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Nova creche
vai atender
200 crianças
Toda a população está
convidada para conferir
a inauguração da Creche
“Dona Yolanda Immediato
Fryling”. O evento será nes-

ta sexta-feira (30), às 10
horas. A nova unidade irá
atender 200 crianças dos 0
aos 4 anos.
Página 3
Divulgação/CBV

Fachada da nova e moderna creche que será inaugurada na região do Alto Cardoso. População está convidada
Mayra Souza

Domingo
tem pescaria
no Bosque
Devido à Semana Santa e também para diminuir
a população de peixes nos
lagos do Bosque da Princesa, será realizada neste
domingo, 1º de abril, a 10ª
edição da pescaria.
Página 5

IPTU vence hoje

Prefeitura faz limpeza em terreno  
A Prefeitura de Pindamonhangaba realizou durante esta semana a limpeza em um dos terrenos
de sua propriedade, de
aproximadamente 5 mil m²,
localizado no Alto Cardoso.
Foram retirados do terreno
entulhos, lixos e construções que estavam em estado precário.

A Prefeitura insiste para
que a população colabore e
não jogue entulhos em calçadas e muito menos em terrenos. Essa atitude prejudica
a saúde do próprio cidadão e
traz problemas ao município,
como novas doenças, enchentes e também servem
de foco para a proliferação
de animais peçonhentos.

CONCURSO NA PREFEITURA

Oportunidade de
emprego em Pinda
A Prefeitura de Pindamonhangaba está com concurso público aberto.
Os interessados podem
se inscrever até o dia 8 de
abril. A taxa varia entre R$

10 e R$ 25.
O edital está disponível
no site da Prefeitura, onde
também é possível imprimir
o boleto para o pagamento
da inscrição.
Página 3

O programa Cata-treco
retira entulhos dos bairros.
Os moradores são informados quando o Cata-treco
está no bairro, só então o
morador poderá deixar o
entulho na calçada, que
será retirado. Fora deste
período, a Prefeitura irá
multar quem colocar entulho nas ruas.

Pague o seu IPTU em
dia e aproveite os descontos. Quem ainda não recebeu o carnê deve procurar a
Prefeitura ou Subprefeitura.
Também há possibilidade
de imprimir o boleto; basta
acessar o site da Prefeitura.
Página 3

Desenvolvendo
a arte e gerando
renda
Segundo Caderno

Janio Lerario tem projeto
aprovado de denominação do
centro comunitário do Goiabal
O vereador Janio Ardito Lerario (PSDB) recebeu das
mãos dos moradores do bairro do Goiabal um abaixoassinado, no qual solicitavam a denominação do centro
comunitário do Goiabal. Atendendo o pedido dos
moradores, o vereador apresentou um projeto de lei
que denominou o centro comunitário do Goiabal com
o nome da senhora “Sebastiana da Silva Procópio –
Dona Tiana”, pessoa muito querida lá da comunidade.

Informativo Legislativo

Vitória garante Pinda na Superliga principal

Pinda luta
por acesso
à elite do
voleibol
A equipe de vôlei masculino de Pindamonhangaba
vai lutar por uma vaga na
elite do voleibol brasileiro.
O time Funvic/Mídia
Fone entrará em quadra
contra o Apav/Canoas, do
Rio Grande do Sul, na casa

do adversário, neste domingo, 1º de abril, às 10 horas,
pela final da Superliga B.
Transmissão pelo canal
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EDITORIAL
Transformando
a cidade
Há coisas que acontecem em nossas vidas que
percebemos claramente.
A transformação social existente na cidade é uma
delas. Pinda Hoje é um município com alto índice de
qualidade de vida. Uma cidade respeitada e admirada, graças ao trabalho da Prefeitura e da participação
de cada morador.
O IPTU que o cidadão paga é revertido em obras
de infraestrutura, unidades de saúde, cirurgias, medicamentos, escolas, creches, ginásios esportivos e
uma série de projetos e ações.
Com isso, a Prefeitura aplica o que é recebido e
realiza grandes investimentos para a cidade, para o
morador.
A Dona Vera está melhorando sua saúde nas aulas
de natação, que hoje são possíveis graças ao complexo esportivo do Araretama.
O Rafael e a Julia melhoraram muito a vida depois
que a Prefeitura construiu o viaduto das Campinas.
Eles agora vão da casa deles até o trabalho e voltam
com muito mais rapidez e segurança. Melhor ainda, ﬁcam mais próximos da pequena Beatriz, ﬁlha do casal.
O IPTU também foi utilizado para construir a creche do Alto Cardoso. Com ela, a Aline poderá deixar
suas duas ﬁlhas e ir trabalhar com tranquilidade. Até
a avó das crianças está mais confortável e pode fazer
tricô.
O Rodrigo e a Isabel também foram beneﬁciados,
porque as novas avenidas facilitaram a locomoção até
seu local de trabalho e à faculdade, onde acabaram
de se formar.
Assim, como todos eles, você, caro leitor, também
foi beneﬁciado.
Basta olhar ao seu redor e perceber o que a Prefeitura já fez. Unidades de Saúde, escolas, asfaltou ruas,
melhorou a iluminação, trouxe empresas que geram
empregos na cidade...
Tudo isso, com a sua participação direta. Quando
você paga o IPTU está ajudando a construir um futuro
melhor.
Além disso, a Prefeitura oferece mais um estímulo.
Quem pagar o IPTU à vista, até hoje, dia 30, tem 10%
de desconto. A pessoa que optar em pagar em duas
vezes, terá 5% de abatimento. Quem preferir pagar
em até 10 vezes terá redução de 2% no valor, se pagar em dia.
São várias opções e milhares de razões para você,
morador, pagar o IPTU.
Se por algum motivo, ainda não recebeu o carnê,
ou deseja retirar a segunda via, pode procurar a Prefeitura ou acessar o link Cidadão OnLine no site www.
pindamonhangaba.sp.gov.br e imprimir o folheto. É
rápido e fácil.
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Criação: Professor Souza Leite -

Geografando
Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Equinócio
Semana passada, exatamente no dia 20 de março,
iniciou-se o outono. Esse dia
é marcado por um fenômeno
denominado equinócio, cuja
palavra é originária do latim,
aequus (igual) e nox (noite),
e signiﬁca “noites iguais”,
ocasiões em que o dia e a
noite tem o mesmo tempo de
duração. Ao medir a duração
do dia, considera-se que o
nascer do Sol é o instante em
que metade do círculo solar
está acima do horizonte e o
pôr do Sol o instante em que
o círculo solar encontra-se
metade abaixo do horizonte.
Com esta deﬁnição, o dia e a

noite durante os equinócios
têm igualmente 12 horas de
duração.
Os equinócios marcam as
mudanças de estação, portanto quando no hemisfério
sul estiver chegando a primavera, no hemisfério norte
iniciará o outono.
Por fim, em razão da
órbita da Terra, as datas
em que ocorrem os equinócios não dividem o ano
em um número igual de
dias. Isto ocorre porque
quando a Terra está mais
próxima do Sol ela viaja
mais rápido do que quando
está mais longe.

Conﬁra

Direto da Redação

Éramos todos guaranis!
“Estranhamente o homem
branco chegou/ Pra construir,
pra progredir, pra desbravar/
E o índio cantou/ O seu canto
de guerra/ Não se escravizou/
Mas está sumindo da face da
Terra” Martinho da Vila.
A palavra guarani designa o membro da família dos
guaranis, população indígena da América do Sul que faz
parte do grupo mais vasto
dos tupis-guaranis e do idioma dos guaranis. Quando
os colonizadores chegaram
ao Brasil foi com eles que se
depararam. Eram 5 milhões
à época. Perceberam os colonizadores logo de cara que

seria impossível a comunicação com eles.
Era preciso, então, catequizá-los (dominação). Apesar da aparência, não pretendo levar questões históricas
mal resolvidas, minha intenção é outra. De um modo
geral o mundo é organizado
pela lógica do mais forte, por
vezes do que está em maior
número.
Essa lógica tem produzido as maiores barbáries da
história, Lênin, Stálin, Mao
Tse-Tung, verdadeiros genocidas em nome de um ideal.
Estima-se que o totalitarismo
matou no mundo, nos últimos
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Nesta sexta-feira (30),
a APL – Academia Pindamonhangabense de Letras
realiza sua primeira sessão
solene plenária de 2012.
O evento será às 20 horas, no Museu Histórico e
Pedagógico Dom Pedro

I e Dona Leopoldina. Na
programação,
destaque
para a posse da acadêmica honorária Rosana Dalle
Leme Celidônio ao quadro
de membros titulares. Rosana assumirá a cadeira nº
26T, cujo patrono é o Pro-

fessor Balthazar de Godoy
Moreira. Também haverá a
apresentação do Sarau de
lançamento do livro República Brasileira da Mantiqueira,
da escritora Judith Ribeiro de
Carvalho, acadêmica ocupante da cadeira nº4T.

Projeto “OAB Concilia”
Um projeto chamado
“OAB Concilia” está agilizando a resolução de conﬂitos
judiciais em Pindamonhangaba, por meio da conciliação. De autoria do juiz Alessandro de Souza Lima, o
procedimento extrajudicial se
inicia no momento em que a
pessoa vai à OAB – Ordem
dos Advogados do Brasil – do
município e pede a indicação
de advogado para representar seus interesses.
No local, a pessoa responsável pela triagem já agenda
data e horário para reunião
de conciliação. O reclamante já sai da OAB com uma
carta-convite, que irá entregar
à parte contrária. Ao receber
a carta convite, a outra parte
também pode comparecer à
OAB para ter um defensor,
caso necessário. Na reunião
entre as partes, havendo entendimento, os advogados re-

digem o acordo extrajudicial.
Quando é necessária a
intervenção do Ministério Público, todos os trâmites são
agilizados e há um enorme
ganho de tempo.
O projeto foi implantado
no município em junho do
ano passado, pelo presidente
da OAB Pinda, Antônio Aziz
Boulos, e até dezembro de
2011, foram agendadas 187
reuniões de conciliação, com
162 acordos, 20 ausências e
apenas cinco reuniões infrutíferas. Assim, o índice alcançado foi de 97% de acordos nas
reuniões conciliatórias que,
inicialmente, eram apenas na
área de direito de família.
Com o sucesso da iniciativa, neste ano foram incluídas
também as ações cíveis, inclusive as de natureza particular sem assistência judiciária gratuita.
O projeto está possibili-

Dia 30 - Dia Mundial da Juventude, Dia de São Zózimo e
São Clímaco.
Dia 31 - Dia da Integração Nacional, Dia Nacional da Saúde e
da Nutrição.
Dia 1 - Dia da Mentira, Dia do Humorista, Dia de São Hugo.
Dia 2 - Dia do Propagandista, Dia de São Francisco de Paula,
Dia Intenacional do Livro Infanto-juvenil.
PREVISÃO DO TEMPO PARA PINDAMONHANGABA

SEXTA-FEIRA - 30/3
Pancadas de
chuva à tarde

Temp. Máxima: 26ºC - Sol Nascente: 06:09
Temp. Mínima: 18ºC - Sol Poente: 18:02
Probabilidade de chuva: 90%

tando uma mudança na forma de atuar dos advogados,
que passaram a tentar acordo
em reuniões prévias, o que
em alguns casos tem evitado
até mesmo o ajuizamento de
ações desnecessárias.
O projeto é gerido e patrocinado pela OAB, havendo
custo zero para os cofres do
Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo
A Corregedoria Geral da
Justiça concedeu parecer favorável ao projeto, relatando que
a proposta pode vir a ser um
projeto piloto e determinou que
fossem prestadas informações
trimestrais sobre os resultados
obtidos, com a ﬁnalidade de
implantação em outras comarcas do Estado de São Paulo.

Encontro
entre
deﬁcientes
A Adepi – Associação de
Defesa dos Direitos dos Portadores de Necessidades
Especiais de Pindamonhangaba – promove, no dia 14
de abril, o primeiro encontro
de socialização dos deﬁcientes de Pinda.
O evento acontece no pátio da igreja São Miguel Arcanjo, no Araretama, a partir
das 19 horas.

deles havia mais civilidade,
selvagens foram os colonizadores. Certos estão os pais
de família que aprenderam a
se contentar em ver pela TV
seu esporte, e não se expor à
barbárie gratuita e sem ideal.
“Enquanto estiver vivo e
tiver discernimento, enquanto
houver uma centelha de inteligência, não deixarei de me
indignar”
Éramos todos Guaranis!
Indigne-se com isso!

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

Programa
Primeiros
Passos
na Acip

A empresa Diretto Gestão
Empresarial realiza na Acip
- Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba, o programa Primeiros
Passos. O evento, que acontece no dia 10 de abril, vai
apresentar uma metodologia
exclusiva de acompanhamento empresarial para melhoria da gestão da empresa.
Durante a apresentação,
será possível entender como
funciona o processo, o planejamento, a implantação, os
benefícios e como contratar.
Informações (12) 3644-7100.

Curso de
Promotoras
Legais

As inscrições para o curso de Promotoras Legais podem ser feitas até sexta-feira
(30), das 9 às 17h30, na
Casa do Advogado – OAB/
SP ( rua Dr. Gregório Costa,
249, centro); e também na
loja Beth Confecções (Centro
Comercial 10 de Julho). As
candidatas devem ter a idade
mínima de 18 anos e, na inscrição, levar uma foto 3x4.
O curso de Promotoras
Legais terá início no dia 4 de
abril. Será realizado na Casa
do Advogado e terá a duração de nove meses. As aulas serão aplicadas uma vez
por semana, às quartas feiras, das 19 às 21h30.
O curso é voltado à capacitação de mulheres que
estão tendo seus direitos violados ou ameaçados. “Com
o curso, espera-se melhorar a vida dessas mulheres e de sua comunidade,
estimulando e criando
condições para que elas
tenham conhecimento dos
direitos, leis e mecanismos jurídicos, médicos e
assistenciais”, ressalta a
coordenadora do curso,
Dra. Maria Rosemeire Gouvêa de Almeida.

SÁBADO - 31/3
Pancadas de
chuva à tarde

Temp. Máxima: 26ºC - Sol Nascente: 06:05
Temp. Mínima: 19ºC - Sol Poente: 18:01
Probabilidade de chuva: 80%

DOMINGO - 1/4
Parcialmente
nublado

Temp. Máxima: 28ºC - Sol Nascente: 06:10
Temp. Mínima: 19ºC - Sol Poente: 18:00
Probabilidade de chuva: 5%

SEGUNDA-FEIRA - 2/4

CIRCULA ÀS TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

www.tribunadonorte.net
contato@tribunadonorte.net

dois séculos, mais de 90 milhões de pessoas – isso sem
contar as guerras.
Mas diante destes fatos
estarrecedores, ainda tenho
capacidade de me indignar.
Recentemente fomos solapados pela notícia de um
confronto de torcidas - dois
mortos de saldo. Eram 300
contra 30 com data e hora
para acontecer. O que era
para ser alegria transformouse em tragédia e nos gera indignação.
Não eram assim os guaranis. Às vezes, penso que
o brasileiro é um edifício torto em terra plana. No tempo

Plenária solene da APL

DATAS COMEMORATIVAS - MARÇO/ABRIL
EXPEDIENTE

TRIBUNA DO NORTE

Parcialmente
nublado

Temp. Máxima: 29ºC - Sol Nascente: 06:10
Temp. Mínima: 17ºC - Sol Poente: 17:59
Probabilidade de chuva: 5%

Fonte: CPTEC/INPE

Nova data da Missa
em Coruputuba
Dona Carminha avisa aos
munícipes que a realização
da missa do mês de abril, na
Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Coruputuba, será no
domingo de Páscoa, dia 8. O

motivo é a comemoração
do Domingo de Ramos, no
dia 1º. A celebração será às
10h30; o celebrante será o
Padre Glauco, Salesiano.
Todos estão convidados!

TRIBUNA DO NORTE
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População é convidada para
inauguração de mais uma creche

A Prefeitura de Pindamonhangaba convida a população para conferir a inauguração da Creche “Dona Yolanda
Immediato Fryling”, nesta
sexta-feira (30), às 10 horas.
A nova creche está localizada
na rua Monteiro Lobato, 101,
Alto Cardoso.
Atualmente a cidade conta
com 12 unidades para o desenvolvimento educacional
infantil. São espaços onde
as crianças passam o tempo
enquanto os pais, ou responsáveis, estão em horário de
trabalho.
A nova unidade tem capacidade para atender 200 alunos, foi construída em um terreno de 2.100m² e tem mais
de 1.000m² de construção.
Conta com quatro salas para
alunos; dois berçários; play-

Akim/AgoraVale

ground; lactário; sala de amamentação; sala de repouso;
pátio; sala de vídeo; brinquedoteca; sala de professores;
de administração; diretoria;
almoxarifado; espera; refeitório; cozinha; entre outros
espaços.
Serão atendidas parte da
demanda da região central do
município e serão realocadas
algumas crianças que estão
em outras creches para esta,
com o objetivo de fazer com
que fiquem mais próximas de
suas casas. Com esta recondução, novas vagas serão oferecidas em outras unidades.
Todas as creches atendem
em período integral e também
parcial. Elas são divididas nos
polos Andrômeda I e II. Têm
como responsáveis as gestoras Maria Benedita de Faria,

“Rosinha”, e Rose Elaine dos
Santos.
A secretária de Educação
e Cultura, Bárbara Zenita
França Macedo comenta que
com esta creche o número de
crianças atendidas aproxima-se de duas mil. Este número
é o reflexo do investimento
em educação, pois em 2005
eram atendidas pouco mais
de 600.
“Esta creche foi construída com recursos do IPTU,
isto é, parte do retorno dos
impostos que o munícipe
paga. Inauguramos, recentemente, mais uma escola com
capacidade para atender 500
alunos, estamos nos empenhando sempre para oferecer
uma educação de qualidade à
população”, afirma o prefeito
João Ribeiro.

Primeira parcela do IPTU
vence nesta sexta-feira
A Prefeitura de Pindamonhangaba, através do Departamento de Arrecadação, informa aos munícipes que a 1ª
parcela do IPTU vence nesta
sexta-feira (30). Quem pagar
o imposto até a data do vencimento receberá o benefício
de descontos. Para obter o
desconto é necessário solicitar na boca do caixa, quando
o pagamento for efetuado.
O pagamento pode ser
feito em parcela única até
esta sexta-feira com 10% de
desconto. Ou em quota dupla,
com vencimento em 30 de
março e 16 de abril, e desconto de 5%. Na forma parcelada
o benefício cedido é de 2% em
cada parcela, para pagamento
até o vencimento, e pode ser
feito em até 10 vezes.

Com o pagamento do imposto o contribuinte colabora
com o desenvolvimento da
cidade. O valor arrecadado é
aplicado em saúde, educação,
lazer, obras de infraestrutura
entre outros benefícios para
melhoria da cidade, como
por exemplo, a Creche “Dona
Yolanda Immediato Fryling”,
que será inaugurada nesta
sexta-feira (30), às 10 horas.
O novo ambiente trará qualidade de educação para as
crianças e comodidade para
as mães do bairro e região.
O munícipe que não recebeu o carnê precisa retirar
a 2ª via na sede da Prefeitura
ou da Subprefeitura, e ainda
tem a opção de retirar o boleto pelo site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, no link

cidadão on-line. Para retirar o
carnê desse modo é necessário clicar na ajuda, para esse
item auxiliar a pessoa a colocar a sigla, onde as letras são
substituídas por números.
A diretora do Departamento de Arrecadação, Maria Perpétua Soares, convoca todos
os munícipes para atualizar
o cadastro na Prefeitura no
Setor de Cadastro. “A pessoa
que não recebeu o carnê em
sua residência pode ser proveniente de desatualização no
cadastro, então é importante
manter esses dados sempre
atualizados”, conclui.
Quem está com IPTU de
outros anos atrasado, pode
procurar a Prefeitura ou Subprefeitura para negociar em
até 72 vezes.

Na foto acima,
vista da bonita
creche do Alto
Cardoso. Ao
lado, vista da
sala de aula
equipada com
mesas e cadeiras
para receber as
crianças

Pinda possui as seguintes creches e
atende atualmente esta quantidade de alunos:
Creche Caic e anexo – Araretama – 308 alunos
Creche Durvalino dos Santos – Bairro das Campinas – 91 alunos
Creche Dr. Francisco Lessa Júnior – Cidade Jardim – 89 alunos
Creche Frei Reinaldo Nieborg – Santa Cecília – 80 alunos
Creche João Fleury Filho – Alto do Cardoso – 159 alunos
Creche José Ildefonso Machado – Moreira César – 220 alunos
Creche Josefina Cembranelli Schmidt – Campo Alegre – 120 alunos
Creche Maria Aparecida Gomes – Pasin – 109 alunos
Creche Maria Benedita Cabral San Martin – Feital – 86 alunos
Creche Maria das Dores Santos Marcondes – Vale das Acácias – 100 alunos
Creche Marli Lemes de Moura Camargo – Terra dos Ipês I – 117 alunos
Creche Professora Olímpia Franco César – Castolira – 143 alunos
Creche Dona Yolanda Immediato Fryling – Alto Cardoso – 200 alunos

Akim/AgoraVale

O parque infantil é uma das atrações para a criançada que frequentará a creche

Inscrições para concurso da
Prefeitura terminam 8 de abril
Estão abertas as inscrições para o primeiro concurso público do ano de 2012 da
Prefeitura de Pindamonhangaba. Os interessados podem
acessar o site www.pindamonhangaba.sp.gov.br ou www.
makiyama.com.br para consultar o edital e conferir as
oportunidades de emprego no
poder Executivo.
Os salários variam entre
R$ 759,16 e R$ 5.344,48 e as
taxas vão de R$ 10, a R$ 25.
Ao todo, são 51 vagas, divididas em 43 empregos. A data
limite para pagamento do bo-

leto é dia 9 de abril.
A prova está prevista para
ser aplicada dia 13 de maio e a
data prevista para divulgação
do gabarito preliminar é 15 de
maio. Os candidatos aprovados, quando convocados, serão contratados pelo regime
de CLT - Consolidação das
Leis Trabalhistas. Além do
salário, os futuros servidores
terão benefícios como: vale
transporte e cesta básica.
De acordo com Rosângela
Pedersoli Cesar Verdi Cosme,
diretora do Departamento de
Recursos Humanos, este con-

curso está sendo realizado,
pois, há falta de candidatos
classificados em concursos
anteriores e é necessário o cadastro de reserva para futuras
admissões.
Vinícius de Souza, vendedor, comenta que está se
preparando para o concurso
e espera passar. “Peguei o
conteúdo do edital e já estou
estudando. Trabalhar em órgão público tem muitas vantagens. Trabalhar com vendas
não é algo fácil e ser funcionário público tem a garantia
do salário fixo”, comentou.
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Pinda intensiﬁca mutirões
para fazer Cartão SUS
Akim/Agoravale

PSF Jardim Imperial............................3648-1219
PSF Maricá.............................................3648-3040
PSF Cidade Nova...................................3648-1158
PSF Jardim Regina................................3637-3646
PSF Araretama.......................................3648-1343
PSF Feital...............................................3637-4800
UBS Crispim...........................................3643-4429

CEM realiza atendimento noturno
para realização do Cartão SUS

Os moradoares que ainda não ﬁzeram o cartão, podem adquiri-lo em um posto próximo

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Saúde e Assistência Social, intensiﬁcará
os mutirões para confecção
do Cartão Nacional do SUS.
Nos dias 31 de março, 14 e
28 de abril, das 8 às 17 horas. Os moradores que ainda
não ﬁzeram o cartão, podem

adquiri-lo em um posto mais
próximo de sua residência.
O mutirão vai ser realizado nos PSFs do Jardim Imperial, Maricá, Cidade Nova,
Jardim Regina, Araretama,
Feital e no Crispim. Essa ação
já vem sendo realizada desde
o dia 17 de março, com o
objetivo de atingir todos os

munícipes para cadastro
do cartão. No Araretama
também está sendo realizado o mutirão de segunda
a sexta-feira, das 8 às 17
horas.
O Cartão Nacional do
SUS é obrigatório para todos os munícipes, inclusive os que possuem convê-

nios. É uma exigência do
Ministério da Saúde.
Para realizar o cadastro, o
munícipe precisa comparecer
ao local com RG e comprovante de residência. Para obter mais informações os interessados podem ligar para as
unidades, veja os telefones
no quadro acima:

A partir do dia 2 de
abril, o CEM - Centro de
Especialidades Médicas
realizará a confecção do
Cartão SUS somente entre as 17 e 22 horas, de
segunda a sexta-feira.
Para os usuários do SUS
que ainda não possuem o
cartão e forem marcar consulta, ele será feito no mo-

Pinda participa da fase
estadual da Consocial

mento do atendimento. Os
usuários que só forem fazer
o cartão terão que comparecer ao local no período
indicado.
O CEM ﬁca na rua
Frederico Machado, sem
número, centro. Para mais
informações basta entrar
em contato pelo telefone
3644-5958.

Akim/Agoravale

Divulgação

Distribuição de materiais informativos, orientações e apresentação da “Euterpe”
encerram as comemorações do Mês da Mulher

Delegados eleitos na fase municipal da Conferência, representarão a cidade na
etapa estadual, neste ﬁnal de semana

MARIA FERNANDA MUNHOZ
Pindamonhangaba estará presente na fase estadual
da Consocial – Conferência
Nacional sobre Transparência e Controle Social, que
será realizada neste ﬁnal de
semana, sexta-feira (30), sábado (31) e domingo (1º/4),
no Palácio dos Bandeirantes,
em São Paulo.
A cidade será representada pelos delegados eleitos
na fase municipal da Conferência, realizada em 28 de
fevereiro. São eles: Silvia
Zan, João Moreno e Doris
Bertolino (sociedade civil);

José Alencar Lopes Júnior
(poder público), e Urbano
Patto (conselhos). Na ocasião
da fase municipal, havia sido
eleito Osnei Oliveira, representando a sociedade civil,
mas ele enviou, por escrito,
à organização da Consocial
Municipal, justiﬁcativa para
sua ausência devido a motivos proﬁssionais, por isso, o
suplente João Moreno será
um dos representantes da sociedade civil no evento.
Participam da Consocial
Estadual, delegados eleitos
nas conferências municipais;
delegados indicados pela

Administração Pública Estadual; membros da Comissão
Organizadora Estadual; convidados e observadores, representando 112 municípios
e regiões do Estado de São
Paulo.
A Consocial fará a discussão de eixos temáticos, por
meio de grupos de trabalho,
e a eleição dos delegados
representantes da sociedade
civil, poder público e conselhos, que representarão o estado de São Paulo na fase nacional, que será realizada em
Brasília, de 18 a 20 de maio
de 2012.

Evento na praça encerra
comemorações do Mês
da Mulher
O Dia Internacional da
Mulher foi festejado no dia
8 de março, no entanto, em
Pindamonhangaba o mês
inteiro foi dedicado às mulheres. Foram oferecidas diversas atividades em vários
lugares do município, tudo
com o intuito de valorizá-las
e fazer com que os homens
reﬂitam sobre o papel das

mulheres na sociedade.
O encerramento das atividades será neste sábado
(31), na praça Monsenhor
Marcondes, das 9 às 12 horas. A abertura está programada para ser realizada às
9h30, e às 10 horas, haverá
apresentação musical com
a banda de Aprendizes, da
Corporação Musical Eu-

terpe. Às 11 horas, o grupo
da Melhor Idade se apresentará.
Na ocasião, o Conselho
Municipal dos Direitos das
Mulheres fará a distribuição
de materiais informativos
e haverá orientações pela
OAB Mulher, SOS Mulher,
Conselho da Mulher, entre
outros.
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Distribuição de senhas para pescaria
no Bosque será nesta sexta-feira
Arquivo TN

Pescador mostra tilápia pescada num dos lagos do Bosque da Princesa

A Prefeitura de Pindamonhangaba realizará a 10ª edição da Pescaria no Bosque. O
evento, que já se tornou tradicional na cidade, acontece dia
1º de abril, das 8 às 14 horas.
As senhas para participação deverão ser retiradas nesta sexta-feira (30), das 9 às
11 horas, na biblioteca municipal Vereador Rômulo Campos D’Arace, no Bosque da
Princesa. Para retirada de
uma senha é necessário levar
um litro de óleo de cozinha e
apresentar o RG. A senha é
individual e dá direito de pescar até 2 quilos de peixe.
Os pescadores poderão
usar apenas varas; molinetes e outros equipamentos de
pesca mais sofisticados estão
proibidos. Cada participante poderá pescar apenas com
uma vara e será responsável
por levar o seu material de
pesca e iscas. Idosos e deficientes terão local reservado
para participarem do evento.
A pescaria tem o objetivo de diminuir a superpopulação de peixes nos lagos do
Bosque; promover a interação da população, e arrecadar óleo de cozinha para ajudar famílias carentes.
Os particpantes terão a
oportunidade de retirar tilápias e carpas dos lagos do
Bosque.

Plano de manejo e guarda armada são
discutidas em reunião do Parque Trabiju
Os trabalhos e projetos do
Parque Trabiju foram discutidos na manhã da última ter-

ça-feira (27), com a gerente
Célia Simões, funcionários e
representantes de outros de-

partamentos da Prefeitura de
Pindamonhangaba. Durante a reunião, os principais
Arquivo TN

O Parque do Trabiju é uma importante área de preservação da Mata Atlântica

pontos colocados em pauta
foram os projetos em andamento, Plano de Manejo, Regimento Interno e a agenda
de 2012.
Sobre os projetos em andamento, a gerente expôs a
situação do projeto de guarda armada. De acordo com
ela, em setembro de 2011,
a Câmara de Compensação
Ambiental – localizada dentro da Secretaria de Meio
Ambiente do Estado – aprovou o projeto. A próxima
reunião da Câmara discutirá qual compensação poderá vir para o Parque Trabiju,
para executar o projeto da
guarda armada. “Os guardas ambientais da Prefeitura
não podem trabalhar armados para proteger o parque
ou qualquer outro local. Então a gente quer a contratação de terceiros para manter
a vigilância armada”, explicou Célia Simões.
Sobre o Plano de Manejo (projeto dinâmico que visa conservar e desenvolver o
parque), os participantes da
reunião puderem acompanhar a real situação do projeto. Para este trabalho, o
pregão foi realizado e uma
empresa já foi contratada.
“Acreditamos que os trabalhos devem ser iniciados em
alguns dias”, adiantou a gerente.
O DAEE - Departamento de Águas e Energia Elétrica foi representado pelo
diretor do Centro de Gerenciamento de Recursos Hídricos, Wanderley de Abreu
Soares Júnior, que discursou sobre o uso correto da
água do parque.

Meio Ambiente

Consumidor deve fazer uso de sacolas retornáveis

Supermercados vão
suspender o uso de
sacolinhas na próxima
semana em Pinda
Medida a ser adotada no dia
3 de abril atende recomendação da
Associação Paulista de Supermercados
Aiandra Alves Mariano
Os supermercados de Pindamonhangaba vão suspender, a partir de terça-feira (3),
o uso das sacolinhas plásticas como embalagem para as
compras.
A medida, que é uma recomendação da Apas - Associação Paulista de Supermercados e do Governo de
Estado de São Paulo, deveria
estar valendo desde o final de
janeiro, mas os maiores estabelecimentos da cidade estenderam o prazo para que a
população pudesse se habituar às novas alternativas oferecidas por eles.
O acordo entre a Apas e o
Governo faz parte da campanha “Vamos Tirar o Planeta
do Sufoco”. O objetivo é que
os supermercados não distribuam mais as sacolas plásticas e incentivem os clientes a
optarem por alternativas reutilizáveis.
Para incentivar os consumidores a abolir a sacolinhas
plásticas, os funcionários dos

supermercados oferecem alternativas para os clientes
embalarem as compras.
Caixas de papelão e sacolas reutilizáveis são as mais
populares, essas últimas a
preços acessíveis e confeccionadas em diversos modelos e materiais.
Mas também há outras
opções, como os carrinhos
de lona, que tem capacidade para 10 quilos e podem
ser encontrados nos próprios supermercados em
diversos modelos, com várias estampas e tamanhos.
Há ainda os carrinhos dobráveis. Variação do antigo “carrinho de feira”, eles
têm capacidade de 24 litros, são dobráveis, fáceis
de guardar e carregar.
Em algumas lojas, são
oferecidas sacolas de plástico
biodegradável, feitas de fontes naturais. A decomposição
deste plástico é muito mais
rápida, leva apenas 180 dias,
enquanto o plástico comum
pode levar até 400 anos.

Divulgação

As sacolinhas plásticas estão com os dias contados

6

TRIBUNA DO NORTE

Pindamonhangaba, sexta-feira, 30 de março de 2012

DESENVOLVIMENTO

TRABALHO

APOIO

Abdala quer criação
urgente do “Fundo
Municipal de Cultura”

Toninho da Farmácia
continua lutando por
melhorias para os
bairros da Zona Rural

Dona Geni solicita
melhorias depois de
realizar reunião no Feital

O vereador Abdala
Salomão (PSDB) pediu urgência ao Prefeito João Ribeiro, na finalização dos estudos por parte da assessoria jurídica da Prefeitura,
para que envie a Câmara
Municipal, para análise e
votação, o Projeto de Lei que
visa implantar o Fundo Municipal de Cultura em
Pindamonhangaba.
Na visão do parlamentar
tucano - que é Presidente da
Comissão de Educação,
Cultura,Turismo e Esporte
na Câmara Municipal - é de
enorme importância a criação do Fundo da Cultura,
pois ele seguirá os moldes
do Fundo de Apoio ao Esporte do município, podendo ter verba pública oriunda
do orçamento municipal,
além de capitalizar recursos
financeiros junto as empresas privadas da cidade.
Abdala esteve em reunião
com a Diretora de Cultura,
Nilza Mayer, para debater as
dificuldades que o município tem em ajudar e dar apoio
financeiro aos
jovens talentos e
as pessoas abnegadas que desenvolvem projetos no segmento cultural, muitas vezes inves-

tindo valores financeiros
com recursos próprios em
prol da comunidade.
“Teremos mecanismos
legais para capitalizar recursos financeiros, além de verba orçamentária para investir fortemente e massificar a
cultura na cidade e principalmente nos bairros de maior vulnerabilidade social”,
afirmou Abdala.
Segundo o vereador, o
que poderá mudar radicalmente a situação do município com a criação do Fundo
Municipal de Cultura, é que
a cidade terá meios legais
para “investir” em pessoas
que desenvolvem projetos
voltados para a área. “Como
se diz na gíria popular, a
criação do Fundo Municipal
de Cultura é para ontem.
Estaremos dando um passo
importantíssimo para apoiar
e investir nos jovens das futuras gerações que buscam
trabalhar e se doam nas ações
ou atividades culturais no
município”, finalizou o vereador Abdala Salomão.
DIRETORIA

DE

C OMUNICAÇÃO /CVP

Rodeio
O Vereador Toninho da
Farmácia (PDT) esteve neste último domingo, dia 25,
reunido com os moradores
do bairro do Rodeio, zona
rural de nossa cidade. Várias
reivindicações foram passadas ao vereador que as encaminhou para os órgãos competentes. Dentre as reivindicações estão a instalação de seis
luminárias na Estrada Municipal
Emídio de Assis Alves Neto, em
frente a Igreja Assembleia de Deus
até a residência de n° 821, pois

FOTOS : D IRETORIA

DE

C OMUNICAÇÃO /CVP

Oliveiras
O vereador Toninho da Farmácia solicita que seja feita a
troca de um poste que ameaça
cair na Estrada Municipal Emídio
de Assis Alves Neto ao lado da
Igreja Congregação Cristã do
Brasil, ao lado da residência de
n° 9000, nas Oliveiras e também
a troca da lampada do mesmo
poste que há meses não acende.

Bonsucesso
O vereador Toninho da Farmácia solicita ainda que seja instalada água encanada para os moradores do Km 16, na rodovia Dr.
Caio Gomes Figueiredo, próximo
ao Rancho Fundo e da residência
n° 3.340. “Faço esta solicitação
pois há anos os moradores deste
local esperam por água tratada e
encanada em suas residências” disse Toninho. Outra solicitação é a
instalação de oito luminárias a partir da residência de n° 3.340, sentido Centro, próximo ao Rancho

Fundo no bairro do Bonsucesso,
Km 16.

Agradecimento
O vereador Toninho da Farmácia agradece a Viva Pinda pela entrada
dos ônibus nos bairros das Oliveiras e Rodeio. Este trajeto dos ônibus
melhorou muito a vida dos moradores do referidos bairros.

V EREADOR
A BDALA S ALOMÃO

SANEAMENTO

PREVENÇÃO

Dr. Isael reúne-se com
engenheiros da Sabesp
para discutir investimentos
na zona rural da cidade

Dr. Jair Roma
parabeniza equipes
por fluoretação da água
em Pindamonhangaba

O vereador Dr. Isael (PV)
reuniu-se com o engenheiro
Sérgio Roberto da Silva Santos
e com o Técnico em Saneamento, José Eduardo Barbosa, ambos da Sabesp de Pinda, para
discutir investimentos na zona
rural da cidade, compreendendo os bairros Pinhão do Borba,
Borba e Pinhão do Una. O parlamentar, recentemente, esteve
reunido com as comunidades

O vereador Dr. Jair Roma (PPS) parabeniza o Dr. Oswaldo
Nakamiti, os profissionais da Saúde Bucal de Pindamonhangaba e
a equipe da Sabesp, pela saúde e qualidade de vida que proporcionam à população através do Sistema Municipal de Vigilância
Sanitária de Fluoretação das Águas de Abastecimento Público.
“Através desta medida, o município vem se destacando como
referência no combate às cáries e essa posição se solidifica à
medida que iniciativas como esta são tomadas”, destaca o parlamentar.
Segurança
O vereador reforça o pedido feito, através do requerimento
151/2011, no
qual solicita a
retirada de
um poste da
via pública,
localizado na
esquina da
Rua Jadir Figueira com a
Rua Dr. Octávio Oscar
Campelo de
Souza, Parque das Nações. O poste está em um local inadequado e perigoso, pois o
mesmo encontra-se desalinhado na via atrapalhando o trânsito.
“Esta é uma reivindicação de muitos moradores e motoristas
que transitam por esta via. Portanto, a transferência do poste
irá proporcionar maior segurança e operacionalidade ao tráfego”, acrescenta o vereador.

DIRETORIA

DE

zação de um estudo de viabilidade técnica para execução das
obras.
Sinalização
O vereador Dr. Isael, mais
uma vez, agradece ao Executivo, por instalar sinalização de
trânsito (colocação de placa)
no final da rua João Francisco
da Silva e início da Estrada do
Atanásio, no bairro Feital, fa-

C OMUNICAÇÃO /CVP

V EREADOR D R . I SAEL (PV), J OSÉ E DUARDO B ARBOSA (T ÉCNICO EM S ANEAMENTO DA S ABESP /
P INDA ) E S ÉRGIO R OBERTO DA S ILVA S ANTOS (E NGENHEIRO DA S ABESP /P INDA )

daquela região, e recebeu uma
importante reivindicação: instalação de água e esgoto nos
referidos locais. O vereador
agradece a atenção dos funcionários da Companhia de Saneamento Básico. “Agradeço muito a recepção do engenheiro
Sérgio e do José Eduardo, que
estão empenhados para atender
esta importante solicitação”,
enfatizou Dr. Isael. O próximo
passo, de acordo com os representantes da Sabesp, será reali-

zendo ligação com a rotatória
que dá acesso ao bairro Jardim
Regina e à Rodovia Presidente
Dutra. A placa, bem com a sinalização de pintura de chão, já
foram instaladas, o que sem
dúvida vai proporcionar mais
segurança aos motoristas que
por ali trafegam diariamente.
“Antes, sem as sinalizações,
muitos acidentes vinham ocorrendo com frequência no trecho”, destacou o vereador Dr.
Isael.

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.

No dia 22 de março, a vereadora Geni Dias Ramos – Dona
Geni (PPS) esteve reunida com os moradores do bairro Feital,
a fim de discutir vários assuntos, ouvir as reivindicações dos
presentes e buscar soluções para os problemas enfrentados no
bairro.
Para atender aos pedidos, Dona Geni reivindicou, por meio
de requerimento,
D
C
/CVP
a implantação de
lombada na Rua
Francisca Júlia
de Paula, próximo ao número
82. Também foi
solicitada a implantação de um
poste provido
com iluminação
pública na Rua
José Francisco da
Cruz, próximo à
Rua Francisca
Júlia de Paula.
IRETORIA DE

neste trecho não há iluminação, outra
reivindicação é o asfaltamento deste
mesmo trecho que ate hoje ainda não
foi realizado.

Agradecimento a acessibilidade
Dr. Jair Roma agradece ao Executivo pela reivindicação solicitada através do
nº 03/2012, quanto a construção da
passarela de concreto em frente a
rampa para deficientes físicos,
entre a Rua Jadir
Figueira e a Avenida Nossa Senhora do Bom
Sucesso, no bairro Parque das Nações.

À COMUNIDADE

OMUNICAÇÃO

D ONA G ENI

E

MORADORAS DO

F EITAL

Faculdade da Terceira Idade
Em reiteração ao requerimento nº 48/2009, que versa sobre
a possibilidade de se realizar estudos junto à Faculdade
Anhanguera para criação da primeira “Faculdade da Terceira
Idade” em Pindamonhangaba, a vereadora Geni encaminhou ao
Executivo outro requerimento, com o objetivo de dar continuidade ao trabalho dedicado aos idosos. “A Faculdade da Terceira Idade poderá atender os idosos, propiciando a eles um espaço
de promoção e divulgação de conhecimento, encontrando espaços de convívio, participação e troca de experiências. A meta é
que o público alvo seja formado por adultos acima de 45 anos,
e que os conhecimentos e o saber sejam valorizados, provendo
uma cidadania ativa e uma solidariedade entre gerações; não é
preciso conhecimento prévio para ingressar na faculdade, será
preciso apenas vontade para renovar capacidades, fazer novas
amizades e incentivo a participação e organização dos idosos
em atividades culturais”, afirmou a vereadora.
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.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
10ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se no
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,
no próximo dia 02 de abril, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 34/2012, do Vereador José Carlos Gomes – Cal, que “Altera dispositivo da Lei n° 3815 de 12/07/2001, que dispõe sobre serviço de limpeza dos terrenos
urbanos do município”.
II. Projeto de Resolução n.º 03/2012, da Mesa da Câmara, que “Altera o Art. 3° da
Resolução 09/2009, que institui o vale-refeição para o quadro de pessoal permanente da
Câmara de Pindamonhangaba”.
Pindamonhangaba, 28 de março de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos
Senhores Vereadores no livro próprio.
Projetos em Fase de Tramitação: ANO 2009.
1.Projeto de Lei n.º 12/2009, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina a quadra localizada na Rua Cônego
João Antonio da Costa Bueno, no Bairro do Santana, de Junércio Paiva.”
Projetos de Lei em Fase de Tramitação: ANO 2011.
1.Projeto de Lei n° 15/2011, do Vereador Martim Cesar, que “Denomina uma via pública do município, no
Loteamento Vitória Vale III, de BENEDICTO CLAUDIANO”.
2.Projeto de Lei n° 39/2011, do Vereador Jair Roma, que “Denomina a Creche do Loteamento de Interesse Social
Liberdade, no Distrito de Moreira César de PROFª ODETE CORRÊA MADUREIRA e dá outras providências”.
3.Projeto de Lei n° 64/2011, do Vereador Marcos Aurélio Villardi, que “Denomina a Travessa B, do Bairro Feital,
de BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS”.
4.Projeto de Lei n° 86/2011, do Vereador Alexandre Faria, que “Denomina uma praça pública do município de
Pindamonhangaba, localizada na Avenida Rodrigo da Silva Araújo, no Bairro Santa Cecília”.
5.Projeto de Lei n° 107/2011, do Vereador Janio Ardito Lerario, que “Denomina o Centro Comunitário do
Loteamento Mombaça de MARIA SACRAMENTO DA SILVA”.
6.Projeto de Lei n° 117/2011, do Poder Executivo, que “Disciplina os Centros Comunitários do Município de
Pindamonhangaba e dá outras providências”. (Adiado – Aguardando parecer externo)
7.Projeto de Lei n° 137/2011, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina o Parque da Juventude de LIGIA
MARIA FERREIRA DA FONSECA”.
8.Projeto de Lei n° 195/2011, do Poder Executivo, que “Dá nova redação ao art. 3° da Lei n° 2.939, de 15 de
outubro de 1993, que dispõe sobre a Planta de Valores necessária a determinação dos valores venais dos imóveis
urbanos, para cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, e dá outras providências”. (Adiado por 45 dias –
26/04/2012).
Projetos de Lei em Fase de Tramitação: ANO 2012.
1.Projeto de Lei n° 19/2012, do Vereador Alexandre Faria, que “Denomina Prédio Público localizado entre a
Avenida Otaviano Damasceno e Professor Félix Adib Miguel, no Bairro Vila Verde, neste Município, que abrigará
o PSF “Programa de Saúde Família”, no Jardim Bela Vista.
2.Projeto de Lei n° 20/2012, do Vereador Jair Roma, que “Denomina PRAÇA EUZÉBIO DE OLIVEIRA MARQUES o espaço livre delimitados pelas Avenidas São Paulo, Princesa do Norte, e Rua Santo Antônio do Pinhal, no
bairro Cidade Nova e dá outras providências”.
3.Projeto de Lei n° 30/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial”.
4.Projeto de Lei n° 31/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar”.
5.Projeto de Lei n° 32/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar”.
Projetos de Resolução em Fase de Tramitação: ANO 2010.
1.Projeto de Resolução n.º 02/2010, da Mesa da Câmara, que “Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar”.
Há parecer da Assessoria Jurídica. Aguarda parecer da Comissão de Justiça. (Adiado por 90 dias – 12/07/2010 –
Aguardar trabalho de revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno).
Proposta de Emenda à Lei Orgânica: ANO 2011.
1.Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal n° 01/2012, do Vereador Isael Domingues, que “Dá nova
redação ao artigo 118, da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências”.

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

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

Natália Lugli Sper
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2224
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E FAMILIARES

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB), no ano passado, recebeu das mãos dos moradores do bairro do Goiabal, liderados pelo Sr. Sidney, um abaixo-assinado, no qual solicitavam
a denominação do Centro Comunitário do Goiabal.
Atendendo o pedido dos
moradores, o vereador Janio apresentou ao plenário da Câmara,
ainda no ano passado, um projeto de lei que denominou o Centro
Comunitário do Goiabal com o
nome da senhora “Sebastiana da
Silva Procópio – Dona Tiana”,
pessoa muito querida lá da comunidade; o referido projeto foi
votado e aprovado por unanimidade no último dia 19/03.
Sobre a homenageada o vereador Janio disse: “a Senhora
Sebastiana da Silva Procópio
nasceu na cidade de Silveiras –
SP no dia 21 de julho de 1940,
sendo filha de Henrique Moreira
da Silva. Teve uma infância muito
simples e sendo de família humilde, com apenas 10 anos de
idade começou a trabalhar como
empregada doméstica em casa
de família. Casou-se com Val-

Inauguração
O vereador José Carlos Gomes - Cal (PTB) está contente
por dois motivos: primeiro, por homenagear alguém tão importante, que serviu e fez o bem ao próximo, a dona Yolanda
Immediato Fryling, cujo nome foi dado à creche do centro,
inaugurada nessa sexta-feira, dia 30; em segundo lugar, o
vereador está feliz pela inauguração da creche, que vai amenizar a demanda de vagas na cidade, oferecendo mais 200 vagas
no município. “Sabemos que essa creche não vai resolver por
completo a falta de vagas na cidade, mas já é um começo.
Agora, esperamos que a Prefeitura trabalhe para que os projetos de outras creches, que esF
:D
C
/CVP
tão no papel, saiam o mais
rápido possível. Sabemos que
há muitas crianças na fila de
espera, principalmente, aquelas na faixa etária entre 4 e 5
anos”, comenta Cal.
OTOS
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DONA TIANA

dir Rodrigues Procópio, e fruto desse casamento nasceram seis
filhos. Logo
que casou foi
residir na cidade de São
Bernardo do
Campo. Na
sua humildade estava
sempre disposta a ajudar o próximo, a ajudar quem batia à sua porta. Além
de criar os seis filhos, acolheu
ainda em sua casa vários sobrinhos e primos. No ano de 1986
veio morar em Pindamonhangaba, mais precisamente no bairro do Goiabal onde reside até
hoje. A senhora Sebastiana é
conhecida no bairro como
“Dona Tiana”, e ela consegue
realizar muitas obras de caridade com a ajuda de sua família e
de amigos. Um desses trabalhos
é a festa no “Dia das Crianças”
que realizou várias, além da
campanha na época do Natal
quando ajuda muitas famílias
doando cestas básicas. Ajuda
na comunidade de Nossa Senhora Rosa Mística, e muitas
vezes mesmo estando com a
saúde debilitada.” Portanto,
continuou Janio, “a Dona
Tiana é um exemplo de humildade, de simplicidade e de
bondade, recebendo as pessoas do bairro em sua casa, sempre com um sorriso no rosto,
procurando ajudar a todos;
muito justa a homenagem a
ela”, concluiu Lerario.

DE
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Alexandre Faria
defende melhor
qualidade de vida
para educadores

“D ONA Y OLANDA

F OTOS : D IRETORIA

JANIO

DE

EDUCAÇÃO

Homenagem

Janio Lerario tem
projeto aprovado de
denominação do Centro
Comunitário do Goiabal
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TINHA UM CARINHO

O vereador Alexandre Faria (PT) defendeu no Plenário, que
seja respeitado para os
professores da rede pública municipal e estadual a Lei, 11738 /2008,
que define o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público. “É necessário melhores condições de trabalho e quaV EREADOR A LEXANDRE F ARIA
lidade de vida para os
educadores, e isto começa pela remuneração. Se- ESP (Sindicato dos Professoguir esta lei é o mínimo que se res de São Paulo), às 18:00,
pode fazer, afinal, como tere- sobre o tema: “Escola Pública
mos uma educação de quali- de qualidade para os alunos e
dade sem valorização da clas- toda a Sociedade”.
se educadora?”, questionou o
Mês da Mulher
vereador petista, que aproveiAlexandre Faria apresentou para convidar os profissionais da educação, pais e alu- tou uma Moção de Congratunos, para pronunciamento na lações para as Mulheres do
próxima Sessão Ordinária, a Partido dos Trabalhadores de
ser realizada no dia 02 de abril, Pindamonhangaba, pela reacom representante da APEO- lização no dia 24 de março, na
Praça Mon-senhor Marcondes, a Mobilização de Conscientização
“Por uma Vida
sem Violência”.

ESPECIAL PELA ENTIDADE

'P ATRULHEIROS

DE

D OM B OSCO ',

QUE SEMPRE CONTOU COM SUA
DEDICAÇÃO E CARINHO .

E LA

É UM

EXEMPLO DE PESSOA SOLIDÁRIA , QUE

SE PREOCUPAVA COM O PRÓXIMO ”,
DESTACA O VEREADOR

M ARA , L ÚCIA , P RESIDENTE

C AL .

DO

C ONSELHO M ULHERES P INDA , A NA ,
J ÚLIA C AMILO , R OSANGELA F ARIA ,

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

P RESIDENTE
M ELINA

PT, S IL ,

A MANDA

ESPORTE

MELHORIA

Dr. Marcos Aurélio
agradece recuperação
dos campos de futebol

Martim Cesar pede
Ricardo Piorino quer
restauração do pavimento mais segurança para
asfáltico do Parque das
Pindamonhangaba
“OS DELITOS ESTÃO AUMENTANDO E
Palmeiras e Vila São Paulo
PROVIDÊNCIAS PRECISAM SER TOMADAS”

DIRETORIA
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O vereador Martim
Indicação ao Chefe do Po-

Atento às condições de

der Executivo, solicitando

conservação de nossas pra-

providências para que seja

ças públicas, o vereador

feita a restauração do pa-

Martim Cesar fez Indicação

vimento asfáltico nos

ao Executivo para que seja

loteamentos Parque das

feita a revitalização da Pra-

Palmeiras e Vila São Pau-

ça Melvin Jones, na rua Ál-

lo.

varo Pinto Madureira em
De acordo com o verea-

frente a Quadra Coberta, e

dor, as vias destes bairros

ainda que sejam efetuados

apresentam muitos buracos

consertos nos bancos, pois a

colocando em risco os veí-

condição em que os mesmos

culos que trafegam pelo

se encontram traz riscos a

local.

segurança dos usuários.

DE

de futebol de nossa cidade,
que vai beneficiar nossos
atletas, onde terão um melhor gramado para expôr o
seu talento no futebol”,
destaca o vereador.
Alguns clubes deverão
contar com este material de
imediato, lembrando que
como é inicio de campeonato, a entrega será apenas
para alguns times e os demais receberão até o final
do ano. Os times que receberão estes insumos para
manutenção dos gramados
são os mesmos que se apresentaram na reunião ocorrida no dia 25 de janeiro de
2012, na sede da Liga de
Futebol de Pindamonhangaba. “Temos sempre que
incentivar a atividade física e a prática de esportes
em nosso município”,
enfatizou o vereador Dr.
Marcos Aurélio.

de Praça Pública

DIRETORIA

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) agradece a administração municipal pelo apoio dado na
área esportiva, com a aquisição de grama e adubo para
a recuperação de diversos
campos de futebol. Na próxima sexta-feira, dia 30,
deverá ocorrer a entrega
das gramas e do adubo para
os diversos campos de futebol de Pindamonhangaba.
Este foi um trabalho parceria entre o vereador Dr.
Marcos Aurélio e o vereador Alexandre Faria, juntamente com o Secretário
de Esportes, Antônio
Carlos de Macedo Giudice,
através de licitação realizada no inicio deste mês.
“A finalidade desta parceria que resultou em conquista de grama e adubo,
foi para contribuir na manutenção de vários campos

Revitalização

Cesar (DEM) encaminhou

C OMUNICAÇÃO /CVP

V EREADOR D R . M ARCOS A URÉLIO

AÇÃO

DO
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V EREADOR M ARTIM C ÉSAR

E

DIGNIDADE
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Preocupado com o
cresimento da criminalidade, principalmente de roubos e homicídios que vem
acontencendo em nossa cidade, o vereador Ricardo
Piorino (PDT), continua
insistindo junto à Administração Municipal, na busca
de alternativas para controlar a situação.
Segundo o vereador, somente no último final de
semana, mais três homicídios foram consumados e
que usuários de drogas não
estão respeitando nem mes- VEREADOR R ICARDO P IORINO
mo a região central da cida“Planejamento, coragem,
de. “Estamos passando por um
momento terrível, onde os cri- responsabilidade e atitudes
minosos estão agindo brutal- enérgicas precisam ser urgenmente, tirando vidas de forma temente tomadas”, finalizou
assustadora”, afirmou Piorino. o vereador.
Piorino afirma ainda que
“Estou cobrando diariamente da Administração uma agendou uma reunião, nas dereestruturação na guarda mu- pendências da Casa de Leis,
nicipal, consistente inclusive para o próximo dia 04 de abril,
no aumento da corporação, e convidou todas as autoridacom melhorias no salário, des do município que possam
compras de equipamentos, colaborar ativamente com o
viaturas e armamentos efica- problema, para, juntos buscazes, para que os servidores rem soluções imediatas. “Vejo
possam exercer dignamente ainda, a necessidade e ursuas tarefas”, enfatizou gência de um deslocamento
conjunto de todas as autoriRicardo.
“Sei que trata de assunto dades (Comandante da Políde responsabilidade da Secre- cia Militar, Delegados de
taria de Segurança Pública Polícia, Ministério Público,
(Polícia Civil e Militar), que Prefeito, OAB, etc...) até a
estão fazendo o que podem, capital paulista, munido de
porém o problema é nosso e a estatísticas, para pleitearmos
administração não pode se também o apoio do nosso
curvar diante dessa dramática conterrâneo, Dr. Geraldo
e vexatória situação”, escla- Alckmin, Governador do
nosso Estado.
receu o vereador.
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Altair Fernandes
Há 127 anos, Antonio
Vieira de Oliveira Neves, o
barão de Taubaté, era encarregado de promover a
solenidade da Semana Santa
na paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Para a
realização dos festejos, em
nota publicada na Tribuna do
Norte (edição de 6/4/1885),
ele solicitava a cada membro
da congregação dos fiéis devotos a quantia de 100$000
de contribuição. Pedia também que as pessoas que costumavam se vestir de anjos
se apresentassem em maior
número possível para as procissões do Enterro e Ressurreição; convocava os irmãos
do Santíssimo Sacramento
para comparecer aos atos religiosos, em especial às procissões, convidando também
as irmandades do Rosário e
São Benedito.
A programação para comemorar a Semana Santa havia
sido elaborada pelo barão e o
vigário da Paróquia de Nossa
Senhora do Bom Sucesso, cônego Tobias da Costa Rezende, e constava dos seguintes
eventos religiosos:
Sábado de Ramos. Naquele sábado, 5 de abril , às 19
horas os sinos da matriz dobrariam anunciando a reunião
do clero, irmandades e fiéis,
que deveriam acompanhar a
Sagrada Imagem do Senhor
dos Passos, a qual, pelas 20
horas, sairia em direção à
igreja do Rosário (templo que
existia na praça Dr. Francisco
Romeiro, popular Largo do
Cruzeiro), ali permanecendo
até o dia seguinte, quando
sairia em procissão.
Domingo de Ramos.
Pela manhã, às 9 horas, os
sinos da matriz começariam
a ser tocados (sinal de costume) para que, uma hora depois, tivesse início a Bênção
das Palmas, a procissão e a
missa do dia. Às 16 horas,
novo sinal de sinos para que
o clero, irmandades e fiéis ali
se reunissem e em seguida
se dirigissem até a igreja do
Rosário onde seriam dados
os três primeiros passos, sendo o primeiro no altar mor e
os dois seguintes nos laterais. Após este ato, sairia a
Procissão dos Passos (aqui
é oportuno ressaltar a curiosidade referente ao itinerário
da procissão, às ruas tinham
outras denominações) . O
cortejo faria o seguinte percurso: rua dos Três Andradas (a atual rua dos Andra-
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A Semana Santa na
Pinda de antigamente
Site bgjnejr.dominiotemporario.com

das) em direção ao Largo da
Imperatriz (Largo São José),
onde em frente à igreja São
José se daria o encontro de
Jesus Cristo com sua Mãe
Maria Santíssima que, previamente, sairia da igreja
matriz acompanhada por um
sacerdote e percorreria as
ruas 7 de Setembro (Deputado
Claro Cesar), Riachuelo (Dr.
Monteiro César) chegando
ao referido logradouro.
Na chegada da procissão,
Sermão do Encontro pelo
padre João Batista de Oliveira Salgado e, em seguida,
seria dado o 4º passo, este
no altar mor da igreja São
José. Dali, sairiam as sagradas imagens pela rua Andrade Neves (Dino Bueno) até a
rua Conde D’Eu (Prudente
de Morais) seguindo até a
matriz, onde se daria o 5º e
o 6º passos nos dois altares
laterais vizinhos do coro, e
o 7º e último passo no altar
mor, junto ao Calvário, ocorrendo então o sermão que seria pregado pelo padre Claro
Monteiro.
Quarta-feira de Trevas.
Às 16 horas, os sinos da matriz começariam a anunciar

que às 17 horas teria início os
Ofícios de Trevas.
Quinta-feira Santa. Às
10 horas, sinos convidando
para a missa das 11, quando
haveria comunhão geral e
procissão no interior da igreja
matriz, ficando o Santíssimo
Sacramento no Santo Sepulcro, guardado pelos respectivos irmãos até o final da missa do dia seguinte, conforme
nominata afixada na porta da
sacristia. Às 16 horas, correria a matraca anunciando
as cerimônias do mandato
(lavapés) que teriam início
às 17 horas, ocasião em que
pregaria o vigário Miguel
Marcondes do Amaral. Terminadas essas cerimônias,
após um intervalo de meia
hora, seguiriam-se os Ofícios
de Trevas.
Sexta-feira Santa. Às 8
horas, matraca anunciando
a Missa dos Presentificados
que começaria às 9 horas,
seguindo a Paixão e depois
sermão com o padre Claro
Monteiro; às16 horas, matraca anunciando o Ofício
de Trevas marcado para às
17 horas e, após esta solenidade, saída da Procissão de

Enterro, que percorreria as
seguintes vias e praças públicas: rua da Independência (Bicudo Leme), Largo
da Princesa Imperial (praça
Padre João de Faria Fialho,
Largo do Quartel), rua dos
Três Andradas (dos Andradas) , Largo da Imperatriz
(Praça Barão do Rio Branco
- Largo São José) , Andrade
Neves (Dino Bueno), Carlos
Gomes (Marechal Deodoro),
travessa Duque de Caxias
(Visconde de Pindamonhangaba) e rua Independência
(Bicudo Leme) em direção
à matriz, onde haveria sermão com o vigário Miguel
Marcondes do Amaral, seguindo-se da adoração das
sagradas imagens do Senhor

Morto e sua Mãe Santíssima.
Sábado Santo. Às 9
horas, matraca anunciando
as cerimônias do Fogo Novo,
preconização, Bênção da Pia
e missa do dia.
Domingo da Ressurreição. Às 14 horas, repicar
festivo dos sinos anunciando
a procissão do Santíssimo
Sacramento, marcada para
as 15 horas e que sairia da
igreja Matriz para percorrer:
rua da Independência (Bicudo Leme), Largo do Rosário
(Largo do Cruzeiro), rua dos
Três Andradas (dos Andradas) até o cruzamento com a
rua 7 de Setembro (Deputado
Claro César) onde ocorreria
o encontro da Virgem Santíssima com seu amado Fi-

lho Sacramento; em seguida,
continuidade da procissão
pela rua dos Três Andradas
até a Senador Feijó (Fernando Prestes), travessa Barão
do Amazonas (rua que ligava a Prudente de Morais à
Marechal Deodoro (onde foi
construída a praça Campos
Maia e o prédio do Fórum),
rua Carlos Gomes (Marechal
Deodoro) procurando a matriz pela rua Deputado Claro
Cesar. Na matriz, atual Santuário Mariano e Diocesano
Nossa Senhora do Bom Sucesso, missa solene com o
Senhor Exposto, pregação do
Evangelho pelo reverendo
João Batista de Oliveira Salgado. Após a missa, acompanhada de um sacerdote,
sua irmandade e fiéis,
a
imagem de Nossa Senhora
do Rosário sairia em direção
ao seu templo, onde também
seria celebrada uma missa.
Nota. Antonio Vieira de
Oliveira Neves, o Barão de
Taubaté, era taubateano casado com a pindamonhangabense Francisca Leopoldina
de Oliveira Marcondes, filha
do monsenhor Inácio Marcondes de Oliveira Cabral, o
Monsenhor Marcondes. Residia em Pindamonhangaba,
no célebre sobrado (esquina
da ‘Deputado Claro Cesar’
com rua dos Andradas) que
pertencera aos irmãos Marcondes, onde pernoitou Pedro I antes da viagem que
resultou na proclamação da
Independência.

Segundo Caderno
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Projeto Lãs, Linhas
& Cia profissionaliza
mulheres no Castolira
Comunidades do bairro e de outras localidades podem participar da iniciativa
promovida pelo Fundo Social da Solidariedade de Pindamonhangaba desde 2007
Desde 2007, a Prefeitura de Pindamonhangaba, por
meio do FSS - Fundo Social da Solidariedade, tomou
frente da iniciativa, criada
por mulheres do bairro Castolira, que visavam um espaço de lazer e trabalho, onde
elas poderiam aprender uma
função e gerar renda. Nasceu
então o projeto “Lãs, Linhas
& Cia”.
Com o apoio da administração municipal, a ideia
cresceu e hoje atende cerca de 40 mulheres que confeccionam e vendem o trabalho artesanal. Em visita ao
ateliê do projeto, a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba, Maria Angélica Ribeiro,
interagiu com as artesãs e se
mostrou satisfeita com os resultados obtidos com a ação.
“Existem famílias que sobrevivem com a renda arrecadada com o artesanato, e isso é
uma satisfação muito grande
para todos nós”, afirmou Maria Angélica.
“A implantação do projeto aconteceu devido ao pedido da comunidade em desenvolver uma atividade que
trabalhasse as aptidões e pudesse contribuir financeiramente com as famílias”,
contou Márcia Camargo de
Andrade Monteiro, professora e responsável pelo projeto.
Corte e costura, crochê,
tricô, bordado, ponto-cruz,
tear, patchwork são algumas
das técnicas desenvolvidas.
A professora leva uma peça-modelo, que deve ser reproduzida pelas alunas de
acordo com cada estilo, particularidades e criatividade.
Apesar da maioria dos
participantes serem mulheres
entre 40 e 80 anos, a coorde-

Marcus Cuba

Marcus Cuba

Presidente do Fundo
Social de Solidariedade
de Pindamonhangaba,
Maria Angélica Ribeiro, e
uma das participantes do
Projeto Lãs e Linhas

A professora Márcia
Camargo de Andrade
Monteiro (ao centro)
Corte e costura, crochê, tricô, bordado, ponto-cruz, tear e patchwork são algumas das técnicas empregadas

nadora afirmou que todos são
bem-vindos ao projeto, inclusive homens e adolescentes. Para frequentar as aulas
não é preciso nenhum tipo de
experiência, inscrição e nem
morar na região, basta ter
disponibilidade e vontade de
aprender.

As profissionais voluntárias, como Maria de Lourdes,
dão ainda mais vida à realização das atividades oferecidas. Mesmo tendo que cuidar da casa e da família, ela
colabora com a causa há cinco anos e acredita que a troca de valores é fundamental

na vida do ser humano. “Eu
não só ensino costurar, como também troco experiências, faço amizades e me divirto”, disse.
A venda das peças confeccionadas no programa é
realizada em feiras e, principalmente, no Bazar Soli-

dário, localizado no centro
de Pindamonhangaba. Sendo
que 50% da renda é revertido para a artesã e o restante é
destinado para a reposição de
novos materiais.
“Hoje podemos afirmar
que somos um projeto auto-sustentável, mas ainda con-

tamos com total apoio do
Fundo Social da Solidariedade”, afirmou a coordenadora.
As artesãs têm liberdade de produzir suas peças
e as vender particularmente, podendo trabalhar em casa e desenvolver as técnicas
aprendidas com o projeto.
Isabel Cristina Cavalheiro
é uma dessas profissionais
que, com o apoio da Sutaco
- Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades, pode vender seus
produtos. “Consigo lucrar
até R$ 150, ao dia, quando
monto minha barraca em outros bairros e feiras especializadas”, comentou.
Márcia mostra satisfação
em ver a sala cheia e com orgulho contou que algumas
alunas acompanham o projeto desde o primeiro dia, o
vendo crescer e gerar frutos.
Eliana Ferreira Gomes é uma
dessas mulheres e afirma ter
saído da depressão com o suporte do Lãs, Linhas & Cia.
“Hoje sou outra pessoa, tenho o meu trabalho e o meu
dinheiro”, revela Eliana.
Além dos ensinamentos
de confecção, as alunas também recebem dicas de vendas e como colocar preço nos
produtos. “Aqui no projeto
desenvolvemos preços acessíveis por ser uma ação social, mas elas também precisam saber quanto vale e
valorizar o trabalho”, disse
Márcia.
O projeto conta com um
ateliê destinado às aulas dentro da Casa do Jovem, no
Castolira, e disponibiliza seis
máquinas de costura, armários, mesas para confecção
e matéria-prima. As aulas
acontecem às terças e quintas-feiras das 14 às 16h30.

Marcus Cuba

O “Lãs, Linhas e Cia” movimenta atualmente cerca de 40 artesãs, cujas peças confeccionadas são vendidas, geram renda para as famílias e tornam o projeto sustentável
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Prefeitura é responsável pelo
transporte de 5 mil pacientes
Mais de 50 veículos oferecem deslocamento para diversas localidades
A Prefeitura de Pindamonhangaba oferece transporte para pacientes que
não têm condições financeiras ou físicas para se locomover e que necessitam realizar exames, consultas e
tratamentos médicos em outras cidades ou mesmo dentro do município.
Os interessados devem
realizar o agendamento do
transporte, com no mínimo
48 horas de antecedência,
no Setor de Serviço Social
do Transporte, localizado no
prédio do CEM - Centro de
Especialidades Médicas, para viagens fora de Pindamonhangaba. Já para transporte
dentro do município, a requisição pode ser feita em qualquer unidade do Posto de
Saúde da Família, que será
encaminhada à central.
O agendamento junto ao
Setor de Transportes será realizado mediante apresentação do cartão SUS - Sistema
Único de Saúde e comprovante da consulta emitido pelo hospital ou clínica.
Segundo o responsável
pelo departamento, Victorio Augusto Queiroz Pessotti, são atendidas aproximadamente 5 mil pessoas
mensalmente. “Realizamos
transporte tanto para exames e consultas, como para pacientes de tratamentos
quimioterápicos e radioterápicos”.

Pessotti acrescentou que
os 54 veículos, entre carros,
ambulâncias e vans, responsáveis pelo transporte na saúde, são suficientes e atendem
a necessidade da população.
”A demanda que temos hoje é totalmente coberta com a
estrutura oferecida pela Prefeitura”, pontuou.
Dentro da cidade os veículos oficiais conduzem os pacientes até clínicas, consultórios e Centro de Fisioterapia.
Fora do município, os destinos são os mais variados,
desde as localidades vizinhas
até, por exemplo, Bauru, distante 480 km de Pindamonhangaba, em uma viagem
de quase 8 horas.
O responsável contou ainda que os mais de 40 motoristas do setor finalizaram,
na última semana, um curso
de capacitação para transporte coletivo, e ainda realizarão
nos próximos meses, preparação para primeiros socorros e emergências.
Atendimento no feriado
Devido às comemorações
da Semana Santa e Páscoa,
os munícipes que precisem de
transporte entre os dias 6 e 10
de abril devem realizar o agendamento, impreterivelmente,
até o dia 3 de abril. Nos dias
de recesso haverá transporte,
porém não haverá atendimento ao público no Setor de Serviço Social. Para mais informações: (12) 3642-1177.

Akim/Agora Vale

Paciente é transportado ao local de atendimento médico por veículo da Prefeitura

Moreira César oferece transporte de pacientes para exames e consultas
Em Moreira César, o Cisas
é o responsável pelo transporte dos munícipes. São três veículos que levam e buscam os

pacientes de alguns pontos. O
agendamento precisa ser feito
72 horas antes.
O primeiro carro faz trans-

porte da residência do paciente
para o Posto de Saúde da Vila
São Benedito, Pronto Atendimento de Moreira César e

até o próprio Cisas. O segundo carro é destinado a pacientes que precisam fazer exames
e consultas no centro de Pinda-

monhangaba. O terceiro carro transporta os pacientes que
precisam ir ao Hospital Regional, em Taubaté.

Pindamonhangaba concede benefício de
transporte às pessoas com deficiência
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Saúde e
Assistência Social, atendendo a Lei Municipal
5.145/2010 e o decreto
que a regulamenta, ambos
baseados na Lei Nacional, concede o benefício
do cartão gratuidade para transporte público municipal para pessoas com
deficiência. Esse benefício isenta o pagamento da
tarifa de transporte coletivo de passageiros nas linhas municipais.
Os deficientes, comprovados por laudo médico, que solicitarem o benefício na Secretaria de
Saúde têm o direito à gratuidade do transporte. E
os acompanhantes dos
mesmos, que estudam na
Apae ou no Nap - Núcleo
de Apoio Psicopedagógico, também têm direito ao
benefício.
A Secretaria de Saúde
realiza um procedimento para verificar a neces-

sidade do deficiente e concede o auxílio, e, se for o caso,
também ao acompanhante do
mesmo.
“As pessoas que se sentirem prejudicadas devem entrar com um requerimento no
Protocolo da Prefeitura de

Pinda. Nele deve ser anexada a indicação médica com as
necessidades do deficiente. A
partir daí segue para a Secretaria de Saúde, onde vamos
analisar se o benefício será
concedido também ao acompanhante”, conclui a secre-

tária de Saúde e Assistência
Social, Ana Emília Gaspar.
Auxílio transporte
em outros casos
As pessoas que estão em
tratamento de saúde, após
análise da Secretaria de Saúde e Assistência Social, po-

dem ser beneficiadas
com créditos no cartão de
transporte. Profissionais
da Prefeitura analisam caso a caso e são colocados
créditos no cartão do paciente, para que ele possa
fazer o tratamento.
Arquivo TN

Além de transporte gratuito, a Prefeitura conseguiu que a frota de ônibus fosse adaptada para os deficientes

Fluoretação em Pinda é
considerada adequada

Controle
de flúor na
água servida
à população
é ideal

Desde 2009, a Prefeitura
de Pindamonhangaba realiza
o controle de flúor nas águas
de abastecimento público.
Todos os meses são feitas coletas de água em cinco pontos da cidade. O material é
encaminhado ao laboratório
de análises da Unicamp. Este
trabalho é feito para garantir
a qualidade da água oferecida pela Sabesp à população.
A colocação de flúor na
água de abastecimento é
obrigatória, e o Brasil dispõe
do segundo maior sistema de
fluoretação de águas de abastecimento público de todo o
mundo. A taxa ideal é entre
0,6 e 0,8 ppm, que significa
parte por milhão.
Se a água é hipofluorada,
não protege contra cárie. E isso deve ser informado à população. Se a água é hiperfluorada, a população, com idade
até nove anos, fica exposta a
desenvolver fluorose dentária.
A fluoretação das águas
em Pindamonhangaba teve início em 1979; até 2009,
a vigilância era feita apenas
pela análise dos documentos emitidos pela Sabesp. No
dia 14 de setembro de 2009
foi iniciado o heterocontrole.
Como marco inicial, foi realizada a coleta de uma amostra no prédio da Prefeitura,
com a presença do Prof. Dr.
Jaime Cury, um dos principais estudiosos no assunto,
mundialmente conhecido; da
Dra. Lívia Tenuta; prefeito
João Ribeiro; presidente do
Fundo de solidariedade, Maria Angélica Ribeiro; secretária de Saúde e Assistência
Social, Ana Emília Gaspar, e
demais autoridades. O resultado foi 0,61 ppm de flúor.
Desde as primeiras análises
iniciadas em 2009, até agora,
a Sabesp tem mantido níveis
ideais de flúor nas águas de
abastecimento público. Esta
ação, com certeza, teve grande
contribuição na redução da cárie dentária no município. Nos
levantamentos realizados em
Pindamonhangaba não foi verificado nenhum caso de fluorose severa.
“É importante que a população saiba que a água tratada
que chega até sua casa, além de
ter excelência em potabilidade,
também traz o benefício de ter
agregado o flúor em teores ideais. Mas para que o flúor ofereça seus benefícios é preciso que
esta água seja consumida, seja
para beber ou mesmo para cozinhar”, afirma o coordenador
de Saúde Bucal de Pindamonhangaba, Oswaldo Nakamiti.
Nakamiti destaca que como atualmente temos níveis
ideais de flúor na água consumida, o uso de produtos
de higiene bucal fluoretados
tornam-se desnecessários ou
mesmo contraindicados, pois
há risco de desenvolvimento
de fluorose severa nas crianças até nove anos.
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Pindamonhangaba participa
de reunião do Codivap Turismo
Pindamonhangaba participou da reunião Ordinária do Codivap Turismo. O
evento ocorreu na quarta-feira (28), no hotel Olavo Bilac,
em Taubaté. Estiveram presentes os secretários de turismo das prefeituras consorciadas, os gerentes do Sebrae de
Guaratinguetá e de São José
dos Campos e empresários
da região.
Foram discutidos assuntos sobre os circuitos turísticos da região e foram
propostas ações para o fortalecimento do Circuito Caipira, seguindo exemplo dos
circuitos que já estão dando
certo, como o Circuito Turístico Mantiqueira, o qual Pindamonhangaba faz parte, e o
Circuito Religioso .
Outro tema discutido durante a reunião foi a realização do 2º Fórum Técnico
Empresarial do Codivap Turismo, que terá como tema os
desafios da Região Metropolitana frente aos circuitos turísticos e a Copa do Mundo.
O fórum acontecerá dia
10 de maio, no Parque Tecnológico de São José dos
Campos, e contará com três
palestras.

Arquivo TN

Ribeirão Grande: bairro localizado ao pé da Serra da Mantiqueira representa um dos maiores potenciais turísticos de Pindamonhangaba

“Hora do Planeta” será
realizada neste sábado
Pindamonhangaba vai fazer parte do movimento Hora do Planeta, que será realizado em âmbito mundial.
A ação acontece neste sábado (31), das 20h30 às 21h30,
e tem o intuito de conscientizar a população quanto ao
aquecimento global. Luzes
de monumentos e/ou prédios
são apagadas durante uma
hora.
Em Pinda, o monumento

que ficará com todas as luzes
apagadas, durante uma hora,
será o Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina.
Segundo o prefeito João
Ribeiro, o tema mudanças
climáticas é muito forte e,
mais uma vez, ele convida a
população para se unir nessa
iniciativa.
A Prefeitura de Pindamonhangaba, através de uma

Arquivo TN

parceria das secretarias de
Administração e de Governo, inscreveram a cidade no
programa, devido a um convite feito pela WWF Brasil
para participar de mais essa
ação de conscientização ambiental.
A Hora do Planeta, que
é realizada no mundo desde
2007, foi inserida no Brasil
em 2009. Desde a sua criação,
Pinda aderiu ao movimento.
O Lar Irmã Júlia é uma das instituições que participam do projeto

Projeto Família
Hospedeira possibilita
convívio familiar
Aiandra Alves Mariano

Um projeto desenvolvido pelo Poder Judiciário
de Pindamonhangaba está
oferecendo a possibilidade de convívio familiar para crianças que vivem nos
abrigos da cidade.
Chamado “Família Hospedeira”, o projeto proporciona aos maiores de cinco anos a oportunidade de
conviver e de trocar experiências com famílias de
fora dos abrigos. Normalmente, as criança e adolescentes acolhidos por
abrigos apenas recebem
visitas.
Esse projeto foi implantado há quatro anos e
possibilita que os menores saiam da instituição pa-

ra passar algum tempo com
famílias moradoras da cidade e de municípios vizinhos.
A intenção é dar uma
perspectiva de vida diferente aos jovens que não
conseguiram a reintegração com a família biológica e estão fora do perfil de
adoção.
Pelo programa, famílias, mesmo sem intenção
de adotar uma criança, podem se inscrever e, depois
de aprovadas pelo Judiciário, passam a conviver
com crianças dos abrigos.
A criança escolhida pela
família pode passar finais
de semana, feriados e datas especiais com a família
hospedeira.

Para conseguir a guarda temporária das crianças e adolescentes é preciso fazer um cadastro. O
casal deve ter, pelo menos,
16 anos de diferença para o menor. Todo o processo é acompanhado de perto
por uma assistente social e
uma psicóloga, que fazem
uma avaliação técnica antes de aprovar os cadastrados e fazem um acompanhamento regular dos
casos.
Em todo o Brasil, milhares de crianças e adolescentes moram em abrigos.
Em Pinda, o Lar Nova Esperança e o Lar Irmã Júlia
recebem crianças que não
podem viver com seus pais
e familiares.
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Prefeitura faz
recapeamento
em ruas do Feital

Akim/AgoraVale

Akim/AgoraVale

As estradas vicinais recebem cuidados o ano inteiro

As carretas que transportam a produção das indústrias danificam o asfalto

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Subprefeitura de Moreira César,
está no Feital para recapear
as ruas Júlio Paula Claro e
José Francisco da Silva, muito utilizadas pelos caminhões
que transitam por estas vias
até as fábricas próximas. Os
trabalhos tiveram início esta
semana.
As duas ruas citadas são as

que mais têm caminhões transitando diariamente em direção às indústrias do Distrito
de Moreira César. Buracos,
rachaduras e outros agravantes preocupam os moradores
do Feital. A Subprefeitura já
esteve no bairro em outras
ocasiões e, junto aos moradores, estudou o caso.
“Estamos lá com a nossa
equipe para dar mais tranqui-

lidade aos moradores e aos
motoristas. O asfalto vai ser
mais resistente para evitar
que novo buracos se abram
com facilidade”, contou o
subprefeito Carlinhos Casé.
A primeira etapa do trabalho consiste na retirada do
solo existente no local. Após
este trabalho, a Prefeitura vai
começar as obras de recomposição do asfalto.

BALANÇO PATRIMONIAL
50.455.237/0001-35

PRACA BARAO DO RIO BRANCO, 25, CENTRO, PINDAMONHANGABA-SP
Saldo Atual

1 ( 1 ) ATIVO

237.619,47

1.1 ( 2 ) ATIVO CIRCULANTE

57.361,90

1.1.001 ( 3 ) DISPONIVEL

414,82

1.1.001.001 ( 4 ) CAIXA GERAL

414,82

1.1.002 ( 5 ) BANCOS C/MOVIMENTO

34.267,36

1.1.002.001 ( 6 ) BANCO E.S.PAULO S/A.
1.1.002.002 ( 7 ) CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1.447,06
32.820,30

1.1.003 ( 8 ) MERCADO DE CAPITAIS

13.679,72

1.1.003.001 ( 9 ) BANCO DO BRASIL S/A.-C/POUP

13.679,72

1.1.008 ( 21 ) REALIZAVEL A LONGO PRAZO

9.000,00

1.1.008.001 ( 22 ) DEPOSITOS JUDICIAIS

9.000,00

1.2 ( 24 ) ATIVO PERMANENTE

180.257,57

1.2.002 ( 32 ) IMOBILIZADO

180.257,57

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro de 2011

1.2.002.008
( 40 )DOLIVROS
PRACA BARAO
RIO BRANCO, 25, CENTRO, PINDAMONHANGABA-SP
1.2.002.009 ( 41 ) APARELHOS-SOM E COMUNICACAO

15.000,00
15,23
5,43
75.710,59
13.123,14
68.371,14
50.455.237/0001-35
3.630,80
362,24
4.039,00

Conta Analitica

Saldo Atual

2 ( 46 ) PASSIVO

237.619,47

2.1 ( 47 ) PASSIVO CIRCULANTE

15.531,83

2.1.001 ( 48 ) PASSIVO CIRCULANTE

15.531,83

CONVENIOS DIVERSOS
I.R.RETIDO NA FONTE A RECOLHER
INSS A RECOLHER
F.G.T.S.A RECOLHER
PIS S/FOLHA A RECOLHER

2.2 ( 57 ) EXIGIVEL A LONGO PRAZO
2.2.003 ( 60 ) PATRIMONIO LIQUIDO

5.485,15
481,82
7.188,60
2.178,79
197,47
222.087,64

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro
2.2.003.002 ( 62 ) PATRIMONIO
2.2.003.005 ( 65 ) LUCROS (PREJUIZOS) SUSPENSOS
0016 FUNDACAO DR.JOAO ROMEIRO
2.2.003.006 ( 66 ) LUCROS (PREJUIZOS) NESTE EXERCICIO
PRACA BARAO DO RIO BRANCO, 25, CENTRO, PINDAMONHANGABA-SP

de 2011

222.087,64
134.161,85
16.283,47
50.455.237/0001-35
71.642,32

Conta Analitica

Saldo Atual

Total do Ativo

237.619,47

Total do Passivo

237.619,47

Resultado do Exercício

0,00

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2011,
conforme documentação apresentada.

CNPJ: 50.455.237/0001-35
JOSE RENATO DE CAMPOS ROSA
CPF: 042.566.138/54
SóCIO TITULAR

Data de Emissão: 17/01/2012

Saldo Atual

704.364,29

805.838,62

3.3.001 ( 72 ) RECEITAS E SUBVENCOES

704.364,29

805.838,62

3.3.001.001 ( 73 ) PUBLICIDADES E ANUNCIOS
37.986,88
3.3.001.002 ( 74 ) EDITAIS
8.148,55
Demonstração do Resultado
3.3.001.003 ( 75 ) ASSINATURAS
7.766,00do
3.3.001.004 ( 76 ) VENDAS DE JORNAIS
7.445,00
Dezembro
de
2011
3.3.001.005 ( 77 ) RECEITAS FINANCEIRAS
837,86
3.3.001.006 ( 78 ) REPASSE FINANCEIRO
597.180,00
0016 FUNDACAO DR.JOAO ROMEIRO
3.3.001.007 ( 131 ) REPASSE FINANC.-SECRET.ESTADO E CULTURA
45.000,00
PRACA BARAO DO RIO BRANCO, 25, CENTRO, PINDAMONHANGABA-SP

Exercício

44.433,88
8.508,55
8.320,00
8.137,90
878,29
690.560,00
50.455.237/0001-35
45.000,00

Saldo Anterior

Saldo Atual

3.4 ( 79 ) DESPESAS

652.641,06

751.625,61

3.4.001 ( 80 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

652.641,06

751.625,61

3.4.001.001 ( 81 ) SALARIOS, ABONOS
158.303,45
3.4.001.002 ( 82 ) PREVIDENCIA SOCIAL
63.107,30
3.4.001.003 ( 83 ) F.G.T.S.
13.864,43
3.4.001.004 ( 84 ) PIS S/FOLHA
1.715,98
3.4.001.005 ( 85 ) FRETES E CARRETOS
45,00
3.4.001.006 ( 86 ) MATERIAL DE CONSUMO
2.695,55
3.4.001.007 ( 87 ) MATERIAL DE EXPEDIENTE
5.863,06
3.4.001.008 ( 88 ) MANUTENCAO E CONSERVACAO
14.168,35
3.4.001.009 ( 89 ) BANDEIRANTE-ENERGIA ELETRICA
180,08
3.4.001.010 ( 90 ) SABESP-AGUA E ESGOTO
1.053,39
3.4.001.011 ( 91 ) TELEFONICA-COMUNICACAO
9.316,25
3.4.001.012 ( 92 ) DESPESAS C/VEICULOS-SERV.E MANUT.
14.290,53
3.4.001.013 ( 93 ) EMBRATEL-COMUNICACAO
255,50
3.4.001.014 ( 94 ) HONORARIOS PROFISSIONAIS
7.023,50
3.4.001.015 ( 95 ) PORTES E POSTAIS
1.942,50
3.4.001.016 ( 96 ) DESPESA C/INFORMATICA-SITE E PROV.
7.401,15
3.4.001.017 ( 97 ) PREMIOS DE SEGUROS
4.269,95
3.4.001.019 ( 99 ) DESPESAS C/IMPRESSAO
200.540,00
3.4.001.020 ( 100 ) VIAGENS E ESTADIAS
1.424,76
3.4.001.021 ( 101 ) VALE-TRANSPORTE
1.545,30
3.4.001.022 ( 102 ) DESPESAS C/ENCADERNACAO
225,00
3.4.001.024 ( 104 ) ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
1.186,10
3.4.001.025 ( 105 ) LANCHES E REFEICOES
1.720,00
3.4.001.026 ( 106 ) DESPESAS BANCARIAS
1.057,95
3.4.001.028 ( 108 ) IMPOSTOS E TAXAS
219,03
3.4.001.029 ( 109 ) ALUGUEIS
15.209,81
3.4.001.032 ( 112 ) DESPESAS C/ENTREGA DE JORNAIS
6.355,00
3.4.001.034 ( 114 ) DESPESAS C/CONSULTORIA
1.300,00
3.4.001.037 ( 117 ) FERIAS
4.651,60
3.4.001.038 ( 118 ) 13º SALARIO
13.603,60
3.4.001.039 ( 119 ) DESPEAS C/INFORMATICA-MANUTENCAO
7.382,75
3.4.001.040 ( 120 ) DESPESAS C/INFORMATICA-MAT.DE CONSUMO
5.116,33
3.4.001.041 ( 121 ) DESPESAS C/FOTOGRAF.-MAT. DE CONSUMO
2.480,00
3.4.001.042 ( 122 ) DESPESAS C/VEICULOS-CONSUMO
147,03
3.4.001.046 ( 125 ) NEXTEL-TELECOMUNICACOES
6.249,83
3.4.001.048 ( 128 ) HONORARIOS ADVOCATICIOS
3.087,00
3.4.001.049 ( 129 ) ROUPAS E UNIFORMES
200,00
3.4.001.050 ( 130 ) REPASSE FINANCEIRO-CORP.MUSICAL EUTERPE
45.000,00
3.4.001.052 ( 133 ) DESPESAS C/CURSOS
11.265,00
Demonstração do Resultado
do
3.4.001.053 ( 134 ) DESPESAS C/SEGURANCA
1.499,00
Dezembro de 2011
3.4.001.054 ( 135 ) TRANSPORTE DE JORNAIS
15.680,00
3.4.001.055 ( 136 ) NET-COUNICACAO
0,00
0016 FUNDACAO DR.JOAO ROMEIRO
Resultado do Exercício
PRACA BARAO DO RIO BRANCO, 25, CENTRO, PINDAMONHANGABA-SP

Exercício

184.421,86
75.858,31
15.326,72
2.062,22
45,00
3.571,76
8.784,09
26.829,96
180,08
1.053,39
10.094,26
15.917,61
255,50
8.180,50
2.213,95
7.401,15
4.269,95
215.350,00
1.910,96
1.545,30
225,00
1.526,20
1.778,00
1.156,97
228,12
16.592,52
7.732,00
1.430,00
11.466,56
13.603,60
9.867,89
5.528,33
2.480,00
445,91
7.160,98
3.087,00
200,00
45.000,00
11.265,00
1.499,00
23.690,00
389,96
50.455.237/0001-35
54.213,01

Saldo Anterior

Saldo Atual

Resultado do Exercício

PINDAMONHANGABA, 31 de Dezembro de
2011
Folha: 0001

ANTONIO WILSON TEIXEIRA
TC CRC: 055257
TECN.CONTABILIDADE
ANTONIO WILSON TEIXEIRA
TC CRC: 055257
TECN.CONTABILIDADEE

54.213,01

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2011,
Folha: 0001
conforme documentação apresentada.
PINDAMONHANGABA, 31 de Dezembro de 2011

Data de Emissão: 17/01/2012

R$ 134.161,85

Aumento de Capital
com lucros e reservas
com subscrições de
novas ações

X

Lucro Líquido
do Exercício
Transferência
para reservas
Reservas de lucros
à realizar
Dividendos
Saldo em 31.12.2011

Total

X

X

X

R$134.161,85

X

X

X

X

X

X

R$

17.429,31

X

X

X

R$ 71.642,32

R$

16.283,47
X

X
X

X
X

X
X

R$ 16.283,47
X

R$ 167.874,63

X

X

R$ 222.087,64

Notas explicativas sobre a Demonstração das Mutações do Patrimômio Líquido
dos Exercícios Findos em 31/12/2010 e 31/12/2011
l - Contexto Operacional
Nota 01
A Fundação Dr. João Romeiro,criada pela Lei Municipal 1672 de 06 de Maio de 1980,conforme Estatuto
registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas de Pindamonhangaba - SP,sob o n° 69, Livro
A - 3,fls. 51,em 18/06/1980, e tem como objetivo a Cultura,Jornalismo e Turismo.
ll - Apresentação das Demonstrações Contábeis
Nota 02
As demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com o Plano de Contas
criado de acordo com as necessidades da Fundação.
lll - Resumo das Práticas Contábeis
Nota 03
A prática contábil adotada é pelo regime de Caixa.
Nota 04
As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos
correspondentes, apropriadas até a data do Balanço , com base no regime de caixa.

As receitas são apuradas através dos comprovantes de recebimentos , entre eles , aviso bancário ,
recibos e outros.
Nota 06
Eventualmente a Fundação recebe da Prefeitura Municipal , repasse financeiro . No ano de 2010
recebeu o valor de R$ 690.560,00.

Reconhecemos a exatidão da presente demonstracao encerrada em 31/12/2011,

FUNDACAO DR.JOAO
conformeROMEIRO
documentação apresentada.
CNPJ: 50.455.237/0001-35
JOSE RENATO DE CAMPOS ROSA
Data de
Emissão: 17/01/2012
CPF:
042.566.138/54
Presidente

FUNDACAO DR.JOAO ROMEIRO
CNPJ: 50.455.237/0001-35
JOSE RENATO DE CAMPOS ROSA
CPF: 042.566.138/54
SóCIO TITULAR

Data de Emissão: 17/01/2012

Saldo em 31.12.2010
Saldo Anterior

Conta Analitica

Capital Realizado Reservas de Capital Reservas de Lucros Lucros ou Prejuízos

50.455.237/0001-35

3.3 ( 71 ) RECEITAS OPERACIONAIS

Folha 0110

Nota 05

PINDAMONHANGABA, 31 de Dezembro de 2011

FUNDACAO DR.JOAO ROMEIRO
CNPJ: 50.455.237/0001-35
JOSE RENATO DE CAMPOS ROSA
CPF: 042.566.138/54
Presidente
FUNDACAO DR.JOAO ROMEIRO

Conta Analitica

Conta Analitica

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2011,
conforme documentação apresentada.

Data de Emissão: 17/01/2012

0016 FUNDACAO DR.JOAO ROMEIRO

perto”, contou Sérgio Guimarães, diretor de Serviços
Municipais de Pindamonhangaba.
O término dos trabalhos
está previsto para o mês de
abril.

Demonstração das Mutações do Patrimômio Líquido
dos Exercícios Findos em 31/12/2010 e 31/12/2011

PRACA BARAO DO RIO BRANCO, 25, CENTRO, PINDAMONHANGABA-SP

Conta Analitica

( 50 )
( 53 )
( 54 )
( 55 )
( 56 )

pedra, roçada e manutenção do asfalto.
“Ali passam muitos carros que vão para a pousada
existente no fim da estrada
e veículos dos moradores
das fazendas e casas por

Dezembro de 2011

0016 FUNDACAO DR.JOAO ROMEIRO

2.1.001.002
2.1.001.005
2.1.001.006
2.1.001.007
2.1.001.008

A estrada dos Nogueiras, próxima ao Ribeirão
Grande, está em obras desde o início desta semana. A
Secretaria de Obras e Serviços está recuperando a
estrada com a colocação de

Demonstração do Resultado do Exercício

Dezembro de 2011

1.2.002.001 ( 33 ) TERRENOS
1.2.002.002 ( 34 ) MAQUINAS
1.2.002.003 ( 35 ) FERRAMENTAS
1.2.002.004 ( 36 ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.2.002.005 ( 37 ) MOVEIS E UTENSILIOS
1.2.002.006 ( 38 ) VEICULOS
0016 FUNDACAO
DR.JOAO ROMEIRO
1.2.002.007
( 39 ) VEICULOS-EQUIPAMENTOS

Estrada dos Nogueiras
tem serviços gerais de
recuperação

ANTONIO WILSON TEIXEIRA
TC CRC: 055257
TECN.CONTABILIDADE
Folha: 0002

PINDAMONHANGABA, 31 de Dezembro de 2011

ANTONIO WILSON TEIXEIRA
TC CRC: 055257
TECN.CONTABILIDADEE

Folha: 0002

Folha: 0003

Data de Emissão: 17/01/2012

Folha: 0003

IV - Apuração de Resultado
A Fundação no exercício de 2011 , teve um superávit liquido de R$ 71.642,32. Pelo índice de Liquidez
Imediata mostra que tem recursos suficientes para liquidar suas dívidas .Para cada R$ 1,00 de
dívida a curto prazo , existem R$ 3,80 no Caixa da Fundação.
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realce
Akim/AgoraVale

Arquivo pessoal

É festa!
Tudo de ótimo
para a jornalista
Maria Fernanda
Munhoz, que
assopra as
velinhas de mais
uma primavera
dia 1º de abril.
Os amigos da
Prefeitura, do
jornal Tribuna
do Norte, amigos
e familiares
desejam que
esta data seja
festejada por
inúmeras vezes,
e agradecem pelo
companheirismo e
carinho dedicados
a eles durante sua
jornada.

Arquivo pessoal

Muita felicidade

1 aninho

Para Matheus Costa de Oliveira, que
completou 2 anos no último dia 29 de
março. Abraços e beijos de seus avós,
tios, primos e padrinhos, em especial
de seu pai Marcos e de sua mãe
Datiele.

Parabéns para Ana Beatriz Almendro
Macedo, que completou 1 aninho dia
29 de março, recebe o carinho da
mamãe Roberta, do papai Marcelo,
dos irmãos Taimã e Matheus.

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

35 anos de casados
Toda a felicidade do
mundo ao casal Silvia
e Renato Munhoz, que
comemora, no dia 2 de
abril, Bodas de Coral
– 35 anos de casados.
Recebem o carinho
dos ﬁlhos, demais
familiares e amigos.

Tudo de bom

Para Yago Louzada, que completa 4
anos no dia 31 de março. Ele recebe o
carinho dos pais, avós, tios, primos e
da Dinda.
Arquivo pessoal

Felicidade

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Para o aniversariante do dia 29 de
março, Murilo Patrick, que completou
5 aninhos. Os avós José Francisco
Muassab e Joana Darc, e em especial o
papai Fabricio, desejam tudo de bom.

Felicidade

Muita felicidade
Feliz aniversário para Suely Machado,
que assopra velinhas no dia 1º de abril,
recebendo o carinho dos familiares e
amigos. Parabéns!

Muita felicidade para a
funcionária Mírian, do
Departamento de Turismo da
Prefeitura, que comemorou
mais um ano de vida no dia
29 de março, recebendo os
votos de feliz aniversário dos
seus amigos de trabalho e
familiares.

Feliz Aniversário

Aniversário

Parabéns para Márcia Elizabete, que
assopra velinhas no dia 31 de março.
O marido Waine (TN), os ﬁlhos
Wellington Wagner, Suellen Sthefany
(com ela na foto) e Anderson William
desejam muita paz, saúde e felicidade e
que Deus a abençoe.

O gabinete da vice-prefeita Myriam
Alckmin cumprimenta Karina Bizarria,
pelo seu aniversário, dia 31 de março.

Lançamento de grife
Divulgação

Arquivo pessoal
Divulgação

Foi lançada no mês
passado, nos Estados
Unidos, a marca
Corpo Bonito, que
existe no Brasil há
40 anos. A dona
da marca, Andreia
Cardoso, tem família
em Pindamonhangaba.
Ela é ﬁlha de Joaquim
Cardoso e Zenaide
Cardoso.
No lançamento,
que aconteceu no
Point Orlando,
houve o desﬁle da
coleção de verão.
Na ocasião, Andreia
lembrou sua vida em
Pindamonhangaba,
onde desde criança
criava modelos de roupas para as bonecas e participava de concursos de
beleza da cidade, com biquínis criados por ela mesma.
Andreia vive nos Estados Unidos desde 1990.

Tudo de bom

Parabéns

Parabéns para o assessor técnico
de Meio Ambiente da Prefeitura,
eng. Diego Thomaz, que comemora
aniversário no dia 1º de abril,
recebendo as felicitações dos familiares
e amigos.

Felicidade para a diretora de
Arrecadação da Prefeitura, Maria
Perpétua Soares, que comemorou
aniversário no dia 29 de março.
Recebe o abraço dos familiares
e amigos.
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Cultura

Pindamonhangaba oferece
oﬁcina de dança gratuita
Os trabalhos da oﬁcina são voltados para atores, bailarinos
e estudantes de artes cênicas com conhecimento na área
A Prefeitura Municipal,
em parceria com a OC - Oﬁcinas Culturais do Estado de
São Paulo - Altino Bondesan,
oferece um curso de dança
gratuito. As aulas terão início dia 19 de abril e o encerramento está previsto para o
dia 28 de junho.
Os interessados devem
procurar o Departamento de
Cultura (rua Dr. Campos Salles, 530), entre os dias 2 e 18
de abril, para fazer a inscrição. São apenas 30 vagas.
As aulas serão coordenadas pela professora Ales-

sandra Rodrigues dos Santos Nascimento, todas às
quintas-feiras, das 18h30 às
21h30. Os alunos serão atendidos no centro comunitário “José Antonio de Oliveira Michelin”, na rua Dirce da
Glória Bueno, 114, no Bosque da Princesa.
A oﬁcina é destinada a
atores, bailarinos e estudantes de artes cênicas, que possuam conhecimento na área.
Para participar é preciso ter
no mínimo 16 anos.
O projeto propõe um novo olhar aos elementos que

estruturam a composição
coreográﬁca. Vivenciando
na prática propostas para se
compor coreograﬁas.
Alessandra é pós-graduada em linguagens da arte e
graduada em educação artística pela Faculdade Santa Cecília. Tem experiência
na área de artes, com ênfase em dança e teatro, atuando principalmente nos seguintes temas: Espetáculo
de Dança e Teatro, Oﬁcina
Pedagógica, e na coordenação de projetos artísticos e
pedagógicos.
Akim/Agora Vale

Divulgação

Bosque da Princesa será
palco para evento cultural
Ação comemora 11º aniversário da Academia Vale Paraibana
de Letras e Artes com atrações diversas e é aberta ao público

Associação reúne artistas educadores da região do Vale do Paraíba

Arteduvale se apresenta
no Parque da Cidade
A Arteduvale - Associação dos Artistas Educadores do Vale do Paraíba - se
apresentará no Parque da
Cidade, no sábado (31), às
8 horas, na abertura do Circuito Ultra Eventos Esportivos 2012. E no domingo
(1°/4), às 17 horas, no encerramento do evento.
Nos dois dias de apresentação os artistas farão
uma batucada e exposição

de imagens com seus trabalhos e bonecões confeccionados pela associação.
A Arteduvale foi idealizada para promoção e
preservação da memória
histórica e cultural da humanidade e das tradições
e manifestações populares
brasileiras, bem como para promoção de sua inserção nos espaços escolares e
grades curriculares.

A AVLA - Academia Vale Paraibana de Letras e Artes convida a população
para participar de um evento cultural neste domingo
(1º/4), no Bosque da Princesa. A ação é comemorativa aos 11 anos da academia
e fará o “Choque Térmico”,
às 14 horas. O evento é gratuito e haverá apresentações
artísticas como: declamação
de poesias, apresentação
de esquetes teatrais, shows

musicais e dança.
A abertura será feita com
a reapresentação do 1° ato
do espetáculo Giselle, produzido pela Studio Cênico
de Dança Mônica Alvarenga. O trabalho foi adaptado
para rua.
Para a realização do
evento, a AVLA conta com
o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
do Departamento de Cultura. O encerramento das ati-

vidades está previsto para
as 18 horas.
Irão marcar presença
na comemoração: artistas
plásticos, músicos, poetas,
atores, cineastas, e demais
convidados. As festividades tiveram início no último dia 25, com sarau poético no Flat Hotel Olavo
Bilac, em Taubaté; na ocasião foi realizada a posse de um novo membro na
academia.

Divulgação

A associação incentiva o desenvolvimento integrado e responsável da região do Vale do Paraíba;
zela pela valorização da
cultura brasileira em seus
múltiplos aspectos e vocações e, principalmente, pela formação humana das
crianças e jovens. A estação Arteduvale ﬁca na rua
Barão Homem de Melo,
149, centro.
Akim/Agora Vale

Os bonecões da Arteduvale estarão no evento do Parque da Cidade

Peça do grupo de Mônica Alvarenga foi adaptada para apresentação nas ruas
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Esportes

Escola de esportes tem vaga para capoeira
A Prefeitura de Pindamonhangaba oferece aulas
de capoeira nas escolinhas
de esportes espalhadas pelos
centros esportivos, ginásios e
quadras do município.
A capoeira é uma arte
marcial 100% brasileira.
Nasceu nas senzalas, criada
pelos escravos pela ansiedade de liberdade. Muitos anos
se passaram e hoje em dia, o

esporte é patrimônio cultural
brasileiro e faz parte da grade curricular nas escolas.
Na Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de
Pindamonhangaba o trabalho
com a capoeira conquistou
seu espaço, muitos praticantes e traz muitos benefícios
aos alunos. Além do trabalho
desenvolvido com o respeito
ao próximo e as regras, a ca-

Horários oferecidos:
Centro de Treinamento Luís Caloi
3ª e 5ª-feira, das 7h30 às 8h30 - 3ª e 5ª-feira das 8h30
às 9h30
3ª e 5ª-feira das 13h30 às 14h30 - 3ª e 5ª-feira das
14h30 às 15h30
Centro Esportivo José Ely Miranda “Zito”:
4ª e 6ª-feira das 7h30 às 8h30 - 3ª e 5ª-feira das 8h30
às 9h30
4ª e 6ª-feira das 13 às 14 horas - 3ª e 5ª-feira das 14
às 15 horas
Para participar da modalidade de capoeira o aluno precisa ter entre 6 e 17 anos, levar duas fotos e a cópia
de um documento até a secretaria do Centro Esportivo
‘Zito’ ou do Centro de Treinamentos Luís Caloi.

Parque da Cidade é palco
de Corrida de Aventura
Divulgação

São 18 equipes que disputarão as provas

Mais de 60 atletas participarão da 1ª Etapa da Corrida
de Aventura do Ultra ADV,
que acontecerá em Pindamonhangaba no domingo (1°/4),
com largada às 9 horas, no
Parque da Cidade.
Serão 18 equipes nas categorias Pró e Light, disputando provas de Mountain Bike,
Boia Cross e Rapel. A largada

será no Parque da Cidade e o
percurso será no Parque da
Juventude.
Os três primeiros colocados receberão medalha, troféu e premiação.
O evento contará com o
apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba, que oferecerá
total infraestrutura para os
participantes.

poeira desenvolve agilidade,
coordenação motora, ﬂexibilidade e força.
Os atletas da equipe adulta de capoeira, que representam Pinda nos campeonatos
da federação, vieram todos
da escola de esportes e conquistam vários títulos para
nossa cidade.
Vale ressaltar que na escola de esportes, os alunos
aprendem os movimentos
da capoeira, os ritmos, músicas e instrumentos musicais,
preparando-os, aos poucos e
com calma, para chegarem à
equipe adulta, sem pular etapas de aprendizado.
As aulas são ministradas
pela professora Vera Lucia
Marcondes – Moranguinho.

O Conselho Arbitral de
Futebol realiza, no início de
abril, duas reuniões importantes para a disputa dos campeonatos: 1ª divisão, sub 11 e
sub 15.
Na terça-feira (3), às 19
horas, acontece a reunião da
1ª divisão. Na quarta-feira

(4), também às 19 horas, a
reunião para sub 11 e sub 15.
As reuniões serão na sede da
Liga Pindamonhangabense
de Futebol. As equipes que
não enviarem representantes
não poderão disputar os respectivos campeonatos. A presença é obrigatória.

Liga Pindamonhangabense
de Futebol de Salão
Filiada à Federação Paulista
de Futebol de Salão

Diretoria da Junta de Justiça Disciplinar (JJD)
Em 23 de março de 2012 ﬁcou constituída a JJD Junta de Justiça Disciplinar para o quadriênio 2012/2015,
com os seguintes elementos:
Presidente – Vanderlei Malaco Bueno
Vice-presidente- Paulo Roberto do Amaral
Secretário- Ataliba Francisco de Oliveira
Procurador – José Roberto de Vasconcellos
Auditor Titular – Caio Humberto Gomes
Auditor Titular – Paulo Hilário Vieira de Souza
Auditor Titular – Edvaldo de Oliveira
Auditor Titular – Elias Georges Cassab Júnior
Auditor Suplente – Luis Fernando de Sousa Pinto
Auditor Suplente – Winston Thomaz Guarino
Pindamonhangaba, 27 de março de 2012
Benedito José Coelho
Presidente

Capoeiristas durante os 55º Jogos Regionais 2011, realizados em Pinda

Encontro de aeromodelistas em Pinda
O 2º Encontro de Aeromodelistas da região do Vale
será realizado neste domingo
(1º/4), das 10 às 17 horas, no
Parque da Juventude, com
entrada gratuita. O evento
reunirá participantes de diversas cidades.
Para quem vai pilotar os
aeromodelos é necessário fazer a inscrição pelo site www.
profoco.com.br, ou no local, e
pagar uma taxa de R$ 10.
No encontro, haverá vôos

Divulgação

panorâmicos de ultraleves,
pista livre para os modelos
durante toda a programação,
entre outras atrações.
O evento é uma realização
do Clube de Aeromodelismo
de Pinda, Profoco e R&M
eventos, e conta com o apoio
da Prefeitura.
O Parque da Juventude é
um espaço para a realização
de esportes radicais e está localizado na avenida Manoel
César Ribeiro, sem número.

Pindamonhangaba sedia Corrida de
Montanha no Parque da Cidade
O Parque da Cidade de
Pindamonhangaba será palco
da 1ª Etapa do Circuito 2012
de Corrida de Montanha do
Ultra Race. A etapa será disputada no sábado (31), a partir das 8 horas e contará com

o apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba.
A etapa será disputada por
mais de 50 atletas da região
nas categorias Pró, Sport e Light. Os participantes percorrerão de 3 a 12 quilômetros, num

percurso montanhoso, com
trechos em trilhas, estradas de
terras e travessias de rios.
Todos os atletas que ﬁnalizarem o percurso receberão
medalhas, os três primeiros
colocados serão premiados

com troféu e diversos brindes.
O evento contará com estrutura para receber mais de
2.000 visitantes, com monitores durante o período de realização da prova.

Paixão por Esporte

Futebol:

Conselho Arbitral convoca
times para reuniões

Divulgação

Talita Leite

www.talitaleitte.blogspot.com
Divulgação/CBV

Chegou a hora:
Pindamonhangaba
disputa decisão da
Superliga B

A

pós mais de dois meses de disputa ﬁnalmente é
chegado o grande momento da Superliga B de Vôlei
Masculino. A decisão do título acontece às 10 horas
deste domingo (1º/4), em Canoas-RS, e pode colocar
Pindamonhangaba na elite do vôlei nacional.
A equipe da cidade fez bonito ao longo de toda a
competição, conquistando doze vitórias em quatorze
partidas. Quem também fez bonito foi a torcida. Diante
do excelente desempenho apresentado pelos atletas
da Funvic/Mídia Fone, a cidade abraçou a causa e
acompanhou Pindamonhangaba de muito perto, sempre
que possível.
Depois de dar um show nas arquibancadas do Ginásio
de Esportes do Juca Moreira, em partida válida pela
semiﬁnal, o torcedor terá de torcer a distância na
ﬁnalíssima do torneio, isso porque o embate diante do
Apav/Canoas será realizado no Rio Grande do Sul, com
transmissão pela SportTV.
Aconteça o que acontecer, Pindamonhangaba já mostrou
sua força. Com alguns talentos individuais promissores
e um grupo forte e conciso, o time montado para a
disputa da Superliga B, independentemente do resultado
que obtiver na decisão, já é motivo de orgulho para a
população da cidade.

Outras Modalidades

N

a última quarta-feira (28), o município de
Pindamonhangaba esteve representado no
Campeonato Metropolitano de Futsal Masculino Sub 20
e na primeira fase da Série A1 do Campeonato Paulista
de Basquete.
Atuando fora de casa, a cidade acabou sendo derrotada
nas duas modalidades. No futsal, Jundiaí aplicou 5 a
2 em Pindamonhangaba, enquanto que no basquete
quem conquistou a vitória, por 83 a 62, foi a equipe do
Internacional/Santos.

Clássico Regional

D

epois de estrear com empate diante do Marília, a equipe de futsal feminino de Pindamonhangaba encara
um clássico regional diante do Jacareí, na categoria principal do Estadual de Futsal. A partida entre as duas
representantes do Vale do Paraíba será realizada às 18 horas, nesta sexta-feira (31), no Ginásio Educamais, em Jacareí.
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Esportes

Vôlei de Pinda disputa ﬁnal da
Superliga B neste domingo
Divulgação/CBV

A equipe de voleibol masculino de Pindamonhangaba,
Funvic/Mídia Fone chegou
à ﬁnal da Superliga B após
derrotar Santo André por 3
sets a 0. O desaﬁo agora será
contra o Apav/Canoas, do
Rio Grande do Sul, na casa
do adversário. A partida será
neste domingo, 1º de abril, às
10 horas. O jogo será transmitido pelo canal SportTV. A
competição é realizada pela
CBV - Confederação Brasileira de Voleibol. O campeão
terá a oportunidade de participar da elite do voleibol brasileiro, garantindo uma vaga
na Superliga.
A trajetória da equipe pindense foi caracterizada pela
determinação dos atletas.
Eles são comandados pelo
técnico João Marcondes e o
supervisor Ricardo Navajas,
sendo esta uma dupla vitorio-

sa no cenário do voleibol brasileiro. Para chegar à ﬁnal, os
representantes da “Princesa
do Norte” venceram 10 jogos,
dos 12 realizados. Marcondes
aﬁrma que o Apav/Canoas é
uma equipe experiente, e que
já participou da Superliga, no
entanto, os jogadores de Pinda estão treinando forte para
fazer uma partida equilibrada
e garantir a vitória.
A torcida pindense está
acompanhando as partidas
e tem incentivado os atletas.
Durante o jogo da semiﬁnal,
ocorrido no último dia 21, no
ginásio Juca Moreira, o público marcou presença e ajudou
o time a conquistar a vaga na
ﬁnal.
A torcedora Rosa dos Santos, conta que assiste aos jogos do time de vôlei masculino de Pinda, e que a equipe
tem trazido muita alegria para

a torcida. “Fico muito feliz
com a vitória deles porque
representam a cidade, saber
que o nome da minha cidade,
onde nasci e fui criada, está se
destacando no Brasil é muito
bom, acredito que todos devem ter orgulho disso”.

ACOMPANHE O
TIME DE PINDA

A grande ﬁnal
será neste domingo, 1º de abril, às
10 horas. O jogo
será transmitido
pela SporTV
Equipe de Pinda está pronta para a ﬁnal e espera trazer o título para a cidade

Veja a trajetória do time pindense
Divulgação/CBV

Ao todo teve oito
rodadas na fase de
classiﬁcação, onde todos
jogaram contra todos. E
nos play-offs foram duas
rodadas. A competição
foi no sistema de Grand
Prix, dividida em duas
chaves, sendo as partidas
intercaladas entre uma
chave e outra.

O primeiro Grand Prix foi em Pinda, entre os dias 12 e 14
de janeiro. A equipe da casa venceu o Morro da Fumaça,
Sport Recife e UFC/Ceará por 3 sets a 0
Parciais:
Funvic/Mídia Fone – Pinda x Morro da Fumaça (SC)
1º - 25 x 14
2º - 25 x 18
3º - 25 x 15
Funvic/Mídia Fone – Pinda x Sport Recife
1º
25
x 17
2º
25
x 17
3º
25
x 21
Funvic/Mídia Fone – Pinda x UFC/Ceará
1º
25
x 18
2º
25
x 17
3º
25
x 20

O último Grand Prix da fase de classiﬁcação foi
realizado em Fortaleza, nos dias 1º e 3 de março.

O segundo Grand Prix para a equipe de Pinda ocorreu
dia 26 de janeiro, em Criciúma-SC, e Pinda venceu duas
partidas e perdeu uma.

Parciais:
Funvic/Mídia Fone – Pinda x Morro da Fumaça (SC)
1º
25
x 12
2º
25
x 18
3º
25
x 18

Parciais:
Funvic/Mídia Fone – Pinda x Morro da Fumaça (SC)
1º
29
x 27
2º
25
x 21
3º
25
x 21

Funvic/Mídia Fone – Pinda x Sport Recife
1º
25
x 21
2º
28
x 30
3º
22
x 25
4º
24
x 26

Funvic/Mídia Fone – Pinda x Sport Recife
1º
25
x 22
2º
25
x 19
3º
25
x 23

Funvic/Mídia Fone – Pinda x UFC/Ceará
1º
25
x 21
2º
25
x 21
3º
25
x 18

Funvic/Mídia Fone – Pinda x UFC/Ceará
1º
21
x 25
2º
23
x 25
3º
25
x 21
4º
28
x 30

No play-off Pinda enfrentou Santo André e venceu as
duas partidas, a primeira foi na casa do adversário no dia
17 de março e o segundo foi dia 21 no ginásio Juca Moreira, em Pindamonhangaba. A torcida marcou presença
e prestigiou a vitória.
O outro desaﬁo ocorreu em Recife entre os dias 9 e 12 de
fevereiro, e Pinda venceu todas as partidas.
Parciais:
Funvic/Mídia Fone – Pinda x Morro da Fumaça (SC)
1º
25
x 17
2º
25
x 17
3º
25
x 20
Funvic/Mídia Fone – Pinda x Sport Recife
1º
26
x 28
2º
25
x 18
3º
25
x 16
4º
25
x 23
Funvic/Mídia Fone – Pinda x UFC/Ceará
1º
25
x 19
2º
25
x 23
3º
25
x 17

Parciais:
Primeiro jogo
Funvic/Mídia Fone – Pinda x Santo André
1º
2º
3º
4º

21
25
25
25

x
x
x
x

25
18
22
19

Segundo jogo
Funvic/Mídia Fone – Pinda x Santo André
1º
2º
3º

25
25
28

x
x
x

20
14
26

Vôlei infantil de Pinda participa
do Campeonato Paulista 2012
A equipe feminina de
voleibol infantil de Pindamonhangaba vai disputar o
Campeonato Paulista (realizado pela Federação Paulista de Voleibol). A equipe
conta com o apoio da Fun-

vic, Colégio Anglo, Edson
Derrico Imóveis, Lídia Calçados e Posto Shell Tigrão.
Ao todo, nove equipes brigarão pelo título. A competição começa no dia 21 de
abril, em Barueri.

As demais equipes são:
Ibirapuera, São Caetano,
São Bernardo, Americana,
Santos, Pinheiros, Bradesco (Osasco), São José dos
Campos e Barueri.
Da competição partici-

pam adolescentes de 14 a 16
anos. Paralelo ao Campeonato Paulista, a equipe feminina infantil disputa o torneio Livovali. Neste sábado
(31), enfrenta Caçapava, na
casa do adversário.
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Classificados
CONFIRA AS VAGAS DO PAT - POSTO DE
ATENDIMENTO AO TRABALHADOR
Pindamonhangaba - Moreira César

Açougueiro
Ajudante de serralheiro ( com experiência em pontear)
Alinhador de pneus
Aplicador de adesivos
Armador de construção civil
Atendente de farmacia
Auxiliar de enfermagem
Auxiliar de manutenção industrial
Carpinteiro
Caldeireiro
Coordenador pedagógico
Conferente de controle de produção
Corretor de imóveis
Cozinheiro industrial
Cozinheiro de restaurante
Dentista
Eletricista industrial
Encanador industria
Lesfiheiro
Estagiário em pu-

blic. ou jornalismo
Garçom
Instrutor de informática
Instalador de alarme
Manicure
Mecânico de manutenção
industrial
Mecânico de refrigeração
Mecânico de veículos automotores
Mecânico montador
Motorista de caminhão ( com habilitação d )
Pedreiro
Professor de inglês
Programador
de
sistema de informação
Técnico de manutenção de computador
Trabalhador rural
Vendedor externo
(mangueiras, cursos de informática, serviços de informática)

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

Cachorra perdida
Nas proximidade da Vila Bourguese,
raça FOX PAULISTINHA,
(Criança de 10 anos
sentindo a falta da NINA)
Contato Paula : 9112-9245 ou 3648-6693
SERVIÇOS
Fazemos Limpeza em
caixas d’água. Tel 82133965
Higienização: limpeza em prédios e residências. Tel 36412964, 3637-2543
Motorista particular.
Tel 3643-1250 ou
9124-5064
Precisa-se Revendedor
de Folheados, Margem
de lucro de 30%. Tel
3527-5283 / 3527-4200
/ 9131-4307
Precisa-se de consultora de vendas de
cosméticos e outros.
Tel 9196-7993 / 88388225
Precisa-se de vendedor externo, venda
de impressos gráficos. Tel 3642-7392
Presto serviço de
passar roupa ou tomar conta de idoso.
Tel 9156-2427
Procuro emprego de
babá ou acompanhante de idosos , sou
auxiliar de enfermagem. Tel 3642-4777
Procuro emprego de
acompanhante
de
idosos. Tel 3648-4836
Procuro serviços como motorista para
viagens e excursões,
categoria “AD”.
Tel
8179-3539
Procuro trabalho de
acompanhante
de
idosos, passo roupas. Tel 9156-2427
Procura-se
serviços
como diarista; limpeza, passadeira, acompanhante de idosos,
boas referências Tel
9195-8696
DIVERSOS
Aluga-se projetor (Data-Show) e telão e produção de clipe de fotos.
Tel 3522-5171
Aluga-se, Brinquedos p/ festas e eventos.Tel
3648-1004
ou
9140-2592Banheira de hidromassagem, usada, R$
600. Tel 3648-8395
ou 9790-7954
Aparador com espelho de ferro, R$ 150;
conjunto de 4 panelas inox com tampa

de vidro, seminovos
R$ 50. Tel 3642-3740
Balcão expositor, arquivo de aço, geladeiras, freezer, maq.
lavar louças, maq.
de costura, televisor,
ventiladores, aparelho de DVD. Tel 82133965
Bicicleta Montain Bike
GTS, R$ 1.800; suporte de teto para
transporte de bicicleta,
novo. Tel 9115-9942
Caiaque de fibra, remo
de alumínio, colete
salva vidas. Tel 36431250 ou 9124-5064
Cabo de aço, (mais
ou menos 100 m),
bitola 3/8, usado.
Tel 9115-9942
Carrinho de churrasquinho, grande , inox,
lona. Tel 3522-2279
Carrinho berço Love,
azul e cinza, seminovo,
R$ 150. Tel 9757-6730
/ 8153-9120 / 97001919 / 8153-9115
Carrinho de bebê,
Galzerano, em ótimo
estado de conservação, R$ 150,00. Tel
3522-4589
CPU Sempro 2400
COM, 512 Mb Ram,
200 Gb HD, monior
LG17” tela plana R$300, mesa R$ 80.
Tel 9176-4886
Computador completo, scaner, impressora, rack e cadeira. Tel
9775-6060 ou 92166688
Computador,
Processador AMD Phenom X4, placa mãe
Asus, 2 Gb memória, HD 500 Gb. Tel
9104-4537
Computador com impressora Multifuncional, em bom estado
de conservação Tel
8137-7896 / 92297965 ou 3522-1028
Geladeira, balcão expositor, estufa para
salgados, bicicletas,
arquivo de aço, camas. Tel 8213-3965
Guarda-roupa mogno, solteiro ; rack,
R$ 250. Tel 35224589
Guarda-roupas, R$

300. Tel 8814-6514
Jaqueta de Couro,
preto, feminino, tamanho M, R$ 50. Tel
3642-3740
Jogo de sofá 2 e 3
lugares, seminovo,
R$ 250. Tel 35233521 ou 9114-3560
Mesa dobraveis, brancas, para bar (40 jogos). Tel 9605-5596 /
9175-3599
Mesa de som Oneal,
com 8 canais, seminova; video cassete Hi-Fi
MTS Stereo 4 cabeça
Sharp. Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil.
Tel 9115-8884
Playstation 2 Sony,
novo, 2 controles, cartão memória e na garantia. Tel 3645-3119
ou 9168-7195
Porta de aço de 3 x
3m, bom estado de
conservação, R$ 600.
Tel 9115-9942
Policorte 220v; motor
de gol 1.600; conjunto de oxiacetileno c/
carrinho. Tel 36434173 ou 8119-4264
Refrigerador; freezer
Eletrolux, bom estado de conservação,
R$ 550,00. Tel 36484890 ou 9771-6431
Roçadeira, gasolina,
1HP, pouco tempo de
uso, R$ 500. Aceito
troca por um mais potente. Tel 3648-8395
ou 9790-7954
Teclado Mod PSR 510
Yamaha, efeito Ecohotronic Staner. Tel
3642-2427
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$250. Tel 9114-3566
ou 3522-3521
Tv Philips, 21 polegadas, tela plana, seminova. Tel 9110-1180
Ventilador Arno, novo,
220v, R$ 80. Tel 35233521 ou 94114-3560
Várias embalagens
para cerveja; rádio
AM, FM, toca cd para
carro; rodas montadas, pneus 175x70
x13; macaco hidráulico; geladeira; estufa para salgados.
Tel 9708-5107
COMPRAM-SE
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
Corsa Sedan 2008,
Classic Life , R$ 1.000
abaixo da tabela, único dono. Tel: 36488238
Escort Hobby 1.0, 94,
prata. Tel 9110-1180
Escort, 93, branco, vidro elet. teto solar, R$
3.100. Tel 8141-3359
Eco Sport XLS 2006,
completa, único dono,
R$1.000 abaixo da tabela. Tel 3648-8238
ou 9163-1205
Fiesta 97, vermelho, Tel
8202-0035
Fiorino, 2001, pneus
novos. Tel 8207-6468
ou 9627-0567
Fusca 79, 1300, R$
3.000. Tel 3643-4173
ou 8119-4264
Fusca 79, vermelho,
R$ 4.700. aceito troca por maior valor. Tel
3648-8395 / 97907954
Gol Special 1.0, 8V,
ano 2000, branco,
R$ 10.700. Tel 78136147 ou 9114-5009
Gol, 96, trava elétrica, alerme e som.
Tel 3642-1165
Honda Fit 2005 automático, completo. Tel
9106-9234
Kombi, ano 2.010,
Tel. 9746-4352

Monza SL/E completo, 91, vinho, c/ kit
gás. Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, branco, único dono, R$
18.000. Tel 36483000 / 9191-6767
Palio Weekend 1.5
1997, vermelho, conservado. Tel 36432229 / 3637-6437
Peugeot 307, Feline
2003, abaixo da tabela. Tel 9781-0235
Perua Kombi, 97,
bege. Tel 9768-5533
Pichup Mazda, diesel ,
cabine dupla, 95, vermelha. Aceito troca por
menor valor. Tel 36488395 / 9790-7954
Renault Clio 2003/
2004, prata, 4 portas, 2
airbag, por R$ 13.900.
Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch,
4ª geração, vid. trava elét., fim, cd-mp3,
calefação, abaixo da
tabela ou troco por veículo chevrolet (maior
valor). Tel 977-11544
Renault Sandero Expression, 1.0, 16v,
Hiflex, 2009/2010,
prata, 19.000Km, tabela. Tel 8204-8088
Siena ELX 1.0, 16V,
2001, trav vidr elétr.,
dir hidr, R$ 13.800.
Tel 9137-3792
Siena, 2005, vidros
elétricos, dir hidr,
alarme, tabela. Tel
9179-0817
Uno Mille 1.0, 2000,
todo original, alarme,
trava. Tel 9709-1715
Verona 92, LX 1.6,
Alcool, verde metálico. TEl 3643-3162
ou 9112-1049
TROCA-SE
Apollo 1.8, motor AP,
92, por Uno 98/99,
valor de R$ 8.000.
Tel 3645-8776
MOTOS
Green Safari 150
(Garini), ano 2008.
TEl
8182-8506
/
3642-3679
Honda Biz 100, 2005,
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, preta, alarme, completa.
Tel 9173-0682
Twister
2008, R$
7.000. Tel 9147-4721
ou 3641-1172
YBR ED 2007/08,
completa, vermelha,
R$ 3.000 ou troca-se. Tel 9226-9424
IMÓVEIS
VENDEM-SE
CASAS
Alto do tabaú, 2
dorm, close, e dem,
dep, gar, quint, rua
Gal Júlio Salgado,
790. Tel 3642-2951
Araretama CDHU, 2
dorm., e dem. dep.,
R$ 42 mil. Tel 36423027
Avenida Abel C. Guimarães,
apart.
2
dorm, sala 2 ambientes, banh social. Tel
9775-8200
Bela Vista, 2 dorm, e
dem. dep, 300m², R$
128 mil. Tel 9707-1591
Boa Vista, sobrado,
a/c 209m², 4 dorm,
na rua José Alves Paloma, 67. Tel 81124379 ou 3642-4379
Bosque, 2 casas independentes, R$ 130.000,
Tel (13) 9115-8107
Campo Alegre, 2 dorm.,
e dem. dep., garagem
coberta ou troco por
terreno, aceito financiamento. Tel 3643-1770
ou 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm,
1 suite, edícula, R$
250.000. Tel 88397465 / 8803-4573
Campo Belo, apartamentos, novo, 2
dorm, sendo 1 suite, dem dep, gar, R$
170 mil. Tel 36423740 ou 9736-7019
Crispim, 240 m², 2
quartos,dem
dep,
gar, lav e 1 quarto e
banh nos fundos.Tel
3642-2470
Jardim Aurora, sobrado 3 dorm., sala 2
amb,dem. dep., pav.
sup.:suíte e mezani-

no, escada em granito.Tel 3642-1124 ou
9772-5171
Jardim Aurora, apartamento, 2 dorm,
e dem. dep. gar e
quintal, R$ 90.000.
Tel 3643-1783
Jardim Aurora divisa
com o Campo Belo,
nova, 2 dorm. (1 suíte), dem. dep., gar,
Aceita financiamento. Tel 3643-1770
ou 9123-4503
Jardim Rezende, sobrado, 93m², novo, 2
dorm, e dem dep, 2
banh, gar, R$ 95.000.
Tel 3648-5776 ou
9127-5485
Jardim Regina, casa
antiga, na rua 12.
Tel 3637-6210 ou
9729-8882
Maricá, 2 dorm, dem.
dep, R$ 140 mil. Tel
9156-4167
Moreira César, CDHU
Ipê II, 1 dorm, dem
dep, gar, R$ 38.000.
Tel 9110-1180
Moreira César, CDHU
Ipê II, 3 dorm, dem
dep, gar, quitada. Tel
9173-0682
Moreira César, próximo à praça São João,
sobrado, 2 dorm.,
sendo 1 suite, e dem
dep., com ponto comercial, R$ 140 mil.
Tel 9153-7933
Mombaça, 3 cômodos, R$ 78.000. Tel
9774-4108
Parque das Palmeiras, 3 dorm, sendo 1
suite, dem dep, jardim de inverno, coz
americana, gar
2
carros, quintal e cerca elétrica, A/T 200
m² - A/C 100m². Tel
9107-4318
Parque das Palmeiras,
inacabada, R$ 80.000.
Tel 3642-3027
Pq. São Domingos, sobrado, 3 dorm e dem
dep, 4 banh, ár/ser,
quartinho no fundo
e gar, rua Cap Vitório
Basso, R$ 250.000.
Tel 3522-4589
Próximo à praça são
Benedito, (rua dos
Bentos) 3 dorm, e
dem. dep, R$ 110
mil ou troca-se. Tel
3643-4242
Próximo ao Pão de
Açúcar, Ed. Juliana,
apartamento (72 m²)
2 quartos, sala, coz,
ban, uma vaga, c/
móveis plan Italinea,
R$ 135.000, condomínio R$ 75,00. Tel
9184-7669
Real Ville, vende-se ou aluga-se, 3
dorm.,2 suites, com
hidromassagem,pla-car solar, banheiro
social, lavabo, sala de
estar, sala de TV, cozinha, despensa, área
de lazer, 2 sacadas,
var, qun, canil, gar
coberta para 2 carros. Tel 3642-3740
Santana, 3 dorm, e
dem. dep, R$ 165
mil. Tel 3643-4242
Taubaté, sobrado, 2
suítes + 2 dorm. e
dem dep., A/T 290m²
e A/C 208m². Aceita
imovel como parte
do pagnto. Tel 81464313 ou 8116-7386
Ubatuba, próxima da
praia. Tel 9768-5533
Ubatuba, Chalé de
30m², a/c 1200m²,
R$40.000. Tel 97685533
Vila São Benedito, 2
casas construídas no
mesmo terreno, toda
de laje piso frio, área
de serviço e garagem,
bem localizadas, totalmente independentes, inclusive água e
luz. Cel. 9154-0918
Village do sol, nova,

sl estar, sl jantar, cozinha, lavabo, 2 quartos + 1 suite, amplo
quintal, espaço gour-met e gar 2 carros.
condominio
fechado, total segurança,
140m², esquina, Tel
9106-9234
ALUGAM-SE
Centro, rua Marechal
Deodoro, 230, fundos, quarto e dem.
Dep, R$ 600 mensais.
Tel 3527-0345
ou
8843-2938 c/ proprietário
São José dos Campos,
2 cômodos, quarto e
cozinha, somente para
mulheres, próximo ao
terminal
rodoviário
central. Tel 8141-3359
Ubatuba, 1 dorm, a
30m da Praia Maranduba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,
casa nova, mobiliada,
a 100 metros da praia,
reservas com antecedência.Tel. 3642-3740
ou 9736-7019
COMERCIAL
kitnetes, 2 dorms, 1
vaga na garagem. Tel
9746-6193
Quartos para moças,
individual, com banheiro em São José
dos Campos, R$ 200.
Tel 8141-3359
Galpão, Moreira César, 240m², ideal para
supermercado, igreja ou loja. Tel 97466193/ 7813-5344 ID:
96*2898
Mercearia, passo o
ponto, excelente localização, esquina com
a via Expressa. Tel
3642-4975
Padaria e confeitaria, ótima localização, com moradia.
Tel 9141-1700
Prédio com 3 pontos
comerciais, centro,
vendo. Tel
78135344 ID: 96*2898
Ponto comercial, no
centro, passo parcelado e aceito carro. Tel 9196-7993 /
8838-8225
Salas comerciais perto do Bosque. Tel
9765-9995
Salas
comerciais,
com banheiro e sacada, na Vila São Benedito. Tel 8112-5697
ou 9220-1831
Salão de cabeleireiro, no centro, mobiliado, pronto para
uso imediato. Tel
9103-9032
CHÁCARA
VENDEM-SE
Bonsucesso, 3.200m²,
água, luz, asfalto, R$
110.000, Tel 91140847
Piracuama, 2500m²,
casa, piscina e demais
benfeitoria, R$ 220
mil. Aceita-se troca

com imóvel de menos
valor. Tel 3642-3027
Goiabal, 11 alqueires,
escritura, pomar, R$
140.000, Tel 91140847
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 proposta ou carro.Tel
3643-4242
Lagoinha, 11 alqueires, c/ 3 casas R$
250.000 ou troco c/
casa no centro. Tel
9719-9362
Lagoinha, sítio c/ casas, 7 alqueires, 7 km
da cidade R$190.000
Tel 3645-5896
Mandu, estrada do
Trabiju, fins de semanas, aniver e casamento, galpão p/
jogos, quiósque c/
churr, banh, piscinas. Tel 9620-8641.
Mandu, para eventos, com piscina,
churrasqueira, cozinha, fogão a lenha.
Tel 8137-7006
Moreira César, com
1000m², pomar, casa
grande, R$ 135 mil.
Tratar no local rua
Piratingui, 68
com
Dona Elvira
TERRENOS
Na cidade de Cunha,
24.000m² c/ mata, R$
36 mil à vista. TEl 36372974 ou 7811-7015
Carangola,
250m².
Tel 9115-9942
Centro, 450m², pronto para construir. Tel
3643-4242
IpêII, com escritura.
Tel 3637-1494 ou
9173-0682
Jard.
Bela
Vista,
300m², próximo à

Fac. Anhanguera. Tel
3642-3027
Jardim
Mariana,
125m². Tel 3642-7161
Jardim Mariana, 250m²,
R$ 70.000. Tel 35224684
Jardim Mariana, meio
lote. Tel 9798-0178
Laerte
Assumpção,
265m², R$ 35.000 (à
vista). Tel 3637-2974
Mandu, 22.000m².
Tel 3642-3027
Mombaça, meio lote,
infraestrutura completa, parcialmente murado. Tel 3642-5639
Parque das Palmeiras, 200 m², lote 35
quadra 3, R$ 50 mil.
Aceito negociação.
Tel 9106-9234
Parq. das Palmeiras,
200m², R$ 40.000.
Tel 3645-7280
Parque das Palmeiras,
quitado, R$ 50.000.

Tel 3642-3027
Real Ville, 460m²,
bem localizado. Tel
9746-6193/ 78135344 ID: 96*2898
Res. Mantiqueira, 2
terrenos
murados
(c/ 11x24mt cada),
aceito troca em imóvel. Tel 8173-9989
Residencial Lessa c/
700m². Tel 36423027
Res. Village do Sol
(cond. fechado em
Pinda), plano, 271,08
m² , R$ 72.000 + 16
parcelas R$ 620. Tel
9117-0763
Santa Cecília, 25 x 50
m, 150 mil. Tel 88397465 ou 8803-4573
Shangri-lá, para chácara de 1.000 m²,
alto e plano.
Tel
9612-9746
Shangri-lá , 2 terrenos de 500m², a
5 minutos do viaduto das Campina.
Tel 8165-5500
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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:

ENTÃO DEUS ORDENOU: “VÁ E FAÇA...”
Quem escreve está sempre
sujeito
às
deliciosas
oscilações de última
hora, que são justamente
o tempero de que o
articulista precisa. Estava
eu com o texto desta
semana pronto e quase
por enviá-lo, via email,
quando a campainha soou
e o mensageiro sinalizou
com um envelope pardo, a
mim endereçado, urgente,
com “A.R.” e tudo.
Para minha surpresa, no
interior do envelope, não
um mas três (TRÊS) livros de autoria de Sérgio Ferreira
da Silva, inclusive um deles prefaciado por mim.
Não sou de fazer elogio por fazer; não “puxo saco” de
ninguém; primeiro, porque não é de meu feitio e nem
preciso disso; segundo, porque mais vale uma crítica
bem elaborada do que mil elogios insufladores de ego.
Portanto, anote aí, você que me lê: Sérgio Ferreira
da Silva, nascido e residente em Santo André (05 de
junho de 1963) é um dos maiores talentos vivos da
atualidade. Ainda não devidamente referendado pela
crítica especializada mas, certamente, bem próximo de
alcançar esse patamar. É talento puro. Seja trovando
(onde ele é Magnífico Trovador); seja “sonetando”; seja
poemando livremente ou cronicando...
Existem certos seres a quem Deus incumbe de realizar
certas missões na Terra, sem se valer de intermediários.
No caso de Sérgio Ele chegou e disse: “Sérgio, vá e
faça. As ferramentas! eu já lhe dei. Todas”. E a ordem
divina está sendo cumprida.
Bacharel em Letras pela USP, funcionário da Promotoria
em Santo André, marido da Leila e pai da Laura.
Ao declarar-se corinthiano, ouve, de alguns: “nem
tudo pode ser perfeito” e, de outros: “Tem mania de
perfeição”! Os títulos de suas obras, cujos exemplares
estou aqui, a devorá-los: “Trovas de Guardanapo”,
“Poemas Para Nunca Mais” e “A Força das Tradições e
Outras Histórias”.
Em contato com seus escritos, nossa lamentação é
imediata: que pena que a realidade atual seja a de
afastamento da boa leitura; de desdém pelos textos de
nível superior, a crédito da expressão furreca da Internet
e de outros meios de divulgação, entre os quais incluo,
muitas vezes, o rádio e a televisão.
Bom, deixemos de trololó e usufruamos pequeninas
pérolas do nosso Sérgio Ferreira da Silva:
DO SONETO “ARDENDO EM FEBRE”:
“Desperta, Amor, que é hora de lutar...
e, se o Universo inteiro te enfrentar,
basta mostrar-lhe o quanto ele é pequeno!”
DO POEMA “MAS”:
, de súbito, parei...
As reticências... arredias... não...
“Não!” – pareciam dizer...
Mas não diziam... –
ALGUMAS TROVAS
Tua alma desperta em mim
tanta calma e tanto ardor,
que, se o amor não for assim,
eu mudo o nome do amor!
O coveiro disse, enfim:
“Não quero ser encrenqueiro...
Eu enterro a sogra, sim...
Mas... tem que morrer primeiro!
Na rede a freira medita,
mas outra lhe diz, do leito:
“Durma com Deus, Benedita!”
“É o jeito, querida, é o jeito...”
O abismo: convidativo...
A sogra: na beiradinha...
O momento: decisivo...
E a sogra: não era a minha!

01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 05/04/2012 às 13:30 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
283º SUELAYON SOUZA NASCIMENTO
RUA ANA ANDRADE VILELA, 104 – CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-490
VALNO HERCULANO COUTINHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESP. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Dia 05/04/2012 às 13:30 horas
ÁREA 3
5º VALDIRENE DE CAMPOS OLIVEIRA CRUZ
RUA ANATALIA SOUZA BUENO, 89 – VITORIA VALE III
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-394
VALNO HERCULANO COUTINHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESP. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 05/04/2012 às 13:30 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
282º MILENE PACHECO VIANNA
RUA POTIM, 138 – TERRA DOS IPÊS II
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-060
VALNO HERCULANO COUTINHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESP. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba
Lei Municipal Nº 4.344 de 09 de novembro de 2005
Alterado pela Lei Municipal Nº 4.899 de 16 de janeiro de 2009

SÚMULA DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO
FUNDO DE APOIO ESPORTIVO DE PINDAMONHANGABA – FAEP
REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2012
Reuniu-se o Conselho Diretor do FAEP, no dia 27 de fevereiro de 2012, no Centro
Esportivo João Carlos de Oliveira e deliberou sobre a seguinte pauta: a) aprovação da
planilha de valores de bolsa auxilio dos beneficiados do FAEP do mês de março: foram
feitas várias inclusões de atletas totalizando 471 beneficiados no valor de R$ 391.296,00,
aprovados pelos conselheiros presentes ; b) apresentação da publicação da súmula da
ata anterior, do mês de janeiro: vista pelos presentes; c) acordo com a FAPI: de
acrescentar no valor da verba do voleibol masculino R$ 4.000,00 mensais, totalizando R$
48.000,00 anual em contrapartida de 12 bolsas a 100% nos cursos da faculdade para os
atletas das modalidades diversas do FAEP. Pindamonhangaba, 27 de fevereiro de 2012.
Antonio Carlos de Macedo Giudice
Presidente do FAEP
SÚMULA DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DO
FUNDO DE APOIO ESPORTIVO DE PINDAMONHANGABA – FAEP
REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO 2012
Reuniu-se o Conselho Diretor do FAEP, no dia 26 de março de 2012, no Centro Esportivo
João Carlos de Oliveira e deliberou sobre a seguinte pauta: a) aprovação da planilha de
valores de bolsa auxilio dos beneficiados do FAEP do mês de abril: totalizando 514
beneficiados no valor de R$ 391.296,00, aprovados pelos conselheiros presentes; b)
apresentação da publicação da súmula da ata anterior, do mês de fevereiro: vista pelos
presentes; c) aprovação para custear 03 consultas para os atletas já operados com o
ortopedista em Pouso Alegre – Minas Gerais: aprovado pelos presentes.
Pindamonhangaba, 26 de março de 2012.
Antonio Carlos de Macedo Giudice
Presidente do FAEP

E então? Gostou da amostra? Pena que acabou o
espaço...
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)

ATENÇÃO
Nova regra de transferência de pontos de multas da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH), saiba o que mudou.
A partir do dia 1º de julho de 2012 a indicação do condutor infrator deverá obedecer
as seguintes regras:
Formulário de identificação do condutor infrator corretamente preenchido, sem
rasuras, com assinaturas originais do condutor e do proprietário do veículo, ambas
com firma reconhecida por autenticidade;
Cópia reprográfica legível do documento de habilitação (CNH) do condutor infrator;
Cópia do documento de identificação do proprietário do veículo ou seu representante legal, o qual, neste caso, deverá juntar documento que comprove a representação;
OBS: Fica dispensado o reconhecimento de firma, o condutor e proprietário que
comparecerem ao órgão de trânsito autuador para assinatura, perante servidor do
órgão, do Formulário de Identificação do Condutor Infrator preenchido.
RESOLUÇÃO 363 DE 28 DE OUTUBRO DE 2010 CONTRAN

Fundo de Apoio Esportivo de Pindamonhangaba - FAEP
Rua Engenheiro Orlando Drummond Murgel, nº 430 – Parque São Domingos
Pindamonhangaba – SP CEP. 12.410-430
Tel:(12) 3643-2170 ramal 216 - Email: faep.sejelp@yahoo.com.br

Mudança de hábito

Os benefícios de transformar
conhecimento em sabedoria
Estava pensando em um tema diferente para esta semana,
e meus pensamentos me levaram até a lembrança de
um momento, em que vivenciei hoje, pela manhã.
Uma cliente do núcleo de diabetes colheu sangue no
laboratório para o seu controle da glicemia das últimas
três semanas.
Ela estava feliz! Feliz, pois tinha emagrecido, estava
alcançando suas metas, relatou que mesmo “comendo
mais”, ou seja, mais vezes ao dia, diferente dos seus
antigos hábitos alimentares, estava conseguindo
eliminar os pesos em excessivos.
Tinha consciência da necessidade de, além de
reeducação alimentar, realizar uma atividade física.
Complementou sua empolgação, afirmou que será o
próximo passo da sua mudança.
Assim como esta cliente, fiquei muito feliz, pois
acredito que consigamos mudar nossos hábitos, e
torná-los mais saudáveis, com resultados melhores, se
encontrarmos dentro de nós um motivo para isso. Essa
motivação amparada pelo conhecimento necessário para
melhorarmos, é responsável pela verdadeira mudança.
Quando escrevo sobre diabetes tipo 2, temos que
lembrar que o principal fator de risco para o seu
surgimento é a obesidade, principalmente a obesidade
abdominal, que se realmente quisermos prevenir, temos
que eliminar os quilos a mais que contribuem para a
resistência do organismo à insulina e consequente
elevação da glicemia.
Acredito na educação como forma de prevenção e de
tomada de consciência. O episódio desta manhã, assim
como os vivenciados em outros momentos, fazem com
que possa confirmar essa crença, e contribuem para me
ajudar a conscientizar as pessoas, e para a importância
da qualidade de vida dos portadores de diabetes.
Pense você também quais são os conhecimentos que
você pode colocar em prática e transformá-los em
sabedoria.

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 apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de Inscrição no Conselho de Classe;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 05/04/2012 às 14:30 horas
MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)
9º HELOISA DEL MONACO DE MEDEIROS
RUA DONA CARMELITA GAMA ROMEIRO, 90 – APTO. 32 – SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-200
VALNO HERCULANO COUTINHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESP. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CITAÇAO dos interessados ausentes, incertos e desconhecidos, nos autos do
processo 445.01.2010.002452-0, ordem 453/2010, prazo de 20 dias. O (A) Doutor(a) CLÁUDIA
CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juiz(a) de Direito Titular da 2ª. Vara Judicial da
Comarca de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, na forma da Lei....... FAZ SABER a
todos quantos o presente virem ou conhecimento tiverem que perante este Juízo se processam
os termos da ação de USUCAPIÃO nº453/2010, requerido por ANTONIO RODRIGUES DE
OLIVEIRA, e outros, onde objetiva usucapir: o perímetro se inicia do ponto 1, localizado na
lateral direita, sentido centro bairro, da Rua dos Bentos, distante 36,30m da rua Dr. Fontes
Junior e a 55,70m da Avenida Abel Corrêa Guimarães. Do ponto 1 o perímetro se inicia com
rumo de 57º3416 SE com ângulo interno de 91º5420 em uma extensão de 36,32m até o ponto
2, confrontando nesse trecho com os prédios nºs 502, 502 fundos, 490 e 504, todos da rua dos
Bentos, de propriedade de Maria de Lourdes da Silva e Sergio da Silva, matrícula nº34.333. Do
ponto 2 segue com rumo de 31º5200 SW com ângulo interno de 90º3344 em uma extensão
de 20,12m até o ponto 3, confrontando nesse trecho com os prédios nºs 502, 502 fundos,,
490 e 504, todos da rua dos Bentos, de propriedade de Maria de Lourdes da Silva e Sergio
da Silva, matricula nº34.333. Do ponto 3 segue com rumo de 59º0512 NW com ângulo interno
de 89º0248 em uma extensão de 37,18m até o ponto 4, confrontando nesse trecho com o
prédio nº450 (antigo nº462) da rua dos Bentos, de propriedade de Jairo de Castro Almeida e
sua esposa Roseni Nogueira Almeida e Jair de Castro Almeida e sua esposa Célia Aparecida
Miranda de Almeida, matricula nº 24.571. Do ponto 4 segue com rumo de 32º2540 NE com
ângulo interno de 88º2008 em uma extensão de 19,88 até o ponto 1, ponto esse que deu
inicio a essa descrição, confrontando nesse trecho com a Rua dos Bentos, de sua situação. A
descrição acima encerra a área de 734,85m2. Conforme documentos que comprovam a posse
mansa e pacífica sobre o imóvel usucapiendo. Assim pelo edital cita os réus ausentes, terceiros
e eventuais interessados e desconhecidos, para os termos da ação supra mencionada, ficando
cientes de que não sendo contestada a ação em quinze (15) dias, que fluirá findo o prazo de
publicação do presente edital que é de 20 dias, tomar-se-á por aceitos como verdadeiros os
fatos narrados na inicial (art. 319 do CPC). Será o presente edital afixado no local de costume e
publicado pela imprensa na forma da Lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e Comarca
de Pindamonhangaba, 26 de março de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 05/04/2012 às 13:30 horas
ESCRITURÁRIO PLENO
66º EVERSON LUIZ GALVÃO ABREU
RUA FRANCISCO MUHLBAUER, 23 - ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-140
VALNO HERCULANO COUTINHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESP. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TRIBUNA DO NORTE
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Pindamonhangaba, sexta-feira, 30 de março de 2012

Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

LEI Nº 5.347, DE 13 DE MARÇO
DE 2012.
Denomina o viaduto do Bairro das
Campinas de FERNANDO ALENCAR PINTO.
(Projeto de Lei nº 32/2011, de autoria do Vereador Ricardo Piorino)
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de
Vereadores de Pindamonhangaba
aprova e ele sanciona e promulga
a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominado de
FERNANDO ALENCAR PINTO o
viaduto que liga o Bairro Cidade
Nova ao Bairro das Campinas,
às margens do Km 95,500 da Via
Dutra, no Município de Pindamonhangaba.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 13 de março
de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 13
de março de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

A PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA, por meio da Secretaria de Administração, faz saber a retificação do Edital
001/2012 publicado dia 27/03/2012.
1. O candidato interessado poderá se inscrever em mais de um Cargo, verificando, antes de efetuar a sua inscrição, o período de
realização das provas, estabelecido abaixo:
HORÁRIO DA PROVA – MATUTINO – 09H00 ÀS 12H00
ARMADOR; BORRACHEIRO; COVEIRO; ELETRICISTA; ENCANADOR; LAVADOR LUBRIFICADOR; MARCENEIRO; PINTOR; SERRALHEIRO; SERVENTE
DE OBRAS; GUARDA; MEIO OFICIAL; PEDREIRO; COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS;
ADVOGADO; ARQUITETO; ASSESSOR DE SERVIÇO TÉCNICO; BIOLOGO; ENGENHEIRO (CIVIL); ENGENHEIRO AGRONOMO; ENGENHEIRO DE
SEGURANÇA DO TRABALHO; FONOAUDIOLOGO; MEDICO AMBULATORIAL - CLINICO GERAL; TESOUREIRO; CONTADOR; AGENTE DE TRANSITO
(FEMININO); AGENTE DE TRANSITO (MASCULINO);

HORÁRIO DA PROVA- VESPERTINO -14H30 ÀS 17H30
ALMOXARIFE;; TELEFONISTA; AGENTE DE SEGURANÇA; MOTORISTA ESPECIALIZADO; FISCAL DE POSTURAS; AGENTE DE ORGANIZAÇAO
ESCOLAR; AUXILIAR EM SAUDE BUCAL; DESENHISTA; FUNILEIRO PINTOR; MECANICO; MECANICO HIDRAULICO; OPERADOR DE MAQUINAS;
TÉCNICO DE NUTRIÇAO; TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO; TOPOGRAFO; MESTRE DE OBRAS E SERVIÇOS;

Onde-se lê no Capítulo I - DOS EMPREGOS E DAS VAGAS

Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba
TABELA 001

LEI Nº 5.350, DE 20 DE MARÇO
DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito
R$
adicional especial
João Antonio Salgado Ribeiro,
− ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Prefeito Municipal de PindamoCadastro
18
ELETRICISTA ESPECIALIZADO
40
1.121,62
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO
nhangaba, faz saber que a CâReserva
− CURSO TÉCNICO EM ELÉTRICA
mara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a
seguinte Lei:
− ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal
35
PEDREIRO DE OBRAS ESPECIAIS
40
922,76
1
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO
autorizado a abrir, por Decreto,
− CURSO NA ÁREA
nos termos do artigo 42 da Lei
4320/64, um crédito adicional especial no valor de R$60.000,00
Leia-se:
(sessenta mil reais), no Fundo
Municipal de Saúde/Assistência
TABELA 001
Atenção Básica, da Secretaria de
Saúde e Assistência Social, refeSalário Base
Carga Horária
rente ao termo aditivo nº 01/2011,
COD
Emprego
Vagas
Requisitos
Semanal
firmado com a Secretaria de EstaR$
do de Saúde. A classificação orçamentária será:
11.0 SECRETARIA DE SAUDE
Cadastro
− ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
1.017,35
18
ELETRICISTA
40
E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Reserva
− 6 MESES NA ÁREA DE ATUAÇÃO
11.12 Fundo Municipal de Saúde /
Assistência Atenção Básica (PAB)
1025 Equipamentos em Geral
10.301.0028.2		
4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente R$ 60.000,00
TABELA 001
Art. 2º. O crédito adicional aberto
Salário Base
TABELA 001
Carga Horária
pelo art. 1º terá como cobertura o
COD
Emprego
Vagas
Requisitos
Semanal
repasse efetuado pela Secretaria
R$
Salário Base
Carga Horária
COD
Emprego
Vagas
do Estado
de Saúde.
Requisitos
Semanal
R$
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na
− ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
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Onde-se lê no Capítulo IV DAS PROVAS E JULGAMENTOS
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Eletricista Especialista leia-se Eletricista.
Onde-se lê no Capítulo IV DAS PROVAS E JULGAMENTOS
Secretário
de Finanças
Pedreiro de Obras Especiais leia-se Pedreiro Eletricista Especialista leia-se Eletricista.
Registrada e publicada na SecrePedreiro de Obras Especiais leia-se Pedreiro
taria de Assuntos Jurídicos em 20
de março de 2012.
Onde se lê no Capítulo IX – DAS PROVAS PRÁTICAS PARA OS EMPREGOS DE: FUNILEIRO PINTOR, MECÂNICO, MECÂNICO HIDRÁULICO, MESTRE
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
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Capítulo IX
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E SERVIÇOS,
MOTORISTA
OBRAS ESPECIAIS, PINTOR, SERRALHEIRO, SERVENTE
DE OBRAS E TELEFONISTA.
BORRACHEIRO,
COVEIRO, ELETRICISTA ESPECIALIZADO, ENCANADOR, LAVADOR LUBRIFICADOR, MARCENEIRO, MEIO OFICIAL, PEDREIRO DE
OBRAS ESPECIAIS, PINTOR, SERRALHEIRO, SERVENTE DE OBRAS E TELEFONISTA.
COD
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Vagas

Carga Horária
Semanal

Salário Base

Requisitos

Leia-se para OS EMPREGOS DE: FUNILEIRO PINTOR, MECÂNICO, MECÂNICO HIDRÁULICO, MESTRE DE OBRAS E SERVIÇOS,
COORDENADOR DE OBRAS E SERVIÇOS, MOTORISTA
ESPECIALIZADO,
OPERADOR
DE MÁQUINAS,
ARMADOR, MECÂNICO
BORRACHEIRO,
Leia-se para
OS EMPREGOS
DE: FUNILEIRO
PINTOR, MECÂNICO,
HIDRÁULICO, MESTRE DE OBRAS E SERVIÇOS,
Prefeitura Municipal
COVEIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR, LAVADOR
LUBRIFICADOR,
MEIO MOTORISTA
OFICIAL, PEDREIRO,
PINTOR, SERRALHEIRO,
COORDENADOR
DEMARCENEIRO,
OBRAS E SERVIÇOS,
ESPECIALIZADO,
OPERADOR DE MÁQUINAS, ARMADOR,
BORRACHEIRO,
de Pindamonhangaba
SERVENTE DE OBRAS E TELEFONISTA.
COVEIRO, ELETRICISTA, ENCANADOR, LAVADOR LUBRIFICADOR, MARCENEIRO, MEIO OFICIAL, PEDREIRO, PINTOR, SERRALHEIRO,

LEI Nº 5.353, DE 21 DE MARÇO DE
2012.
Declara de Utilidade Pública a ASOnde se lê no ANEXO I
SOCIAÇÃO
PINDAMONHANGABENSE DE ÁRBITROS
018 - ELETRICISTA ESPECIALIZADO
(Projeto de Lei nº 13/2012, de autoria
035 - PEDREIRO DE OBRAS ESPECIAIS
do Vereador Ricardo Piorino)
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefei035 - PEDREIRO DE OBRAS ESPECIAIS
to Municipal de Pindamonhangaba,
Leia-se
faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e
018 - ELETRICISTA
Leia-se
ele sanciona e promulga a seguinte
018 - ELETRICISTA
Lei:
Art. 1º Fica declarada de Utilidade
035 - PEDREIRO
Pública a ASSOCIAÇÃO PINDAMO035 - PEDREIRO
NHANGABENSE DE ÁRBITROS.
Onde se Lê no ANEXO III – DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.
EMPREGO: Eletricista Especialista leia-se Eletricista.
Onde se Lê no ANEXO III – DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Pindamonhangaba, 21 de março de 2012.
Pedreiro Eletricista Especialista leia-se Eletricista.
EMPREGO: Pedreiro de Obras Especiais leia-se
EMPREGO:
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
EMPREGO: Pedreiro de Obras Especiais leia-se Pedreiro
Para que não se alegue ignorância, publica-se o presente Edital que será publicado no Jornal Tribuna do Norte e no site
Arthur Ferreira dos Santos
Secretário
de Governo e Integração
www.pindamonhangaba.sp.gov.br e www.makiyama.com.br .
Para que não se alegue ignorância, publica-se o presente Edital que será publicado no Jornal Tribuna
do eNorte
e no
site
Registrada
publicada
na Secretaria
www.pindamonhangaba.sp.gov.br e www.makiyama.com.br .
de Assuntos Jurídicos em 21 de marPindamonhangaba, 28 de março de 2012.
ço de 2012
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Rodolfo Brockhof
Pindamonhangaba, 28 de março de 2012.
Secretário de Assuntos Jurídicos
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
SAJ/app

Onde se lê no ANEXO I
018 - ELETRICISTA ESPECIALIZADO

SERVENTE DE OBRAS E TELEFONISTA.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA
DECRETO Nº 4.818, DE 20 DE MARÇO DE 2012.
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais, e nos termos da Lei nº 5.350, de 20 de março de 2012,
D E C R ETA
Art. 1º. Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei Federal nº 4320/64, um crédito
adicional especial no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), no Fundo Municipal
de Saúde/Assistência Atenção Básica, da Secretaria de Saúde e Assistência Social,
referente ao termo aditivo nº 01/2011, firmado com a Secretaria de Estado de Saúde.
A classificação orçamentária será:
SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
11.12 Fundo Municipal de Saúde / Assistência Atenção Básica (PAB)
1025 Equipamentos em Geral
10.301.0028.24.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
R$ 60.000,00
Art. 2º. O crédito adicional aberto pelo art. 1º terá como cobertura o repasse efetuado pela Secretaria do Estado de Saúde.
Art. 3º. Esta Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 20 de março de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrado e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 20 de março
de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLICIA JUDICIARIA DE S. PAULO-INTERIOR
DEITER I – SÃOJOSE DOS CAMPOS
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ
DELEGACIA DE POLÍCIA DE DEFESA DA MULHER DE PINDAMONHANGABA-SP
Rua Gustavo de Godoy, 409 – Centro- Pindamonhangaba-SP.
EDITAL Nº 01/DDM/2012
A Sra. Dra. MARIA ELISABETE BASSI, Delegada de Polícia Titular da Delegacia de Polícia de
Defesa da Mulher de Pindamonhangaba, no uso e gozo de suas atribuições legais, etc...
FAZ SABER AO PUBLICO EM GERAL QUE, usando de suas atribuições legais que lhe
conferem o Art. 27, inciso II do Decreto nº 44.448 de 24/11/99 e Resolução SSP-46 de
21/12/70, o Exmo. Sr. Dr. IVAHIR FREITAS GARCIA FILHO, Digníssimo Delegado Seccional de Polícia de Taubaté – SP, realizará no próximo dia 24 de abril de 2012 às 14:00hs,
nesta Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, CORREIÇÃO ORDINÁRIA E PERIÓDICA,
referente ao primeiro semestre do corrente ano. Ficam, pois, convidados todos os funcionários sujeitos a fiscalização correicional e demais pessoas interessadas, as quais poderão
apresentar queixas, reclamações, sugestões, atinentes ao serviço policial e/ou administrativos prestados por esta Repartição Policial. E, para que chegue ao conhecimento de todos
e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente Edital, que será publicado e
afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba
aos 26 de março de 2012. Eu, Lourdes dos Santos Gama , Escrivã de Polícia que o digitei.
				
REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.
Dra. MARIA ELISABETE BASSI
Delegada de Polícia

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
JARI DA 122ª CIRETRAN DE PINDAMONHANGABA
RECURSOS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS E JULGADOS
Nº PROC.		
PA 853-9/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Histórico Escolar;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Dia 05/04/2012 às 15:30 horas
503º ANDRESA GONÇALVES DA SILVA FERREIRA
RUA SEVERINO DA SILVA LOPES, 893 – JARDIM MARIANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12425-320
VALNO HERCULANO COUTINHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESP. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

NOME		

RESULTADO

FERNANDA MARIA ALVES

INDEFERIDO

PA 606-3/2010

JOSÉ LUIZ CONTE		

INDEFERIDO

PA 003-6/2012

JOSÉ LUIZ CONTE 		

DEFERIDO

PA 776-6/2011

JOSÉ MARIA DE ALMEIDA

INDEFERIDO

		

SILVIO CARLOS MOREIRA

NÃO APRECIADO

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba estará no próximo 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

LICENÇA DA CETESB
CONSTRUÁVILA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. EPP torna público que recebeu
da CETESB a Licença Prévia N° 3001323 e requereu a Licença de Instalação para
Cal hidratada (extinta), fabricação de à ROD VEREADOR ABEL FABRICÍO DIAS, S/
Nº, KM 155, MOREIRA CÉSAR, PINDAMONHANGABA.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS ALBERTO MOREIRA MENDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira,
profissão ajudante de produção, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nascido
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 2 de maio de 1988, residente
e domiciliado Rua Mem de Sá nº 36, Terra dos Ipês I, em Moreira Cesar, neste
município, filho de EZEQUIEL MENDES DA SILVA e CÉLIA MOREIRA MENDES
DA SILVA.
JULIANA GRAZIELA TRINDADE GONÇALVES, de nacionalidade brasileira,
profissão auxiliar de escrita fiscal, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em Santo André, Estado de São Paulo, no dia 7 de junho de 1988, residente
e domiciliada Rua José Luiz Marcondes nº 122, Mombaça, nesta cidade, filha de
WANDERLEY GONÇALVES e ROSANGELA TRINDADE DANTAS. 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, 27 de março de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
BENEDITO DONIZETI DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante
de pedreiro, estado civil solteiro, de 46 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 2 de setembro de 1965, residente e domiciliado
Rua João Livramento nº 251, Jardim Resende, nesta cidade, filho de JOSE AFONSO DA SILVA e MANOELA DA SILVA.
MARIA JOSÉ DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão empregada doméstica, estado civil solteira, de 44 anos de idade, nascida em Itumirim, Estado de
Minas Gerais, no dia 19 de março de 1968, residente e domiciliada Rua João
Livramento nº 251, Jardim Resende, nesta cidade, filha de JOSÉ MARCELO e
MARIA MARGARIDA. 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, 28 de março de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
MARCELO DE MOURA, de nacionalidade brasileira, profissão operador de empilhadeira, estado civil solteiro, de 29 anos de idade, nascido em Registro, Estado de
São Paulo, no dia 13 de outubro de 1982, residente e domiciliado na Rua Elpidio
Salles Duarte, nº 74, Jardim Imperial, nesta cidade, filho de EUCLIDES SEBASTIÃO DE MOURA e MARIA SALOMÉ RAMOS DE MOURA.
LAIS HARIME YNOUE, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante,
estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, no dia 18 de dezembro de 1986, residente e domiciliada na Rua Geraldo Prates da Fonseca, nº 500, Lessa, nesta cidade, filha de HASHIME YNOUE
e ANA MARIA PEREIRA. 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, 28 de março de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ADILSON AMARO VICENTINE, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar
de injeção, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Jundiaí, Estado
de São Paulo, no dia 16 de junho de 1981, residente e domiciliado Rua Irene de
Oliveira nº 203, bairro das Campinas, nesta cidade, filho de JOÃO VICENTINE e
NILSA DA CONCEIÇÃO AMARO.
TATIANE
CRISTINA CEZAR, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 27 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
no dia 3 de julho de 1984, residente e domiciliada Rua Irene de Oliveira nº 203,
bairro das Campinas, nesta cidade, filha de JOÃO LUIZ CEZAR e MARIA APARECIDA ROSARIO CEZAR. 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, 28 de março de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
ALEXANDRO KIYOTA, de nacionalidade brasileira, profissão autônomo, estado
civil divorciado, de 27 anos de idade, nascido em Taubaté, Estado de São Paulo,
no dia 29 de abril de 1984, residente e domiciliado Rua José Rodrigues Alves
nº 37, Araretama, nesta cidade, filho de CARLOS KIYOTA e ANA CLAUDIA DOS
SANTOS KIYOTA.
MARCELE DA CONCEIÇÃO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida em Taubaté, Estado de
São Paulo, no dia 12 de abril de 1991, residente e domiciliada Rua José Rodrigues
Alves nº 37, Araretama, nesta cidade, filha de JOSÉ DONIZETI MOREIRA e MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO. 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, 29 de março de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
DANIEL DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão pedreiro, estado civil
solteiro, de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, no dia 1 de agosto de 1980, residente e domiciliado Rua Senador
Dino Bueno nº 524, Centro, nesta cidade, filho de NOÉ DE SOUZA e MARIA JOSÉ
DOS SANTOS.
CÉLIA REGINA MARCONDES, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil divorciada, de 42 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado
de São Paulo, no dia 26 de outubro de 1969, residente e domiciliada Rua Senador
Dino Bueno nº 524, Centro, nesta cidade, filha de EUGENIO MARCONDES e
TEREZA MARIANO MARCONDES. 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, 29 de março de 2012.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA
GERDAU S.A. – UNIDADE PINDAMONHGANGABA
Rod. Luiz Dumont Villares, s/nº, Km 02, Pindamonhangaba/SP, CEP: 12.442-260
CNPJ: 60.219.045/0001-83 – AUTORIZAÇÃO BACEN 9946366/88 - Tel.: (12) 2126 7416
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Gerdau S.A. – Unidade Pindamonhangaba, no uso das atribuições que lhe
confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de
1.683 (um mil, seiscentos e oitenta e três) em condições de votar, para se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sala de treinamento da Fundição de
Ferro (FEP) à Rodovia Luiz Dumont Villares, S/Nº, km 02, nesta cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, CEP: 12.442-260, por absoluta falta de espaço
em sua sede social, no dia 13 de abril de 2012, obedecendo os seguintes horários e
“quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o
estatuto social: 01) Em primeira convocação: às 14:00 horas, com a presença de 2/3
(dois terços) do número total de associados; 02) Em segunda convocação: às 15:00
horas com a presença de metade e mais um do número total de associados; 03) Em
terceira e última convocação: às 16:00 horas com a presença mínima de 10 (dez)
associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA
ORDINÁRIA:
Prestação de contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2011, compreendendo o
Relatório da Gestão, o Demonstrativo da Conta de Sobras, o Parecer do Conselho
Fiscal e Parecer da Auditoria Externa;
Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
Reversão de valor disponível na conta de Reserva para Contingências;
Eleição dos componentes da Diretoria;
Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).
Pindamonhangaba/SP, 29 de março de 2012.
José Luiz do Amaral
Diretor Presidente
Nota: Conforme determina a Resolução 3.859/10 em seu art. 30, as Demonstrações
Contábeis do Exercício de 2011 acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores
Independentes estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 151/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Múltipla Imóveis Ltda S/C,
proprietário do imóvel situado a Av.. Ten. Coronel Manoel P. dos Santos – Cidade
Jardim, Quadra 22, Lote 26, inscrito no município sob a sigla SO22.10.01.026.000
para que efetue a limpeza do referido imóvel, no prazo de 30 dias a contar da data
desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 152/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Múltipla Imóveis Ltda S/C,
proprietário do imóvel situado a Av.. Ten. Coronel Manoel P. dos Santos – Cidade
Jardim, Quadra 22, Lote 30, inscrito no município sob a sigla SO22.10.01.030.000
para que efetue a limpeza do referido imóvel, no prazo de 30 dias a contar da data
desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 153/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Múltipla Imóveis Ltda S/C,
proprietário do imóvel situado a Av.. Ten. Coronel Manoel P. dos Santos – Cidade
Jardim, Quadra 22, Lote 34, inscrito no município sob a sigla SO22.10.01.034.000
para que efetue a limpeza do referido imóvel, no prazo de 30 dias a contar da data
desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 154/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Srª. Flavia Aparecida Almeida Gasch, proprietário do imóvel situado a Rua José Prates da Fonseca – Cidade
Jardim, Quadra 10, Lote 53, inscrito no município sob a sigla SO22.15.01.053.000
para que efetue a limpeza do referido imóvel, no prazo de 30 dias a contar da data
desta publicação, em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 155/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. Sergio Mutumi Yanagida, proprietário do imóvel situado a Rua Francisco Muhlbauer – Araretama, Quadra
K-03, Lote 03, inscrito no município sob a sigla SO23.04.16.013.000 para que efetue
a limpeza do referido imóvel, no prazo de 30 dias a contar da data desta publicação,
em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c
artigo 1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação
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TRIBUNA DO NORTE

Pindamonhangaba, sexta-feira, 30 de março de 2012

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA - CONSOLIDADO GERAL

(Artigo 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
1º BIMESTRE DE 2012

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c", da LC.101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL
Previsão Anual

I-RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

Inicial

Receitas Realizadas

Atualizada

No Bimestre

Saldo a Realizar

Até o Bimestre

6º Bimestre de 2012

Contribuições Patronais

90.000,00

90.000,00

10.614,81

10.614,81

79.385,19

DESPESAS

Contribuições dos Servidores Ativos

60.000,00

60.000,00

7.297,64

7.297,64

52.702,36

Contribuições dos Servidores Inativos
Contribuições dos Pensionistas

50.000,00
7.000,00

50.000,00
7.000,00

13.297,46
1.005,63

13.297,46
1.005,63

36.702,54
5.994,37

FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
207.000,00

0,00
207.000,00

575.589,60
607.805,14

575.589,60
607.805,14

-575.589,60
-400.805,14

Receitas Patrimoniais
Outras
Total

Dotação Anual

II-DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Inicial

Inativos
Pensionistas
Total
III - RESULTADO

Empenhadas

Atualizada

No Bimestre

No Bimestre

3.488.000,00

516.640,54

516.640,54

516.640,54

516.640,54

681.000,00

681.000,00

91.164,60

91.164,60

91.164,60

91.164,60

589.835,40

4.169.000,00

4.169.000,00

607.805,14

607.805,14

607.805,14

607.805,14

3.561.194,86

-3.962.000,00

IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

0,00

R$
607.805,14
32.215,54
575.589,60

Receitas
Orçamentárias
Extra-Orçamentárias

Saldo do Exercício Anterior
Caixa
Bancos Conta Movimento
Aplicações Financeiras

0,00
0,00
0,00
0,00

Total Geral

0,00

31 - Ação Legislativa
SUBTOTAL :

0,00

121 - Planejamento E
Orçamento
122 - Administração
Geral
123 - Administração
Financeira
125 - Normatização E
Fiscalização
126 - Tecnologia Da
Informação
127 - Ordenamento
Territorial
128 - Formação De
Recursos Humanos
129 - Administração De
Receitas
131 - Comunicação
Social
SUBTOTAL :

2.971.359,46

0,00

Despesas
Orçamentárias Pagas
Extra-Orçamentárias
Inscrição Restos a Pagar

R$
607.805,14
607.805,14
0,00
0,00

Saldo Atual
Caixa
Bancos Conta Movimento
Aplicações Financeiras

0,00
0,00
0,00
0,00

Total Geral

607.805,14

Atualizada
(B)

Empenhado
(C)

Liquidado
(D)

A
%
(F/B)

%
(F/E)

Liquidado
(F)

Empenhado
(E)

Empenhar

1 - Legislativa

Saldo a
Empenhar

Até o Bimestre

3.488.000,00

-3.962.000,00

Inicial
(A)

Acumulado

7.980.000,00

7.980.000,00

0,00

0,00

1.596.486,43

894.368,35

56,02

11,21

6.383.513,57

7.980.000,00

7.980.000,00

0,00

0,00

1.596.486,43

894.368,35

56,02

11,21

6.383.513,57

4 - Administração

Liquidadas

Até o Bimestre

Valores Expressos em R$
6º Bimestre

Dotação Anual

2.765.800,00

2.765.800,00

0,00

0,00

455.282,03

233.398,68

51,26

8,44

2.310.517,97

21.850.000,00

21.857.000,00

0,00

0,00

3.461.957,32

2.806.200,86

81,06

12,84

18.395.042,68

6.420.000,00

6.420.000,00

0,00

0,00

768.264,74

767.414,74

99,89

11,95

5.651.735,26

760.000,00

760.000,00

0,00

0,00

107.756,31

107.756,31

100,00

14,18

652.243,69

1.993.000,00

1.993.000,00

0,00

0,00

538.229,57

163.729,44

30,42

8,22

1.454.770,43

2.112.000,00

2.112.000,00

0,00

0,00

193.642,50

193.642,50

100,00

9,17

1.918.357,50

5.027.000,00

5.027.000,00

0,00

0,00

2.416.338,35

596.360,95

24,68

11,86

2.610.661,65

3.495.000,00

3.495.000,00

0,00

0,00

1.356.655,77

530.839,59

39,13

15,19

2.138.344,23

3.959.900,00

3.952.900,00

0,00

0,00

2.856.268,69

131.227,64

4,59

3,32

48.382.700,00

48.382.700,00

0,00

0,00

12.154.395,28

5.530.570,71

45,50

11,43

1.159.000,00

1.159.000,00

0,00

0,00

29.304,06

25.364,06

86,55

2,19

11.597.000,00

11.597.000,00

0,00

0,00

2.331.101,00

1.113.718,07

47,78

9,60

9.265.899,00

12.756.000,00

12.756.000,00

0,00

0,00

2.360.405,06

1.139.082,13

48,26

8,93

10.395.594,94

4.169.000,00

4.169.000,00

0,00

0,00

609.377,91

609.377,91

100,00

14,62

3.559.622,09

4.169.000,00

4.169.000,00

0,00

0,00

609.377,91

609.377,91

100,00

14,62

3.559.622,09

1.096.631,31
36.228.304,72

8 - Assistência Social
243 - Assistência A
Criança E Ao
Adolecente
244 - Assistência
Comunitária
SUBTOTAL :

607.805,14

1.129.695,94

9 - Previdência Social

Prefeito Municipal
João Antonio Salgado Ribeiro

272 - Previdência Do
Regime Estatutário
SUBTOTAL :

Diretor de Finanças

Contador CRC 1SP249994/O-0

João Carlos Muniz

Tânia Aparecida de Oliveira D'avila

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA - CONSOLIDADO GERAL

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC.101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Inciso II, alínea "c", da LC.101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL

1º Bimestre de 2012

6º Bimestre de 2012

Valores Expressos em R$

Previsão Anual
Inicial
Atualizada

RECEITAS CORRENTES (A)

338.800.000,00

1º Bimestre de 2012
Previsto
Realizado

338.800.000,00

63.611.666,68

52.793.840,07

63.611.666,68

FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES

Acumulado
Realizado

Previsto

A Realizar

52.793.840,07

Receita Tributária

57.898.000,00

57.898.000,00

9.649.666,68

5.558.289,09

5.558.289,09

52.339.710,91

56.120.000,00

56.120.000,00

9.353.333,32

5.498.705,84

9.353.333,32

5.498.705,84

50.621.294,16

Imposto S/ Propr Pred E Terr Urbana
Imposto Sobre A Renda E Proventos De
Qualquer Natureza

26.000.000,00
4.620.000,00

26.000.000,00
4.620.000,00

4.333.333,32
770.000,00

0,00
986.169,21

4.333.333,32
770.000,00

0,00
986.169,21

26.000.000,00
3.633.830,79

3.500.000,00

3.500.000,00

583.333,34

384.723,01

583.333,34

384.723,01

3.115.276,99

22.000.000,00

22.000.000,00

3.666.666,66

4.127.813,62

3.666.666,66

4.127.813,62

17.872.186,38

1.278.000,00

1.278.000,00

213.000,02

59.583,25

213.000,02

59.583,25

1.218.416,75

500.000,00

500.000,00

83.333,34

0,00

83.333,34

0,00

500.000,00

Imp Trans Inter-Vivos B.I. D.R S/ ImóveisItbi
Imposto S/ Serv De Qualquer Natureza Iss
Taxas
Contribuição De Melhoria

9.649.666,68

122 - Administração
Geral
301 - Atenção Básica
302 - Assistência
Hospitalar E
Ambulatorial
303 - Suporte Profilático
E Terapêutico
305 - Vigilância
Epidemiológica
331 - Proteção E
Benefícios Ao
Trabalhador
SUBTOTAL :

207.000,00

34.500,00

32.215,54

34.500,00

32.215,54

174.784,46

5.590.000,00

931.666,66

1.368.554,46

931.666,66

1.368.554,46

4.221.445,54

Transferências Correntes

298.255.000,00

298.255.000,00

49.709.166,64

51.124.591,23

49.709.166,64

51.124.591,23

247.130.408,77

Outras Receitas Correntes

19.720.000,00

19.720.000,00

3.286.666,70

2.233.677,95

3.286.666,70

2.233.677,95

17.486.322,05

SUBTOTAL :

13.200.000,00

13.200.000,00

2.200.000,02

13.005,57

13.005,57

13.186.994,43

13 - Cultura

RECEITAS DE CAPITAL (B)

500.000,00

500.000,00

83.333,34

0,00

83.333,34

0,00

500.000,00

12.700.000,00

12.700.000,00

2.116.666,68

0,00

2.116.666,68

0,00

12.700.000,00

0,00

0,00

0,00

13.005,57

0,00

13.005,57

-13.005,57

-42.870.000,00

-42.870.000,00

-7.145.000,00

-7.523.488,20

-7.523.488,20

-35.346.511,80

Alienação De Bens
Transferências De Capital
Outras Receitas De Capital

RECEITAS RETIFICADORAS
Dedução De Receitas Corrente

RECEITA TOTAL (A+B)

2.200.000,02

-

42.870.000,00

352.000.000,00

-

42.870.000,00

352.000.000,00

7.145.000,00

-7.523.488,20

58.666.666,70

52.806.845,64

-

-7.145.000,00
-7.145.000,00

58.666.666,70

Dotação Anual
Inicial
Atualizada

1º Bimestre de 2012
Empenhado
Liquidado

Empenhado

Acumulado
Liquidado

451 - Infra-Estrutura
Urbana
452 - Serviços Urbanos

299.193.154,36

0,00

0,00

1.530.239,31

854.420,98

55,84

10,76

6.409.760,69

0,00

0,00

7.436.717,57

4.349.981,94

58,49

13,65

24.424.282,43

43.460.000,00

44.230.000,00

0,00

0,00

12.522.792,87

8.146.020,14

65,05

18,42

31.707.207,13

2.225.000,00

2.225.000,00

0,00

0,00

692.571,82

219.297,13

31,66

9,86

1.532.428,18

2.838.000,00

2.808.000,00

0,00

0,00

485.854,28

410.273,90

84,44

14,61

2.322.145,72

362.000,00

362.000,00

0,00

0,00

9.810,16

5.070,08

51,68

1,40

352.189,84

89.426.000,00

0,00

0,00

22.677.986,01

13.985.064,17

61,67

15,64

A Empenhar

7.800.000,00

7.800.000,00

0,00

0,00

880.049,09

502.530,32

57,10

6,44

6.919.950,91

49.754.000,00

49.777.201,95

0,00

0,00

14.118.595,04

6.272.669,30

44,43

12,60

35.658.606,91

15.071.000,00

15.055.000,00

0,00

0,00

1.741.417,64

1.514.564,33

86,97

10,06

13.313.582,36

72.625.000,00

72.632.201,95

0,00

0,00

16.740.061,77

8.289.763,95

49,52

11,41

55.892.140,18

98,32

12,68

526.942,98

31.720.470,74

61.450.287,13

31.720.470,74

237.775.712,87

17 - Saneamento

Pessoal E Encargos Sociais

144.987.000,00

144.987.000,00

21.807.978,59

21.806.749,56

21.807.978,59

21.806.749,56

123.179.021,41

Juros E Encargos Da Dívida

5.200.000,00

5.200.000,00

503.976,70

503.976,70

503.976,70

503.976,70

4.696.023,30

512 - Saneamento
Básico Urbano
SUBTOTAL :

Outras Despesas Correntes

148.307.000,00

149.039.000,00

39.138.331,84

9.409.744,48

39.138.331,84

9.409.744,48

109.900.668,16

48.506.000,00

48.680.000,00

4.674.111,56

290.461,27

4.674.111,56

290.461,27

44.005.888,44

47.706.000,00

47.880.000,00

4.557.409,17

173.758,88

4.557.409,17

173.758,88

43.322.590,83

Amortização Da Dívida

800.000,00

800.000,00

116.702,39

116.702,39

116.702,39

116.702,39

683.297,61

5.000.000,00

4.094.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.094.000,00

5.000.000,00

4.094.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.094.000,00

347.906.000,00
347.000.000,00
66.124.398,69

32.010.932,01

4.094.000,00

20.795.913,63

Reserva De Contingencia

DESPESA TOTAL (C+D)
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)

5.000.000,00

605.000,00

605.000,00

0,00

0,00

78.057,02

76.742,02

2.738.000,00

2.738.000,00

0,00

0,00

1.227.694,82

900.530,74

73,35

32,89

1.510.305,18

3.343.000,00

3.343.000,00

0,00

0,00

1.305.751,84

977.272,76

74,84

29,23

2.037.248,16

32.614.000,00

32.623.000,00

0,00

0,00

4.969.686,74

1.435.791,97

28,89

4,40

27.653.313,26

27.207.000,00

27.198.000,00

0,00

0,00

9.793.868,23

3.569.620,26

36,45

13,12

17.404.131,77

59.821.000,00

59.821.000,00

0,00

0,00

14.763.554,97

5.005.412,23

33,90

8,37

45.057.445,03

8.853.000,00

8.853.000,00

0,00

0,00

201.159,34

170.499,34

84,76

1,93

8.651.840,66

8.853.000,00

8.853.000,00

0,00

0,00

201.159,34

170.499,34

84,76

1,93

8.651.840,66

2.150.000,00

2.150.000,00

0,00

0,00

63.600,00

0,00

0,00

0,00

2.086.400,00

2.150.000,00

2.150.000,00

0,00

0,00

63.600,00

0,00

0,00

0,00

2.086.400,00

482 - Habitação Urbana

61.450.287,13

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (E)

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

281.781.601,31

(Artigo 52, Inciso II, alínea "c", da LC.101/00)

20.795.913,63

ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL

-13.317.553,05
6º Bimestre de 2012

Valores Expressos em R$

Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 148/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a SR. José
Henrique Perieira, proprietário do
imóvel situado a Rua. São João
Bosco – Vila N. Sra. Auxiliadora,
inscrito no município sob a sigla
NE11.11.14.10.004.000 para que
efetue a limpeza do referido imóvel,
no prazo de 30 dias a contar da data
desta publicação, em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo
1º da Lei 3.815 de 12/07/2001.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

FUNÇÕES
SUBFUNÇÕES

Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba
Versão 19/03/2010Edital
16:53 de Notificação1
Controle 149/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Múltipla Imóveis
Ltda S/C, proprietário do imóvel situado a Av.. Ten. Coronel Manoel P. dos
Santos – Cidade JArdim, Quadra 22,
Lote 24, inscrito no município sob a
sigla SO22.10.01.024.000 para que
efetue a limpeza do referido imóvel,
no prazo de 30 dias a contar da data
desta publicação, em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da
Lei 3.815 de 12/07/2001.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

6º Bimestre

Dotação Anual

DESPESAS

Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba
Edital de- Notificação
GIAP / OF75310
27/03/2012 - 10:22:35
Controle 147/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a SRª.Izaura
Bueno, proprietária do imóvel situado a Rua. Irmã Maria Dionysia
Seidl – Crispim, inscrito no município sob a sigla NE11.11.04.030.000
para que efetue a limpeza do referido imóvel, no prazo de 30 dias a
contar da data desta publicação,
em atendimento e conformidade
com o artigo 32º da Lei 1.411 de
10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei
3.815 de 12/07/2001.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

2

Versão 26/09/2011 08:19

GIAP / OF75321 - 27/03/2012 - 11:47:39

32.010.932,01
66.124.398,69

-13.317.553,05

66.748.013,99

16 - Habitação

299.226.000,00

Investimentos

Empenhar

15 - Urbanismo

298.494.000,00

DESPESAS DE CAPITAL (D)

%
(F/B)

%
(F/E)

7.940.000,00

SUBTOTAL :

DESPESAS CORRENTES (C)

A

Liquidado
(F)

Empenhado
(E)

31.861.000,00

SUBTOTAL :

SUBTOTAL :

Despesas
Categoria Econômica / Natureza

Acumulado

Liquidado
(D)

5.445.000,00

391 - Patriônio
Histórico, Artístico E
Arqueológico
392 - Difusão Cultural

-35.346.511,80

-7.523.488,20

52.806.845,64

Empenhado
(C)

31.360.000,00

85.690.000,00

306 - Alimentação E
Nutrição
361 - Ensino
Fundamental
365 - Educação Infantil

207.000,00

Receita Patrimonial

Atualizada
(B)

12 - Educação

5.590.000,00

Receita De Contribuições

Inicial
(A)

10 - Saúde

286.006.159,93

Impostos

6º Bimestre

Dotação Anual

DESPESAS

Receitas
Categoria Econômica / Fontes

1

Versão 26/09/2011 08:19

GIAP / OF75321 - 27/03/2012 - 11:47:39

Valores Expressos em R$

Inicial
(A)

Atualizada
(B)

Empenhado
(C)

Acumulado

Liquidado
(D)

Empenhado
(E)

A

Liquidado
(F)

%
(F/B)

%
(F/E)

Empenhar

18 - Gestão Ambiental
541 - Preservação E
Conservação Ambiental
SUBTOTAL :

2.071.300,00

2.071.300,00

0,00

0,00

192.284,72

169.630,44

88,22

8,19

1.879.015,28

2.071.300,00

2.071.300,00

0,00

0,00

192.284,72

169.630,44

88,22

8,19

1.879.015,28

2.238.000,00

2.483.000,00

0,00

0,00

492.481,19

238.036,35

48,33

9,59

1.990.518,81

2.238.000,00

2.483.000,00

0,00

0,00

492.481,19

238.036,35

48,33

9,59

1.990.518,81

1.472.000,00

1.472.000,00

0,00

0,00

40.276,26

40.276,26

100,00

2,74

1.431.723,74

1.472.000,00

1.472.000,00

0,00

0,00

40.276,26

40.276,26

100,00

2,74

1.431.723,74

658.000,00

658.000,00

0,00

0,00

83.693,74

65.234,44

77,94

9,91

574.306,26

658.000,00

658.000,00

0,00

0,00

83.693,74

65.234,44

77,94

9,91

574.306,26

20 - Agricultura
606 - Extensão Rural
SUBTOTAL :

22 - Indústria
661 - Promoção
Industrial
SUBTOTAL :

23 - Comércio E Serviços
695 - Turismo
SUBTOTAL :

24 - Comunicações
392 - Difusão Cultural
SUBTOTAL :

1.342.000,00

1.342.000,00

0,00

0,00

281.648,87

190.032,87

67,47

14,16

1.060.351,13

1.342.000,00

1.342.000,00

0,00

0,00

281.648,87

190.032,87

67,47

14,16

1.060.351,13

26 - Transporte

Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 150/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Múltipla Imóveis
Ltda S/C, proprietário do imóvel situado a Av.. Ten. Coronel Manoel P. dos
Santos – Cidade JArdim, Quadra 22,
Lote 25, inscrito no município sob a
sigla SO22.10.01.025.000 para que
efetue a limpeza do referido imóvel,
no prazo de 30 dias a contar da data
desta publicação, em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da
Lei 3.815 de 12/07/2001.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 156/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica a Araguaia C. Brás
Rodovias S/A, proprietário do imóvel
situado a Rua Pe. Luiz Garcia de
Oliveira – Araretama, Quadra H-03,
Lote 07, inscrito no município sob a
sigla SO23.02.03.020.000 para que
efetue a limpeza do referido imóvel,
no prazo de 30 dias a contar da data
desta publicação, em atendimento e
conformidade com o artigo 32º da Lei
1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º da
Lei 3.815 de 12/07/2001.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

782 - Transporte
Rodoviário
SUBTOTAL :

Prefeitura Municipal
de Pindamonhangaba
Edital de Notificação
Controle 157/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. Jair Freire,
proprietário do imóvel situado a Rua
Dos Funcionários Públicos Municipais – Jardim Santa Luiza, Quadra
D, Lote 08, inscrito no município sob
a sigla SE11.11.07005.000 para que
efetue a limpeza do referido imóvel,
no prazo de 30 dias a contar da data
desta publicação, em atendimento
e conformidade com o artigo 32º da
Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 1º
da Lei 3.815 de 12/07/2001.
Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

10.751.000,00

10.751.000,00

0,00

0,00

2.687.778,84

828.278,89

30,82

7,70

8.063.221,16

10.751.000,00

10.751.000,00

0,00

0,00

2.687.778,84

828.278,89

30,82

7,70

8.063.221,16

15.896.000,00

15.896.000,00

0,00

0,00

3.264.826,10

2.450.286,56

75,05

15,41

802.000,00

802.000,00

0,00

0,00

70.188,67

70.188,67

100,00

8,75

75,58

15,09

13.362.985,23

27 - Desporto E Lazer
812 - Desporto
Comunitário
813 - Lazer
SUBTOTAL :

12.631.173,90
731.811,33

16.698.000,00

16.698.000,00

0,00

0,00

3.335.014,77

2.520.475,23

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

877.830,42

877.830,42

100,00

14,63

5.122.169,58

6.000.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

877.830,42

877.830,42

100,00

14,63

5.122.169,58

5.000.000,00

4.044.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.044.000,00

5.000.000,00

4.044.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.044.000,00

28 - Encargos Especiais
843 - Serviço Da Dívida
Interna
SUBTOTAL :

99 - Reserva De Contingência.
999 - Reserva De
Contingência
SUBTOTAL :

355.032.201,95

Total :

0,00

352.000.000,00

0,00

11,70

41.531.206,45
51,61

80.463.787,42
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274.568.414,53
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MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA - CONSOLIDADO GERAL

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
( Artigo 52, Inciso I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00 )

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PODERES / ÓRGÃOS
1º Bimestre de 2012
PODERES / ÓRGÃOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA *
PREFEITURA DE PINDA
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Fundações
Fun Dr João Romeiro
Previdência
Fundo Prev.Municipal

Totais

* Prefeitura e Câmara

Valores expressos em R$
Receitas
Bimestre

Resultados

Despesas
Acumulado (1)

Empenhada
Bimestre

Liquidada
Acumulado (2)

Bimestre

Acumulado

Acumulado
(3) = (1 - 2)

%
= ( 3 ) / Total ( 1 )

52.758.644,54

52.758.644,54

65.258.605,39

65.258.605,39

31.236.754,71

31.236.754,71

-12.499.960,85

-23,67

48.201,10

48.201,10

865.793,30

865.793,30

774.177,30

774.177,30

-817.592,20

0,00

15.985,56

15.985,56

257.988,16

257.988,16

166.372,16

166.372,16

-242.002,60

-0,46

32.215,54

32.215,54

607.805,14

607.805,14

607.805,14

607.805,14

-575.589,60

-1,09

52.806.845,64

52.806.845,64

66.124.398,69

66.124.398,69

32.010.932,01

32.010.932,01

-13.317.553,05

-23,67

