de de se construir um 3º. NAP
(Núcleo de Apoio Psicopeda-
gógico) no bairro Araretama e
realizar a contratação de mais
profissionais para atender aos
alunos das unidades dos NAPs
existentes no município (no
Centro e em Moreira César).
“Estas informações e a apro-
vação da obra é de suma im-
portância, devido a grande
demanda de alunos que aguar-
dam o atendimento no NAP”,
finalizou a vereadora.

SAÚDE

Vereador Dr. Isael
reivindica atendimento
médico no bairro
Parque das Nações

onde foram constatadas duas
importantes necessidades:

coleta de lixo e pavimentação
asfáltica. As solicitações se-
rão encaminhadas aos órgãos
competentes para que as pro-
vidências sejam tomadas.

Habitação
Na última segunda-feira,

dia 19, o vereador Dr. Isael
participou de reunião com o
Diretor de Habitação de
Pindamonhangaba, José An-
tonio Rodrigues. O objetivo
do encontro foi para falar de

novos contratos
dos futuros
loteamentos que
serão construí-
dos no municí-
pio.

VEREADOR DR. ISAEL CONVERSA COM MORADORAS DA RUA IOLANDA

LACERDA DE LIMA, NO BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES

DIRETOR DE HABITAÇÃO

JOSÉ ANTONIO

RODRIGUES  E VEREADOR

DR. ISAEL

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB), desde agos-
to de 2009, portanto, há qua-
se três anos, vem solicitando
e cobrando insistentemente
não só a Prefeitura Munici-
pal que terá a responsabili-
dade das desapropriações,
mas principalmente o Go-
verno do Estado de São Pau-
lo através do DER – Regio-
nal de Taubaté, sobre o an-
damento do processo de
abertura de licitação para
execução das obras de du-
plicação da avenida Nossa
Senhora do Bonsucesso, des-
de a rotatória do “João do
Pulo” (anel viário) até a ro-
dovia Presidente Dutra.

Enquanto não sai a dupli-
cação, o vereador Janio quer
saber, pelo menos, sobre o
recapeamento dessa aveni-
da. Segundo o próprio DER
informou, já tem o contrato

D.E.R.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Janio cobra duplicação
da avenida Nossa
Senhora do Bonsucesso

nº 16.265-6, firmado com o
Consórcio PACS/PLURI/
SISTRAN e a obra será
priorizada, porém, até agora
nada.

Janio disse: “nossa cida-
de cresceu muito e hoje já
somos quase 150 mil habi-
tantes, e com o grande movi-
mento de veículos diariamen-
te na avenida Nossa Senhora
do Bonsucesso, a necessida-
de 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 munici-
pal.  Além disso, quase todas
as cidades vale paraibanas
possuem grandes avenidas
com pista dupla como aces-
so principal ao centro das
mesmas”, concluiu Lerario.

VEREADOR

JANIO LERARIO

Cal reforça pedido
para implantação de
bilhete único

VEREADOR DEFENDEU O NOVO SISTEMA, QUE GA-
RANTE AO PASSAGEIRO O PAGAMENTO DE UMA ÚNICA
TARIFA AO PEGAR MAIS DE UM ÔNIBUS NO PERÍODO

DE DUAS HORAS

população”, solicita.
Inauguração da
Remefi “Seu Juquinha”
O vereador Cal  participou da

inauguração da “Escola Munici-
pal José Gonçalves da Silva- Seu
Juquinha”, no residencial Liber-
dade. Cal ficou satisfeito e refor-
ça que a homenagem foi mereci-
da, pois “Seu Juquinha foi uma
pessoa exemplar, que sempre tra-
balhou pelo bem do próximo.
Parabenizamos a dona Deolinda
9esposa) e à toda a família do
Seu Juquinha”.

Mais sobre o bilhete único
O bilhete único é um cartão

que permite muitos benefícios e
vantagens: economia, seguran-
ça, agilidade, acessibilidade e
inclusão social. É um projeto
que trouxe muitas melhorias nos
grandes centros urbanos, como
São Paulo e Campinas.
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SEU JUQUINHA E A ESPOSA, DONA DEOLINDA,
QUE SEMPRE O ACOMPANHOU

CRESCIMENTO ECONÔMICO

Dr. Jair Roma participa
de reunião com Secretário
de Desenvolvimento
Econômico do município

ORDEM DO DIA

9ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a
 realizar-se no Palácio Legislativo “Dr. Geraldo

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

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. VETO TOTAL ao Autógrafo n° 10/12 – Declara de
Utilidade Pública a Igreja Evangélica Assembleia de
Deus Vida em Cristo. (Projeto de Lei n° 10/2012, de
autoria do Vereador Ricardo Piorino).

II. Projeto de Lei n° 26/2012, do Vereador Isael
Domingues, que “Cria o atendimento específico para
atletas que sofrerem contusão em eventos esportivos,
representando o município de Pindamonhangaba”.

Pindamonhangaba, 21 de março de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

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

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR MARTIM CESAR

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

VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO VILLARDI

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR), in-
tegrante da Comissão de
Saúde da Câmara de Vere-
adores de Pindamonhan-
gaba, está preocupado com
o acesso da população à
Farmácia Popular, instala-
da somente no bairro do
Crispim.

Segundo o parlamentar,
deveria  ser  implantada
mais unidades da Farmá-
cia Popular em Pindamo-
nhangaba, facilitando o
acesso para todos os mu-
nícipes. Somente no Cris-
pim não está atingindo toda
a população e isso acaba
levando as pessoas a com-
prarem medicamentos mais
caros. “É preciso corrigir
esse problema, instalando
mais unidades da Farmá-
cia Popular em locais de
fácil acesso a toda a popu-

O vereador Martim Cesar
(DEM) encaminhou Indica-
ção ao Executivo, solicitan-
do providências para que
sejam feitas a restauração do
pavimento asfáltico nas ram-
pas do viaduto central, na
Avenida Jorge Tibiriçá, pois
apresenta muitos buracos co-
locando em risco os veículos
que trafegam pelo local.

Conservação
de Praça Pública
Martim Cesar também en-

caminhou Indicação ao Exe-
cutivo, para que seja feita a
poda das copas das árvores
na rua Bicudo Leme, nas pro-
ximidades da Praça João Fa-

Através da Lei 5.148,
de 22 de dezembro de
2010, sancionada pelo
Prefei to Municipal  e
proposta pelo vereador
Abdala Salomão (PS-
DB), Pindamonhangaba
realiza esse mês, a “Se-
mana de Combate ao
Bullying”. O evento tem
como finalidade realizar
várias ações como pa-
lestras, debates, distri-
buição de cartilhas de
orientação aos pais, alu-
nos e professores, dando ampla divulgação sobre as
questões ligadas a esta prática de violência. A intenção
também é de envolver diferentes segmentos da socieda-
de como escolas, igrejas, órgãos públicos, associações e
centros esportivos, para que todos se conscientizem
sobre o comportamento inadequado de “bullying” tão
presentes na mídia nos dias de hoje. “O bullying tem sido
muito discutido no País, devido aos acontecimentos
presenciados nos jornais diariamente e devemos
implementar ações para prevenir e combater tal prática
tanto nas escolas como nos meios esportivos, que são
importantes indutores de cidadania”, explicou o verea-
dor.

Segundo Abdala, “temos o privilégio de termos uma
Lei Municipal que combate este tipo de violência contra
as crianças e adolescentes também no esporte e que, em
breve, estará fazendo parte do Estatuto do Desporto
Nacional”, comemora o vereador, uma vez que, através
de sua indicação ao Deputado Federal  Vaz de
Lima(PSDB), já tramita o Projeto de Lei na Câmara dos
Deputados, em Brasília.

O vereador Toninho
da Farmácia (PDT), es-
teve neste último domin-
go, dia 18, reunido com
a comunidade Evangéli-
ca do Lago Azul, no
Goiabal, onde recebeu vári-
os pedidos que foram enca-
minhados para os órgãos
competentes, entre eles des-
tacamos: envio de agente da
saúde pelo menos uma vez
por semana na Comunidade
Evangélica acesso 08, nº 72;
troca das luminárias que es-
tão queimadas nos acessos:
05, 07, 08 e 10; colocação de
duas luminárias nos acessos
05, 02, 10, que não possuem
luminárias no final dessas
vias; manutenção de todos
os acessos que estão cheio
de buracos e quando chove
fica impossível de caminhar
por estas estradas; passagem
da maquina patrol com o ob-
jetivo de melhorar o acesso
dos moradores; transporte
para os moradores até o aces-
so 08 próximo a Igreja
Assembleia de Deus; insta-
lação de um telefone publi-
co nas dependências ou nas
proximidades da Igreja
Evangélica situada no aces-

MANUTENÇÃO

Martim Cesar pede
restauração do pavimento
asfáltico nas rampas do
viaduto da Jorge Tibiriçá

ria Fialho, a “Praça do Quar-
tel”, pois as mesmas estão
dificultando a passagem dos
transeuntes.

Poda em via pública
Outra Indicação do vere-

ador Martim Cesar ao Exe-
cutivo, é para que seja feita a
poda das copas das árvores
na avenida Voluntário Vi-
toriano Borges, nas proxi-
midades da rotatória do Ce-
mitério, pois as mesmas
estão baixas, deixando o lo-

cal com a iluminação preju-
dicada, além de dificultar o
trafego de caminhões, cami-
nhonetes no local, explica o
Vereador.

SAÚDE PÚBLICA

Dr. Marcos Aurélio cobra
a implantação de mais
unidades da Farmácia
Popular no município

lação, como no centro e nas
regiões do Araretama, Zona
Leste e Moreira César. E
dar conhecimento à popu-
lação, principalmente aos
médicos e aos funcionári-
os públicos da área da saú-
de e também a todos ór-
gãos públicos, para que eles
também informem seus pa-
cientes”, salientou o vere-
ador.

O vereador Dr. Marcos
Aurélio inclusive já solici-
tou em requerimento junto
aos órgãos competentes da
Prefeitura, para que sejam
tomadas providências ca-
bíveis para resolver este
problema para dar mais
saúde e qualidade de vida a
nossa população. “Quando
o assunto é saúde, sempre
temos que agir com priori-
dade”, enfatiza o vereador
Dr. Marcos Aurélio.

CONSCIÊNCIA E RESPEITO

Lei proposta por Abdala
combate Bullying nas
Escolas e no Esporte
de Pindamonhangaba
LEI MUNICIPAL É A ÚNICA NO ESTADO DE SÃO

PAULO QUE INCLUI O ESPORTE

VEREADOR ABDALA SALOMÃO

REIVINDICAÇÃO

Toninho da Farmácia
se reúne com a
Comunidade Evangélica
do Lago Azul-Goiabal

FO
TO

S
: D

IR
E

TO
R

IA
D

E
 C

O
M

U
N

IC
A

Ç
Ã

O
/C

V
P

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

so 08, nº 72. “Faço esses
pedidos em nome dos mo-
radores do Lago Azul, no
Goiabal, que realmente
necessitam de nosso apoio

para uma melhor qualidade
de vida”, enfatiza o verea-
dor.

Remefi do Bosque
Toninho da Farmácia fez

um pedido a Prefeitura Mu-
nicipal para a construção de
uma Remefi no Bairro Bos-
que, para atender a demanda
de alunos dos bairros: Bos-
que, Crispim, Santana, Boa
Vista e Andrada. O pedido
leva em consideração o au-
mento do número de crian-
ças com idade escolar na re-
gião, alem das escolas de
educação infantil Manoel
César Ribeiro e a Remefi
André Franco Montoro, que
estão no limite de alunos em
sala de aula.

Em contato com a Secre-
tária de Educação, Barbara
Zenita Franca de Macedo, o
Vereador foi informado que
já estão a procura de uma
área adequada para receber
o prédio.

O Vereador Alexandre Fa-
ria (PT), na  sessão ordinária,
dia 19, apresentou Requeri-
mento ao Executivo, questio-
nando por que não são forne-
cidos uniformes para as crian-
ças da Rede Publica de Ensi-
no. “O Município está em
superavit orçamentário, assim
como economizou com a res-
cisão do contrato de forneci-
mento de merenda. É necessá-
rio investir também na quali-
dade de vida das crianças. O
fornecimento de uniforme es-
colar é uma reivindicação de
diversas famílias, e também
uma forma de inclusão soci-
al”, enfatiza o Vereador
Petista.

Iluminação e troca
de transformadores
O Vereador Alexandre

Faria, agradece ao Prefeito
Municipal, por atender a Indi-
cação 186/2011, que solicita-
va a troca dos suportes e lumi-
nárias na avenida Dr. Antônio
Pinheiro Júnior, compreen-
dendo o trecho entre a Rotató-
ria Nelson Naressi e a Ponte

EDUCAÇÃO

Alexandre Faria solicita
fornecimento de Uniformes
Escolares para alunos da
Rede Publica Municipal

Alta. “Os Serviços foram exe-
cutados esta semana e a popu-

lação está muito satisfeita”,
disse o Vereador, que também
agradeceu a EDP Bandeirante
Energia S/A, pela substitui-
ção de diversos transformado-
res e instalação de novos, cor-
rigindo assim o problema de
quedas frequentes de energia,
até então comuns na região.
(Requerimento 17/2010).

POSTES COM TRANSFORMADORES, SUPORTES E LUMINÁRIAS SÃO TROCADOS NA AVENIDA DR.
ANTÔNIO PINHEIRO JÚNIOR
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VEREADOR ALEXANDRE FARIA

Durante a última sessão de
Câmera, fazendo uso da tribuna, o
Presidente da Câmara Municipal de
Pindamonhangaba, vereador Ricar-
do Piorino (PDT), apresentou re-
querimento para a criação de uma
comissão composta por vereadores
e mais um representante do
Executivo, com a finalida-
de de elaborar um Projeto
de Lei para ser apresentado
na próxima sessão ordiná-
ria, criando o alvará provi-
sório em benefício dos co-
merciantes que se encon-
tram em condições irregu-
lares com a administração.
O requerimento foi apro-
vado por 9 votos a 1 (so-
mente o vereador Jair Roma
votou contra).

Segundo Piorino, a ad-
ministração ajustou com os comer-
ciantes que o prazo para a regulari-
zação seria até o dia 29 de fevereiro,
todavia, muitos desconheciam o
acordo e estão sendo surpreendidos
com o fechamento de seus estabele-
cimentos, sem a possibilidade de
exercerem suas atividades, enquan-
to resolvem as pendências exigidas
pela administração.

“Com a aprovação do projeto,
criando o alvará provisório, os co-
merciantes poderão exercer suas ati-
vidades, dentro do prazo estabeleci-
do, até que resolvam suas pendênci-
as (alvará, licença, etc) e se adequem
às exigências legais.

Beira Rio
O vereador esteve reunido com

o secretário de Obras, juntamente
com lideranças do bairro para tratar
diversos assun-
tos em benefício
da comunidade.

Campinas
A pedido dos

moradores do
bairro, Piorino
está solicitando a

Ricardo Piorino busca
soluções para comerciantes

“ESTAMOS CRIANDO UMA COMISSÃO PARA
PREPARAR COM URGÊNCIA UM PROJETO

QUE POSSA ATENDÊ-LOS”
construção de vestiários e arquiban-
cadas na quadra poliesportiva, bem
como a recuperação do playground e
da AMI (Academia da Melhor Ida-
de) que encontram-se danificados e
abandonados, sem contar o mato alto
nas adjacências e na raia de malha

que está sendo utilizada para práti-
cas ilícitas. “Estivemos pessoalmen-
te no local e constatamos a necessi-
dade de providências pelo Executi-
vo, afinal um lugar que era para ser
usado para práticas esportivas, em
prol da saúde, está sendo usado em
malefício do bem estar”, afirmou o
vereador. “A administração deveria
também deslocar alguns Guardas
Municipais para zelar pelo
patrimônio público, o que também
contribuiria para a segurança dos
moradores”, acrescentou.

Parque
das Nações
Piorino agradeceu a retirada de

uma árvore que estava no meio da
Rua Yolanda Lacerda de Lima.
“Agradeço e aguardo outras provi-
dências no local”, finalizou.

QUADRA POLIESPORTIVA E A RAIA DE MALHA NO BAIRRO DAS

CAMPINAS APRESENTAM LIXO, DANIFICAÇÕES E ABANDONO

VEREADOR LADEADO

DE MORADORES

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP
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AltAir FernAndes 
Este é um fato pitoresco 

ocorrido na Pindamonhanga-
ba do início  do século XIX. 
O pivô do acontecimento tem 
a ver com um evento cultu-
ral que em alguns municí-
pios faz parte do calendário 
turístico: a Festa do Divino. 
Festa móvel católica realiza-
da no Domingo de Pentecos-
tes, sempre cinquenta dias 
depois da Páscoa, em come-
moração à vinda do Espírito 
Santo sobre os apóstolos de 
Jesus Cristo. Nossa fonte é 
um documento datado de 4 
de agosto de 1827, transcri-
to pelo paleógrafo, professor 
Jurandyr Ferraz de Campos, 
quando coordenador do Ar-
quivo Municipal Dr. Waldo-
miro Benedito de Abreu.

Naquele ano de 1827, o 
cidadão Salvador Francisco 
de Tolledo foi a juízo com a 
intenção de receber a quantia 
de oito mil réis que o padre 
Luís Justino Velho Colum-
breiro lhe devia e morrera 
sem lhe pagar.

O padre mencionado, na 
ocasião em que contraíra a 
dívida era vigário colado (pá-
roco) da Vila Real de Nossa 
Senhora do Bom Sucesso de 
Pindamonhangaba, mas foi  
na qualidade de “imperador 
da Festa do Divino”que ha-
via acertado com Salvador 
de Tolledo que lhe pagaria 
dezesseis mil réis para que o 
mesmo saísse pela região le-
vando a bandeira do divino, 
cantando na  folia e recolhen-
do donativos dos fiéis para a 
realização dos festejos ao Di-
vino Espírito Santo.

Nesta missão  Toledo teria 
passado três meses longe de 
casa, andando “por caminhos 
agros (terra cultivada ou cul-

A dívida 
do padre 

Luís 
Justino

tivável), espinhosos e cerros 
(colinas penhascosas)”.

Como pagamento pelas 
andanças à cata de recursos 
para a festa, o padre pagara-
-lhe somente a metade, ou 
seja, oito mil réis, e não fora 
em dinheiro, mas “em fazen-
da na ‘logem’ de José Ca-
millo Lelles”.

Tomando o termo “logem” 
como casa de comércio e 
atentando para o complemen-
to “logem de fazenda ceca” 
(que cremos era a grafia da 
época para o substantivo fe-
minino “seca”) utilizado pelo 
escrivão na ocasião do depoi-
mento de José Camillo Lellles 
na qualidade de testemunha 
de Tolledo, e considerando o 
termo “fazenda” como mer-
cadorias, concluímos que o 
estabelecimento onde o padre 
havia autorizado seu credor a 
receber em mercadorias, co-
mercializava  gêneros sólidos 
e não molhados como vinho 
azeite e outras substâncias 
líquidas. E fora o que o con-
tratado pelo então imperador 
do divino recebera, conforme 
confirmação do comerciante 
Lelles, acrescentando que sa-
bia que o padre ficara deven-
do outra parte por “ser da casa 
do falecido vigário”, no senti-
do de ser conhecido da famí-
lia, frequentar sua residência.

As testemunhAs 
Além do mercador Lelles, 

no processo foram inquiridas 
como testemunhas por parte 
de Francisco de Tolledo, o 
padre Claro Vieira Cortes. 
Este religioso declarou estar 
ciente da dívida do vigário, 
mas não se lembrava quan-
to ao  tempo de duração da 
empreitada de Tolledo, se ha-
viam sido mesmo três meses.

Outra testemunha apre-
sentada, Joaquim Ferreira da 
Silva, fora um dos integran-
tes da comitiva do divino li-
derada por Tolledo, “um dos 
companheiros de folia”. Se-
gundo este, “andaram mais 
de três meses pelos distritos 
da Vila de Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, Taubaté São 
Luís, Cunha e outras locali-
dades na mesma diligência 
de pedir esmolas...” Joaquim 

não só confirmou a dívida do 
padre, mas afirmou ser o vigá-
rio “homem muito pouco in-
clinado a  pagar o que devia”.

Consta na conclusão do 
processo, que não tendo sido 
apresentada nenhuma oposi-
ção por parte de José Cerquei-
ra César, testamenteiro do 
padre Justino Velho Colum-
breiro, o juiz Antonio Melitão 
de Souza Aimbere determi-
nou “que apensa aos autos de 
inventário do finado devedor 
se lhe separassem bens para 
seu devido pagamento, sem 
prejuízo de terceiro”.

O vigário 
Luís Columbreiro

Consultando Athayde 
Marcondes (Pindamonhan-

gaba Através de Dois e Meio 
Séculos, Tipografia Paulista, 
São Paulo-SP, 1922), verifi-
camos que o vigário Luís Jus-
tino Velho Columbreiro – or-
denado padre pelo Seminário 
São José, do Rio de Janeiro, 
em 1779 – fora  responsável 
pela paróquia de Pindamo-
nhangaba de 1793 a 1806. 
Seu falecimento se dera em 
25 de agosto de 1826.

Levando em conta os da-
dos registrados por Athayde, a 
cobrança vinha à juízo um ano 
após a morte do devedor. Ain-
da com bases no mesmo autor, 
mais curioso é o fato de a dívi-
da haver sido contraída no pe-
ríodo em que o padre exercia a 
função de pároco, isto é, pelo 

menos 20 anos antes. Supõe-se 
então que o credor tenha sido 
cobrado ao longo de duas dé-
cadas e nada do ‘seu vigário’ 
soltar-lhe os cobres...

Imperador do divino
O imperador do divino 

é considerado a figura cen-
tral da Festa do Divino. Em 
“Festa à Brasileira: sentidos 
do festejar no país que ‘não 
é sério’ (disponível em publi-
cação eletrônica na internet, 
via www. aguaforte.com/
antropologia/festabrasielira/
festa.html), Rita Amaral cita 
entre os compromissos de 
um imperador do divino, a 
responsabilidade pela coor-
denação da festa, “juntamen-
te com o padre da igreja local 

e alguns mordomos, e pela 
maior parte dos investimen-
tos feitos”. É o organizador 
dos eventos da festa e quem 
arca com grande parte dos 
gastos com a realização da 
cavalhada, fogos, decoração 
da cidade (ajudado pelo pre-
feitura), apresentações das 
bandas etc. Também recebe 
as pessoas da festa e visitan-
tes em sua casa, onde deve 
oferecer comida e bebida.

“De sua casa saem: al-
vorada do sábado  e do do-
mingo, procissão da coroa, 
procissão do Espírito Santo 
e os cavaleiros, para ensaio. 
Voltam  a sua casa: procissão 
da volta da coroa, bandeira e 
cortejo ao final da festa”.

zumblick.com.br

Esta imagem é simplesmente uma ilustração relacionada às antigas visitas da Bandeira do Divino às residências
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A escola municipal “Pa-
dre Zezinho”, na Vila São 
Benedito, recebeu na se-
gunda-feira (19), a visita da 
ex-jogadora da Seleção Bra-
sileira de basquete, Janeth 
dos Santos Arcain. Ela reali-
zou uma palestra com o tema  
Bullying  para os alunos do 
Ensino Fundamental.

A palestra fez parte de di-
versos eventos realizados na 
Semana Municipal de com-
bate ao Bullying. Na visi-
ta,  Janeth testemunhou ex-
periências de bullying que 
ela vivenciou e que foram su-
peradas com uma postura de 
cidadania.

A gestora da escola, alu-
nos e equipe escolar, fi zeram 

Janeth Arcain fala 
sobre bullying em 
escola municipal

uma recepção para ex-jogado-
ra, com a apresentação de um 
jogral relatando a biografi a da 
ex-atleta. Os alunos também 
assistiram ao vídeo de sensi-
bilização em relação ao tema.

“Mais do que a presença 
de uma referência internacio-
nal para tratar do tema é im-
portante que os alunos, seus 
familiares e toda a comuni-
dade, adotem uma postura de 
cidadania fundamentada em 
princípios e valores visando 
a paz, que é a fi losofi a da es-
cola”, destacou a gestora da 
escola “Padre Zezinho”, Ci-
dinha Pedroso.

Durante a semana outras 
atividades serão oferecidas 
para os alunos.

A ex-jogadora da Seleção Brasileira de basquete 
feminino, Janeth dos Santos Arcain

Pinda promove 
    “Semana Municipal de 
      Combate ao Bullying”

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Educação e Cul-
tura, está promovendo, desde 

segunda-feira (19), várias 
ações que integram a “Se-
mana Municipal de Comba-
te ao Bullying”. Os traba-

lhos serão encerrados nesta 
sexta-feira (23). No entan-
to, o combate à prática do 
bullying é feito o ano todo 

nas escolas municipais.
Foram realizadas diversas 

atividades pedagógicas de 
conscientização, prevenção 
e combate ao bullying em 
todas as unidades escolares. 
Alunos e professores com-
partilharam momentos de de-
bates, palestras, divulgação 
de vídeos de sensibilização; 
fi zeram leitura de livros que 
abordam o tema,  e oferece-
ram atividades voltadas para 
familiares e comunidade.

A “Semana de Comba-
te ao Bullying” foi instituída 
por meio do projeto de Lei nº 
97/2010, de autoria do vere-
ador Abdala Salomão Neto, 
com o objetivo de conscien-
tizar os alunos sobre os pre-
juízos que o bullying pode 
causar no ambiente escolar e 
familiar.

A secretária de Educa-
ção e Cultura, Bárbara Ze-
nita França Macedo, desta-
cou a relevância de combater 
o bullying. “O bullying deve 
ser combatido o ano inteiro, 
essa semana foi um reforço 
da ação que deve ser realiza-
da todos os dias”, fi nalizou.

Segundo o prefeito João 
Ribeiro essa iniciativa é de 
grande importância para o 
município. “Nossos profes-
sores desenvolvem, o ano 
todo, vários trabalhos sobre 
essa questão, as crianças es-
tão conscientizadas sobre os 
traumas que o bullying pode 
causar”, disse  o prefeito.

O combate à prática conhecida como “bullying” é feito 
o ano todo nas escolas da Rede Municipal de Ensino 

Por bullying entende-
se a prática de atos de vio-
lência física ou psicológi-
ca, de modo intencional 
e repetitivo, exercida por 
indivíduo ou grupos, con-
tra uma ou mais pesso-
as com o objetivo de inti-
midar, agredir, causar dor, 
angústia ou humilhação à 
vítima.

São exemplos de 
bullying: acarretar a ex-
clusão social, subtrair coi-
sa alheia para humilhar os 
demais, perseguir, discri-
minar, amedrontar, ins-
tigar atos violentos, in-
clusive utilizando-se de 
meios tecnológicos.

Xingamentos, apeli-
dos ofensivos e uma sé-
rie de atitudes violentas 
prejudicam o desenvolvi-
mento tanto de quem so-
fre o bullying quanto de 
quem o pratica, criando 
traumas e problemas psi-
cossociais.

Os autores das agres-
sões são pessoas que têm 
pouca empatia, perten-
centes a famílias deses-

O que é o bullying
truturadas, em que o relacio-
namento afetivo entre seus 
membros tende a ser escasso 
ou precário.

As pessoas que testemu-
nham o bullying, na gran-
de maioria, convivem com 
a violência e silenciam em 
razão de temerem se tor-
nar as próximas vítimas do 
agressor.

Os agressores agem lon-
ge dos olhos dos professores. 
Todos os alunos precisam 
aprender a detectar atitudes 
que caracterizam bullying e 
ter segurança para denunciar 

as agressões sofridas e/ou 
testemunhadas. As denún-
cias devem ser feitas aos 
professores.

São exemplos de bullying: acarretar 
a exclusão social, subtrair coisa 
alheia para humilhar os demais, 

perseguir, discriminar, amedrontar, 
instigar atos violentos, inclusive 

utilizando-se de meios tecnológicos

    “Semana Municipal de 
      Combate ao Bullying”

São exemplos de bullying: acarretar 
a exclusão social, subtrair coisa 
alheia para humilhar os demais, 

perseguir, discriminar, amedrontar, 
instigar atos violentos, inclusive 

utilizando-se de meios tecnológicos
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Obras e Serviços, 
finalizou a construção de cal-
çadas nas proximidades do 
túnel na região do Castolira. 
A obra foi realizada visan-
do preservar a segurança de 
quem transita pelo local.

De acordo com o diretor 
de Obras, Elias Cronember-
gher, ao todo, são cerca de 
150 metros de calçada cons-
truídas. Além destes servi-
ços, o Departamento ainda 
realizou a construção de bo-
cas de lobo, tendo em vista o 
escoamento de águas da chu-
va, evitando assim enchen-
tes.

As melhorias em calçadas 
e vias não se restringem ape-
nas ao “Castolira”, outras lo-
calidades do município tam-
bém recebem os constantes 
serviços. Para isso,  o prefei-
to João Ribeiro agradece o 
empenho de todos. “Os fun-
cionários estão de parabéns, 
só tenho que agradecê-los 
pela dedicação.  É justamen-
te para agradecer a todos que 
sempre procuramos oferecer 
melhores condições de traba-
lho”, comentou.

Quem olha hoje pa-
ra a praça Parque do Ipê 
– conhecida como ‘Pra-
ça da Bíblia’, nem conse-
gue acreditar. O local já foi 
considerado abandonado e 
usado por pessoas mal in-
tencionadas. Mas hoje, de-
pois dos serviços de revi-
talização realizados pela 
Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, a praça é ponto 
de encontro entre familia-
res e amigos.

Na atual administra-

ção a praça, localizada em 
frente ao Cemitério Mu-
nicipal, recebeu inúmeras 
melhorias, como a instala-
ção da AMI-Academia da 
Melhor Idade; uma API - 
Academia para a Primeira 
Idade e uma APE - Acade-
mia Para Especiais, benefi-
ciando a saúde e qualidade 
de vida dos frequentado-
res.

“Uma área antigamen-
te ociosa, hoje atende cen-
tenas de munícipes que uti-

lizam a área para a prática 
esportiva e lazer”, destacou 
o secretário de Juventude, 
Esportes e Lazer, Antonio 
Carlos Macedo Giudice.

A colocação de ban-
cos, muretas, iluminação, 
arborização, acessibilida-
de e serviços de calçadas 
de acesso também foram 
realizados na praça Parque 
do Ipê, que tem este no-
me graças às suntuosas ár-
vores que embelezam e fa-
zem sombra no local.

Visando atender àque-
les que trabalham, estudam 
ou por qualquer outro moti-
vo não podem realizar as ses-
sões de fisioterapia, duran-
te o dia, a Unidade do Centro 
de Fisioterapia da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba está, 
há cerca de dois meses, aten-
dendo até as 20 horas.

As unidades recebem pa-
cientes encaminhados por 
médicos do SUS - Sistema 
Único de Saúde e realizam os 
tratamentos adequados, indi-
cados após a avaliação pro-
fissional, como: posturais, 
neurológicos, ortopédicos e 
para dores crônicas.

A infraestrutura do prédio 
conta com sala de cinesiote-
rapia – para exercícios com 
pesos, barras, bola de pilates 
etc.; de eletroterapia – para 
tratamento por meio de im-
pulsos elétricos; sala de espe-
ra, consultórios, e banheiros 
adaptados. 

“O prédio atende satisfa-
toriamente a demanda do tra-
balho aqui desenvolvido”, 
comentou o fisioterapeuta da 
unidade centro, Bruno Zanin 
Pires.

Além dos tratamentos fi-
sioterapêuticos, o Centro de 
Fisioterapia é responsável pela 
verificação da compra de pró-
tese e órtese ortopédicas. “Ven-
do as necessidades do pacien-
te, encaminhamos um pedido 
para a Secretaria de Finanças, 
que através de licitações reali-
za a compra”, comenta Pires.

A Secretaria de Saúde e 
Assistência Social também 
fornece transportes aos pa-
cientes sem condições fi-
nanceiras, seja com os auto-
móveis da Rede Pública ou 

Calçada contribui para segurança 
de população residente no Castolira

Ao todo, foram construídos 150 metros de calçadas nas próximidades do túnel sob a via férrea, na região do residencial Castolira

Akim/Agora Vale

Centro de Fisioterapia estende 
horário de atendimento
Unidades Centro e Moreira César realizam mais 
de 7.500 procedimentos fisioterapêuticos trimestralmente

oferecendo vale-transporte. 
Os profissionais protocolam 
uma solicitação junto ao De-
partamento de Transportes e 
analisam a possibilidade de 
oferecer o serviço.

Segundo o fisioterapeuta 
Pires, a frequência e tempo de 
tratamento variam de acordo 
com o diagnóstico, pois exis-
tem pacientes crônicos - que 
têm a necessidade de trata-
mento por toda a vida-, e ou-
tros que após sete sessões já 
recebem alta”, disse.

Paciente em tratamento no centro de fisioterapia

Alguns equipamentos utilizados nas sessões

Akim/Agora Vale

Praça da Bíblia oferece 
lazer para todas as idades

Pessoas se reúnem para conversar e praticar exercícios físicos na praça

Parque com brinquedos: a praça hoje é frequentada por crianças

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Nos últimos três meses os 
centros de fisioterapia de Pin-
damonhangaba localizados 
na região central, e a unidade 
de Moreira César, realizaram 
mais de 7.500 procedimentos 
fisioterapêuticos, entre ava-
liações e sessões.

A unidade centro está loca-
lizada na rua Frederico Macha-
do, 174, em frente ao Centro de 
Especialidades Médicas, e aten-
de das 7 às 12 e das 13 às 20 ho-
ras. Para mais informações li-
gue: (12) 3643-4508.

Akim/Agora Vale
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Procurando dar mais 
qualidade de trabalho aos 
seus funcionários, a Sub-
prefeitura de Moreira Cé-
sar iniciou as obras in-
ternas, na segunda-feira 
(19), para a construção de 
dois vestiários, um refei-
tório e uma área de des-
canso.

Desde 2005, a Prefei-
tura de Pindamonhanga-
ba investe nas secretarias 
e departamentos para ade-
quar os atendimentos e 
melhorar as condições de 
trabalho dos funcionários. 
A Subprefeitura recebeu 
diversas obras ao longo 
dos anos, para oferecer 
melhorias a todos. Des-
ta vez, a obra visa atender 
as necessidades dos traba-
lhadores do local.

“Moreira César cres-
ceu, aumentou o número 
de funcionários, e foi preci-
so  melhorar as condições 
de trabalho dos funcioná-
rios. Após as adequações 
para melhorar todo o aten-
dimento no prédio, agora é 
a vez dos funcionários”, es-
clareceu o subprefeito Car-
linhos Casé.

As novas construções 
internas da Subprefeitura 
têm previsão de término 
para o fim do primeiro se-
mestre deste ano. A equi-
pe que atua no local está 
contente com os trabalhos 
desenvolvidos.

• ResfRiado-
Inflamação e infecção 
aguda do nariz e garganta, 
causadas por vírus. O 
contágio pode ser através 
de tosse, espirro ou contato 
pessoal com um doente. 

• GRipe
Também causada por vírus, 
a gripe é uma infecção mais 
grave do que o resfriado. 
Provoca dores musculares, 
tosse, corrimento nasal, dor 
de garganta, febre alta e
inflamação das vias 
respiratórias. É contagiosa 
e dura em média de 
quatro a dez dias. Entre 
as complicações estão a 
bronquite e a pneumonia.

• LaRinGite
Trata-se de uma inflamação 
da laringe, geralmente 
causada por vírus ou 
bactéria. Os sintomas são 
febre baixa ou moderada, 
rouquidão, tosse seca e dor 
de garganta. Pode fazer 
parte de vários tipos de 
viroses.

• asma
Doença pulmonar cujos 
sintomas são chiado e 
dificuldade para respirar. 
Geralmente ocorre um 
estreitamento das vias 
respiratórias decorrentes 
da exposição ao fumo, 
poluentes, ar muito frio ou 
substâncias que causam 
alergia, como o pólen, 
certos alimentos, perfumes 
e outros.

• BRonquite
Inflamação dos brônquios, 
com maior incidência 
no inverno. Os sintomas 
são tosse persistente 
com expectoração de 
catarro. Ocorre nas formas 
aguda ou crônica, sendo 
que a primeira surge 
repentinamente e tem 
curta duração. Os casos de 
bronquite crônica persistem 
durante anos. Os sintomas 
podem ser parecidos com 
os da asma.

• pneumonia
Doença aguda que pode 
atingir um ou ambos 
os pulmões, que ficam 
inflamados. Causa febre, 
dificuldades para respirar, 
tosse com expectoração 
e dores no peito, palidez 
e comprometimento do 
estado geral. Geralmente 
é provocada por vírus ou 
bactérias.

Outono 
aumenta 
probabilidade 
de doenças

A chegada do outono traz 
a diminuição das temperatu-
ras e também preocupações 
em relação à saúde.

A época é conhecida pelo 
aumento das doenças, princi-
palmente relacionadas ao sis-
tema respiratório, devido ao 
tempo seco.

As doenças comuns nessa 
época são as gripes, alergias 
respiratórias, pneumonias, 
otites (infecção de ouvido), 
resfriados, sinusites, asma, 
entre outras.

Outros tipos de doenças 
podem ser mais comuns do 
outono até o inverno, como 
aquelas causadas por vírus e 
bactérias.

O vento frio pode cau-
sar o ressecamento da muco-
sa, partindo os lábios, o que 
também pode ser uma por-
ta de entrada para bactérias e 
infecções.

O ambiente fechado pro-
porciona maior circulação 
dos vírus e bactérias. É im-
portante a higienização das 
mãos, em qualquer época, 
com água e sabão ou mesmo 
álcool em gel.

pRincipais doenças 
RespiRatóRias

Cpic oferece atividades por 
uma alimentação saudável

Alimentação saudável é 
uma das atividades ofereci-
da pela Secretaria de Saúde 
e Assistência Social de Pin-
damonhangaba, por meio do 
Cpic – Centro de Práticas In-
tegrativas e Complementa-
res, que desenvolve projetos 
que visam promover a me-
lhoria de qualidade de vida 
das pessoas através da práti-
ca da Cozinha Saudável e Ri-
ca Mistura.

O programa atende em 
média 500 pessoas por ano. 
As aulas acontecem, gratui-
tamente, na sede do Cpic, e 
atualmente têm como res-
ponsáveis Denize Napier e 
Jorge Henrique.

A Cozinha Saudável ofe-
rece a prática da alimentação 
saudável pela difusão do co-
nhecimento, por meio de au-
las práticas e teóricas, resga-
tando o uso das plantas não 
convencionais e alimentação 
de alto valor nutritivo e bai-
xa caloria.

O programa tem como ob-
jetivos: possibilitar a reflexão 
junto aos profissionais e usuá-
rios do SUS; capacitar os pro-
fissionais para implantação 
de grupos de reeducação ali-
mentar, promovendo práticas 
alimentares e estilo de vida 
saudável; elaborar materiais 
didáticos que subsidiem a re-
flexão dos temas propostos. 

São utilizadas plantas co-
mo a serralha, caruru, bel-
droega, taioba, mentruz, 
tomilho, entre outros ingre-

o cpic tem promovido a saúde da população por 
meio da educação alimentar

dientes poucos conhecidos 
pela população, mas que são 
ricos em vitaminas, mine-
rais e diversos componen-
tes com propriedades medi-
cinais, usados como fontes 
para a alimentação humana, 
enriquecendo pratos do co-
tidiano.

A Rica Mistura tam-
bém é uma das atividades 
que o programa Alimenta-
ção Saudável oferece. Ela é 
um complemento alimentar 
que enriquece a preparação 
de diversos pratos. Compos-
ta por alimentos ricos em vi-
taminas e fibras, auxilia na 

promoção da saúde.
“O programa, além de ter 

o objetivo de resgatar o uso 
das plantas não convencio-
nais, visa trazer mais quali-
dade de vida para as pesso-
as que participam, e também 
resgatar o convívio familiar 
na hora da refeição”, ressal-
tou a coordenadora do pro-
jeto  Alimentação Saudável, 
Denize Napier.

Os interessados em parti-
cipar das aulas devem se di-
rigir ao Cpic, na rua Fausto 
Villas Boas, 44, Vila Bour-
ghese, ou entrar em contato 
pelo telefone 3642-2420.

inGRedientes

1 xícara chá de talos e folhas (cenoura, agrião, 
couve, taioba, caruru, ou outra de sua preferência), 
escaldadas em água quente;
 1 xícara chá de leite;
2 ovos;
1 xícara de chá de farinha de trigo;
½ colher de chá de sal;
1 colher de sopa de margarina;
2 colheres de sopa de óleo;
1 cebola picada;
1 dente de alho amassado;
6 xícaras de chá de folhas picadas bem fininhas;
Sal a gosto.
 

modo de pRepaRo

massa
Coloque os talos no liquidificador, acrescente o leite e 
bata até que a mistura fique homogênea. Acrescente 
os ovos, a farinha de trigo, o sal e a margarina, bata 
até misturar bem. Reserve.
 
Recheio
Utilize ingredientes de sua preferência.

Receita de “panqueca VeRde”

Subprefeitura inicia obras internas
Obras incluem a construção de dois vestiários, um refeitório e uma área de descanso

obras na suprefeitura visam melhorar as condições de trabalho dos funcionários municipais

Akim/Agora Vale

Divulgação



I ENCONTRO ESTADUAL DE TROVADORES
Domitilla Borges Beltrame é a presidenta da (UBT) 
União Brasileira de Trovadores no Estado de São 
Paulo. J.B. Xavier é o Secretário, além de ocupar 
uma das vice-presidências da seção da Capital pau-
lista.
Durante uma visita à Academia Caçapavense de Le-
tras, de uma conversa com a presidenta da entidade, 
Professora Lourdes Mesquita de Siqueira, surgiu a 
ideia de, conjuntamente, promoverem um encontro 
entre trovadores do Vale do Paraíba. Com o passar 
dos dias a ideia foi ganhando corpo e acabou viran-
do realidade. Em uma dimensão ainda maior do que 
o inicialmente projetado.
 Assim é que, durante todo o dia 26 de maio de 2012 
(sábado), em uma parceria que acabou englobando 
também a Secretaria de Cultura do Município, Caça-
pava sediará o

 “I ENCONTRO ESTADUAL DE TROVADORES”

que, a princípio, contará com a presença inclusive 
do novo presidente da UBT Nacional, Dr. Luiz Car-
los Abritta, que se deslocará de Belo Horizonte para 
prestigiar o inédito evento. Na programação, bastan-
te variada, consta um Jogral, que será apresentado 
pelo consagrado trovador Izo Goldman e terá tam-
bém um show musical, além de palestras, debates 
sobre os novos rumos da Trova e muitas curiosida-
des a respeito desta simpática modalidade poética.
Élbea Priscila, renomada trovadora residente em 
Caçapava, ao lado de seu “fiel escudeiro” Rubens, 
tem se desdobrado para que tudo saia a contento.
Parabéns desta coluna aos responsáveis pela ini-
ciativa e vamos torcer pelo pleno sucesso de mais 
uma iniciativa em prol da Cultura.

MAIS UMA BAIXA
Nas hostes trovadorescas, a tristeza tomou conta 
esta semana, com a partida de mais um querido ir-
mão-trovador: Francisco Neves de Macedo, de Na-
tal/RN, que esteve em Pindamonhangaba durante 
as festividades de 2010, ano em que aqui foi pre-
miado. Além de homem das letras, Neves Macedo 
foi um importante dirigente do Alecrim F.C., um dos 
mais populares clubes de futebol do Rio Grande do 
Norte. Partiu, mas nos deixou trovas assim:

 
-O meu vício é controverso,
tem dependência e vicia.
sou dependente do verso,
rima, métrica e poesia!

 Na rapidez da informática                        
meu sonho dura um segundo,
numa proposta automática:
paz, ponto com, ponto mundo.

 Três invenções sem futuro:
carro, mulher e baralho.
As três me deixaram “duro”,
não sei quem deu mais trabalho!

Francisco Neves de Macedo

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

Cadastre-se no site www.falandodetrova.com.br
(o seu portal de trovas na Internet)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DA 
SOCIEDADE CIVIL PARA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA MULHER DE PINDAMONHANGABA – VAGA DE SUPLÊNCIA

 O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM, criado pela Lei Muni-
cipal nº, 4.985, de 10 de novembro de 2009, no uso de suas atribuições legais, 

convoca:

  A Sociedade Civil representada por organizações ligadas à promoção e de-
fesa dos direitos da mulher, que estejam em regular funcionamento, para indicarem 
representante a uma vaga de suplente de conselheira para o mandato 2012/2013 
junto a este Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Pindamonhangaba, cuja 
eleição ocorrerá em reunião extraordinária, convocada especialmente para este fim, 
no dia 02 de abril de 2012, às 18 horas, à Rua Euclides Figueiredo, 94 – CREAS – 
Centro de Referência Especializado em Assistência Social, em primeira chamada, e 
em segunda, 30 minutos após.

1 - O cronograma das atividades será o seguinte:
1.1 - PUBLICAÇÃO DO EDITAL – 23 de março
1.2 - PERÍODO DE INSCRIÇÕES –  23 a 29 de março
1.3 - PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES – 30 de março
1.4 - ELEIÇÃO DAS REPRESENTANTES – 02 de abril
1.5 - PUBLICAÇÃO DAS REPRESENTANTES ELEITAS – 03 de abril

2 - As inscrições deverão ser realizadas no Setor Executivo dos Conselhos Muni-
cipais, à Rua Euclides Figueiredo, 94, (prédio do CREAS) das 8 às 17 horas, de 
segunda a sexta-feira, mediante a apresentação dos seguintes documentos:

2.1- Ofício à Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, em 
papel timbrado da entidade ou movimento com a identificação do  representante 
legal (nome, RG, CPF, cargo) e os seguintes dados da indicada: nome, RG, CPF, 
endereço completo e telefone.

2.2 - Resumo das atividades realizadas observando-se a finalidade da organização 
da sociedade civil que a indica.

3 - São membros da comissão eleitoral:

3.1 -  Rodrigo Martins, do Setor Executivo e 

3.2 - Salete Aparecida Borges Ribeiro, representante da Sociedade Civil.

4 – Em caso de vaga no decorrer do mandato, serão chamadas as demais classifi-
cadas pela ordem de votação.

Pindamonhangaba, 23 de março de 2012.

Ana Maria Braz Cavalcante
Presidente do CMDM

CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social
                       

CONVOCAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2012

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras, titulares e respectivos suplentes do 
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem na 
1ª Reunião Extraordinária de 2012, a realizar - se:

Dia:   28/03/2012                     
Horário:  17h00 – 1ª chamada - 17h30 – 2ª chamada 
Local:  CRAS - Centro
  Centro de Referência em Assistência Social
  (Rua Euclides de Figueiredo, nº. 132 – Alto do Cardoso).

PAUTA: 

. COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails: 
cmaspinda@gmail.com ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br 

“A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É IMPRENSCINDÍVEL PARA A EFETIVAÇÃO DO 
CONTROLE SOCIAL”

Maria Conceição Bispo
Presidente do CMAS

Convocação para a 2ª Reunião Ordinária 2012 do COMSEA 

Ficam os senhores e as senhoras conselheiros titulares e suplentes do COMSEA 
– Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional convocados a compare-
cerem, na data e local abaixo, para a realização da segunda reunião ordinária do 
ano em curso, cuja pauta vem a seguir:

Dia:   26/03/2012 (segunda-feira)
Horário:  14h00 (tolerância de 15min)
Duração: aproximadamente, 1 hora
Local:  CPIC – Rua Dr. Fausto Vilas Boas, n. – Vila Bourghese 

Pauta:

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

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do email: 
cpic@pindamonhangaba.sp.gov.br 

SUA PARTICIPAÇÃO É IMPRESCINDÍVEL!

Presidente

Conselho Municipal de Segurança Alimentar 
  e Nutricional - COMSEA 

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 NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DO 
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 
TERRITORIAL URBANA – IPTU DO EXERCÍCIO DE 2012 

DATA        TRIBUTO  EXERCICIO
16 DE JANEIRO DE 2012           IPTU         2012

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NOTIFICAÇÃO
A Prefeitura de Pindamonhangaba através do Diretor de Arrecadação do Município,  
no uso de suas atribuições e para os fins previstos no artigo 14 da Lei 1156/69- Có-
digo Tributário Municipal, faz saber a todos que:
Através do presente Edital ficam notificados todos os contribuintes do IPTU-Impos-
to sobre a Propriedade Territorial Urbana, do lançamento do imposto para 2012.
Notifica ainda a todos de que, os carnês contendo o lançamento do imposto a pagar 
foram enviados, via correios, para o endereço de entrega constante do cadastro 
imobiliário da Prefeitura.
Notifica também que, os carnês devolvidos em razão de  cadastro desatualizado 
e/ou endereço incompleto, encontrar-se-ão nas dependências da Prefeitura à dis-
posição do contribuinte, podendo retirá-lo diretamente no atendimento ou da Sub-
prefeitura de Moreira César, ou ainda poderá emitir uma segunda (2ª) via no site 
WWW.pindamonhangaba.sp.gov.br no link CIDADÃO ON LINE.

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Ficam notificados ainda os contribuintes do IPTU/2012 de que, referido tributo po-
derá ser recolhido à vista ou de forma parcelada, conforme demonstrativo abaixo:
a) Em parcela única, até o dia 30 de março de 2012, com 10% (dez por cento) de 
desconto, para pagamento até o vencimento;
b) Em quota dupla com vencimento em  30 de março de 2012 e 16 de abril de 2012, 
com 5% de desconto, para pagamento até o vencimento;
c) Na forma parcelada, em até  dez (10) parcelas, com desconto de 2% em cada 
parcela para pagamento até o vencimento.

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS
PROCESSO INTERNO: 14979 de 01/07/2009
CLASSE: Administrativo
Autor: ELIOMAR JOSÉ DE ALMEIDA
Cientificada: SIDNEIA DOS SANTOS RAMALHO
RG nº 33.858.839-5, demais dados ignorados, atualmente em lugar incerto
e não sabido.

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

CONVOCAÇÃO

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

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

Dia  30/03/2012 às 13:30 horas

ATENDENTE

50º PATRICIA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO
AVENIDA ABEL CORREA GUIMARÃES, 2155 – VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-680

VALNO HERCULANO COUTINHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

RESP. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

CONVOCAÇÃO

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

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

Dia  30/03/2012 às 14:00 horas

MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

8º VANIA MARIA ALVES
RUA ANSELMO MARIOTTO, 135 – TERRA NOVA
TAUBATÉ – SP
CEP 12081-730

VALNO HERCULANO COUTINHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

RESP. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
PINDAMONHANGABA-SP

 
CONVOCAÇÃO PARA A 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012

Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho Municipal da Pes-
soa com Deficiência de Pindamonhangaba, convocados a comparecerem à 3ª Reu-
nião Ordinária de 2012, a realizar-se em dia, local e horário abaixo:

Dia:   05/04/2012                    
Horário: 9h00
Local:  CREAS – Centro de Referência Especializado em Assistência Social 
   RUA EUCLÍDES DE FIGUEIREDO, 94 – ALTO DO 
CARDOSO

Pauta da Reunião:
1. Informes;
2. Leitura de atas;
3. Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
4. Assembleia Nacional da FCD
5. Seminário de Inclusão;

Carlos Alberto Gonzaga
Presidente

Diabetes na gestação

Os cuidados com mamãe e bebê 
devem ser redobrados

 Na gravidez, duas situações envolvendo o diabetes podem 
acontecer: a mulher que já tinha diabetes e engravida ou o apareci-
mento do diabetes gestacional em mulheres que antes não apresen-
tavam a doença.
 Chamamos de diabetes gestacional a elevação das taxas de 
açúcar no sangue que aparece ou é diagnosticada, pela primeira 
vez, durante a gravidez. Pode atingir até 7% das gestantes, mas 
não impede uma gestação tranqüila, quando é diagnosticado preco-
cemente e recebe acompanhamento médico.
 O tratamento do diabetes gestacional tem por objetivo dimi-
nuir a taxa dos grandes bebês filhos de mães diabéticas, evitar a 
queda do açúcar do sangue do bebê ao nascer e diminuir a incidên-
cia de cesarianas.
 Por essa situação ser tratada como uma gestação de alto ris-
co, é essencial que as futuras mamães façam exames durante o 
pré-natal. O rastreamento para o diabetes deve ser feito entre a 24ª 
e 28ª semana de gestação. Mulheres que fazem parte do grupo de 
risco para diabetes, que tem na família pessoas com diabetes, que 
estão acima do peso ou que já desenvolveram diabetes em gesta-
ções anteriores, devem realizar o teste de tolerância glicêmica, an-
tes, a partir da 12ª semana de gestação. Os exames são necessá-
rios pois os sintomas da diabetes se confundem com os da própria 
gestação, como vontade de urinar a todo momento, sensação de 
fraqueza e mais apetite.
 Quando diagnosticado o diabetes gestacional, a gravidez  
precisa ser cercada de novos cuidados. O controle da alimentação 
acompanhado ou não de exercícios leves como nadar ou caminhar 
contribuirá para o controle da glicemia e do peso.
 O diabetes exige, acima de qualquer coisa, uma certa dose de 
disciplina para o seu controle. No caso do diabetes gestacional não 
é diferente. A parceria entre médico e gestante terá o seu sucesso 
garantido se cada um cumprir a sua parte da maneira mais fidedigna 
possível. O futuro bebê agradece! 
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 LEI Nº 5.344, DE 13 DE MARÇO DE 2012.

Autoriza a criação de Distrito Empresarial, concede incentivos fiscais e outros benefícios 
às sociedades empresariais que vierem a se instalar no Município e dá outras providên-
cias.
 
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que 
a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei: 
 
Capítulo I
Disposições Preliminares
 
Art. 1º - Esta Lei disciplina a política de concessão de benefícios de ordem fiscal e finan-
ceira às sociedades empresariais, loteadores de empreendimentos empresariais e indus-
triais e a construtores empreendedores de prédios em lotes destinados exclusivamente 
a leasing, venda ou locação para fins empresariais ou industriais,  com a finalidade de 
fomentar a atividade econômica no Município de Pindamonhangaba, regulando a forma, 
prazo e condições de obtenção desses benefícios.

Capítulo II
Das Sociedades Empresariais   
 
Art. 2º - As sociedades empresariais que vierem a se instalar ou se expandirem no Mu-
nicípio gozarão dos incentivos fiscais e financeiros constantes da presente Lei, se cum-
pridas às condições estabelecidas.

§1º. Serão beneficiadas com os incentivos previstos nesta Lei, as sociedades empresa-
riais que desenvolvam suas atividades no Município em imóveis próprios ou de terceiros.

§2º. As sociedades empresariais que adquirirem imóveis já edificados no Município e 
passarem a desenvolver suas atividades, poderão gozar dos benefícios fiscais, desde 
que cumpridas todas as exigências contidas na presente Lei e comprovado que não se 
trata de simples alteração de razão social ou de proprietário.

§3º Para os fins de concessão dos benefícios desta Lei, equipara-se a sociedade empre-
sarial o empresário individual, desde que preenchidos todas as demais exigências legais.  

Art. 3º - Os pedidos de concessão de incentivos fiscais e benefícios financeiros previsto 
nos Capítulos III e IV serão encaminhados ao Chefe do Executivo, mediante protocolo na 
Prefeitura, e deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I  - cópia do contrato ou estatuto social e alterações posteriores devidamente registrados 
na Junta Comercial;

II  -  cópias dos documentos pessoais do representante legal da empresa e, se for o caso, 
instrumento legal de representação;

III – comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

IV – comprovante de Inscrição Estadual – IE; 

V - prova de regularidade quanto a tributos e contribuições federais, tributos estaduais, 
contribuições previdenciárias e FGTS; 

VI - cronograma de obras e físico financeiro, com prazo de início e término das obras de 
implantação ou expansão e prazo para o funcionamento da empresa; 

VII- Projeção de investimento, faturamento, geração de empregos e participação comu-
nitária no Município; e

VIII - cópia da matrícula, escritura pública ou contrato particular do imóvel onde será 
desenvolvida a atividade empresarial; 

Art. 4º - Para a concessão dos benefícios de que trata o Capítulo III e IV serão conside-
rados os seguintes fatores:

I-  geração de empregos diretos; 

II- o faturamento anual; 

III- participação comunitária; e 

IV- valor do investimento.

§ 1º Entende-se como Participação Comunitária o auxílio destinado ao desenvolvimento 
ou manutenção de projetos mantidos pelo Fundo Social de Solidariedade do Município, 
Fundo de Apoio aos Esportes, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te, ou por entidades reconhecidas como de Utilidade Pública no Município devidamente 
registradas e aprovadas no CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescentes e CMAS- Conselho Municipal de Assistência Social, ou Projetos realizados 
no Município através da Lei Rouanet, desde que autorizado o reembolso pelas regras 
da Receita Federal.
§ 2º O valor e o prazo para o investimento serão aqueles constantes do cronograma de 
obras e físico financeiro, a que se refere o art. 3º, inciso VI.
    
Art. 5º A Secretaria de Desenvolvimento Econômico deverá examinar o pedido, exarar 
relatório de pontuação e observar as condições legais para instalação da sociedade em-
presarial, sendo responsável, ainda, por:

I - acompanhar a execução das instalações das sociedades empresariais, conforme cro-
nograma apresentado;
 
II - notificar as possíveis sociedades empresariais inadimplentes;
 
III - enviar cópia de todas as notificações, de que trata o inciso anterior, à Secretaria de 
Assuntos Jurídicos para que sejam tomadas as providências necessárias;

IV- Solicitar as sociedades empresariais os documentos comprobatórios de que trata o 
art. 4º, incisos I a IV e remeter a Secretaria de Finanças para análise das metas com-
promissadas.   

Art. 6º Caberá a Secretaria de Finanças a análise das metas de que trata o art. 5º, IV, 
levando-se em consideração a média dos últimos 03 (três) anos e proceder, se for o 
caso, a revisão dos prazos e concessão dos benefícios concedidos.

§ 1º O faturamento e o investimento de que trata o inciso II e IV será comprovado através 
da escritura contábil e fiscal e demais livros contáveis previsto em lei. 

 § 2º Para a revisão dos prazos e concessão dos benefícios de que trata este artigo, será 
considerado para o recálculo à apuração dos resultados empresariais obtidos.

§ 3º É permitido à Administração Pública fiscalizar, a qualquer tempo, as sociedades 
empresariais, visando constatar a veracidade da base de cálculo para aferição dos be-
nefícios.

Capítulo III
Dos Incentivos Fiscais as Sociedades Empresariais

Art. 7º Os incentivos fiscais enunciados nesta Lei compreendem a isenção dos tributos 
municipais.

Art. 8º - A concessão de isenção dos tributos municipais será graduada de cinco (5) a 
quinze (15) anos, proporcionalmente à pontuação obtida no Anexo I, que integra esta Lei.

 Parágrafo Único - As sociedades empresariais interessadas na obtenção dos incenti-
vos fiscais deverão atingir pontuação mínima nos itens I, II, III e IV do Anexo I.
      
Art. 9º - As sociedades empresariais que adquirirem imóveis no Município para sua im-
plantação, obterão o acréscimo de 20% (vinte por cento) aplicados sobre o cálculo final 
do benefício.
Parágrafo único – Para concessão do acréscimo de que trata este artigo o imóvel deve-
rá estar registrado em nome da sociedade empresarial.
  
Art. 10 - As sociedades empresariais beneficiadas com os incentivos fiscais de que trata 
esta Lei terão reduzidas as alíquotas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISSQN) ao mínimo legal permitido.

Parágrafo único. O benefício de que trata o caput deste artigo será estendido às em-
presas prestadoras de serviços que forem contratadas pelas sociedades empresariais 
beneficiadas, exclusivamente relativos aos serviços relacionados à instalação de novas 
unidades ou ampliação das existentes no Município, obedecendo às demais exigências 
desta Lei. 

Art. 11- Para contagem do prazo inicial para concessão dos incentivos fiscais previstos 
nesta Lei será considerada a data da aprovação pelo Chefe do Poder Executivo do rela-
tório emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, acompanhado do parecer 
da Secretaria de Assuntos Jurídicos.

Parágrafo único - No caso de expansão industrial, a contagem do prazo de que trata o 
caput deste artigo dar-se-á a partir do termo final dos benefícios já concedidos.   

Capítulo IV
                          

  Dos Benefícios Financeiros as Sociedades Empresariais

Art. 12 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder às sociedades empresa-
riais benefícios referentes a obras de infra-estrutura e despesas iniciais de implantação, 
levando em consideração o binômio oportunidade e conveniência, a disponibilidade fi-
nanceira e orçamentária.

§1º -  Os benefícios previstos no caput deste artigo serão concedidos através de Lei 
específica, devendo a sociedade empresarial atingir acima de 60 (sessenta) pontos, nos 
termos do Anexo I.

§2º Os benefícios referentes a obras de infra-estrutura e despesas iniciais de implanta-
ção de que trata o caput deste artigo, serão de até 3% (três por cento) sobre o inves-
timento constante no cronograma de obra físico e financeiro apresentado, limitado ao 
valor total máximo de 9.000 (nove mil) Unidades Fiscais do Município de Pindamona-
nhagaba - UFMP’s.
§3º A concessão dos benefícios referentes a obras de infra-estrutura e despesas iniciais 
de implantação dependerá:
 
I - Da aprovação pelo Chefe do Executivo do relatório emitido pela Secretaria de Desen-
volvimento Econômico e Secretaria de Finanças, acompanhado do parecer da Secretaria 
de Assuntos Jurídicos;  

II- Autorização legislativa de que trata o § 1º deste artigo. 

§4º O recebimento dos benefícios referentes a obras de infra-estrutura e despesas ini-
ciais de implantação pela sociedade empresarial ocorrerá dentro de 30 dias a contar da 
cientificação do valor aprovado pelo Município, em até 10 parcelas, desde que cumpridas 
todas as demais exigências previstas nesta Lei.

§5º A Secretaria de Desenvolvimento Econômico acompanhará se a execução do cro-
nograma físico e financeiro está de acordo com o apresentado, emitindo relatórios se-
mestrais. 
§6º Para fazer jus aos benefícios referentes a obras de infra-estrutura e despesas iniciais 
de implantação de que trata o caput  deste artigo, será exigida da sociedade empresarial 
carta fiança ou garantia real, devendo neste último caso, o imóvel pertencer à circuns-
crição imobiliária do Município de Pindamonhangaba, em valor equivalente ao valor do 
benefício concedido, assim como, demais condições estabelecidas.

§7º A garantia de que trata o parágrafo anterior deverá subsistir até o efetivo funcionamento a 
atividade industrial. 

§8º Em caso de paralisação da obra ou atraso injustificado do cronograma apresentado será 
imediatamente suspenso o recebimento de qualquer parcela até o seu retorno.
§9º Constatada a paralisação definitiva da obra, será executada a garantia de que trata o §6º 
em favor da Administração Municipal.
Art. 13 As sociedades empresariais instaladas ou que vierem a se instalar no Município de 
Pindamonhangaba poderão obter ressarcimento dos valores despendidos com investimento, 
despesas com locação, mudança de local da unidade, ou novas instalações, próprias ou não, 
obedecidas as seguintes condições: 

I – As sociedades empresariais somente farão jus ao benefício no período em que estiverem 
produzindo no Município de Pindamonhangaba;

II – O valor do benefício corresponderá ao percentual de 20% (vinte por cento) a 50% (cin-
quenta por cento) do incremento no valor agregado do Município resultante da instalação ou 
expansão das sociedades empresariais.

III – O valor máximo do ressarcimento ficará limitado ao valor total de despesas efetivamente 
realizadas e aprovadas conjuntamente pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secre-
taria de Planejamento e Secretaria de Finanças.

§1º. O valor do repasse de recursos às sociedades empresariais será realizado a partir do 
vigésimo quinto mês de faturamento do empreendimento, em parcelas mensais. 
§2º - O prazo máximo de concessão dos benefícios será de 10 (dez) anos, contados do termo 
inicial da concessão dos recursos. 
 
§3º - Fica vedada a utilização de imposto como forma de cálculo para fins de concessão dos 
benefícios previsto neste artigo. 
    
Art. 14 A fixação do percentual de repasse de que trata o art. 13, II, contribuído pela unidade 
instalada ou que vier a se instalar no Município será obtido obedecendo à pontuação prevista 
no Anexo II desta Lei.

§ 1º A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Finanças realizarão acom-
panhamento semestral dos índices, atestando a pontuação para controle dos repasses e, 
alterando-se as condições da concessão do benefício, deverá ser realizado o cancelamento do 
repasse ou a compensação de valores.
 
§ 2º As sociedades empresariais que pleitearem os benefícios desta lei para se instalar no 
Município com faturamento superior a 400.000 UFMP’s poderão optar pela dispensa da exi-
gência contida no item I, do Anexo II, recebendo automaticamente 10 (dez) pontos para fins 
de classificação.

Art. 15 Para fins de expansão industrial, as sociedades empresariais, instaladas no Município, 
interessadas na obtenção do benefício de que trata o art. 13 somente poderão ser beneficiadas 
se realizarem a pontuação prevista nos item I, alínea “c”, item II, alínea “b”, item III “a” e item 
IV “b”, do Anexo II.
   
Art. 16 Caberá à Secretaria de Finanças a verificação a do cumprimento dos requisitos esta-
belecidos no Anexo II desta Lei, bem como, determinar o valor do ressarcimento e encaminhar 
para homologação do Chefe do Executivo. 

 Capítulo V
                              Da Realização de Serviços e Obras Emergenciais

Art. 17 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar serviços e obras de manutenção e limpeza 
de pequenos valores em propriedades urbana, rurais, industriais ou empresariais, sem a co-
brança de remuneração em caso de fatos naturais eventuais, acarretando:
I-  isolamento de produção familiar;
II- perda de produção de matéria prima, produtos industrializados, manufaturados ou rurais;
III- perda de maquinário ou instalações industriais, comerciais, rurais ou empresariais;
IV saúde pública;
§1º. Entendem-se como serviços e obras de pequeno valor  aquelas cujo valor não exceda de 
360 (trezentos e sessenta) UFMPs.

§2º. Os benefícios previstos no caput deste artigo serão concedidos mediante Laudo elaborado 
pela Defesa Civil do Município, acompanhado de fotografias do local  e , no prazo máximo de 
15 (quinze) dias, após realização das obras, deverá ser comunicado à Câmara de Vereadores 
de Pindamonhangaba, instruído de fotografias das obras realizadas.

Capítulo VI
                                       Da Constituição dos Distritos Industriais

Art. 18.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a constituir Distritos Empresariais.

Parágrafo Único - Caberá à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e à Secretaria de 
Planejamento a definição quanto à sua localização.
 
Art. 19 O Município poderá doar às sociedades empresariais contempladas nesta Lei que atin-
girem acima de 60 (sessenta) pontos, nos termos do Anexo I, área necessária à sua instalação, 
sempre levando em consideração o binômio oportunidade⁄conveniência, o interesse público e a 
disponibilidade financeira e orçamentária.

§1º - A escritura pública de doação deverá ser lavrada no prazo máximo de 6 (seis) meses após 
a publicação da Lei de doação, podendo este prazo ser prorrogado, uma única vez, por igual 
período, após análise e parecer da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

§2º Deverão constar na escritura de doação as disposições  previstas neste capítulo, com os 
prazos de instalação e funcionamento da empresa além dos seguintes encargos:
      
a) observância a destinação prevista ao imóel doado e cumprimento das metas ou prazos 
estipulados;
b)observância das exigências dos órgãos técnicos da Municipalidade, de acordo com as pos-
turas municipais;
c) as obras deverão obedecer ao cronograma previamente aprovado; e
d) outras condições impostas pelo Poder Municipal de acordo com recomendação da Secreta-
ria de Desenvolvimento Econômico ou pela Secretaria de Assuntos Jurídicos.      

§3º - O descumprimento das obrigações contidas na escritura de doação por parte da socieda-
de empresarial poderá resultar na execução da cláusula de reversão do terreno doado e suas 
acessões e benfeitorias, mediante interpelação prévia, sem direito à retenção pela empresa, 
ou, indenização por parte da municipalidade, podendo o Executivo Municipal, optar pelo rece-
bimento de indenização pelo imóvel, quando for considerado o valor deste inferior à benfeitoria 
nele acrescida.

§4º - Em caso de não atendimento integral das cláusulas e condições da doação por parte da 
sociedade empresarial, o Município poderá propor novos ajustes e metas a serem atingidos 
mediante análise da viabilidade do novo projeto.

§5º. No Caso de reversão do imóvel doado, caberá à sociedade empresarial arcar com os 
custos cartorários, sob pena de indenizar o Município pelos prejuízos advindos.
Art. 20 A outorgante donatária poderá alienar ou transferir a área doada, decorridos 10 (dez) 
anos, a contar do início da atividade, respeitados os preceitos da Lei.

§1º  Fica facultado ao donatário hipotecar a área para garantir financiamento concedido por 
instituição financeira oficial, única e exclusivamente para aplicação na aquisição de equipa-
mentos, veículos, instalações, reformas e ampliações, que sejam aproveitadas diretamente na 
área doada pelo Município;

§2º  Somente será autorizada a hipoteca da área doada, mediante prévia substituição da ga-
rantia à municipalidade, por imóvel desonerado, de sua propriedade, ou de seus sócios, fi-
cando a critério do Chefe do Poder Executivo Municipal em aceitá-lo, levando-se sempre em 
consideração sua liquidez, conveniência e o interesse público.

§3º O imóvel dado em garantia nos termos o parágrafo anterior, ficará hipotecado pelo prazo 
de 10 (dez) anos, a contar do início de suas atividades no Município, como garantia do cum-
primento das obrigações assumidas pela sociedade empresarial, na escritura de doação do 
imóvel.
  
§4º Na hipótese do descumprimento das obrigações previstas no parágrafo anterior a hipoteca 
será executada. 

 Capítulo VII
                     Dos Incentivos aos Loteadores e Construtores Empreendedores

Art. 21 Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção parcial de impostos de lotes na 
implantação loteamentos empresariais ou industriais e a concessão de benefícios aos cons-
trutores empreendedores de prédios em lotes destinados exclusivamente a leasing, venda ou 
locação para fins empresariais ou industriais mediante:

I –Enquadramento do loteamento ou condomínio empresarial ou industrial no Imposto Predial 
Territorial Urbano pela totalidade da gleba pelo prazo de 02 (dois) anos a contar da publicação 
da aprovação de loteamento industrial ou empresarial;

II –Isenção do loteador do pagamento das taxas de aprovação dos loteamentos ou condomí-
nios empresariais ou industriais;

III –Isenção do empreendedor do pagamento das taxas para aprovação do prédio e obtenção 
de habite-se;

IV –Concessão de benefício ao empreendedor no valor correspondente a 3% (três por cento) 
do valor despendido com a edificação do prédio na forma e prazos estabelecidos nesta Lei, 
limitado ao valor total máximo de 9.000 (nove mil) UFMPs.

V –Isenção do IPTU pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da aprovação do projeto de edi-
ficação, para os lotes destinados à unidades industriais ou empresariais com edificação de 
unidade de uso exclusivo com área construída de galpão igual ou superior a 3.000m2 (três mil 
metros).

§1º Para empreendimentos que possuam faturamento anual,  para o segundo ano de funciona-
mento, igual ou superior  a 200.000 (duzentas mil) UFMPs e cujas atividades resultem em au-
mento do valor adicionado do Município não haverá exigência de metragem quadrada mínima. 

§2° - O benefício estabelecido no inciso V deste artigo será automaticamente revogado caso 
a edificação não esteja concluída conforme projeto aprovado, no prazo de 02 (dois) anos, 
acarretando o lançamento complementar retroativo de todo o período de isenção, acrescidos 
de multas e juros legais.

Art. 22 A apuração do valor despendido com a edificação obedecerá às seguintes limitações:

I-   não serão computados valores relativos às obrigações legais do loteador;
II-  não contemplarão o valor do lote ou terreno ainda que de forma parcial;
III- não serão computados elementos ou benfeitorias meramente decorativas.

§1°  O valor do benefício estabelecido no inciso IV do art. 21,  somente será concedido aos 
empreendedores construtores que edificarem prédios destinados à venda, leasing ou locação 
para fins empresariais ou industriais nos termos e limites contidos nesta Lei.
§2° O valor da edificação será apurado pela Secretaria de Planejamento, a qual poderá re-
querer ao empreendedor todos os documentos necessários, bem como requisitar o apoio das 
demais Secretarias do Município ou excepcionalmente contratar empresa para realizar ativi-
dade de apoio;

§3°  O benefício estabelecido no inciso I do art. 21, será cancelado se o loteamento ou con-
domínio empresarial ou industrial não tiver as obras de infra-estrutura, constantes do projeto, 
concluídas no prazo de 02 (dois) anos.

§4º. No caso previsto no §3º deste artigo, será realizado o lançamento complementar do valor 
do IPTU sobre as unidades isoladas, de forma retroativa à aprovação do projeto, salvo se 
houver prorrogação do prazo de implantação devidamente aprovado pela Secretaria de Plane-
jamento e encaminhado a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

§5° A venda dos loteamentos empresariais ou industriais antes do término do prazo de 
02 (dois) anos de isenção, dará ao loteador o direito a requerer a prorrogação do prazo 
de isenção sobre a gleba remanescente, pelo período máximo correspondente a 50% 
(cinqüenta por cento) do prazo entre a venda do lote e a data prevista para o término da 
isenção;

§6°  A concessão da prorrogação estabelecida no §5º deste artigo será concedida da 
seguinte forma:

I- será proporcional à área alienada computando-se para tal finalidade exclusivamente a 
área individualizada do lote convertida em percentual do total da gleba;

II- somente será usufruída se o loteador comunicar ao Município a alienação do lote no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da realização do negócio.
Art. 23. O benefício estabelecido no inciso IV do art. 21, somente será concedido se, além 
do atendimento aos demais requisitos especificados nesta Lei, a edificação for objeto de 
locação, venda ou leasing para fins empresariais ou industriais no prazo máximo de 01 
(um) ano após a sua conclusão e não tenha sido beneficiada com qualquer valor ou obra 
a título de infra-estrutura.

Parágrafo Único – Excetuam-se às vedações contidas no caput deste artigo o benefício 
previsto no art. 13 desta Lei.

Art. 24 - O recebimento do valor previsto no inciso IV do art. 21 somente pelo empreen-
dedor será realizado:

I – A partir do vigésimo quinto mês de faturamento do empreendimento empresarial ou 
industrial instalado no prédio edificado.

II - Será realizado em parcelas mensais e consecutivas no valor máximo de 800 (oitocen-
tas) UFMP’s por mês, sendo corrigidas com a atualização deste índice.

III - Em caso de não faturamento, por suspensão ou paralisação das atividades,  o rece-
bimento estabelecido no inciso I deste artigo ficará suspenso até que haja retorno, sem 
perda do incentivo. 

IV – Em caso de cancelamento a qualquer título das parcelas previstas no inciso I deste 
artigo, o beneficiário terá seu crédito mantido, reiniciando-se o recebimento do saldo re-
manescente no primeiro mês subseqüente à volta das parcelas pelo Município, ainda que 
derivadas de outra empresa ou indústria instalada no mesmo local.

V – Não haverá a concessão do benefício estabelecido no inciso IV do art. 21, ainda que 
de forma parcial, para edificações incompletas ou que desatendam a qualquer requisito 
ou violem limitações impostas por esta Lei.

§1° – Nos casos em que o valor total do benefício concedido ao empreendedor previsto 
nesta Lei, seja igual ou inferior a 6.000 (seis mil) UFMPs, o início do recebimento dos va-
lores pelo mesmo ocorrerá em 30 (trinta) dias, a contar da cientificação do valor aprovado 
pelo Município, desde que a empresa esteja em funcionamento.

§2° - O valor do benefício no caso do parágrafo anterior será realizado em até 10 (dez) 
parcelas iguais, mensais e consecutivas, não se aplicando o disposto nos incisos I e II 
deste artigo.
Capítulo VIII -
Das Disposições Gerais

Art. 25 Para os efeitos desta Lei, a cisão, incorporação, transformação ou qualquer rees-
truturação societária de empresas, inclusive entrada e saída de sócios, não serão consi-
deradas como instalação ou ampliação de sociedades empresariais. 

Art. 26 Os benefícios concedidos pela presente Lei serão revogados pelo Chefe do Exe-
cutivo, quando constatado, pela autoridade administrativa que a sociedade empresarial 
incidiu em uma das seguintes ocorrências:

I - paralisação das atividades empresariais por mais de 06 (seis) meses, durante o mesmo 
exercício fiscal;

II-  destinação ou utilização do imóvel para fins diferentes daqueles apresentados no pro-
jeto inicial, sem a necessária anuência da Prefeitura;

III- alienação ou cessão a terceiros do imóvel que deu origem ao benefício;

IV - inobservância do cronograma de obras apresentado sem justificativa;

V - embaraço na apuração do cumprimento das exigências contidas nesta Lei, necessá-
rios à fruição dos benefícios; e

VI- descumprimento total das metas compromissadas.

Parágrafo único.  A revogação dos benefícios dar-se-á através de processo administrati-
vo próprio, no qual será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Art. 27 Ficando comprovada a ocorrência de dolo, fraude, simulação ou descumprimento 
total das metas compromissadas a sociedade empresarial terá os tributos restabelecidos 
e lançados de ofício, atualizados monetariamente e acrescidos das penalidades, sem 
prejuízos das demais medidas legais cabíveis.

Capítulo IX 
Disposições Finais

Art. 28 Ficam revogadas as Leis Municipais n.º 4.630, de 18 de junho de 2007, n.º 4688, 
de 26 de setembro de  2007, n.º 5.119, de 20 de outubro de 2010, n.º 4981, de 27 de 
outubro de 2009, n.º 5.002, de 02 de dezembro de 2009,  n.º 5122, de 27 de outubro de 
2010, e n.º 5.171, de 2011, permanecendo inalterados os benefícios deferidos pelo Chefe 
do Executivo Municipal durante a sua vigência, pelos prazos e condições aprovadas. 

§1º Permanecem inalterados os benefícios já concedidos às Sociedades Empresariais 
regidos pelas Leis Municipais nºs 2.456, de 17 de julho de 1990, 4.410, de 10 de maio de 
2006, 4.493, de 03 de outubro de 2006.

    §2º Os processos administrativos iniciados 
sob a égide das leis de que trata o caput deste artigo serão analisados levando-se em 
consideração os valores e condições estabelecidas nas leis vigentes a época.
    
Art. 29 Esta Lei será regulamentada por Decreto a ser expedido pelo Poder Executivo no 
prazo de 60 (sessenta) dias a partir da publicação desta lei.
 
Art. 30 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
- 

Álvaro Staut Neto
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13 de março de 2012
                  

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

ANEXO I

Escala valorativa de pontuação para fixação do prazo de concessão dos Incentivos 
Fiscais as sociedades empresariais de que o Capítulo III desta Lei

I - GERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPREGOS DIRETOS PREISTOS A PARTIR DO 
INÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL:
 a) 10 até 30 empregos - 05 pontos
b) 31 a 50 empregos - 10 pontos
c) acima de 50 empregos - 20 pontos
 
   II - FATURAMENTO ANUAL PREVISTO A PARTIR DO INÍCIO DA ATIVIDADE EMPRE-
SARIAL:
a) 25.000 a 30.000 UFMP’s  - 05 pontos
      b) 30.001 a 50.000 UFMP’s  - 10 pontos
      c) acima de 51.000 UFMP’s  - 20 pontos
III - PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA ANUAL PREVIS
A A PARTIR DO INÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL:
a)  mínimo de 200 UFMP’s - 05 pontos
b) 1.000 a  2.000 UFMP’s - 10 pontos
c) acima de 2.000 UFMP’s -15 pontos
 
IV - VALOR DO INVESTIMENTO:
a) 15.000 a 25.000 UFMP’s - 05 pontos
b) 25.001 a 40.000 UFMP’s - 10 pontos
c) acima de 40.000 UFMP’s - 15 pontos
   
Prazo de concessão dos Incentivos Fiscais as sociedades empresariais de que o Capítulo 
III desta Lei

I -  05 (cinco) anos pontuação mínima de 20 pontos
II - 08 (oito) anos de 21 a 30 pontos
III - 10 (dez) anos de 31 a 45 pontos
IV - 12 (doze) anos de 46 a 60 pontos
V -  15 (quinze) anos acima de 60 pontos

ANEXO II

Escala valorativa de pontuação para fixação do percentual de repasse para con-
cessão dos Benefícios Financeiros as sociedades empresariais de que o Capítulo 
IV desta Lei.

   I - GERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE NÚMERO DE VAGAS DE EMPREGOS DIRETOS 
a) 50 a 150 empregos - 05 pontos
b) 151 a 300 empregos - 10 pontos
c) acima de 300 empregos - 15 pontos
 
II - FATURAMENTO ANUAL:
a) 180.000 A 200.000 UFMP’S - 05 pontos
b) de 200.001 a 400.000 – UFMP´S- 10 pontos
c) acima de 400.000 UFMP´S - 20 pontos
 
III-PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA ANUAL:
a) mínimo de 400 UFMP’s - 05 pontos
b) 2.000 a 4.000 UFMP’s - 10 pontos
c) acima de 4.000 UFMP’s -15 pontos

IV-VALOR DO INVESTIMENTO:
a) 200.000 A 300.000 UFMP’s - 05 pontos
b) 300.001 a 500.000 UFMP’s - 10 pontos
c) acima de 500.000 UFMP’s - 15 pontos

Percentual de repasse da concessão dos benefícios fiscais com base na pontua-
ção obtida: 
I - 20% (vinte por cento) por 10 anos atingindo a pontuação mínima de 30 pontos; 
II - 25% (vinte e cinco por cento) por 10 anos atingindo a pontuação de 31 a 40 pontos; 
III - 30% (trinta por cento) por 10 anos atingindo a pontuação de 41 a 50 pontos; 
IV - 40% (quarenta por cento) por 10 anos atingindo a pontuação de 51 a 60 pontos; 
V - 50% (cinquenta por cento) por 10 anos atingindo a pontuação acima de 60 pontos;

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

CONVOCAÇÃO

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

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

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 30/03/2012 às 15:00 horas

502º LIDIA DOS SANTOS AMARAL
RUA AURORA PAES DA COSTA, 98 – VILA ANTONIO AUGUSTO LUIZ
CAÇAPAVA – SP
CEP 12287-220

VALNO HERCULANO COUTINHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

RESP. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Convocação - 6ª Reunião Ordinária 2012 CMDCA
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convo-
cados a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da “Sexta Reunião 
Ordinária” do ano em curso, cuja pauta vem a seguir:

Pauta:
Informes
Leitura de atas
Plano de Ação
Critérios para aprovação de projetos

Dia:   27/03/2012 (terça-feira)

Horário:  17h – primeira chamada – 17h15 – segunda chamada

Duração:  Até 2 horas.

Local:  CRAS – Centro de Referência em Assistência Social
               (em frente à Prefeitura Municipal)
  

Eliana Maria Galvão Wolff
Presidente do CMDCA

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

 
A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba estará no próxi-
mo dia 30 de março de 2012, às 15h, no Plenário da Câmara Municipal para 
Audiência Pública referente ao 4o. trimestre de 2011, para a qual todos 
estão convidados.
 

Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
Pindamonhangaba - SP

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                     
ADILSON  ALVES  DE  MORAES,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão  motoris-
ta, estado civil solteiro, de 44  anos  de  idade,  nascido  em Pindamonhangaba, Es-
tado de São Paulo,  no  dia  7  de  maio  de  1967, residente e domiciliado na Rodovia 
Dr. Caio Gomes Figueiredo  nº  221, Bom Sucesso, nesta cidade, filho de MANUEL 
ALVES  DE  MORAES  e  MARIA PRASCILIA DE MORAES.                                                    
CILAMAR APARECIDA GONÇALVES, de  nacionalidade  brasileira,  profissão do 
lar, estado civil divorciada, de  38  anos  de  idade,  nascida  em Moreira Cesar - Pin-
damonhangaba, Estado de São  Paulo,  no  dia  4  de agosto de 1973, residente e 
domiciliada  na  Rodovia  Dr.  Caio  Gomes Figueiredo nº  221,  Bom  Sucesso,  nesta  
cidade,  filha  de  VICENTE GONÇALVES FILHO e MARIA APARECIDA DA SILVA 
GONÇALVES. 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,  20 de março de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                              
GUILHERME JOSÉ LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão  auxiliar de pro-
dução, estado civil solteiro, de 26 anos de  idade,  nascido  em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia 19 de novembro  de  1985, residente e domiciliado Ave-
nida XV de novembro nº  200,  Cidade  Nova, nesta cidade, filho de OTAVIO LEITE e 
LAURA MARIA RIBEIRO LEITE.   
RUTH CRISTINA CASSIANO,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão autôno-
ma, estado civil solteira, de  19  anos  de  idade,  nascida  em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia 8 de fevereiro  de  1993, residente e domiciliada na  
Estrada  Municipal  das  Campinas  nº  14, Beta, nesta cidade, filha de JOSÉ CAR-
LOS CASSIANO e ELIETE CÁSSIA  DOS SANTOS CASSIANO. 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,  21 de março de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                                   
ANSELMO  LEANDRO  SERAPHIM,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão vigilan-
te, estado civil solteiro, de 28  anos  de  idade,  nascido  em Moreira César - Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo,  no  dia  14  de maio de 1983, residente e domi-
ciliado Rua Soldado José  Pires  Barbosa Filho nº 541, Jardim Rosely,  nesta  cidade,  
filho  de  JOSÉ  ANTONIO SERAPHIM e MARIA APARECIDA PASSOS SERAPHIM.                            
GIOVANA TORQUATO,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão  do  lar, estado civil 
divorciada,   de   41   anos   de   idade,   nascida   em Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, no dia 1 de  dezembro  de  1970, residente e domiciliada Rua Redenção 
da  Serra  nº  49,  Cidade  Nova, nesta cidade, filha de  JOAQUIM  TORQUATO  e  
MARIA  ELOINA  DE  JESUS TORQUATO. 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,  21 de março de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                                                                      
FRANCO  CHESTER  DE  SOUZA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão meta-
lúrgico, estado civil solteiro, de 33 anos de  idade,  nascido  em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia 18 de fevereiro de  1979, residente e domiciliado Rua 
João Livramento nº  280,  Jardim  Resende, nesta cidade, filho de JOSÉ MARIA DE 
SOUZA e MARIA LUIZA DE SOUZA.
JULIANA APARECIDA DA  SILVA  CORDEIRO,  de  nacionalidade  brasileira, pro-
fissão auxiliar de enfermagem, estado civil divorciada, de 42  anos de idade, nascida 
em Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, no  dia 19 de janeiro de 1970, 
residente e domiciliada Rua João Livramento  nº 280, Jardim Resende, nesta cidade, 
filha de DELFINO TELES  CORDEIRO  e DORALICE DA SILVA CORDEIRO. Apre-
sentaram 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,  21 de março de 2012.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Ata da 10.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 15.03.2012.

Às dez horas do dia quinze de março de dois mil e doze, nesta Cidade de Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Décima Sessão Extraordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da 
Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 11.ª Sessão Ordinária, realizada em 
13.03.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – RELA-
TOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 
1-0020/12 Marta Nogueira Martins. 
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Mem-
bros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 15 de Março de 2012. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Ata da 11.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de In-
frações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 13.03.2012.

Às dez horas do dia treze de março de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Décima Primeira Sessão Ordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augus-
to Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular e 
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 9.ª Sessão Extraordinária, reali-
zada em 08.03.2011. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: 
Recurso 1-0002/12 Sidionir Aparecido Rodrigues Luiz. II – EXPEDIENTE: Ofício 
015/12 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas 
da JARI para publicação
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Mem-
bros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 13 de Março de 2012. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
    

 PORTARIA GERAL Nº 3.821, DE 19 DE MARÇO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei nº 3870, de 21.12.01, Lei nº 
4364, de 20.12.05 e Lei nº 4.897, de 16.01.09, NOMEIA o senhores abaixo relacio-
nados para os empregos de provimento em comissão, a partir 20 de março de 2012.

- Joyce Guirado de Maria
  Assistente Técnico de Relações Institucionais
- Aníbal Romão
  Supervisor de Obras no Programa de Habitação
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Pindamonhangaba, 19 de março de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Valno Herculano Coutinho
Respondendo pela Secretaria de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 19 de 
março de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Processos Internos nº s 8606/2012 e 8938/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
 

PORTARIA INTERNA Nº 9.114,  DE 19 DE MARÇO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, e em razão do parecer da Comissão Processante acolhido 
pelo Secretário de Administração, Resolve designar a Comissão constituída atra-
vés da Portaria Interna nº 8.938, de 26 de janeiro de 2011 para dar continuidade 
à apuração do Processo de Administrativo Disciplinar nº 02/2011, para que no 
prazo de 90 (noventa) dias, a contar de 13 de março de 2012, sejam concluídos os 
trabalhos da Comissão, nos termos do despacho às fls 153/154 do Processo Interno 
nº 8692/2008. 
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos à 13 de março de 
2012.
Pindamonhangaba, 19 de março de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Valno Herculano Coutinho
Respondendo pela Secretaria de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 19 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos 
SAJ/app/
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CONVOCAÇÃO
Prezados (as) Conselheiros(as) e Suplentes
Convocação para reunião ordinária do Conselho Gestor do Parque Natural Municipal 
do Trabijú no dia 27/03 (terça-feira) às 10:00h na Fundação João Romeiro, na Praça 
Barão do Rio Branco, 25, centro. Duração da reunião: 1h30min.
Pauta1. Leitura e aprovação da ata de reunião anterior;
2. Regimento Interno;
3. Relatório de ações ocorridas no ano de 2011 e plano de trabalho de 2012;
4. Agendamento das reuniões para 2012;
5. Informes Gerais;
6. Encerramento.

 
Célia Maria Simões

Coordenadora do Conselho Gestor do Parque do Trabijú



SERVIÇOS
Fazemos Limpeza em 
caixas d’água. Tel 8213-
3965
Higienização: limpe-
za em prédios e re-
sidências. Tel 3641-
2964, 3637-2543               
Motorista particular. 
Tel 3643-1250 ou 
9124-5064
Precisa-se Revendedor 
de Folheados, Margem 
de lucro de 30%. Tel 
3527-5283 / 3527-4200 
/ 9131-4307
Precisa-se de con-
sultora de vendas de 
cosméticos e outros. 
Tel 9196-7993 / 8838-
8225
Precisa-se de vende-
dor externo, venda  
de impressos gráfi-
cos. Tel 3642-7392
Presto serviço de 
passar roupa ou to-
mar conta de idoso. 
Tel 9156-2427
Procuro emprego de  
babá ou acompa-
nhante de idosos , sou 
auxiliar de enferma-
gem. Tel 3642-4777
Procuro emprego de 
acompanhante de 
idosos. Tel 3648-4836
Procuro serviços  co- 
mo motorista para 
viagens e excursões, 
categoria “AD”.  Tel  
8179-3539
Procuro trabalho de 
acompanhante de 
idosos, passo rou-
pas. Tel 9156-2427
Procura-se serviços 
como  diarista; limpe-
za, passadeira, acom-
panhante de idosos,  
boas referências Tel 
9195-8696

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

de vidro, seminovos 
R$ 50. Tel 3642-3740
Balcão expositor, ar-
quivo de aço, gela-
deiras, freezer, maq. 
lavar louças, maq. 
de costura, televisor, 
ventiladores, apare-
lho de DVD. Tel 8213-
3965 
Caiaque de fibra, remo 
de alumínio, colete 
salva vidas. Tel 3643-
1250 ou 9124-5064
Carrinho de churras-
quinho, grande , inox, 
lona. Tel 3522-2279
Carrinho berço Love, 
azul e cinza, seminovo, 
R$ 150. Tel 9757-6730 
/ 8153-9120 / 9700-
1919 / 8153-9115
Carrinho de bebê, 
Galzerano, em ótimo 
estado de conserva-
ção, R$ 150,00. Tel 
3522-4589 
CPU Sempro 2400 
COM, 512 Mb Ram, 
200 Gb HD, monior 
LG17” tela plana - 
R$300, mesa R$ 80. 
Tel 9176-4886
Computador comple-
to, scaner, impresso-
ra, rack e cadeira. Tel 
9775-6060 ou 9216-
6688
Computador, Pro-
cessador AMD Phe-
nom X4, placa mãe 
Asus, 2 Gb memó-
ria, HD 500 Gb. Tel 
9104-4537
Computador com im-
pressora Multifuncio-
nal, em bom estado 
de conservação Tel 
8137-7896 / 9229-
7965 ou 3522-1028
Geladeira, balcão ex-
positor, estufa para 
salgados, bicicletas, 
arquivo de aço, ca-
mas. Tel 8213-3965
Guarda-roupa  mog-
no,  solteiro ; rack, 
R$ 250. Tel 3522-
4589
Guarda-roupas,  R$ 
300. Tel 8814-6514
Jaqueta de Couro, 
preto, feminino,  ta-
manho M, R$ 50. Tel 
3642-3740
Jogo de sofá 2 e 3 
lugares, seminovo, 
R$ 250. Tel 3523-
3521 ou 9114-3560

Classificados
CONFIRA  AS VAGAS DO PAT - POSTO DE 

ATENDIMENTO AO TRABALHADOR 
Pindamonhangaba - Moreira César

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

Mesa dobraveis, bran-
cas, para bar (40 jo-
gos). Tel 9605-5596 / 
9175-3599 
Mesa de som Oneal, 
com 8 canais, semino-
va; video cassete Hi-Fi 
MTS Stereo 4 cabeça 
Sharp. Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil. 
Tel 9115-8884
Playstation 2 Sony, 
novo, 2 controles, car-
tão memória e na ga-
rantia. Tel 3645-3119 
ou 9168-7195
Porta de aço de 3 x 
3m, bom estado de 
conservação, R$ 600. 
Tel 9115-9942
Policorte 220v; motor 
de gol 1.600; conjun-
to de oxiacetileno  c/
carrinho. Tel 3643-
4173 ou 8119-4264
Roçadeira, gasolina, 
1HP, pouco tempo de 
uso, R$ 500. Aceito 
troca por um mais po-
tente. Tel 3648-8395 
ou 9790-7954
Teclado Mod PSR 510 
Yamaha, efeito Eco-
hotronic Staner. Tel 
3642-2427
Título Ferroviária, R$ 
500. Tel 9105-0366 / 
3645-5991
TV Phillips, nova, R$ 
380; ventilador Arno, 
novo, R$ 80; sofa 3 e 
2 lugares, seminovo, 
R$250. Tel 9114-3566 
ou 3522-3521
Tv Philips, 21 polega-
das, tela plana, semi-
nova. Tel 9110-1180
Ventilador Arno, novo, 
220v, R$ 80. Tel 3523-
3521 ou 94114-3560 
Várias embalagens 
para  cerveja; rádio 
AM, FM, toca cd para 
carro;  rodas monta-
das, pneus 175x70 
x13; macaco hidráu-
lico; geladeira;  es-
tufa para salgados. 
Tel  9708-5107

COMPRAM-SE 
Garrafas de cervela 
e de Coca-cola litro. 
Tel 8213-3965

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

VEÍCULOS
VENDEM-SE

Celta 2003, preto, 
abaixo da tabela. Tel 
9104-8554
Chevette, 87. Tel 
3642-5192 ou 9170-
6142
Corsa Sedan 2008,  
Classic  Life , R$ 1.000 
abaixo da tabela, úni-
co dono. Tel: 3648-
8238
Escort Hobby 1.0, 94, 
prata. Tel 9110-1180
Escort, 93, branco, vi-
dro elet. teto solar, R$ 
4.150. Tel 8141-3359
Eco Sport XLS 2006, 
completa, único dono, 
R$1.000 abaixo da ta-
bela. Tel 3648-8238 
ou 9163-1205
Fiesta 97, vermelho, Tel 
8202-0035
Fiorino, 2001, pneus 
novos. Tel 8207-6468 
ou 9627-0567
Fusca 79, 1300, R$ 
3.000.  Tel 3643-4173 
ou 8119-4264
Fusca 79, vermelho, 
R$ 4.700. aceito tro-
ca por maior valor. Tel 
3648-8395 / 9790-
7954
Gol Special 1.0, 8V, 
ano 2000, branco, 
R$ 10.700. Tel 7813-
6147 ou 9114-5009
Gol, 96, trava elé-
trica, alerme e som. 
Tel 3642-1165
Honda Fit 2005 auto-
mático, completo. Tel 
9106-9234
Kombi, ano 2.010,  
Tel. 9746-4352
Monza SL/E comple-
to, 91, vinho, c/ kit 
gás. Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, bran-
co, único dono,  R$ 
18.000. Tel 3648-
3000 / 9191-6767
Palio Weekend 1.5 
1997, vermelho, con-
servado. Tel 3643-
2229 / 3637-6437

Peugeot 307, Feline 
2003, abaixo da ta-
bela. Tel 9781-0235
Perua Kombi, 97, 
bege. Tel 9768-5533
Pichup Mazda, diesel , 
cabine dupla, 95, ver-
melha. Aceito troca por 
menor valor. Tel 3648-
8395 / 9790-7954
Renault Clio 2003/  
2004, prata, 4 portas, 2 
airbag, por R$ 13.900.  
Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch, 
4ª geração,  vid. tra-
va elét., fim, cd-mp3, 
calefação, abaixo da 
tabela ou troco por ve-
ículo chevrolet (maior 
valor). Tel 977-11544
Renault Sandero  Ex-
pression, 1.0, 16v, 
Hiflex, 2009/2010, 
prata, 19.000Km, ta-
bela. Tel 8204-8088
Siena ELX 1.0, 16V, 
2001, trav vidr elétr., 
dir hidr, R$ 13.800. 
Tel 9137-3792
Siena, 2005, vidros 
elétricos, dir hidr, 
alarme,  tabela. Tel 
9179-0817
Uno Mille 1.0, 2000, 
todo original, alarme, 
trava. Tel 9709-1715
Verona 92, LX 1.6, 
Alcool, verde metá-
lico. TEl 3643-3162 
ou 9112-1049

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

MOTOS
Green Safari 150 
(Garini), ano 2008. 
TEl 8182-8506 / 
3642-3679
Honda Biz 100, 2005, 
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, pre-
ta, alarme, completa. 
Tel 9173-0682
Twister  2008, R$ 
7.000. Tel 9147-4721 
ou 3641-1172
YBR ED 2007/08, 
completa, vermelha, 
R$ 3.000 ou troca-
-se. Tel  9226-9424

IMÓVEIS 
VENDEM-SE

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

dem. dep., gar, Aceita 
financiamento. Tel 3643-
1770 ou 9123-4503
Jardim  Rezende,  so-
brado, 93m², novo, 2 
dorm,  e dem dep, 2 
banh, gar, R$ 95.000. 
Tel 3648-5776 ou 
9127-5485
Jardim Regina, casa 
antiga, na rua 12. 
Tel 3637-6210 ou 
9729-8882
Maricá, 2 dorm, dem. 
dep, R$ 140 mil. Tel 
9156-4167
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 1 dorm, dem 
dep, gar, R$ 38.000. 
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 3 dorm, dem 
dep, gar, quitada. Tel 
9173-0682
Moreira César, próxi-
mo à praça São João, 
sobrado, 2 dorm., 
sendo 1 suite, e dem 
dep., com ponto co-
mercial, R$ 140 mil. 
Tel 9153-7933
Mombaça, 3 cômo-
dos, R$ 78.000. Tel 
9774-4108
Parque das Palmei-
ras, 3 dorm, sendo 1 
suite, dem dep, jar-
dim de inverno, coz 
americana, gar  2 
carros, quintal e cer-
ca elétrica, A/T 200 
m² -  A/C 100m². Tel 
9107-4318
Parque das  Palmeiras, 
inacabada, R$ 80.000. 
Tel 3642-3027
Pq. São Domingos, so-
brado, 3 dorm e dem 
dep, 4 banh, ár/ser, 
quartinho no fundo 
e gar, rua Cap Vitório 
Basso, R$ 250.000. 
Tel 3522-4589
Próximo à praça são Be-
nedito, (rua dos Bentos) 
3 dorm, e dem. dep, R$ 
110 mil ou troca-se. Tel 
3643-4242
Próximo ao Pão de  
Açúcar, Ed. Juliana, 
apartamento (72 m²) 
2 quartos, sala, coz, 
ban, uma vaga, c/ 
móveis plan Italinea, 
R$ 135.000, condo-
mínio R$ 75,00. Tel 
9184-7669  
Real Ville, vende-
-se ou aluga-se, 3 
dorm.,2 suites, com 
hidromassagem,pla-
-car solar, banheiro 
social, lavabo, sala de 
estar, sala de TV, co-
zinha, despensa, área 
de lazer, 2 sacadas, 
var, qun, canil, gar 
coberta para 2 car-
ros. Tel 3642-3740
Santana, 3 dorm, e 
dem. dep, R$ 165 
mil. Tel 3643-4242
Taubaté, sobrado, 2 
suítes + 2 dorm. e 
dem dep., A/T 290m² 
e A/C 208m². Acei-
ta imovel como parte 
do pagnto. Tel 8146-
4313 ou 8116-7386
Ubatuba,  próxima da 
praia. Tel 9768-5533
Ubatuba, Chalé de 
30m², a/c 1200m², 
R$40.000. Tel 9768-
5533
Vila São Benedito, 2 
casas construídas no 
mesmo terreno, toda 
de laje piso frio, área 
de serviço e garagem, 
bem localizadas, to-
talmente independen-
tes, inclusive água e 
luz.  Cel. 9154-0918
Village do sol, nova, 
sl estar, sl jantar, co-
zinha, lavabo, 2 quar-
tos + 1 suite, amplo 
quintal, espaço gour-
-met e gar 2 carros. 
condominio fecha-
do, total segurança, 
140m²,  esquina,  Tel 
9106-9234

ALUGAM-SE

Centro, rua Marechal 
Deodoro, 230, fun-

Goiabal, 6000m², 
casa c/ piscina, quadra 
de areia, R$ 90.000,  
Tel 9117-1439
Goiabal, 2.100 m², 
casa 2 dorm, dem 
dep, pomar, poço 
artesiano, R$ 90 
mil, aceita-se pro-
posta ou carro.Tel 
3643-4242
Lagoinha, 11 alquei-
res, c/ 3 casas R$ 
250.000 ou troco c/ 
casa no centro. Tel 
9719-9362
Lagoinha, sítio c/ ca-
sas, 7 alqueires, 7 km 
da cidade R$190.000 
Tel 3645-5896
Mandu, estrada do 
Trabiju, fins de se-
manas, aniver e ca-
samento,  galpão p/  
jogos, quiósque c/ 
churr, banh, pisci-
nas. Tel 9620-8641.
Mandu, para even-
tos, com piscina, 
churrasqueira, cozi-
nha, fogão a lenha. 
Tel 8137-7006 
Moreira César, com  
1000m², pomar, casa 
grande, R$ 135 mil. 
Tratar no local rua 
Piratingui, 68  com 
Dona Elvira

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

Jardim Mariana, 250m², 
R$ 70.000. Tel 3522-
4684 
Jardim Mariana, meio 
lote. Tel 9798-0178
Laerte Assumpção, 
265m²,  R$ 35.000 (à 
vista). Tel 3637-2974
Mandu, 22.000m². 
Tel 3642-3027
Mombaça, meio lote, 
infraestrutura comple-
ta, parcialmente mu-
rado. Tel 3642-5639
Parque das Palmei-
ras, 200 m²,  lote 35 
quadra 3, R$ 50 mil. 
Aceito negociação. 
Tel 9106-9234
Parq. das Palmeiras, 
200m², R$ 40.000. 
Tel 3645-7280
Parque das  Palmeiras,  
quitado, R$ 50.000. 

Tel 3642-3027
Real Ville, 460m², 
bem localizado. Tel 
9746-6193/ 7813-
5344 ID: 96*2898
Res. Mantiqueira, 2 
terrenos  murados 
(c/ 11x24mt cada),   
aceito troca em imó-
vel. Tel 8173-9989
Residencial  Lessa c/ 
700m².  Tel 3642-
3027
Res. Village do Sol 
(cond. fechado em 
Pinda), plano,  271,08 
m² ,  R$ 72.000  + 16 
parcelas   R$ 620.  Tel 
9117-0763
Santa Cecília, 25 x 50 
m, 150 mil. Tel 8839-
7465 ou 8803-4573
Shangri-lá, para chá-
cara de 1.000 m²,  
alto e plano.  Tel 
9612-9746
Shangri-lá ,  2 ter-
renos de 500m², a 
5 minutos do via-
duto das Campina.  
Tel  8165-5500
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dos, quarto e dem. 
Dep, R$ 600 mensais. 
Tel 3527-0345  ou 
8843-2938 c/ pro-
prietário
Ubatuba, 1 dorm, a 
30m da Praia Maran-
duba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada, 
casa nova, mobiliada, 
a 100 metros da praia, 
reservas com antece-
dência.Tel. 3642-3740 

ou 9736-7019
COMERCIAL

kitnetes, 2 dorms, 1 
vaga na garagem. Tel 
9746-6193
Quartos para moças, 
individual, com ba-
nheiro em São José 
dos Campos, R$ 200. 
Tel 8141-3359
Galpão, Moreira Cé-
sar, 240m², ideal para 
supermercado, igre-
ja ou loja. Tel 9746-
6193/ 7813-5344 ID: 
96*2898
Mercearia, passo o 
ponto,  excelente loca-
lização, esquina com 
a via Expressa. Tel 
3642-4975
Padaria e confeita-
ria, ótima localiza-
ção, com moradia. 
Tel 9141-1700 
Prédio com 3 pontos 
comerciais, centro, 
vendo. Tel  7813-
5344 ID: 96*2898 
Ponto comercial, no 
centro, passo par-
celado e aceito car-
ro. Tel 9196-7993 / 
8838-8225
Salas comerciais per-
to do Bosque.  Tel 
9765-9995
Salas comerciais, 
com banheiro e saca-
da, na Vila São Bene-
dito. Tel 8112-5697 
ou 9220-1831
Salão de cabeleirei-
ro, no centro, mo-
biliado, pronto para 
uso imediato. Tel 
9103-9032 

CHÁCARA  
VENDEM-SE

Bonsucesso,  3.200m², 
água, luz, asfalto,  R$ 
110.000,  Tel 9114-
0847
Piracuama,  2500m²,  
casa, piscina e demais 
benfeitoria, R$ 220 
mil. Aceita-se troca 
com imóvel de menos 
valor. Tel 3642-3027  
Goiabal, 11 alquei-
res, escritura, po-
mar,  R$ 140.000,  
Tel 9114-0847

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE PINDAMONHANGABA

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

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

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

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

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

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

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

quantidade, produto, parcelamento, valor e telefone

Açougueiro
Ajudante de carga 
e descarga
Aplicador de seri-
grafia
Armador p/ cons-
trução civil
Auxiliar de mecâni-
co (conhec. em hi-
dráulica e elétrica)
Auxiliar técnico em 
laboratório de far-
macia
Balconista de far-
mácia
Cabeleireiro esco-
vista
Caldeireiro
Carpinteiro
Coordenador pe-
dagógico
Cozinheiro industrial
Dentista
Eletricista de ma-
nutenção industrial
Encanador industrial
Estagiário de publi-
cidade ou jornalismo
Gestor de manutenção
Funileiro
Instalador de alarme
 Instrutor de infor-
mática

Manicure
Marceneiro de móveis
Mecânico de ma-
nutenção indus-
trial com curso de 
operador de empi-
lhadeiras
Mecânico de refri-
geração
Mecânico de veícu-
los automotores
Mecânico montador
Montador de persia-
nas, divisórias, porta 
sanfonada e forro pvc
Preparador de pin-
tura para autos
Professor de hi-
droginástica
Professor de hi-
droterapia
Professor de inglês
Técnico em manu-
tenção de equip.
tos de informática
Técnico em segu-
rança no trabalho
Trabalhador rural 
(exp. como tirador 
de leite)
Vendedor externo 
(mangueiras, cur-
sos de informática)
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realce
Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal
Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Arquivo PessoalArquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Parabéns
Para o 

radialista 
Nelson Gama, 

que faz 
aniversário 

dia 24 de 
março. 

Recebe os 
cumprimentos 

dos amigos e 
familiares.

Muita 
felicidade
Para Anderson 
William, que 
comemora mais 
um aniversário 
no dia 25 de 
março. Recebe 
os cumprimentos 
dos pais João  
Waine (Tribuna) e 
Márcia Elizabete, 
dos irmãos  e 
amigos.

Tudo de bom
À Alicia Ribeiro,      
que no dia 
21 de março, 
completa  6 
primaveras. 
Recebe os 
cumprimentos 
dos pais, avós, 
tios e amigos.

Felicidade 
À Andrea, por mais um ano de vida 
completado dia 22 de março. O esposo 
Márcio (juntos na foto), a mãe e os 
amigos desejam muitos anos de vida.

Felicidade aos 
noivos

Toda a felicidade do 
mundo aos noivos 

David Pereira 
Gonçalves e Alexanda 

Amorim Gonçalves, que 
se casaram no dia 21 de 
março. Seus familiares 

lhes desejam felicidade.

Comemorando aniversário
Felicidade para o coordenador de Eventos da Prefeitura, 
Mauro Garakis, que comemora aniversário no dia 25 
de março, recebendo o carinho da esposa Kedma, dos 
fi lhos, demais familiares e amigos. Abraços dos colegas da 
Prefeitura.

Muitos anos de vida...
Felicidade para Hilton Nicoletti, aniversariante do 
dia 23 de março. Ele recebe o carinho da esposa Irani, 
da neta Maria Júlia (com ele na foto), do fi lho José 
Cláudio, da nora Fabiana, demais familiares e amigos. 
Tudo de bom!

Parabéns
Muita felicidade 

para nosso amigo 
da imprensa, Pépe, 
da Rádio Difusora, 

que comemora 
aniversário neste 
dia 23 de março, 

recebendo o 
carinho da esposa 

Rita, demais 
familiares e amigos. 

Tudo de bom!

Tudo de ótimo
Muita felicidade 
para a presidente do 
CMDCA – Conselho 
Municipal da Criança e 
do Adolescente, Eliana 
Wolff, aniversariante 
do dia 28 de março. 
Recebe o carinho do 
marido Carlinhos Casé 
(subprefeito de Moreira 
César), das fi lhas, 
demais familiares e 
amigos. Parabéns!

Aniversário
Feliz aniversário para o 

presidente da Liga de Malha 
de Pindamonhangaba e 

funcionário da Secretaria de 
Educação, Lucas Ouverney, 

que comemora mais um 
ano de vida no dia 24 de 

março, recebendo o abraço 
dos familiares e amigos. 

Parabéns!

Apagando 
velinhas

Tudo de bom 
para José Roberto 

Nicoletti, que 
comemora 

aniversário no 
dia 23 de março, 

recebendo o carinho 
da esposa Ruth, do 

fi lho Gabriel, demais 
familiares e amigos. 

Parabéns!

Felicidade
Parabéns para 
Rodrigo Hipólito 
Antonio, que 
comemorou 
aniversário no 
dia 22 de março, 
recebendo o 
carinho da esposa 
Camila, dos 
familiares e amigos. 
Que tenha sempre 
muita felicidade!

Feliz 
aniversário
Parabéns para 
Luiza Helena 
Lemes da 
Costa, pelo seu 
aniversário no dia 
25 de março. As 
meninas Bel, Aline 
e Clarissa desejam 
muitas felicidades, 
assim como toda 
sua família.

Tudo de bom
Parabéns para 
o coordenador 

de Saúde Bucal 
da Prefeitura, 

dr. Oswaldo 
Nakamiti, que 

comemora 
aniversário 

no dia 26 de 
março. Recebe 

o abraço dos 
familiares 
e amigos. 

Felicidade!

Aniversariante
Tudo de bom 
para nosso amigo 
da imprensa, 
Marcelo Santos, 
da Rádio Princesa, 
que comemora 
aniversário no 
dia 25 de março, 
recebendo o 
abraço dos 
familiares e 
amigos. Tudo de 
bom!

Muita felicidade
Parabéns para José Hermínio Nicoleti, 
aniversariante do dia 19 de março. Recebe o 
carinho da esposa Eloísa, dos fi lhos, genro, nora, 
neto, demais familiares e amigos. Tudo de bom!



Semana da Água prioriza 
conscientização das crianças
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Maria Fernanda Munhoz

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está realizando, até 
esta  sexta-feira (23), a Se-
mana da Água, evento come-
morativo ao Dia Mundial da 
Água, 22 de março. Na cida-
de, foram realizados diversos 
eventos voltados, principal-
mente, às crianças da Rede 
Municipal de Ensino, com 
o intuito de conscientizar e 
educar para a conservação e 
economia da água.

A Semana da Água teve 
organização da Secretaria de 
Governo, em conjunto com 
as secretarias de Desenvol-
vimento Econômico, Saúde, 
Educação, Esporte, Obras; 
Subprefeitura de Moreira 
César; Fundo Social de Soli-
dariedade;  os departamentos 
de Licenciamentos Ambien-
tais e Urbanismo, de Comu-
nicação, de Meio Ambiente, 
de Agricultura, de Turismo, 
de Trânsito, de Cultura; o 
Parque Natural Municipal do 
Trabiju; a Vigilância Sanitá-
ria/Vetores; o Cpic – Centro 
de Práticas Integrativas e 
Complementares; os proje-
tos,  Horta-Alimento, ‘Casa 
Verde’ e Escola Integrada; e 
a Educarte Brinquedoteca. 
São parceiras da iniciativa, a 
Sabesp, a Gerdau, a Biomas 
Naturais e a ONG Nova Es-
sência.

Mais de 800 crianças par-
ticiparam das atividades rea-
lizadas durante a semana.

De acordo com o secretá-
rio de Governo da Prefeitura, 

Maria Fernanda Munhoz

Abrindo a Semana da 
Água, o projeto de educa-
ção ambiental Casa Verde, 
da Secretaria de Educação 
e Cultura da Prefeitura, re-
alizou, na terça-feira (20), a 
aula inaugural do curso Eco-
logistas do Futuro, com a 
participação de 100 crianças 
inscritas nos quatro horários 
de cursos. As aulas são re-
alizadas sempre às terças e 
sextas-feiras e o curso segue 
até novembro.

Voltado para crianças do 
4º ao 9º ano da Vila São Be-
nedito – onde se localiza a 
Casa Verde – e bairros vizi-
nhos, o Curso Ecologistas do 
Futuro está sendo realizado 
pelo terceiro ano. De acordo 
com a gestora do projeto Casa 
Verde, Adriana Alexandrina 
Miranda Nogueira Picca, os 
objetivos são os de despertar 
nas crianças e adolescentes o 
interesse pelo ambiente onde 
vivem, conscientizando-os 
dos valores da natureza e en-

volvendo-os numa educação 
para a conservação dos recur-
sos naturais, entre outros.

Durante o curso, serão 
realizadas atividades como 
aulas práticas, visitas moni-
toradas, oficinas, palestras, 
confecção de uma maquete 
ambiental do Vale do Paraíba 
e cultivo de horta.

A aula inaugural contou 
com uma palestra sobre edu-
cação ambiental e água, mi-
nistrada por Walmir Medei-
ros, da Sabesp. 

Maria Fernanda Munhoz

Nesta sexta-feira (23), 
será realizado o último 
evento da programação, no 
projeto Horta-Alimento, 
localizado no loteamento 
Azeredo, em Moreira Cé-
sar, a partir das 8h30. Ha-
verá palestra sobre reuso 
da água para horta, minho-

cário, captação de água das 
chuvas e prática de plantio 
de hortaliças. O evento terá 
a participação das crianças 
da Rede Municipal e pre-
sença de autoridades.

A atividade de sexta-feira 
encerra a Semana da Água, 
mas não as ações da Pre-
feitura em benefício do 

meio ambiente. Outros 
eventos estão sendo pro-
gramados para serem rea-
lizados durante o ano, em 
comemoração ao Dia do 
Meio Ambiente (junho), 
aldeia global (julho), 
qualidade do ar (agosto) 
e Dia da Àrvore (setem-
bro), entre outros.

eng. Arthur Ferreira dos San-
tos, a intenção é realizar esse 
trabalho com as crianças, 
para que sejam multiplicado-
ras e adultos mais conscien-
tes. “As ações que realiza-
mos agora visam um futuro 
melhor para nossos filhos e 
netos. É muito importante 
que plantemos essa semente 
do conhecimento nas crian-

ças, para que elas levem essa 
lição para suas casas e ao 
longo de suas vidas. Cuidar 
do meio ambiente é um tra-
balho de todos nós e, particu-
larmente, no caso da água, é 
preciso de ações simples, no 
dia-a-dia das pessoas que, so-
madas, vão fazer toda a dife-
rença”, explicou.

O prefeito João Ribeiro 

Momento da educação ambiental, abrindo a Semana da Água

está atento às questões de 
preservação do meio am-
biente. “A Prefeitura de Pin-
damonhangaba faz sua lição 
de casa, com ações de econo-
mia de água e também inicia-
tivas em prol de todo o meio 
ambiente, como o armazena-
mento de água de chuvas na 
Secretaria de Obras, utilizada 
para lavagem dos veículos da 

frota; reaproveitamento de 
água da piscina do comple-
xo esportivo do Araretama; 
o programa caça-esgoto, em 
parceria com a Sabesp, para 
despoluição dos córregos 
urbanos; desassoreamento 
e limpeza dos córregos, ga-
rantindo a vazão de águas, 
prevenindo enchentes e 
erosão; além do plantio e 

manutenção de mata ci-
liar; implantação das fossas 
sépticas econômicas, entre 
muitas outras ações reali-
zadas ao longo do ano”, ex-
planou. “Mesmo com todo o 
trabalho realizado pela Pre-
feitura, é muito importante 
a participação e adesão da 
população, fazendo sua par-
te”, acrescentou.

Evento no “Horta-Alimento” 
encerra Semana da Água 

O Projeto Horta-Alimento conscientiza as crianças sobre a importância 
de preservar o meio ambiente e ensina bons hábitos alimentares

Aula inaugural de 
Ecologistas do Futuro 
abre Semana da Água

Todos os trabalhos realizados durante a  Semana da Água tiveram as crianças como público alvo

Akim/Agoravale
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Maria Fernanda Munhoz

O Dia Mundial da Água, 
22 de Março, teve uma ativi-
dade especial no Parque Li-
near da Terra dos Ipês 2, com 
a participação de alunos da 
Rede Municipal de Ensino de 
vários bairros da cidade.

Mais de 400 crianças pas-
saram pelo local ao longo do 
dia, e participaram de plantio 
simbólico de árvores e pa-
lestra de educação ambiental 
com a Sabesp. A equipe do 
Departamento de Turismo 
esteve presente com o CIIT 
– Centro Itinerante de Infor-
mação Turística.

O trabalho realizado ao 
longo da semana, somado 

com o que é ensinado em sala 
de aula, já está gerando re-
sultados. As crianças se mos-
traram participativas e com 
conhecimento do assunto. 
Para Luiz Felipe Victoreli, de 
9 anos, além de preservar a 
água, outras ações devem ser 
realizadas em prol do meio 
ambiente. “Não podemos 
cortar as árvores e temos que 
cuidar das mudinhas plan-
tadas para elas crescerem”, 
afirmou. O também estudante 
Lucas Gabriel da Silva, de 8 
anos, lembrou do uso que faz 
da água no dia-a-dia e da im-
portância da preservação. “A 
gente usa a água pra escovar 
os dentes, tomar banho, lavar 

louça, tomar água... tem que 
cuidar da água porque se não 
cuidar  vai acabar”, alertou.

Para João Pedro dos San-
tos, de 9 anos, além da eco-
nomia em casa, existem ou-
tras ações que cada um pode 
fazer para preservar a água. 
“Não pode jogar lixo nos rios 
e nas valetas, tem que respei-
tar o meio ambiente. Lugar 
de lixo é no lixo e não na 
água”, ensinou.

As meninas também estão 
sabidas do assunto. Caroline 
dos Santos Assis, de 9 anos, 
deu seu depoimento. “Quando 
a gente escova os dentes, não 
pode deixar a torneira aberta. 
Não pode desperdiçar, porque 

se acabar a água a gente vai 
morrer, porque a gente usa a 
água pra beber”, lembrou.

Diversas autoridades esti-
veram presentes no evento no 
Parque Linear, como o secre-
tário de Governo, eng. Arthur 
Ferreira dos Santos; a direto-
ra de Licenciamentos Am-
bientais e Urbanismo, Maria 
Nazaré Magno dos Santos; 
o diretor da Guarda Munici-
pal, capitão Eduardo; o ve-
reador Cal; a gerente do Par-
que Trabiju, Célia Simões; 
o assessor da Subprefeitura, 
Eduardo Kogempa; o diretor 
de Obras da Subprefeitura, 
Aylton Monteiro, além dos 
diretores da Gerdau.
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Maria Fernanda Munhoz

Na quarta-feira (21), a 
programação da Semana da 
Água começou com uma vi-
sita dos alunos do 5º ano A, 
da escola municipal Dulce 
Pedrosa Romeiro Guima-
rães, à estação de tratamen-
to da Sabesp, às margens do 
rio Paraíba do Sul. O evento 
contou com a presença do 
secretário de Governo da 
Prefeitura, eng. Arthur Fer-
reira dos Santos; da diretora 
de Licenciamentos Ambien-
tais e Urbanismo, Maria Na-
zaré Magno dos Santos; da 
gerente do Parque Trabiju, 
Célia Simões; do gerente do 
Setor Técnico de Operações 
da Sabesp, eng. Sérgio Ro-
berto Santos, e do gerente 
comercial e administrativo 
da Sabesp, Rogério Rodri-
gues Alves.

As crianças ouviram pa-
lestra do educador ambiental 
da Sabesp, Walmir Medeiros, 
que explicou sobre a impor-
tância da parceria entre a 
Prefeitura, a Sabesp e a co-
munidade, para cuidar do rio 
Paraíba do Sul e dos córregos 
que nele desaguam. O mas-
cote “Gotucho”, da Sabesp, 

Maria Fernanda Munhoz

O segundo dia da Semana 
da Água teve, nos períodos da 
manhã e da tarde, um grande 
evento no Bosque da Prin-
cesa, com a participação de 

mais de 200 crianças ao lon-
go do dia, de escolas da Rede 
Municipal e do Lar São Judas 
Tadeu.

Os parceiros da Semana da 
Água, da Prefeitura e particu-

lares, montaram estandes com 
atrações voltadas à educação 
ambiental para as crianças, 
destacando a preservação da 
água, mas também mostran-
do a importância das árvores, 

das formas de energia limpa, 
entre outras formas de cons-
cientização.

Participaram, o projeto 
Casa Verde, a Educarte Brin-
quedoteca, o projeto Escola 

Integrada, o Departamento 
de Turismo, Departamento 
de Agricultura, Departamento 
de Meio Ambiente, Departa-
mento de Trânsito (Edutran), 
a Vigilância Epidemiológica 

(campanha contra a dengue), 
a Secretaria de Esportes, o 
Biomas Naturais, e o Departa-
mento de Cultura, que enviou 
show com o Palhaço Alegrito, 
animando os visitantes.

Bosque da Princesa recebe 200 
crianças em evento educativo

Contação de histórias no Bosque, palhaço Alegrito divertiu crianças e adultos presentes, equipe de Esportes e Lazer fez a ‘tatuagem’ de guache na criançada

Parque Linear tem ação conjunta 
entre Prefeitura, Gerdau e Sabesp

As crianças participaram do plantio simbólico das árvores

Crianças conhecem 
estação de tratamento 
da Sabesp

esteve presente, encantando 
a criançada.

De acordo com informa-
ções da Sabesp, há cerca de 
dez anos, o índice de oxige-
nação do rio Paraíba do Sul, 
em Pindamonhangaba, era 
de 1%. Hoje, a média da re-
gião é de 5% e em, Pinda, é 
de 6%, ou seja, melhor que a 
média regional, mostrando a 
qualidade do trabalho reali-
zado no município. 

Crianças, autoridades e o mascote “Gotucho”
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Ativo Nota 2011 2010 Passivo Nota 2011 2010
Valores expressos em R$

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

   Caixa/Banco c/ Movimento 582.406 319.236    Fornecedores 1.306.140 1.440.244
   Aplicações Financeiras (4) 25.742.511 22.877.836    Obrigações Trabalhistas (9) 1.100.509 1.229.230
   Convênios a Receber (5) 2.656.700 2.479.414    Obrigações Tributárias (10) 90.238 68.191
   Estoques (6) 697.222 644.645    Contas a Pagar (11) 857.913 636.627
   Outras Contas 97.273 91.690    Outras Obrigações 179.840 168.646

   Subvenções Governamentais (12) 10.000 10.000

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 29.776.113 26.412.822 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 3.544.639,33 3.552.939

ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE

   Realizável a Longo Prazo 0 29.192    Provisões para Processos em Andamento (13) 279.796 255.456
    Depósitos Judiciais 0 29.192    Depósitos Judiciais (13) (174.582) (149.728)

   Subvenções Governamentais (12) 80.000 90.000
   Investimentos 748 748

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 185.214,03 195.728
   Imobilizado (7) (8) 16.032.705 16.328.750
    Custo Corrigido 20.022.454 19.640.166
    (-) Depreciação (3.989.749) (3.311.416) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

   Patrimônio Social 28.442.223,55 24.483.405
   Intangível 7.000 7.000    Reserva de Reavaliação 10.093.967,54 10.587.622

   Superávit/Déficit 
      Superávit/Déficit do Exercício 3.550.522 3.958.819

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 16.040.453 16.365.691 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 42.086.713 39.029.846

TOTAL DO ATIVO 45.816.566 42.778.512 TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 45.816.566 42.778.512

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

Pindamonhangaba, 31 de dezembro de 2011

__________________________________________ ____________________________________

__________________________________________ ____________________________________

Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba
Balanço Patrimonial

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

Eng. José Geraldo Moura MarcondesEng. Luiz Carlos Loberto 

Téc. Contabilidade - CRC 1SP62427/0-0
Camillo Alonso Filho
Diretor Administrativo

José Benedito Coura

Provedor Diretor Financeiro

Demonstração do Superávit/ Déficit Nota 2011 2010
Valores expressos em R$

   RECEITA BRUTA 23.246.881 22.506.125
      Receita Serviços Prestados SUS 13.412.938 12.642.735
      Receita Serviços Prestados Convênios 9.159.904 9.205.261
      Outras Receitas Serviços Prestados 674.039 658.129

      (-) Custo dos Serviços Prestados (26.053.658) (25.139.183)

   RESULTADO BRUTO (2.806.778) (2.633.058)

   DESPESAS OPERACIONAIS (4.449.793) (2.645.264)
      Despesas Administrativas (7.114.654) (4.573.156)
      Despesas Tributárias (20.411) (18.479)
      Isenção de Tributos e Contribuições (16) 4.889.571 4.472.881
      (-) Isenção de Tributos e Contribuições (16) (4.889.571) (4.472.881)
      Receitas/Despesas Financeiras Líquidas 2.685.273 1.946.371

  OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (3.6) 10.313.438 8.812.735
       Auxílios e Subvenções Municipais (15) 8.695.720 7.891.999
       Auxílios e Subvenção Estaduais (15) 1.353.160 704.397
       Donativos 88.301 68.624
       Mensalidade de Irmãos 2.640 1.970
       Aluguéis 120.691 112.569
       Venda de Bens do Ativo 2.600 12.000
       Diversos 88.875 47.017
       Superveniências Ativas 1 3.364
       Despesas Operacionais (38.551) (29.205)

(=) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 3.056.868 3.534.414

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

Pindamonhangaba, 31 de dezembro de 2011

___________________________________________________ ________________________________________
Eng. Luiz Carlos Loberto 

Provedor

___________________________________________________ ________________________________________
Camillo Alonso Filho
Diretor Administrativo

Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba
Demonstração do Superávit do Exercício

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

José Benedito Coura
Téc. Contabilidade - CRC 1SP62427/0-0

 Eng. José Geraldo Moura Marcondes
Diretor Financeiro

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social Patrimônio Social Reservas de 
Reavaliação Superávit/ Deficit Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 21.195.734 11.012.027 3.287.670 35.495.431
Transferência para o Patrimônio do Superávit do Exercício Anterior 3.287.670 (3.287.670) 0
Realização da Reserva de Reavaliação (424.405) 424.405 (0)
Superávit do Exercício 3.534.414 3.534.414

0
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 24.483.405 10.587.622 3.958.819 39.029.846

Transferência para o Patrimônio do Superávit do Exercício Anterior 3.958.819 (3.958.819) 0
Realização da Reserva de Reavaliação (493.654) 493.654 0
Superávit do Exercício 3.056.868 3.056.868

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 28.442.224 10.093.968 3.550.522 42.086.713 

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

Pindamonhangaba, 31 de dezembro de 2011

______________________________________________ ____________________________________________
                                 Eng. Luiz Carlos Loberto 
                                         Provedor

______________________________________________ ____________________________________________
                                 Camillo Alonso Filho
                                Diretor Administrativo

 Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba
Demonstração das Mutações do Patrimônio  Social

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

Valores expressos em R$

Diretor Financeiro

José Benedito Coura
 Téc. Contabilidade - CRC 1SP62427/0-0

  Eng. José Geraldo Moura Marcondes
Valores expressos em R$

DFC Nota 2.011 2010
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

Superávit do Exercício 3.056.868 3.534.414

Ajustes por:

Depreciação e Amortização 933.036 917.556

(Ganho) / Perda Decorrente da Baixa de Bens do Ativo Imobilizado 128.158 (3.632)

Subvenção para investimento reconhecida (10.000) -

(Reversão) / Provisão para Contingências 24.341 -

4.132.402 4.448.338

Aumento / Redução nas Contas a Receber de Clientes (236.643) 242.970

Aumento / Redução na Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 59.357 56

Aumento / Redução nos Estoques (52.576) (15.265)

Aumento / Redução em Outros Ativos e em Despesas Antecipadas (5.583) (14.756)

Aumento / Redução nos Depósitos Judiciais - Não-Circulante 4.338 (34.802)

Aumento / Redução nos Fornecedores e Contas a Pagar 87.182 119.580

Aumento / Redução nas Obrigações Fiscais, Trabalhistas e Sociais (106.675) 280.970

Aumento / Redução em Outros Passivos 11.193 50.848

3.892.995 5.077.938

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Recebimento de Subvenções - 100.000

Compra de Ativo Imobilizado (767.749) (1.541.949)

Recebimento por Venda de Ativo Imobilizado 2.600 12.000

Compra de Ativo Intangivel - (4.500)

(765.149) (1.434.449)

3.127.846 3.643.489

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (2.1) 3.127.846 3.643.489

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período 23.197.072 19.553.583

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período 26.324.918 23.197.072

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.

Pindamonhangaba, 31 de dezembro de 2011.

          ______________________________________________                           ____________________________________________
                                 Eng. Luiz Carlos Loberto   Eng. José Geraldo Moura Marcondes
                                         Provedor

          ______________________________________________                           ____________________________________________
                                 Camillo Alonso Filho
                                Diretor Administrativo

Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais

Diretor Financeiro

José Benedito Coura
 Téc. Contabilidade - CRC 1SP62427/0-0

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento

Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.           
Pindamonhangaba, 31 de dezembro de 2011

      Eng. Luiz Carlos Loberto  Eng. José Geraldo Moura Marcondes Camillo Alonso Filho          José Benedito Coura  
       Provedor     Diretor Financeiro  Diretor Administrativo  Téc. Contabilidade - CRC 1SP62427/0-0

Balanço Patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

Demonstração do Superávit do exercício - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.           
Pindamonhangaba, 31 de dezembro de 2011

      Eng. Luiz Carlos Loberto  Eng. José Geraldo Moura Marcondes Camillo Alonso Filho          José Benedito Coura  
       Provedor     Diretor Financeiro  Diretor Administrativo  Téc. Contabilidade - CRC 1SP62427/0-0

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.           
Pindamonhangaba, 31 de dezembro de 2011

      Eng. Luiz Carlos Loberto  Eng. José Geraldo Moura Marcondes Camillo Alonso Filho          José Benedito Coura  
       Provedor     Diretor Financeiro  Diretor Administrativo  Téc. Contabilidade - CRC 1SP62427/0-0

As Notas Explicativas integram o conjunto das Demonstrações Contábeis.           
Pindamonhangaba, 31 de dezembro de 2011

      Eng. Luiz Carlos Loberto  Eng. José Geraldo Moura Marcondes Camillo Alonso Filho          José Benedito Coura  
       Provedor     Diretor Financeiro  Diretor Administrativo  Téc. Contabilidade - CRC 1SP62427/0-0
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e Contábeis do 
Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2011

1. Contexto Operacional
A Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, fundada em 1863, 

é uma Entidade Civil sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, com sede e 
foro em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo.

Constituem os objetivos da Entidade:
a) Prestar assistência médico-hospitalar aos enfermos e acidentados;
b) Prestar assistência materno-infantil;
c) Prestar assistência médico-hospitalar gratuitamente a indigentes e ne-

cessitados.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis
As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas e estão 

sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis brasileiras, 
que compreendem a legislação societária brasileira, as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, os pro-
nunciamentos, as interpretações e as orientações emitidos pelo CPC e ho-
mologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas em assuntos não 
regulados, desde que atendam à NBC T 1 - Estrutura Conceitual para a Ela-
boração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitida pelo CFC e, 
por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.

2.1 Demonstração do Fluxo de Caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas pelo método 

indireto partindo das informações contábeis, em conformidade com as instru-
ções contidas na seção 07 doPronunciamento Técnico PME - Contabilidade 
para Pequenas e Médias Empresas, que trata da Demonstração do Fluxo de 
Caixa - DFC.

3. Principais Práticas Contábeis
3.1. Ativo Circulante
Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição.
Os demais ativos são representados ao valor de custo ou de realização, 

incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos.
3.2. Realizável a Longo Prazo
O ativo realizável a longo prazo é demonstrado ao valor de custo ou rea-

lização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos
3.3. Imobilizado
O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição até 31 de dezembro 

de 2011, combinado com os seguintes aspectos:
- Depreciações de bens do imobilizado, pelo método linear.
- Reavaliação de bens móveis efetuada em 31 de maio de 2007 e de 

bens imóveis em 30 de junho de 2007, com base em laudos de avaliação 
emitidos por peritos independentes.

3.4. Passivo Circulante e Não Circulante
As contas integrantes deste grupo são demonstradas pelos valores co-

nhecidos acrescidos dos correspondentes encargos incorridos, quando apli-
cável.

3.5. Patrimônio Social
Representado pelo resultado acumulado de exercícios sociais encerra-

dos até a data das Demonstrações Financeiras e Contábeis, acrescido de 
subvenções patrimoniais recebidas até o ano de 2007.

3.6. Apuração do Resultado
O resultado é apurado pelo regime de competência dos exercícios, sen-

do materialmente irrelevantes as hipóteses de exceção a essa norma.
A Lei 11.941/09 dispõe que as outras receitas / despesas sejam apresen-

tadas no grupo operacional.
4. Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação 
acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do 
balanço, com base no regime de competência.

5. Convênios a Receber 

6. Estoques

           Os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição.

7. Reavaliação de Bens do Imobilizado
A entidade procedeu, durante o exercício de 2007, à reavaliação dos 

bens do Ativo Imobilizado, a qual se encontra suportada pelos laudos nº 
2.083/2007 e 2.105/2007, da empresa UNISIS Administração Patrimonial 
Ltda., aprovado em Ata da Reunião Ordinária dos Diretores da Mesa Admi-
nistrativa de 10.09.2007. 

8. Imobilizado

Os bens do Ativo Imobilizado são demonstrados pelo valor de custo de 
aquisição ou de construção, acrescidos de reavaliação realizada no ano de 
2007.

9. Obrigações Trabalhistas

  

A provisão de férias foi calculada com base nos direitos adquiridos pelos 
empregados até a data do balanço e inclui os encargos sociais correspon-
dentes.

Representado pelo resultado acumulado de exercícios sociais encerrados até a data 

das Demonstrações Financeiras e Contábeis, acrescido de subvenções patrimoniais 

recebidas até o ano de 2007.

3.6. Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência dos exercícios, sendo 

materialmente irrelevantes as hipóteses de exceção a essa norma.

A Lei 11.941/09 dispõe que as outras receitas / despesas sejam apresentadas no 

grupo operacional.

4. Aplicações Financeiras

Saldo em 
31/12/2011

R$

Saldo em 
31/12/2010               

R$
Aplicação CDB/RDB

Banco do Brasil S/A 12.400.460 10.968.342

Santander S/A 6.963.092 6.180.034

Bradesco S/A - 2.677.941

Caixa Econômica Federal 4.098.160 1.118.512

Banco Mercantil do Brasil 2.134.151 1.925.132

Bancos Diversos c/ Renda Pro-Rata 146.648 7.876

Total 25.742.511 22.877.836

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescido dos 

rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime 

de competência.

5. Convênios a Receber 

Saldo em 31/12/2011
R$

Saldo em 31/12/2010               
R$

SUS 1.389.757 1.339.074

Volkswagen - 6.938

Unimed de Pindamonhangaba 737.902 432.502

Novelis – PSN - 98.766

Saúde Bradesco 357.862 285.194

Sul América 207.188 62.567

SammedFusex 50.608 292.374

Outras 31.313 20.573

Provisão para Devedores Duvidosos (117.930) (58.573)

Total 2.656.700 2.479.414

6. Estoques

Saldo em 
31/12/2011               

R$

Saldo em 
31/12/2010               

R$

Material Consumo em Geral 33.800 28.513

Drogas e Medicamentos 281.378 290.890

Material de Higiene Pessoal 15.593 15.548

Material Clínico e Cirúrgico 319.301 252.986

Outros 47.150 56.708

Total 697.222 644.645

Os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição.

7. Reavaliação de Bens do Imobilizado

A entidade procedeu, durante o exercício de 2007, à reavaliação dos bens do Ativo 

Imobilizado, a qual se encontra suportada pelos laudos nº 2.083/2007 e 2.105/2007, 

5. Convênios a Receber 

Saldo em 31/12/2011
R$

Saldo em 31/12/2010               
R$

SUS 1.389.757 1.339.074

Volkswagen - 6.938

Unimed de Pindamonhangaba 737.902 432.502

Novelis – PSN - 98.766

Saúde Bradesco 357.862 285.194

Sul América 207.188 62.567

SammedFusex 50.608 292.374

Outras 31.313 20.573

Provisão para Devedores Duvidosos (117.930) (58.573)

Total 2.656.700 2.479.414

6. Estoques

Saldo em 
31/12/2011               

R$

Saldo em 
31/12/2010               

R$

Material Consumo em Geral 33.800 28.513

Drogas e Medicamentos 281.378 290.890

Material de Higiene Pessoal 15.593 15.548

Material Clínico e Cirúrgico 319.301 252.986

Outros 47.150 56.708

Total 697.222 644.645

Os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição.

7. Reavaliação de Bens do Imobilizado

A entidade procedeu, durante o exercício de 2007, à reavaliação dos bens do Ativo 

Imobilizado, a qual se encontra suportada pelos laudos nº 2.083/2007 e 2.105/2007, 

10. Obrigações Tributárias

11. Contas a Pagar

  

As contas a pagar correspondem a valores vencíveis no exercício de 
2012.

12. Subvenções Governamentais Relacionadas a Ativos

Corresponde à subvenção contabilizada de acordo com o CPC PME se-
ção 24, de forma que as receitas possam ser confrontadas com as respecti-
vas despesas no Resultado do Exercício.

O valor supracitado corresponde ao Processo nº 0217.00385/2010, ce-
lebrado em 21/06/2010, entre o Governo doEstado de São Paulo, por inter-
médio da Secretaria de Estado de Saúde e a Santa Casa de Misericórdia 
de Pindamonhangaba, sendo transferido a título de subvenção o recurso no 
total de R$100.000,00 (cem mil reais), para investimento em equipamento de 
cardiologia / ecografia, visando a execução de atividades concernentes ao 
Sistema Único de Saúde SUS/SP.

O bem passou a ser utilizado em janeiro de 2010

Provisão para Contingências 
De acordo com os consultores jurídicos os processos judiciais em anda-

mento nas instâncias administrativas e judiciais, perante diferentes tribunais 
nos quais a entidade é parte passiva estão assim classificados:

 

  

Conforme relatório jurídico enviado pelo advogado Dr. Wilson José da 
Silva Filho, há R$ 2.674.185 de processos informados com classificação de 
risco “prejudicada”. Pelo fato dos processos se encontrarem em fase de co-
nhecimento, não ter havido audiência de instrução e tampouco julgamento, 
não foi possível esclarecimentos com exatidão.

A administração, com base em análise conjunta com seus consultores 
jurídicos, mantém provisão para fazer face de prováveis desfechos desfavo-
ráveis à entidade no valor de R$ 279.796, sendo 100% das causas com grau 
de risco provável.

Em 2011, os depósitos judiciais relativos a esses processos estão classi-
ficados no Passivo Não-Circulante e totalizam em R$ 174.582,37.

13. Concessão de Gratuidades 
A Entidade oferta ao SUS a prestação dos seus serviços no percentual 

mínimo de sessenta por cento. Em atendimento à Lei nº 12.101/2009 e ao 
Decreto nº 7.237/2010 o volume de internações realizadas em 2011, medida 
por paciente/dia foi de: 

  

Atendimento Ambulatorial e Pronto Socorro  
SUS    178.486  100%
Convênios        0     0%
Particulares        0     0%
Total    178.486  100%

14. Subvenções e recursos sujeitos a restrições ou vinculações

15. Isenções Usufruídas
Em atendimento à Lei nº 12.101/2009 e Decreto nº 7.237/2010, são de-

monstrados a seguir os valores relativos às isenções usufruídas, como se 
devidas fossem, gozadas durante o exercício de 2011. 

Isenção da COFINS:

da empresa UNISIS Administração Patrimonial Ltda., aprovado em Ata da Reunião 

Ordinária dos Diretores da Mesa Administrativa de 10.09.2007. 

8. Imobilizado

Custo Corrigido

Saldo em
31/12/2011

Saldo em
31/12/2010

R$ R$

Imóveis 13.577.333 13.502.168

Instalações 310.361 217.661

Equipamentos Hospitalares e de Laboratórios 3.288.982 3.417.727

Móveis e Utensílios Hospitalares 552.345 481.156

Instrumentos e Aparelhos Hospitalares 184.110 161.871

Veículos 34.000 34.000

Outros 833.730 810.419

Imobilizações em Curso 1.241.592 1.015.163

Total 20.022.454 19.640.166

Depreciação

Saldo em
31/12/2011

Saldo em
31/12/2010

R$ R$

Imóveis 1.504.881 1.160.752

Instalações 184.918 180.761

Equipamentos Hospitalares e de Laboratórios 1.593.272 1.391.730

Móveis e Utensílios Hospitalares 248.419 222.439

Instrumentos e Aparelhos Hospitalares 62.032 43.312

Veículos 19.833 13.033

Outros 376.395 299.388

Total 3.989.749 3.311.416

Valor residual 16.032.705 16.328.750

Os bens do Ativo Imobilizado são demonstrados pelo valor de custo de aquisição ou 

de construção, acrescidos de reavaliação realizada no ano de 2007.
9. Obrigações Trabalhistas

Saldo em 
31/12/2011

R$

Saldo em 
31/12/2010

R$
PROVISAO /DIF. DE SALARIO - 206.517

INSS e FGTS 110.703 98.603

Provisão de Férias e Adicional 989.806 924.111

Total 1.100.509 1.229.231

A provisão de férias foi calculada com base nos direitos adquiridos pelos 

empregados até a data do balanço e inclui os encargos sociais correspondentes.

10. Obrigações Tributárias

Saldo em 
31/12/2011

R$

Saldo em 
31/12/2010

R$
Imposto de Renda Retido na Fonte 90.238 68.191

11. Contas a Pagar

Saldo em 
31/12/2011

R$

Saldo em 
31/12/2010

R$
Honorários Médicos a Pagar 312.872 278.716

Plantões Médicos a Pagar 545.041 357.911

Total 857.913 636.627

As contas a pagar correspondem a valores vencíveis no exercício de 2012.

9. Obrigações Trabalhistas

Saldo em 
31/12/2011

R$

Saldo em 
31/12/2010

R$
PROVISAO /DIF. DE SALARIO - 206.517

INSS e FGTS 110.703 98.603

Provisão de Férias e Adicional 989.806 924.111

Total 1.100.509 1.229.231

A provisão de férias foi calculada com base nos direitos adquiridos pelos 

empregados até a data do balanço e inclui os encargos sociais correspondentes.

10. Obrigações Tributárias

Saldo em 
31/12/2011

R$

Saldo em 
31/12/2010

R$
Imposto de Renda Retido na Fonte 90.238 68.191

11. Contas a Pagar

Saldo em 
31/12/2011

R$

Saldo em 
31/12/2010

R$
Honorários Médicos a Pagar 312.872 278.716

Plantões Médicos a Pagar 545.041 357.911

Total 857.913 636.627

As contas a pagar correspondem a valores vencíveis no exercício de 2012.

9. Obrigações Trabalhistas

Saldo em 
31/12/2011

R$

Saldo em 
31/12/2010

R$
PROVISAO /DIF. DE SALARIO - 206.517

INSS e FGTS 110.703 98.603

Provisão de Férias e Adicional 989.806 924.111

Total 1.100.509 1.229.231

A provisão de férias foi calculada com base nos direitos adquiridos pelos 

empregados até a data do balanço e inclui os encargos sociais correspondentes.

10. Obrigações Tributárias

Saldo em 
31/12/2011

R$

Saldo em 
31/12/2010

R$
Imposto de Renda Retido na Fonte 90.238 68.191

11. Contas a Pagar

Saldo em 
31/12/2011

R$

Saldo em 
31/12/2010

R$
Honorários Médicos a Pagar 312.872 278.716

Plantões Médicos a Pagar 545.041 357.911

Total 857.913 636.627

As contas a pagar correspondem a valores vencíveis no exercício de 2012.12. Subvenções Governamentais Relacionadas a Ativos

Saldo em 
31/12/2011

R$

Saldo em 
31/12/2010

R$
Passivo Circulante 10.000 10.000

Passivo Não Circulante 80.000 90.000

Total 90.000 100.000

Corresponde à subvenção contabilizada de acordo com o CPC PME seção 24, de 

forma que as receitas possam ser confrontadas com as respectivas despesas no 

Resultado do Exercício.

O valor supracitado corresponde ao Processo nº 0217.00385/2010, celebrado em 

21/06/2010, entre o Governo doEstado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de 

Estado de Saúde e a Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba, sendo 

transferido a título de subvenção o recurso no total de R$100.000,00 (cem mil reais), 

para investimento em equipamentode cardiologia / ecografia, visando a execução de 

atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde SUS/SP.

O bem passou a ser utilizado em janeiro de 2010

Provisão para Contingências 

De acordo com os consultores jurídicos os processos judiciais em andamento nas 

instâncias administrativas e judiciais, perante diferentes tribunais nos quais a entidade 

é parte passiva estão assim classificados: 

Risco provável Risco possível Risco remoto Total 
Trabalhista 279.197 1.528.496 330.071 2.137.764
Cível 599 100.542 812.949 914.090
Total 279.796 1.629.038 1.143.020 3.051.854

Conforme relatório jurídico enviado pelo advogado Dr. Wilson José da Silva Filho, há 

R$ 2.674.185 de processos informados com classificação de risco “prejudicada”. Pelo

fato dos processos se encontrarem em fase de conhecimento, não ter havido 

audiência de instrução e tampouco julgamento, não foi possível esclarecimentos com 

exatidão.

A administração, com base em análise conjunta com seus consultores jurídicos, 

mantém provisão para fazer face de prováveis desfechos desfavoráveis à entidade no 

valor de R$ 279.796, sendo 100% das causas com grau de risco provável.

Em 2011, os depósitos judiciais relativos a esses processos estão classificados no 

Passivo Não-Circulante e totalizam em R$ 174.582,37.

13. Concessão de Gratuidades 

A Entidade oferta ao SUS a prestação dos seus serviços no percentual mínimo de 

sessenta por cento. Em atendimento à Lei nº 12.101/2009 e ao Decreto nº 7.237/2010 

o volume de internações realizadas em 2011, medida por paciente/dia foi de: 
Internações Quantidade Percentual

SUS 8.527 81%
Convênios 1.935 18%
Particulares 138 1%
Total 10.600 100%

Provisão para Contingências 

De acordo com os consultores jurídicos os processos judiciais em andamento nas 

instâncias administrativas e judiciais, perante diferentes tribunais nos quais a entidade 

é parte passiva estão assim classificados: 

Risco provável Risco possível Risco remoto Total 
Trabalhista 279.197 1.528.496 330.071 2.137.764
Cível 599 100.542 812.949 914.090
Total 279.796 1.629.038 1.143.020 3.051.854

Conforme relatório jurídico enviado pelo advogado Dr. Wilson José da Silva Filho, há 

R$ 2.674.185 de processos informados com classificação de risco “prejudicada”. Pelo

fato dos processos se encontrarem em fase de conhecimento, não ter havido 

audiência de instrução e tampouco julgamento, não foi possível esclarecimentos com 

exatidão.

A administração, com base em análise conjunta com seus consultores jurídicos, 

mantém provisão para fazer face de prováveis desfechos desfavoráveis à entidade no 

valor de R$ 279.796, sendo 100% das causas com grau de risco provável.

Em 2011, os depósitos judiciais relativos a esses processos estão classificados no 

Passivo Não-Circulante e totalizam em R$ 174.582,37.

13. Concessão de Gratuidades 

A Entidade oferta ao SUS a prestação dos seus serviços no percentual mínimo de 

sessenta por cento. Em atendimento à Lei nº 12.101/2009 e ao Decreto nº 7.237/2010 

o volume de internações realizadas em 2011, medida por paciente/dia foi de: 
Internações Quantidade Percentual

SUS 8.527 81%
Convênios 1.935 18%
Particulares 138 1%
Total 10.600 100%

16. Superávit do Exercício 
O superávit do exercício será destinado à manutenção das atividades, 

para atender dispositivos legais vigentes e o Princípio Contábil da Continui-
dade da Entidade.

Em 2009 iniciou-se a obra para modernização do centro cirúrgico para 
atender no mínimo 70% dos pacientes do SUS, entretanto não foi concluída.

17. Cobertura de Seguros
A Entidade mantém apólices de seguro contratadas junto às principais 

seguradoras do país que foram definidas por orientação de especialistas e 
levam em consideração a natureza e o grau de risco envolvido. As principais 
coberturas de seguro são:

A entidade possui 01 veículo assegurado a valor de mercado.

São mantidos seguros contra incêndio, explosão e riscos diversos so-
bre os bens da empresa, sendo o valor máximo de cobertura contratada, no 
montante de R$9.225.000, inferior ao valor residual dos bens em 31/12/2011.

A entidade não mantém seguro para cobertura de possíveis contingên-
cias decorrentes de responsabilidade civil. 

Eng.Luiz Carlos Loberto  Eng. José G. M.  Marcondes
         provedor             Diretor Financeiro

  Camillo Alonso Filho           José Benedito Coura
 Diretor Administrativo                Técn. Contab. CRC 1SP62427/0-0

Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba

Atendimento Ambulatorial e 
Pronto Socorro

SUS 178.486 100%
Convênios 0 0%
Particulares 0 0%
Total 178.486 100%

14. Subvenções e recursos sujeitos a restrições ou vinculações

Subvenção/Doação Valor (R$) Finalidade

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba

8.432.748,52 Auxílio nos serviços de 
atendimento de 
urgência / emergência 
no Pronto Socorro e 
ambulatório de 
ortopedia

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba – Pro Santa 
Casa II

262.971,78 Custeio/Aquisição de 
Material de Consumo

Secretaria de Estado da Saúde 
(Pro Santa Casa II)

1.343.160,00 Custeio/Aquisição de 
Material de Consumo

15. Isenções Usufruídas

Em atendimento à Lei nº 12.101/2009 e Decreto nº 7.237/2010, são demonstrados a 

seguir os valores relativos às isenções usufruídas, como se devidas fossem, gozadas 

durante o exercício de 2011.

Mês
Total da Folha de 

Pagamento
Contribuição ao 

INSS (27,8%)
Janeiro 1.005.034 264.411
Fevereiro 789.165 218.506
Março 772.069 217.107
Abril 807.255 223.701
Maio 789.892 222.075
Junho 806.615 232.031
Julho 820.045 235.840
Agosto 872.255 250.817
Setembro 837.911 246.454
Outubro 829.531 243.762
Novembro 845.898 244.107

Dezembro 842.207 246.027
13º Salário 712.497 156.749
Total 10.730.374 3.001.586

Mês

Total de 
Pagamento a 

Autônomos
Contribuição ao 

INSS (20%)
Janeiro 216.515 58.292
Fevereiro 224.448 45.772
Março 236.261 44.780
Abril 230.526 46.821
Maio 241.495 45.814
Junho 273.509 46.784
Julho 277.149 47.562
Agosto 294.602 50.591
Setembro 310.568 48.599
Outubro 306.326 48.113
Novembro 290.048 49.062
Dezembro 303.705 90.172
Total 3.205.152 622.362

Isenção da COFINS:

Período Base de Cálculo da Contribuição COFINS - 3%
Janeiro a Dezembro 33.086.967,56 992.609,03

Isenção da Contribuição Social:

Período Base de Cálculo da Contribuição CS - 9%
Janeiro a Dezembro 3.033.489,87 273.014,09

16. Superávit do Exercício 

O superávit do exercício será destinado à manutenção das atividades, para atender 

dispositivos legais vigentes e o Princípio Contábil da Continuidade da Entidade.

Em 2009 iniciou-se a obra para modernização do centro cirúrgico para atender no 

mínimo 70% dos pacientes do SUS, entretanto não foi concluída.

17. Cobertura de Seguros

A Entidade mantém apólices de seguro contratadas junto às principais seguradoras do 

país que foram definidas por orientação de especialistas e levam em consideração a 

natureza e o grau de risco envolvido. As principais coberturas de seguro são:

Risco Coberto

Veículos
2011

R$
2010

R$
Danos Materiais 30.000 30.000

Danos Corporais 30.000 30.000

Sub-Total 60.000 60.000

A entidade possui 01 veículo assegurado a valor de mercado.

Riscos Diversos
2011

R$
2010

R$
Incêndio, raio, explosão, fumaça e queda de 
Aeronave 8.000.000 3.850.000

Danos Elétricos 500.000 187.000

Quebra de Vidros, Anuncios Luminosos 60.000 6.600

Roubo, Furto Qualificado de bens                      150.000 66.000

Vendaval, Ciclone e Tornado 500.000 187.000

Reposição de Documentos 15.000 5.500

Sub-Total 9.225.000 4.302.100

Total de Coberturas 9.285.000 4.362.100

São mantidos seguros contra incêndio, explosão e riscos diversos sobre os bens da 

empresa, sendo o valor máximo de cobertura contratada, no montante de 

R$9.225.000, inferior ao valor residual dos bens em 31/12/2011.

A entidade não mantém seguro para cobertura de possíveis contingências decorrentes 

de responsabilidade civil. 

____________________________ ____________________________
Eng.Luiz Carlos Loberto Eng. José G. M.  Marcondes
provedor Diretor Financeiro

____________________________ ____________________________
Camillo Alonso Filho José Benedito Coura
Diretor Administrativo Técn. Contab. CRC 1SP62427/0-0

Isenção da COFINS:

Período Base de Cálculo da Contribuição COFINS - 3%
Janeiro a Dezembro 33.086.967,56 992.609,03

Isenção da Contribuição Social:

Período Base de Cálculo da Contribuição CS - 9%
Janeiro a Dezembro 3.033.489,87 273.014,09

16. Superávit do Exercício 

O superávit do exercício será destinado à manutenção das atividades, para atender 

dispositivos legais vigentes e o Princípio Contábil da Continuidade da Entidade.

Em 2009 iniciou-se a obra para modernização do centro cirúrgico para atender no 

mínimo 70% dos pacientes do SUS, entretanto não foi concluída.

17. Cobertura de Seguros

A Entidade mantém apólices de seguro contratadas junto às principais seguradoras do 

país que foram definidas por orientação de especialistas e levam em consideração a 

natureza e o grau de risco envolvido. As principais coberturas de seguro são:

Risco Coberto

Veículos
2011

R$
2010

R$
Danos Materiais 30.000 30.000

Danos Corporais 30.000 30.000

Sub-Total 60.000 60.000

A entidade possui 01 veículo assegurado a valor de mercado.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

No dia primeiro de março do ano de dois mil e doze, reuniram-se 
os membros do Conselho Fiscal da Santa Casa de Misericórdia 
de Pindamonhangaba, para a apreciação e deliberação do 
Balanço Geral do ano de dois mil e onze, todos apresentados 
pela Mesa Administrativa. Após feita a verificação e conferência 
dos mesmos, deliberou-se pela aprovação dos mesmos. Nada 
mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e foi lavrada a 
presente ata, que foi assinada pelos membros da comissão.

José França
Nei Santos Moreira
Antonio Serrano

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores da 
Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba

Examinamos  as demonstrações contábeis da Santa Casa 
de Misericórdia de Pindamonhangaba, que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as 
respectivas demonstrações do resultado, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, assim como o resumo das principais 
práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as 
demonstrações contábeis
A  administração da Santa Casa de Misericórdia de 
Pindamonhangaba é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação dessas demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião 
sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa 
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que 
a auditoria seja planejada e executada com o objetivo 
de obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos 
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores e divulgações apresentados nas demonstrações 
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos 
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles 
internos relevantes para a elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis da Santa 
Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba para planejar 
os procedimentos de auditoria que são apropriados nas 
circunstâncias, mas não para fins de expressar uma 
opinião sobre a eficácia desses controles internos da 
Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba. Uma 
auditoria inclui, também, a avaliação da adequação 
das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela administração, bem 
como a avaliação da apresentação das demonstrações 
contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba em 31 
de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC 
T 19.41).
São José dos Campos, 10 de fevereiro de 2012.

Arthur De Biasi - Contador CRC 1SP048218/O-0 
Luciano Tadeu Lucci De Biasi - Contador CRC 1SP181115/O-9
De Biasi Auditores Independentes - CRC: 2 SP 017.861 / O - 6

Atendimento Ambulatorial e 
Pronto Socorro

SUS 178.486 100%
Convênios 0 0%
Particulares 0 0%
Total 178.486 100%

14. Subvenções e recursos sujeitos a restrições ou vinculações

Subvenção/Doação Valor (R$) Finalidade

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba

8.432.748,52 Auxílio nos serviços de 
atendimento de 
urgência / emergência 
no Pronto Socorro e 
ambulatório de 
ortopedia

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba – Pro Santa 
Casa II

262.971,78 Custeio/Aquisição de 
Material de Consumo

Secretaria de Estado da Saúde 
(Pro Santa Casa II)

1.343.160,00 Custeio/Aquisição de 
Material de Consumo

Atendimento Ambulatorial e 
Pronto Socorro

SUS 178.486 100%
Convênios 0 0%
Particulares 0 0%
Total 178.486 100%

14. Subvenções e recursos sujeitos a restrições ou vinculações

Subvenção/Doação Valor (R$) Finalidade

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba

8.432.748,52 Auxílio nos serviços de 
atendimento de 
urgência / emergência 
no Pronto Socorro e 
ambulatório de 
ortopedia

Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba – Pro Santa 
Casa II

262.971,78 Custeio/Aquisição de 
Material de Consumo

Secretaria de Estado da Saúde 
(Pro Santa Casa II)

1.343.160,00 Custeio/Aquisição de 
Material de Consumo

15. Isenções Usufruídas

Em atendimento à Lei nº 12.101/2009 e Decreto nº 7.237/2010, são demonstrados a 

seguir os valores relativos às isenções usufruídas, como se devidas fossem, gozadas 

durante o exercício de 2011.

Mês
Total da Folha de 

Pagamento
Contribuição ao 

INSS (27,8%)
Janeiro 1.005.034 264.411
Fevereiro 789.165 218.506
Março 772.069 217.107
Abril 807.255 223.701
Maio 789.892 222.075
Junho 806.615 232.031
Julho 820.045 235.840
Agosto 872.255 250.817
Setembro 837.911 246.454
Outubro 829.531 243.762
Novembro 845.898 244.107

Dezembro 842.207 246.027
13º Salário 712.497 156.749
Total 10.730.374 3.001.586

Mês

Total de 
Pagamento a 

Autônomos
Contribuição ao 

INSS (20%)
Janeiro 216.515 58.292
Fevereiro 224.448 45.772
Março 236.261 44.780
Abril 230.526 46.821
Maio 241.495 45.814
Junho 273.509 46.784
Julho 277.149 47.562
Agosto 294.602 50.591
Setembro 310.568 48.599
Outubro 306.326 48.113
Novembro 290.048 49.062
Dezembro 303.705 90.172
Total 3.205.152 622.362
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Paixão por Esporte

Super Paulistão: Pindamonhangaba disputa Estadual de Handebol
Ao longo dos últimos 

anos, Pindamonhangaba 
vem marcando presença 
em competições 
importantes de diversas 
modalidades esportivas, 
e a partir de agora 
começa mais uma 
batalha. A cidade inicia 
na próxima semana 
sua participação na 
segunda edição do Super 
Paulistão Feminino de 
Handebol.

O torneio é 
promovido pela FPHb-
Federação Paulista 

de Handebol e terá oito 
equipes envolvidas na 
disputa do título, além   de 
Pindamonhangaba. 

A largada do 
campeonato será dada 
nesta sexta-feira (30) 
com a realização de um 
jogo entre a atual campeã 
Metodista (São Bernardo) 
e seu rival local, o São 
Caetano. A estréia da 
equipe pindense acontece 
nesta segunda-feira (26), 
às 20h30, em São Paulo, 
diante do Esporte Clube 
Pinheiros.

Depois de aplicar 2 a 
0 na equipe do Primeiro 
de Maio, de Santo André, 
na noite da última quarta-
feira (21), pelo sub 20, 
Pindamonhangaba estréia 
neste sábado (24),  às 
16 horas, contra Marília, 
pela Categoria Principal 
do Estadual Feminino de 
Futsal. A partida será 
realizada no Ginásio do 
Alto do Tabaú, com entrada 
franca.

Futsal Feminino Piratininga
Também neste 

sábado, o Projeto Social 
Grêmio União será o 
representante da cidade 
no Troféu Piratininga 
de Futebol de Salão. 
O Grêmio joga em 
São José dos Campos, 
contra os donos da 
casa, nas categorias 
sub 15 e sub 17. Os 
joseenses representam a 
Seleção de Aparecida no 
certame. 

Após dois meses de par-
tidas, as fi nais da Copa Re-
gional acontecem neste do-
mingo (25), nas categorias 
Cinquentão e Amador. 

Fluminense e Vila São 
Geraldo se enfrentam na 
disputa do título pelo Cin-
quentão; Bandeirante e For-
ça Jovem fazem a fi nal do 
Amador. 

Os dois jogos decisivos 
estão marcados para o está-
dio ‘Ramirão’, no Jardim Be-
la Vista, a partir das 8h30.

CIQUENTÃO   J V E D

Fluminense   8 6 2 0
Vila São Geraldo  8 7 1 0

AMADOR    J V E D

Bandeirante   8 5 1 2
Força Jovem   8 6 2 0

Jogos de futebol nas categorias Amador e Cinquentão movimentaram os fi ns-de-semana esportivos de Pindamonhangaba por dois meses até a apuração dos fi nalistas

Finais da Copa 
Regional acontecem 
neste domingo

No último domingo, o 
Força Jovem garantiu a va-
ga ao vencer, nos pênaltis, 
o Araretama por 3 x 2, após 
empate em 1 a 1 no tempo 
normal. Na outra partida, o 

Bandeirante bateu o Floresta 
por 2 a 0 e também carimbou 
a passagem para a fi nal.

Pelo Cinquentão, também 
no último domingo, o Flumi-
nense, após empatar em 1 x 1 

no tempo normal com o Atlé-
tico de Tremembé, venceu 
por 3 x 2 nos pênaltis e con-
fi rmou a vaga. Do outro lado, 
o Vila São Geraldo goleou o 
Figueirense por 6 x 1 e pros-
seguiu para a fi nal sem mui-
to esforço.

Com as fi nais defi nidas, 
as equipes agora buscam o tí-
tulo em jogo único, neste  do-
mingo.

Confi ra (ao centro) a tabe-
la de participação das equi-
pes durante o campeonato.

Futsal feminino de Pinda vence 
Santo André no Metropolitano Sub 20

O futsal feminino de Pin-
damonhangaba segue bem 
sua jornada no Metropolitano 
Sub 20 da temporada 2012. 
Atual campeã, a equipe pin-
dense obteve a segunda vitó-
ria, em duas partidas disputa-
das até agora.

Terça-feira (20), a equi-
pe comandada pelo técnico 
Marcos Derrico estreou dian-
te de sua torcida. A disputa 

foi no ginásio da Ferroviária, 
e Pindamonhangaba superou 
o Primeira Camisa, de San-
to André, por 2 a 0, com gols 
de Dinha e Camila Silva, no 
fi m do primeiro e do segun-
do tempo.

Pindamonhangaba che-
gou assim a 6 pontos ganhos 
em duas partidas, um apro-
veitamento de 100% na com-
petição.

As meninas do sub 20 fol-
gam até o dia 17 de abril, 
quando enfrentarão o Tradi-
ção Futsal Araraquara, no gi-
násio da Ferroviária, às 19 
horas.

Metropolitano Adulto
O time adulto da cidade, 

por sua vez, estreará na com-
petição no sábado (24), em 
partida marcada para o ginásio 
do Alto Tabaú, às 16 horas.

Comissão técnica e jogadoras do futsal feminino
sub 20 de Pindamonhangaba para a temporada 2012

Vila do Taco promove 
I Torneio de Xadrez  

O I Torneio de Xadrez 
da Vila do Taco aconte-
cerá no dia 1º de abril, às 
14 horas, na avenida Ma-
jor Domingos M. de An-
drade, 532. As inscrições 
serão realizadas até quar-
ta-feira (28), na Vila do 
Taco, mediante uma ta-
xa de R$ 10. Não há limi-
te de idade para participar. 

Haverá premiação em di-
nheiro,  valor de R$ 400, 
para o 1º colocado e R$ 
200, para o segundo.

O evento é uma rea-
lização da Vila do Taco 
como apoio do Clube de 
Xadrez de Pinda, patroci-
nado pela Dokar Veículos 
e ZERO 12 Propaganda e 
Marketing.

Competição tem apoio do Clube 
de Xadrez de Pindamonhangaba

As inscrições estão abertas até quarta-feira (28)

Portal R3

Arquivo TN

Arquivo TN
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Os atletas da Melhor 
Idade de Pindamonhan-
gaba estão treinando bas-
tante para representar a 
cidade nos Jori - Jogos 
Regionais dos Idosos. A 
competição será realiza-
da em Caraguatatuba en-
tre os dias 30 de maio e 
3 de junho. Como treina-
mento, as equipes mascu-
lina e feminina de volei-
bol adaptado participaram 
de um amistoso.   contra 
Caçapava e os pindenses 
venceram por 2 sets a 1, 
na casa do adversário.

Esse jogo serviu para 
familiarizar os atletas com 
as novas regras da moda-
lidade para os Jori 2012, 
e a intenção dos técnicos 
é realizar pelo menos um 
amistoso por mês, com o 
intuito de aprimorar ainda 
mais as equipes, além de 
promover a interação en-
tre os atletas.

O professor Beto Pa-
rola comenta que um dos 
grandes objetivos das ati-
vidades oferecidas à Me-
lhor Idade é promover 
o lazer e a interação. A 
equipe feminina é coman-
dada pelo professor Beto 
Parola, e a masculina pe-

lo professor Willian Cas-
tilho.

A diretora do Departa-
mento de Lazer, Valeria-
na Irineu, destaca que os 
atletas que disputaram os 
Jomi serão os represen-
tantes da cidade nos Jori, 
e que todos estão se pre-
parando fortemente em 
busca dos melhores resul-
tados. “Nossos atletas es-
tão a todo vapor, agrade-
ço aos professores, que 
se dedicam a cada dia pa-
ra oferecer o melhor aos 
atletas. Também convi-
do quem está em casa pa-
ra procurar um dos nossos 
ginásios esportivos e pra-
ticar algum tipo de espor-
te”, disse.

A presidente do Fun-
do Social de Solidarieda-
de de Pindamonhangaba, 
Maria Angélica Ribeiro, 
comentou que a cidade 
oferece várias atividades 
à Melhor Idade e que os 
atletas têm representado 
muito bem o município. 
“É emocionante vermos a 
força de vontade de cada 
um deles, o orgulho que 
têm ao representar Pinda, 
é gratifi cante ver a alegria 
de cada um”, destacou.

A equipe de voleibol mas-
culino de Pindamonhanga-
ba, Funvic/Mídia Fone, con-
quistou a vaga na fi nal da 
Superliga B ao derrotar San-
to André por 3 x 0. A partida 
ocorreu no ginásio Juca Mo-
reira na noite de quarta-feira 
(21). As parciais foram 25 x 
20, 25 x 14 e 28 x 26. A ju-
ventude dos atletas fez a di-
ferença em quadra.

Agora a equipe vai en-
frentar o Apav/Canoas, que 
venceu o UFC Ceará por 3 x 
0, com parciais de 28 x 26, 
25 x 20 e 25 x 16. A decisão 
será dia 1º de abril, às 10 ho-
ras, na casa do adversário. A 
partida será transmitida pela  
Sport TV.

Os bloqueios bem arma-
dos garantiram boa parte dos 
pontos da equipe de Pinda-
monhangaba no segundo set. 
O técnico de Santo André viu-
-se obrigado a fazer substitui-
ções. O central pindense Pe-
dro Mendes entrou fi rme na 
partida, após um atleta ter se 
machucado, e contribuiu com 
a vitória. Placar 25 x 14, isso 
em menos de 25 minutos.

O central Pedro Mendes 
afi rma que os atletas treinam 
duro e a conquista da vaga na 
fi nal é resultado do  esforço  
de todos. “Jogar a Superli-
ga é algo muito gratifi cante”, 
completou.

João Marcondes, técni-
co da equipe de Pinda, conta 
que o terceiro set foi o resu-
mo da semifi nal contra San-
to André, e que não esperava 
vencer com facilidade, prin-
cipalmente o segundo set. 
“Santo André é uma equipe 
forte, tradicional e o último 
set resume toda a partida, não 
esperávamos ter vencido os 
dois primeiros sets com tan-
ta facilidade, acreditávamos 
que todo o jogo seria igual 
ao terceiro. Chegar a fi nal é 
a consagração de um traba-
lho de quatro anos, espero 

Pinda é fi nalista da 
Superliga B de vôlei

Atletas da Melhor 
Idade participam 
de amistoso

Final feminina de vôlei dos Jori de 2009

Luiz Cláudio/Portal R3

que as próximas administra-
ções municipais invistam no 
esporte, é um prazer imenso 
mostrar a potencialidade es-
portiva que Pindamonhanga-
ba possui no cenário brasilei-
ro”, disse Marcondes.

A torcida também foi um 
atleta fora de quadra, co-
mo afi rma Roberto Bonfan-
ti, delegado da CBV. Bonfan-
ti acrescenta que “as etapas 
realizadas em Pinda foram 
muito boas  porque, tanto no 
primeiro Grand Prix como na 
semifi nal, a torcida compare-
ceu em massa e, sem sombra 
de dúvidas, fez a diferença.”

Pindamonhangaba, representada pela equipe da Funvic/Midia Fone, passou à fi nal da Superliga B ao derrotar a equipe de Santo André na noite de quarta-feira (21) 

Atacante da Funvic/Midia Phone de Pinda tenta vencer o bloqueio adversário

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale


