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Estrada municipal do Lago Azul está pavimentada
Akim/Agoravale

CONCURSO
PREFEITURA

Concurso
público
atrai
candidatos
de outras
cidades
O concurso público da
Prefeitura de Pindamonhangaba atrai candidatos
de diversas cidades.
É importante que todos
estejam bem preparados
para fazer a prova.
Pesquisas revelam que
há muitas pessoas com
curso superior que fazem
a prova para cargos que
exigem o Ensino Médio,
porque acreditam que será
mais fácil passar.
Acesse o edital no site
da Prefeitura e veja todas
as oportunidades. As inscrições encerram no domingo.
Página 11

A Prefeitura de Pindamonhangaba está pavimentando a estrada municipal do Socorro, região do
Lago Azul. A previsão é que
até o final desta semana as
obras estejam concluídas.
Os moradores aprovaram os trabalhos realizados
no local.
Página 3

Prefeitura
concede
reajuste
de 5% aos
servidores
Homens e máquinas trabalham para concluir mais uma etapa das obras no eixo da avenida Nossa Senhora do Socorro

Página 3
Maria Fernanda Munhoz

Reunião na Câmara
de Vereadores discute
segurança na cidade
A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba realizou, na manhã de
quarta-feira (4), uma reunião sobre segurança pública. Na ocasião foram debatidos alguns problemas

incomuns sobre o tema na
região, e debatidas possíveis soluções para que
todos possam ter tranquilidade no município e fazer
suas atividades sem transtornos.
Página 3

Autoridades civis e militares discutiram soluções e alternativas para conter violência
Akim/Agoravale

Alexandre Faria apresenta
projeto em benefício do
trânsito da cidade
O vereador Alexandre Faria apresentou uma
Indicação de projeto de lei que regulamenta e proíbe
paradas ou manobras de trens no horário entre 6
e 20 horas, no município. “Temos recebido muitas
reclamações quanto a esse assunto, pois quando
o trem para nos trechos que cortam a cidade, o
trânsito é paralisado, causando transtornos e risco de
acidentes”, destacou.

Informativo Legislativo

A primeira prova aconteceu nas ruas do Araretama, com a participação de atletas de todas as idades

Circuíto de Corrida de Rua inicia temporada 2012
Akim/Agoravale

Piloto se prepara para exibição de voo

Parque da Juventude recebe
encontro de aeromodelistas
O 2º Encontro de Aeromodelistas foi um grande sucesso. Quem esteve
no Parque da Juventude
elogiou o evento e espera
que mais ações do gênero

Abril será
marcado pelo
Centenário de
Mazzaropi
Durante este mês a população poderá valorizar e
prestigiar a cultura caipira
com o Centenário de Mazzaropi. A cidade fará várias
homenagens ao artista, que
aqui viveu e gravou cenas
de seus filmes. Amava esta
terra, tanto que fez o pedido
para aqui ser enterrado.
Cultura 14
Arquivo TN

sejam feitas, pois é um momento de lazer e descontração, tanto para crianças
como para os mais experientes.
Esportes 16

para pessoas com necessidades especiais.
Desfrute da oportunidade de adquirir conhecimento em lugares públicos.
Cultura 14

“Agita Pinda”:
a ordem é
se exercitar
Programa da Prefeitura de Pindamonhangaba
leva orientação e exercícios físicos para
diversas comunidades da cidade.
A ideia é combater o sedentarismo e,
desta forma, de combater os diversos
males que ele traz.
As equipes de PSF são as principais
responsáveis pela difusão dessa nova
mentalidade, mas toda a população está sendo
convocada a se mexer mais no dia a dia.
Segundo Caderno

Bibliotecas de Pindamonhangaba
fazem sucesso junto à população
As bibliotecas municipais estão de portas abertas. Aproveite este espaço
para emprestar livros, ler
jornais, revistas e também
divulgue que há uma sala

Esportes 15

Pinda homenageia cineasta
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EDITORIAL
Presenteie amor
Nada contra o chocolate. Muito pelo contrário. Essa
delícia que, segundo especialistas, ajuda no combate
a depressão, e que o dia a dia prova que ajuda a criar
espinhas nos adolescentes, está entre a sobremesa
ou até mesmo a refeição, predileta da grande maioria
da população.
Mas a cultura de massa, alimentada pela indústria
capitalista, transformou a Páscoa na festa do coelhinho
que bota ovos de chocolate. O que confunde um pouco
a cabeça das crianças e desvia a atenção da maioria
das pessoas do verdadeiro sentido da Páscoa.
A história da Páscoa começa na Bíblia Sagrada e
está narrada no livro do Êxodo, contido tanto nas versões católicas quanto nas protestantes, sem qualquer
alteração de uma versão para a outra.
Em seu segundo livro, Moisés narra a forma maravilhosa como Deus livrou o povo de Israel do cativeiro no Egito. Em poucas palavras, ele mandou que
cada família preparasse a bagagem e matasse um
cordeiro. O sangue do cordeiro deveria ser passado
nos batentes das portas. Isso livraria o povo da passagem pelo Egito do anjo da morte, que mataria todos os
primogênitos das casas que não estivessem marcadas pelo sangue do cordeiro. Essa foi a última praga
imposta aos egípcios. Naquela noite, eles deveriam
comer a carne do cordeiro com pão sem fermento e
ervas amargas. No dia seguinte à última praga, o faraó liberou o povo de Israel para sair do Egito.
Até hoje a Páscoa Judaica é comemorada, basicamente, dessa mesma forma. Páscoa tem o signiﬁcado
de “passagem”, que também faz referência à travessia miraculosa do Mar Vermelho, mas também pode
signiﬁcar a passagem do cativeiro para a liberdade.
Para os cristãos, a Páscoa ganhou outro signiﬁcado, já que Jesus ressuscitou em pleno Domingo de
Páscoa, quando a cidade de Jerusalém estava cheia
de peregrinos que ali se encontravam para as peregrinações exigidas por sua lei.
Cadê o coelho? Cadê o chocolate? Cadê os ovos?
Coelhos e ovos são explicados por festividades
pagãs do velho mundo, que celebravam a fertilidade.
Ovos são uma forma simples de demonstrar o milagre
da vida, e coelhos, os reis da fertilidade. Tais festas
foram se misturando às festividades cristãs, ainda nos
tempos da igreja primitiva, e acabou dando nessa miscelânea que se conhece hoje. Já o chocolate, é fruto
do mercado, pura e simplesmente. O mercado!
Páscoa para os judeus e para os cristãos demonstra o amor de Deus pelos homens. Moisés foi usado
por Deus para libertar o povo do jugo da escravidão física e moral. Jesus, como aquele cordeiro sacriﬁcado
pelas famílias cativas no Egito, deu o seu sangue para
libertar os homens do pecado. Em ambos os casos,
para os cristãos, um é pré-ﬁgura do outro, tratam de
amor pelo outro
Nesta páscoa dê e coma chocolate sem remorsos,
mas não deixe de presentear amor. Muito amor!

Criação: Professor Souza Leite -

Geografando
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Direto da Redação

Em casa
A formação de grandes
leitores não acontece somente na escola, os familiares
podem e devem contribuir
nessa formação.
Por vezes, alguns familiares, por não terem concluído a sua formação escolar, têm receio em ler para
os seus ﬁlhos, mas é lendo
que se aprende a ler. Existe a visão que os pais devem
sempre ler e criar condições

para que a leitura aconteça
em casa, mas os ﬁlhos também podem incluir momentos
de leitura em sua rotina, e até
estimular a leitura entre seus
familiares.
Pais e ﬁlhos nem sempre
concordam com o gosto literário do outro. Desde que o
conteúdo da leitura seja adequado à idade, é importante
que exista o respeito. O amor
que ambos sentem um pelo o

outro e o amor pela leitura,
sempre deve prevalecer.
Uma família pode criar em
casa um espaço dedicado à
leitura. Na sala, podem colocar um cesto cheio de livros,
jornais e revistas ou uma prateleira com livros no quarto
de cada um, com suas leituras prediletas.
A família pode até mesmo
adaptar um cômodo da casa
para criar uma sala de leitu-

Saúde realiza audiência pública
A equipe da Secretaria de
Saúde da Prefeitura esteve,
na sexta-feira (30), na Câmara de Vereadores, apresentando a audiência pública
de prestação e contas do 4º
trimestre de 2011. Participaram do evento, toda a assessoria da Saúde, tendo à
frente a secretária Ana Emília Gaspar, e os vereadores:
dr. Marco Aurélio (presidente
da comissão de Saúde da
Câmara), dr. Jair Roma, Cal
e Dona Geni. Na ocasião, foram apresentadas as contas
e respondidos os questionamentos dos vereadores. Diversas informações foram repassadas e esclarecimentos

Divulgação

feitos, como por exemplo, o
dado de que 70,05% do gasto com saúde no município é
custeado pelo próprio município. Também foi anunciado

que está previsto recurso do
Ministério da Saúde para a
reforma na unidade de saúde da Vila São Benedito, entre outros.

Museu sedia exposição Mazzaropi
Divulgação

O Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e
Dona Leopoldina vai sediar,
a partir de terça-feira (10),
uma exposição com cartazes
e fotos de bastidores de 18
ﬁlmes do cineasta Amácio
Mazzaropi.
A mostra segue até o dia
20 de abril, com entrada
franca. O horário para visitação é das 8 às 17 horas.
O museu ﬁca na rua Marechal Deodoro, 260, no centro
da cidade.z

Para se veriﬁcar o volume de chuva utiliza-se um
aparelho denominado pluviômetro, o modelo usado pelo
Inmet - Instituto Nacional de
Meteorologia é o “Ville de
Paris”, cuja área de captação
é de 400 cm2.
Neste tipo de pluviômetro, a superfície de captação da chuva e o recipiente
coletor de água formam um
único corpo. No momento da
leitura, o observador abre a
torneira do receptor e mede
o volume de água coletado
com uma proveta.
As leituras são diárias e
realizadas nos horários pre-

z

conizados pela Organização
Mundial de Meteorologia.
Para se averiguar o volume
de precipitação do dia, mede-se o valor acumulado das
precipitações ocorridas entre
às 9 horas do dia atual (i) até
as 9 horas do dia posterior
(i+1) em dois momentos consecutivos de medição.
Os pluviômetros devem
ser instalados em um Posto
Pluviométrico, que é o local
onde são feitas medições e
observações relativas ao fenômeno meteorológico da
precipitação. O terreno do
posto deve ser nivelado e coberto com grama rasteira.
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Sebrae ministra palestra para
proprietários de pontos de alimentação
Proprietários de pontos
de alimentação de Pindamonhangaba estiveram reunidos na manhã de terça-feira
(3) no auditório da Prefeitura.
Foi o 3º encontro para discussão sobre diversos assuntos que envolvem estabelecimentos alimentícios. Os
assuntos foram abordados
pela gestora de alimentos do

Dia 5 - Dia de São Vicente Ferrer.
Dia 6 - Celebração da Páscoa
Dia 7 - Dia Mundial da Hipertensão, Dia de São João Baptista de La
Salle, Dia do Corretor de Imóveis, Dia do Jornalista, Dia do Médico
Legista, Dia Mundial da Saúde.
Dia 8 - Dia Mundial do Combate ao Câncer, Dia da Natação, Dia de
São Dionísio e Santo Edésio, Dia do Desbravador, Dia Mundial de
Combate ao Câncer.

PREVISÃO DO TEMPO PARA PINDAMONHANGABA

QUINTA-FEIRA - 5/4
Temp. Máxima: 30ºC - Sol Nascente: 06:11
Temp. Mínima: 18ºC - Sol Poente: 17:56
Probabilidade de chuva: 5%

SEXTA-FEIRA - 6/4
Variação de
Nebulosidade

Temp. Máxima: 28ºC - Sol Nascente: 06:12
Temp. Mínima: 20ºC - Sol Poente: 17:55
Probabilidade de chuva: 80%

SÁBADO - 7/4
Pancadas de
chuva à tarde

Temp. Máxima: 30ºC - Sol Nascente: 06:12
Temp. Mínima: 18ºC - Sol Poente: 17:54
Probabilidade de chuva: 80%

DOMINGO - 8/4

CIRCULA ÀS TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

www.tribunadonorte.net
contato@tribunadonorte.net

Sebrae de Guaratinguetá, Tamares Ferreira.
Tamares falou o que os
estabelecimentos
podem
oferecer ao cliente desde a
sua chegada até a saída de
seu estabelecimento.
“Este encontro faz parte
de uma série de assuntos
que já estão sendo abordados desde o primeiro en-

DATAS COMEMORATIVAS - ABRIL

Pancadas de
chuva à tarde

Pancadas de
chuva à tarde

Pedagoga: Fabíola
http://ventaniadosaber.
blogspot.com

Encontro
da Adepi

A Adepi - Associação de
Defesa dos Direitos dos Portadores de Necessidades
Especiais de Pindamonhangaba convida a população
para participar do 1º Encontro
de Socialização de Pessoas
com Necessidades Especiais. O evento será dia 14 de
abril, das 9 às 16 horas, no
pátio da igreja do Araretama,
na praça São Miguel Arcanjo.
Na ocasião será oferecido um café da manhã para
confraternização; os participantes terão a oportunidade
de veriﬁcar a pressão arterial; fazer teste de glicose, e
pesagem para saber o peso
ideal. Palestras e exibição de
ﬁlme do turismo de Pinda fazem parte da programação
do evento. Para obter mais
informações os interessados
podem ligar para os telefones
(12) 3643-4318 ou 9214-6673.

Dia de
Campo

Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Pluviômetro

ra confortável, que contenha
gêneros literários que agrade
cada integrante da família.
Não importa se nesse espaço vai ter revista de culinária,
livros pedagógicos, jornais,
gibis, etc.
Tenham todos bons momentos de leitura em casa.

Temp. Máxima: 30ºC - Sol Nascente: 06:12
Temp. Mínima: 17ºC - Sol Poente: 17:53
Probabilidade de chuva: 90%

Fonte: CPTEC/INPE

contro que tivemos, onde
falamos sobre manipulação de alimentos”, explicou
a gestora.
O próximo encontro do
gênero está previsto para
maio, também no auditório
da Prefeitura. Os encontros
fazem parte do Circuito Mantiqueira, apoiado pela Prefeitura de Pindamonhangaba.

Pinda realiza no dia 13 de
abril, o 2º “Dia de Campo”,
em comemoração ao Dia
Nacional de Conservação de
Solo.
A programação tem inicio às 8 horas, com a recepção. Em seguida haverá a
apresentação geral do trabalho desenvolvido sobre
recuperação e reforma de
pastagens, e a importância
da conservação de solo. Às
9h30 haverá visitação ao
campo, para observação das
estações.
O “Dia do Campo” será
realizado no Setor de Zootecnia/Polo Apta Regional
Vale do Paraíba em Pindamonhangaba, no estábulo
8. Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone (12)
3642-1812/1823.

Nota Fiscal Paulista
libera valor recorde
A Nota Fiscal Paulista liberou, nesta semana, R$
921,7 milhões em créditos referentes a compras realizadas
no segundo semestre de 2011.
É a maior quantia já devolvida
aos consumidores desde o início do programa, e supera em
21% os R$ 762,9 milhões de
outubro do ano passado.
A Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo realiza duas liberações anuais.
O tempo médio para o montante cair na conta corrente
ou poupança é de dez dias.
Quem optar por não sacar
o dinheiro, pode reservá-lo
para abater no valor do IPVA
(Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores),
opção que pode ser feita somente em outubro. Os créditos liberados são válidos por
cinco anos - ou seja, quem
não quiser usar agora, tem

um tempo para sacá-lo.
Os créditos gerados correspondem a até 30% do
ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços que a loja, restaurante ou
supermercado recolheu.
O total a receber depende
também de qual produto foi
adquirido, quanto foi gasto e
quantos clientes pediram o
CPF no cupom ﬁscal naquele
estabelecimento.
Se o comércio pagar mais
barato pelo produto de revenda
e, consequentemente comercializá-lo por menos também,
os créditos serão menores.
Os setores que podem
render mais créditos porque
não participam da substituição
tributária, que recolhe os impostos na fabricação, e não na
venda, são: vestuário, calçados, papelaria, móveis, óticas
e alimentação fora de casa.
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Pavimentação “Socorro/Lago
Azul” em fase de conclusão
A Prefeitura de Pindamonhangaba está concluindo a
pavimentação da Estrada do
Socorro, região Lago Azul.
Até o final desta semana, a
massa asfáltica será colocada
no local, que possui uma extensão de 1.100m² e irá beneficiar centenas de moradores.
A obra toda tem um prazo
de oito meses para ser concluída. Neste trecho do Socorro
será construída, em breve,
uma rotatória para facilitar o

trânsito. A previsão de entrega é nos próximos 30 dias.
Marilene da Rocha Mendrot, dona de casa, mora no
bairro Socorro há 15 anos e
diz que a obra é a realização
de um sonho antigo e que a
melhoria é boa demais.
Lucas de Oliveira Cavalheiro, estudante, mora no Socorro há cinco anos e comenta que achou a obra excelente,
pois colabora com a diminuição da poeira, fica mais fácil
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para transitar, porque quando
chovia a situação ficava complicada e, além disso, promove a interação entre os bairros
e servirá para o tráfego, desafogando a rodovia de acesso
a Taubaté, porque as pessoas
agora podem cortar caminho.
“Minha irmã tem asma e sofria, agora com o asfalto não
sente tanto. Todos devem pagar o IPTU certinho para que
toda a cidade possa receber
melhorias”.

O prefeito João Ribeiro
salienta que além desta obra,
outros lugares da cidade estão sendo pavimentados, tudo
atendendo as solicitações dos
moradores e que este tipo de
trabalho colabora com uma série de fatores. “O investimento
em infraestrutura viária é essencial para o desenvolvimento da cidade. Fizemos várias
obras para melhorar o fluxo
no município e estamos dando
continuidade aos trabalhos”.
Akim/AgoraVale

Prefeitura concede
reajuste salarial
para servidores
A Prefeitura de Pindamonhangaba vai conceder
reajuste salarial de 5%
para todos os servidores
públicos municipais, incluindo aposentados e
pensionistas.
Este é o terceiro reajuste salarial da Prefeitura
para seus servidores em
menos de um ano. Em
maio de 2011, a Prefeitura
concedeu 12,41%; em dezembro foram 2% e reenquadramento para vários
empregos; agora mais 5%.
De acordo com o prefeito João Ribeiro, essa é
uma maneira de valorizar
os servidores. “Temos
uma política salarial que
respeita nossos funcionários. Melhoramos significativamente os salários e
as condições de trabalho
de todos os servidores. A
cidade tem crescido acima
da média e os funcionários
têm uma grande parcela
de responsabilidade sobre
este momento positivo de
Pindamonhangaba”.
O prefeito também
agradeceu à Câmara Municipal e a todos os vereadores que votaram a favor
do projeto. João Ribeiro

elogiou a atitude do presidente Ricardo Piorino
por colocar o projeto em
votação e pelos demais
por votarem a favor: Abdala Salomão, Alexandre
Faria, Cal, Dona Geni, Dr.
Isael Domingues, Dr. Jair
Roma, Dr. Marco Aurélio, Jânio Lerario, Martim
César e Toninho da Farmácia. “Nossos vereadores têm um compromisso
muito grande com a população de Pindamonhangaba e com os servidores
municipais”, declarou.
Para Daniel Ramos,
presidente do Sindicato
dos Servidores, a atitude
da Prefeitura é um reconhecimento pela atuação
dos funcionários. “Estão
de parabéns por mais esta
conquista e podem contar
com o Sindicato em tudo
que precisarem”.
O prefeito João Ribeiro ainda explicou que o
reajuste foi calculado com
base no INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor dos últimos 12 meses, conforme estimativa
do Banco Central. Além
disso, respeita todas as vedações da lei 9504/1997.

Moradores estão felizes com a obra que, além de diminuir a poeira, vai melhorar as condições de trânsito no local

Reunião na Câmara busca alternativas
para conter violência na cidade
Preocupados com os alarmantes índices de violência
e crimes no município, os
representantes dos Poderes
Legislativo, Executivo, Judiciário e de entidades civis
de Pindamonhangaba promoveram nesta quarta-feira (4),
uma reunião de trabalho com
o objetivo de discutir, analisar e propor soluções para
amenizar e combater o problema que vem assolando a
comunidade.
O encontro de trabalho foi
organizado pelo presidente
da Câmara, vereador Ricardo
Piorino (PDT) com o apoio
dos membros da Comissão
dos Direitos Humanos, Cidadania e Segurança Pública,
vereadores Abdala Salomão
Neto (PSDB), José Carlos
Gomes – Cal (PTB) e Antonio Alves da Silva – Toninho
da Farmácia (PDT).
Participaram do encontro:
vereadores, Dr. Jair Roma
(PPS), Geni Dias Ramos
(PPS), Martim Cesar (DEM)
e José Alexandre Faria (PT);
vice-prefeita Myriam Alckmin; secretários municipais,
Paulo Amadei (Planejamento), Arthur Ferreira dos Santos (Governo e Integração)
e Maurício Marcondes (Habitação); delegados, Ivahir
de Freitas Garcia Filho (Seccional de Taubaté) e Carlos
Prado Pinto (Titular de Pindamonhangaba); promotores,
Paulo José de Palma (Taubaté), Eduardo Dias Brandão,
Leonardo Rezek Pereira,
Carlos Eduardo de Castro
Pacello
(Pindamonhangaba); Major PM Eliane Nikoluk Scachetti (comandante
do 5º BPM/I) e capitão PM

Maria Fernanda Munhoz

Presidente da Câmara de Vereadores Ricardo Piorino, vereador Abdala Salomão,
promotor Paulo de Palma e dr. Ivahir de Freitas Garcia Filho

Paulo Henrique Cavalheiro
(comandante da Cia da PM
sediada em Pindamonhangaba); José Carlos Cataldi
(diretor administrativo da
Prefeitura de Pindamonhangaba), Jorge Samaha (presidente da Acip), dra. Yara
Batista de Medeiros (conselheira estadual da OAB),
Luís Rosas Júnior (diretor do
Departamento de Trânsito),
Eduardo César (diretor do
Departamento de Segurança)
e Fábio Rocha Homem de
Mello (diretor de Negócios
Jurídicos).
Na abertura do encontro,
o presidente da Câmara, vereador Ricardo Piorino deixou
claro que “a reunião tinha o
objetivo de analisar a situação crítica da cidade e apontar caminhos que possam levar à solução dos problemas
da violência”. E completou:
“Não estamos enveredando
pelo campo político, mas,
sim unindo as forças vivas
da cidade para encontrarmos
soluções adequadas para este

crucial problema”.
Piorino cobrou das autoridades de Pindamonhangaba a instalação de câmeras
de monitoramento; a criação
de portais de segurança nos
principais acessos da cidade;
limpeza e poda do mato alto
na região central e bairros
periféricos e, sobretudo, melhorias da infraestrutura para
a Guarda Municipal. “Precisamos de atitude e ação nesta
área”, observou o presidente
da Câmara.
Em seguida, o promotor
de justiça Paulo José de Palma fez uma breve explanação
das causas sociais e estruturais que podem levar à violência e aos crimes. Ele disse
que “está faltando empenho
da sociedade e ocorrendo falhas de vários setores da comunidade”. Palma enfatizou
que é “preciso agir globalmente no combate à violência”, e que ”não há lugar para
medidas demagógicas”. O
promotor defendeu a criação
de políticas públicas para os

bairros periféricos da cidade
como forma de superar esse
problema e a criação de uma
lei para que os bares tenham
o horário restrito de funcionamento no período noturno.
O Promotor de Pindamonhangaba, Carlos Eduardo
de Castro Paccello, concordou com o colega Paulo de
Palma e salientou que “muitos crimes são cometidos por
dependentes químicos e que
uma política pública que precisa ser implementada com
urgência é a criação do CAPS
AD – Centro de Atenção Psicossocial – Álcool e Drogas”.
Ele também defendeu que
sejam estabelecidas metas
para ser alcançadas pelos poderes e entidades participantes. Já o promotor Leonardo
Rezek Pereira defende a regulamentação dos horários
para fechamento dos bares
e uma fiscalização rigorosa
quanto ao transporte clandestino. “A fiscalização das atividades ilegais é um grande
passo para coibir os crimes”.

Prefeito
O diretor administrativo
da Educação, José Carlos
Cataldi, justificou a ausência do prefeito João Ribeiro,
afirmando que “ele estava em
Brasília em compromisso oficial previamente agendado e
buscando soluções para Pindamonhangaba”. Já o secretário de Planejamento, Paulo
Amadei Usier, disse que “a
limpeza do mato em terrenos
baldios está sendo realizada
periodicamente e está sendo
feito um estudo de viabilidade para implantação dos portais de segurança nos acessos
da cidade”.
Batalhão da PM
Outro assunto discutido
foi a possibilidade de implantação de um Batalhão da PM
em Pindamonhangaba. Para a
major PM Eliane Nikoluk, a
criação de um novo batalhão

implicaria em ter uma boa estrutura administrativa. Para a
oficial da PM, o correto seria
fazer um recálculo do efetivo
com base em vários fatores,
entre eles, a população efetiva e flutuante da cidade. Porém, a major Nikoluk confirmou o que todos já sabiam: o
efetivo da cidade e região de
Taubaté está defasado. “Nós
tivemos baixas entre os PMs,
aposentadorias e desligamentos de vários profissionais, e
estes ainda não foram repostos”, concluiu.
Entidades civis apoiam
Entre as entidades civis
presentes, a Acip - Associação
Comercial e Industrial de Pindamonhangaba, OAB - Ordem dos Advogados do Brasil
e o Rotary Club demonstraram apoio às autoridades para
buscar soluções para o problema da violência.

Falta de efetivo da Polícia Civil
Mesma situação vive
a Polícia Civil. Na região
de Pindamonhangaba, comandada pela Seccional de Taubaté, faltam
policiais em diversas
delegacias.
Em seu pronunciamento, o vereador Abdala
Salomão – que também
é profissional da área –
afirmou que o Distrito de
Moreira César tem uma
viatura e 2 PMs para uma
população de cerca de 50
mil habitantes e que Pindamonhangaba – com
seus 160 mil moradores

– possui apenas 7 investigadores de polícia para
dar conta dos inquéritos
e demais investigações.
“Estamos fazendo milagres e esta situação está
à beira do caos”, afirmou.
O delegado seccional
de Taubaté, Ivahir de Freitas Garcia Filho, concorda
com o parlamentar. “Efetivo é o nosso maior problema. Temos infraestrutura (armas, equipamentos,
combustível, viaturas, etc),
mas faltam homens para o
trabalho policial”, explicou o delegado.
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Pasin tem
ponto de
ônibus com
rampa de
acessibilidade
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Subprefeitura de Moreira César,
rebaixou o piso do ponto do
ônibus do Pasin, na rodovia
Vereador Abel Fabrício Dias,
e adequou a rampa de acessibilidade para cadeirantes. Os
trabalhos aconteceram nas
últimas semanas de março.
A acessibilidade, principalmente nos pontos de ônibus,
está sendo uma ação constante da Prefeitura de Pindamonhangaba por toda a cidade.
Em Moreira César, a partir da
mudança da rota do ônibus, as
praças e os pontos ganharam
acessibilidade para as pessoas
com necessidades especiais.
“Desde 2005, o prefeito
João Ribeiro prioriza a facilidade e o bem-estar das

pessoas com necessidades
especiais. Nós, junto a ele,
trabalhamos para manter
Moreira César com toda a
facilidade possível”, disse o
subprefeito Carlinhos Casé.
A Prefeitura e a Viva Pinda, em abril de 2011, anunciaram acessibilidade completa na frota de ônibus do
município.
“Fizemos várias rampas
para garantir a acessibilidade
no município, os prédios públicos contam com elevadores
e sanitários próprios para os
deficientes; temos biblioteca
para pessoas com necessidades especiais, academia para
cadeirantes, e vamos continuar investindo nesse direito dos
nossos cidadãos”, destacou o
prefeito João Ribeiro.
Akim/Agoravale

Mais uma obra da acessibilidade

Divulgação

Mesa de trabalhos da Consocial Estadual que elegeu dois representantes de Pinda para a fase nacional

Pindamonhangaba
terá representantes na
Consocial Nacional
Maria Fernanda Munhoz
Pindamonhangaba
terá
dois representantes na Consocial - Conferência Nacional de Transparência e
Controle Social -, que será
realizada de 18 a 20 de maio,
em Brasília-DF. Foram eleitos delegados na etapa estadual da Consocial, José
Alencar Lopes Júnior (poder
público) e João Moreno (sociedade civil), que estarão
entre os representantes do
Estado de São Paulo na Consocial Nacional.
A Consocial Estadual foi
realizada em São Paulo, entre os dias 30 e 31 de março
e 1º de abril, e teve também a
participação, como representantes de Pinda na sociedade
civil, de Silvia Zan e Doris

Bertolino, e conselhos, de
Urbano Patto.
A etapa estadual foi realizada nos moldes da municipal, organizada em Pinda
pela Secretaria de Governo
da Prefeitura. Na ocasião,
foram eleitos cinco representantes na cidade, que levaram
as propostas de Pinda para a
estadual.
Nesta fase estadual, houve a participação de representantes de todas as cidades
do estado, sendo que além
de dois delegados eleitos,
Pindamonhangaba terá a participação de três propostas
que nasceram na Consocial
Municipal, para a fase nacional. As três propostas de
Pinda foram escolhidas num
universo de mais de 800, e

que, por vários processos de
escolha, finalizaram em 20
propostas representantes do
Estado de São Paulo.
De acordo com José Alencar, a Conferência Estadual
foi permeada por muito debate. “A organização estadual se esforçou muito e o
saldo foi positivo”, avaliou.
“Meu objetivo, em Brasília,
será defender as propostas
apresentadas por Pindamonhangaba e pelos mais de
600 municípios do estado de
São Paulo. Essas propostas
objetivam tornar ação pública mais transparente, ajudar a
população a fiscalizar melhor
as ações dos governos estaduais, municipais e federal
e também das casas de Leis:
Câmaras de Vereadores,

Assembleias Legislativas e
Congresso Nacional. A intenção final é colaborar para
que o Brasil seja um país
mais justo e igualitário, por
meio de um Plano Nacional
de Transparência e Controle
Social eficaz”, explicou.
A Consocial é uma iniciativa da CGU – Controladoria
Geral da União, e os temas
são: Promoção da Transparência Pública e Acesso à
Informação e a Dados Públicos; Mecanismos de Controle Social, Engajamento e Capacitação da Sociedade para
o Controle da Gestão Pública; A Atuação dos Conselhos
de Políticas Públicas como
Instância de Controle; e Diretrizes para a Prevenção e o
Combate à Corrupção.

Regularização fundiária de imóveis rurais traz benefícios
A Prefeitura de Pindamonhangaba contratou o Itesp Instituto de Terras do Estado
de São Paulo para regularizar
imóveis rurais. No dia 26
de março foi realizada uma
reunião com mais de 35 moradores do bairro das Oliveiras, na zona rural de Pindamonhangaba. O objetivo da
reunião foi o esclarecimento
quanto aos trabalhos de regularização fundiária. As ações
para a regularização já estão
sendo realizadas.
Os técnicos da Fundação
Itesp explicaram aos moradores sobre os trabalhos
de cadastro, demarcação e
georreferenciamento de 25
imóveis rurais do bairro. A
área é de aproximadamente
250 hectares e foi escolhida
pelo Itesp, juntamente com o

Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Pindamonhangaba,
para o desenvolvimento deste projeto piloto.
“A regularização fundiária é fundamental para o desenvolvimento da zona rural
de Pindamonhangaba, especialmente dos pequenos produtores”, afirma o diretor de
agricultura de Pindamonhangaba, Pedro Aldo, P.A.
“Com a propriedade regularizada, o pequeno agricultor pode acessar os vários
programas governamentais,
além de linhas de financiamento para suas atividades” ,
ressalta o coordenador da regional sudeste do Itesp, José
Luiz Hungria.
Os técnicos do Itesp
orientaram os moradores
sobre os procedimentos téc-

nicos e a gratuidade dos trabalhos. Falaram também sobre a eventual necessidade
da constituição de advogado
para intervenções judiciais.
Os pequenos agricultores
que têm renda inferior a três
salários mínimos podem ser
beneficiados pela assistência
judiciária gratuita. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pindamonhangaba se
disponibilizou para auxiliar
nesta tarefa em favor dos sindicalizados.
“Justiça social, segurança
jurídica, cidadania e desenvolvimento são resultados
que o Itesp busca quando
realiza trabalhos de regularização fundiária como este”,
afirma o supervisor do grupo
técnico fundiário do Itesp,
Thiago Gobbo.

Akim/Agoravale

Moradores ouvem explicação de técnico do Itesp
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Arquivo TN

Os lagos do Bosque da Princesa tiveram as margens completamente ocupadas por pescadores no domingo: cerca de 250 kg de peixe foram retirados de suas águas

Pescaria no Bosque
atrai grande público
A 10ª edição da pescaria
no Bosque atraiu um grande
público no domingo (1º/4).
Foram arrecadados 320 litros
de óleo de cozinha, que serão
destinados ao FSS - Fundo
Social de Solidariedade, que,
por sua vez, doará às entidades cadastradas. Por ter sido
realizada no Dia da Mentira,
com toda certeza, teve muita
história de pescador.
Carlos Magno, coordenador da pescaria, conta que
o maior peixe que saiu do
lago foi uma tilápia de 1,8
kg. Logo no início do evento a presença do público foi
maciça, tanto é que as pessoas ficaram lado a lado e
não tinha espaço para ninguém entrar. Foram retirados dos lagos cerca de 250
kg de peixe.
A pescaria foi um grande momento de integração,

unindo crianças de 3 anos
aos mais experientes de até
80 anos. Moradores de outras
cidades vieram a Pinda para
prestigiar a pescaria, que já
se tornou tradição no município.
Magno afirma que nesta edição da pescaria aconteceu algo atípico, porque nos
lagos há tilápias e carpas, porém foram retirados dos lagos dois cascudos e um bagre. Ele também cita que o
evento cumpriu com seus objetivos de arrecadar óleo de
cozinha; promover a integração entre pais e filhos, e manter o equilíbrio na população
de peixes dos lagos.
Quando acontece o aumento descontrolado da população de peixes nas águas
dos lagos, ocorre a diminuição do ph e da oxigenação da
água,prejudicando os peixes.

Akim/Agora Vale

Pescadora exibe tilápia pescada no lago do Bosque

Hora do Planeta foi um sucesso de
participação em Pindamonhangaba
Pindamonhangaba participou do movimento Hora
do Planeta. A Prefeitura inscreveu a cidade para partici-

par dessa ação que tem como
intuito conscientizar a população quanto ao aquecimento
global. Luzes de monumen-

tos e/ou prédios de diversos
lugares do mundo foram apagadas durante 1 hora na noite
de sábado (31).
Akim/Agora Vale

As luzes que iluminam a fachada do museu foram apagadas durante 60 minutos

Em Pindamonhangaba a
Prefeitura manteve as luzes
do prédio do Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro
I e Dona Leopoldina apagadas durante os 60 minutos do
movimento mundial.
A iniciativa repercutiu na
cidade inteira e diversos munícipes aderiram e apagaram
as luzes das suas residências.
“Já é o quarto ano que
participo do movimento. Durante uma hora que a ação
propõe eu me privo das luzes de casa”, conta a munícipe do bairro Bela Vista, Karine Variane Angelini.
Ela ainda ressalta a importância da Prefeitura aderir ao
movimento. “Eu achei muito
legal Pinda estar envolvida e
mostrar que tem consciência,
eu me sinto bem em saber que
minha cidade participa desse
movimento”, conclui ela.
A Hora do Planeta é realizada no mundo desde 2007
e foi inserida no Brasil em
2009. Desde que o Brasil passou a fazer parte da Hora do
Planeta, Pinda aderiu ao movimento apagando as luzes
dos monumentos da cidade.

Município Verde
Azul realiza
encontro estadual
AiAndrA Alves MAriAno

Pindamonhangaba foi
representada no IV Encontro Estadual do Programa
Município Verde-Azul, realizado segunda-feira (2),
no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista.
Representou a cidade no
evento, o assessor de gabinete da Prefeitura, José
Alencar.
O governador Geraldo
Alckmin e o secretário estadual do Meio Ambiente, Bruno Covas, divulgaram durante a cerimônia
o ranking ambiental dos
municípios paulistas de
2011. Pindamonhangaba está em 256º lugar, entre as 645 cidades paulistas. O município de Santa
Fé do Sul, no extremo noroeste paulista, foi o campeão entre as cidades. Em
2010, a cidade de Santa Rosa do Viterbo ficou
com a taça.
O certificado de Município Verde Azul garante
à administração munici-

pal a prioridade na captação de recursos junto à
Secretaria de Estado do
Meio Ambiente, por meio
do Fecop - Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição.
A avaliação é feita a
partir de uma nota ambiental recebida pelos
municípios, que avalia
o seu desempenho em
dez diretivas que regem
o programa Município
Verde Azul. Foram avaliadas ações nas áreas:
esgoto tratado, lixo, recuperação da mata ciliar, arborização urbana, educação ambiental, habitação
sustentável, uso da água,
poluição do ar, estrutura
ambiental e conselho de
meio ambiente.
Lançado em junho de
2007, o Município Verde
Azul tem como principal
proposta descentralizar a
agenda ambiental paulista, considerando que a base da sociedade está nos
municípios.
Arquivo Pessoal

Governador cumprimenta comitivas das cidades
Arquivo Pessoal

Momento do cerimonial do IV Encontro Estadual
Selo Verde Azul
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SEGURANÇA

CONSCIENTIZAÇÃO

TRABALHO

Ricardo Piorino preside
reunião e cobra mais
segurança para
Pindamonhangaba

Vereador Abdala dá início
a Semana de Combate ao
Bullying com palestras em
Escolinha de Futebol

Toninho da Farmácia
esteve reunido com
moradores do Feital e
cobra melhorias para a
comunidade

“JÁ

ESTAMOS COLHENDO OS RESULTADOS ESPERADOS

FOTOS : D IRETORIA

DE
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E NA PRÓXIMA SEMANA ESTAREMOS COM O

GOVERNADOR

COBRANDO SOLUÇÕES IMEDIATAS”

A pedido do Presidente da Câmara
Municipal de Pindamonhangaba, vereador Ricardo Piorino (PDT), na última
quarta-feira, dia 04, foi realizada uma
reunião nas dependências da Casa de
Leis, com a finalidade de buscar alternativas que possam controlar a violência
em nossa cidade, conforme apontam as
inúmeras ocorrências policiais das últimas semanas (homicídios, roubos, tráfico de drogas e etc).
Durante o encontro foram abordados diversos pontos, dentre eles a necessidade da reestruturação da Guarda Municipal(aumentodacorporação,melhoria
nos salários, reciclagem, compra de armamentos e viaturas) e uma ação conjunta de todas as autoridades locais.
Segundo o vereador, não adianta,
por exemplo, a Polícia Militar fazer uma
ronda em um determinado bairro, onde
existam terrenos abandonados com mato
alto, servindo de esconderijos para os
criminosos. O Poder Executivo também
tem que fazer sua parte, notificando e
autuando os proprietários responsáveis
pelos imóveis, e se necessário, fazer a
limpeza, lançando os gastos para a responsabilidade do infrator.
“Conforme já afirmei, embora a
Segurança Pública seja matéria de competência das Polícias Civil e Militar (Governo do Estado), o problema
também é nosso, é de
Pindamonhangaba e não podemos nos curvar diante desta triste realidade, buscando, inclusive, alterações na Lei Orgânica
do município, com a finalidade
de ampliar a esfera de atuação da
Guarda Municipal”, enfatizou o
vereador. O vereador lembrou
ainda que em outras cidades
como Atibaia e na própria capital paulista
isto já ocorre e o que falta para nossa
administração é responsabilidade, coragem, postura e atitudes enérgicas.
Durante a reunião, Piorino sugeriu

FOTOS : D IRETORIA
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GRANDE PREOCUPAÇÃO DOS MORADORES

VEREADOR ABDALA FAZ PALESTRA
PAIS E ALUNOS DA ESCOLINHA DE
FUTEBOL DO FLAMENGO RBS DE
PINDAMONHANGABA

VEREADOR RICARDO PIORINO

também uma audiência com o Governador do Estado e a participação de todas as
autoridades locais, munidos de estatísticas sérias e fundadas para buscarem
apoio junto às Polícias Civil e Militar, o
que foi de plano aceito por todos e o
prefeito, através do jornalista, Sr. Cataldi,
porta do voz do Executivo, afirmou que
João Ribeiro já acertou para a próxima
semana, a reunião com o Governador,
confirmando a participação do Secretário de Segurança Pública.
Estiveram presentes na reunião os
Poderes Executivo e Legislativo; Políci-

PIORINO

FISCALIZA PONTOS CRÍTICOS DA CIDADE

as Civil e Militar, Ministério Público;
OAB, ACIP (Associação Comercial e
Industrial de Pindamonhangaba), entre
outros. O evento também contou com a
cobertura da imprensa.

Comprometido com o
combate ao bullying em todas as áreas, o Vice-presidente da Câmara de
Pindamonhangaba, vereador Abdala Salomão
(PSDB) ministrou esta semana uma palestra para
pais e alunos da Escolinha
de Futebol do Flamengo
RBS de Pindamonhangaba.
Abdala é autor do projeto que se transformou na
Lei nº 5148/2010, de 22 de
dezembro de 2010, sancionada pelo Prefeito e que
cria a Semana de Combate
ao bullying no município.
Ciente de sua responsabilidade social, Abdala

PARA

Salomão enfatizou na palestra os perigos do
bullying e discorreu sobre
as questões ligadas a prática deste tipo de violência
física e psicológica. Ele explicou aos pais sobre o que
é o “bullying” e como esses pais devem ficar atentos para evitar que os filhos sofram com essa violência.
Para Abdala Salomão,
“Pindamonhangaba tem o
privilégio de ter uma Lei
Municipal que combate
este tipo de violência contra as crianças e adolescentes também no esporte”.

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

de Campos, no bairro Feital, no ultimo sábado dia 31 de março. A
reunião contou também com a presença do Assessor da Secretaria de
Governo, Fernando Prado Rezende,
representando o prefeito João Ribeiro e o Secretário de Governo
Arthur Ferreira dos Santos. Na ocasião, várias reivindicações foram entregues ao vereador, dentre elas destacamos: a preocupação dos moradores a respeito do grande fluxo de
carros, carretas e caminhões que
passam diariamente pela avenida
João Francisco da Silva, lembrando
que já existe um projeto na prefeitura para desapropriação de uma área
para que seja mudado o trafego de
caminhões na referida avenida.
“Peço para o senhor prefeito João
Ribeiro que avalie com carinho este
grande problema dos moradores,
antes que o pior venha acontecer,
em especial as crianças que moram e
brincam nesta região”, enfatiza o
vereador.
Centro Comunitário do Feital
O vereador Toninho da Farmácia solicita ainda que seja feita uma

vistoria e algumas reformas necessárias no Centro Comunitário Joana
Ramalho de Campos, no Feital,
como: troca das telhas quebradas;
troca do vaso sanitário que esta quebrado há meses; reforma na porta do
atual Centro Comunitário que está
em péssimo estado.
“Esta comunidade necessita da
atenção do Poder Público, pois pagam seus impostos e tem que receber
o retorno em melhorias e bem estar”,
destaca Toninho.
Centro de Zoonoses
O vereador Toninho da Farmácia solicita uma resposta definitiva
do Poder Executivo sobre a construção do C.C.Z. - Centro de Controle
d
e
Zoonoses.
“Faço esta
solicitação
de informação pois
são dezenas de munícipes que nos
questionam diariamente sobre a demora para o inicio desta tão esperada
construção”, diz o vereador Toninho
da Farmácia.

Agenda
Neste domingo, dia 08 de abril, o vereador Toninho da Farmácia estará
reunido com os moradores dos bairros do Bonsucesso às 9h30 e às 11h no
Kanegai.

OBRAS

Dona Geni participa da Vereador Dr. Isael
aula inaugural do projeto agradece construção
“OAB vai à escola”
de lombadas na
Rodovia SP 62
DE

DE

VEREADOR TONINHO DA FARMÁCIA E
MORADORES DO FEITAL. AO LADO,
AVENIDA JOÃO FRANCISCO DA SILVA, A

EDUCAÇÃO

DIRETORIA
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O vereador Toninho da Farmácia (PDT) esteve reunido com os
moradores da rua José Eliseu Quirino

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
ORDEM DO DIA
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11ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se no
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues
Alckmin”, no próximo dia 13 de abril, sexta-feira, às 8h.
MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 64/2011, do Vereador Marcos Aurélio

Villardi, que “Denomina a Travessa B, do Bairro Feital, de
BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS.
II. Projeto de Lei n.º 37/2012, do Poder Executivo, que “De-

DONA GENI

PRESTIGIOU A AULA INAUGURAL DO PROJETO

A vereadora Geni Dias Ramos – Dona Geni (PPS) participou da solenidade de abertura
do projeto “OAB vai à escola”
(em parceria com o Governo
Estadual), ocorrida em 27 de
março, no Colégio Objetivo de
Pindamonhangaba. O propósito
é levar aos estudantes do município palestras que promovam
cidadania, respeito ao próximo
e possibilitem conhecer seus direitos e deveres, a fim de que
tornem-se cidadãos conscientes
de suas obrigações.
A Palestra Inaugural, proferida pelo Promotor de Justiça,
Dr. Paulo José de Palma, sob o
tema “O bulling e suas principais implicações” foi prestigiada
por autoridades, convidados, alunos e professores. Foi enfatizado
pelo palestrante a importância
dos valores e o exercício do livre
arbítrio. “É necessário que tenhamos cidadãos com conduta,
pois da ação dos jovens se faz
uma nação de valores e respeito

OAB

clara os jornais oficiais para publicação dos atos oficiais do
Poder Executivo do Município de Pindamonhangaba”.

VAI À ESCOLA

às diferenças. É preciso dar atenção a ética (acabar com o país do
jeitinho e do dinheiro fácil), ter
pessoas dispostas a trabalhar,
ter idealismo sem nunca perder
a capacidade de se indignar, ter
senso crítico e enxergar os próprios erros. O bulling é uma
forma de exclusão e sua prática
causa efeitos grandiosos, é preciso ter coragem e denunciar,
para que possamos coibir este
ato doloroso e excludente”, afirmou o promotor.
A vereadora Dona Geni parabenizou a coordenadora do
projeto, Dra. Nilza, o presidente
da OAB de Pindamonhangaba,
Dr. Antônio Aziz Boulos e o
promotor de justiça e palestrante,
Dr. Paulo, além de todos os parceiros do projeto. “Quero agradecer por este convite e por ser
presenteada neste momento,
uma vez que, o palestrante brilhantemente transmitiu a sua
mensagem de motivação, força
e cidadania a todos”.

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.

VEREADOR DR. ISAEL (PV)
CÉSAR-PINDA

EM LOMBADA CONSTRUÍDA NA

O vereador Dr. Isael (PV)
agradece ao DER (Departamento de Estradas e Rodagem) a recente construção de
lombadas na Rodovia SP 62
(Washington Luís) nos sentidos Pinda-Moreira César e
vice-versa, próximo ao Restaurante Dois Irmãos. “Os redutores de velocidade eram
necessários nos locais, porque muitas crianças residentes no bairro Castolira estudam em escola localizada no
bairro Morumbi, e frequentemente, se arriscavam atravessando a pista, onde muitos veículos trafegam diariamente e
em alta velocidade”, ressaltou
o vereador.
Agradecimento
No dia 30 de janeiro de
2012, o vereador Dr. Isael en-

RODOVIA SP 62,

SENTIDO

MOREIRA

caminhou requerimento à
Empresa Telefônica, solicitando instalação de orelhão público no Residencial Liberdade, Fase III, em Moreira César.
A concessionária enviou resposta ao gabinete do parlamentar, informando que no
último dia 1º de março, foi
providenciada a instalação de
dois orelhões públicos, sendo
um localizado na Avenida
Marina de Oliveira Paula, esquina com a Rua Dois. O outro equipamento foi instalado
na Avenida Um, próximo ao
número 233. “Agradeço a
prestação de serviços da Empresa Telefônica, porque os
moradores do Residencial Liberdade, Fase III, reivindicavam, há algum tempo, a instalação dos orelhões públicos”,
declarou o vereador Dr. Isael.

III. Projeto de Lei n° 38/2012, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial”.
Pindamonhangaba, 04 de abril de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos
Senhores Vereadores no livro próprio.

TV Câmara - NET
CANAL 96 - ANALÓGICO
CANAL 04 - DIGITAL
Sessões às Segundas-feira às 18h00
Reapresentações: Quartas às 19h00 e sábados às 15h00
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

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.

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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EDUCAÇÃO

HOMENAGEM

SEGURANÇA PÚBLICA

Dr. Jair Roma solicita
Janio Lerario tem
sistema de monitoramento projeto aprovado de
no município
denominação do Centro
O vereador Dr. Jair Roma grama de vigilância através de
(PPS) reforça o pedido de instala- imagens, melhorando a seguran- Comunitário do Goiabal
ção de novas câmeras de segurança para o monitoramento das ruas
do município, visando inibir e
combater a ação planejada de assaltos e furtos. O objetivo principal, segundo o vereador, é criar
uma infraestrutura para um proInauguração

ça da população, pois a violência
no município é motivo de preocupação. “Este programa irá inibir a criminalidade, pois as imagens serão provas irrefutáveis de
quaisquer eventualidades” acrescenta Dr. Jair.
FOTOS : D IRETORIA
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JANIO

COM

DONA TIANA

E FAMILIARES

Dr. Jair Roma, segundo da direita para a esquerda,
membro da Comissão de Saúde, presidiu na última sextafeira, dia 30, a Audiência Pública da Saúde realizada no
Plenário da Câmara Municipal.

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-

TRÂNSITO

ESPORTE

O vereador esteve presente na inauguração da Creche
“Dona Yolanda Immediato
Fryling, no dia 30 de março.
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“Fico feliz em participar
de mais uma conquista para
nossa população”, ressalta
o parlamentar.

Audiência Pública Saúde

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.

Cal participa de
inauguração da Creche
“Dona Yolanda Immediato
Fryling - Creche do Centro”
O

VEREADOR, AUTOR DO

DE MAIS
DIRETORIA

DE

200 VAGAS

C OMUNICAÇÃO /CVP

de 2010, portanto, com 101 anos
de idade. Por ter sido casada
com militar, conheceu muitas
cidades do nosso Brasil e, por
onde passou, deixou a sua marca
registrada, ou seja, a prática da
verdadeira caridade.
Nos morros do Rio de Janeiro visitava os mais carentes

VEREADOR CAL

E AUTORIDADES PARTICIPAM DE

INAUGURAÇÃO DA

CRECHE

NO ÚLTIMO DIA

30

O vereador José Carlos Gomes – Cal (PTB)
participou da inauguração da Creche “Dona
Yolanda Immediato Fryling - Creche do Centro”
na última sexta-feira, dia 30 de março.
Cal agradeceu a presença da filha da homenageada, Carmem, juntamente com o marido
Roberto; e, também, a presença do irmão de dona
Yolanda, Miguel Immediato juntamente com os
demais familiares presentes na ocasião, além dos
amigos Frei Laércio e Suzana. Em especial, o
vereador destacou a escola Arte e Vida, que
prestou uma homenagem à filha de Dona Yolanda,
com a entrega de uma flor. “Estamos cumprimentando a toda a equipe da Secretaria de Educação e
Cultura, em nome da Secretária Bárbara Zenita
França Macedo, da Diretora Pedagógica Márcia
Fernandes e a Diretora Administrativa Neide pela
inauguração, que vai beneficiar cerca de 200
crianças e terá 25 funcionários; parabenizamos,
também, a gestora da creche, Ida, e a gestora geral
Rose Elaine dos Santos pelo trabalho que será
desenvolvido na unidade”, ressalta.
O vereador Cal também salientou o trabalho
dos professores que se dedicaram na ambientação
da escola, decorando as salas para recepcionar as
crianças. “Os professores Rochester, Fátima e
Marta prepararam a pintura com figuras de crianças nas paredes por toda a escola com todo o
carinho para que o ambiente se torne cada vez mais
acolhedor para as crianças. Reconhecemos o esforço de cada um para fazer o melhor”, diz.

Transportes
Alexandre Faria solicitou o apoio de todos os vereadores para uma ação conjunta afim de conscientizar
o Executivo sobre a necessidade de se criar o Conselho Municipal de Transporte Público Coletivo, que foi

dando os médicos que por ali passavam.
E assim foi passando a sua existência. De
volta a Pindamonhangaba iniciou os seus trabalhos construindo e ajudando na construção de
casas aos mais carentes.
Organizou um grupo de amigas que auxiliavam-na em seus famosos bazares, chegando a
realizar um bazar com 1.000 panos de prato e toda
a renda era revertida em favor das casas assistenciais
de nossa cidade, não importando a religião a qual
pertenciam.
Apesar de sua baixa estatura era de uma
vontade férrea e sempre determinada a atingir
seus objetivos, deixando-nos, portanto, exemplo de força, coragem e amor ao próximo. Um
exemplo que presenciei foi quando dona
Yolanda levou para sua casa o Sr. Bino, uma
pessoa que tinha uma banca debaixo do viaduto para cuidar de uma grande ferida que ele
tinha em sua perna. Um gesto de amor ao
próximo muito grande.
Dedicava especial atenção às crianças por
serem indefesas e também aos idosos, principalmente àqueles esquecidos nos asilos pelos seus
familiares. “Nada mais justo do que a ela dedicar
este novo local que abrigará crianças de nossa
cidade, e que imortalizará para sempre o nome de
Dona Yolanda Immediato Fryling”, enfatiza Cal.
O vereador compartilha que “Dona Yolanda
é uma lição de vida! Exemplo a ser seguido! Seu
carinho ficará para sempre no coração daqueles
que tiveram o privilégio de conhecê-la. Agradeço

em Pindamonhangaba no dia 15 de agosto de 1909

a Deus por sua existência. Dona Yolanda um anjo

e faleceu nesta mesma cidade no dia 08 de outubro

que viveu entre nós!”

DE

Martim Cesar pede
restauração do pavimento
asfáltico do Parque das
Palmeiras e Vila São Paulo

C OMUNICAÇÃO /CVP

de Praça Pública

Indicação ao Chefe do Po-
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providências para que seja

ças públicas, o vereador
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segurança dos usuários.
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De acordo com o verea-

DE

ção de vários campos 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.

Revitalização

Cesar (DEM) encaminhou

DIRETORIA

extinto na administração
anterior. “Muito se discute sobre o transporte público em Pinda, e eu acredito, que este seja o momento de ações concretas.
O Conselho é uma ferramenta que poderá mudar o
quadro atual, por isso apresentamos também uma Indicação de Projeto de Lei
que autoriza a tarifa única
para usuários que necessitam se locomover de um
extremo a outro da cidade.
Além disso, não se pode
ignorar que a Prefeitura
Municipal tem que contribuir fornecendo subsídios
para a empresa de ônibus”,
destacou o parlamentar.

aplicando-lhes injeção, fazendo curativos e aju-

Dona Yolanda Immediato Fryling nasceu

V EREADOR D R . M ARCOS A URÉLIO

VEREADOR ALEXANDRE FARIA

dando-lhes conforto, alimentação e principalmente o atendimento à saúde,

Sobre a homenageada

C OMUNICAÇÃO /CVP

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 manuten-

QUE

PARA ATENDER OS ALUNOS DA CIDADE

O vereador Martim
O vereador Alexandre Faria (PT)
apresentou em Plenário, uma Indicação de Projeto de
Lei que regulamenta e proíbe paradas
ou manobras de
trens no horário entre 06h e 20h no município. “Temos recebido muitas reclamações quanto a
esse assunto, pois
quando o trem para
nos trechos que cortam a cidade, o trânsito é paralisado,
causando transtornos à população e possibilitando o risco de acidentes. Não há uma solução
imediata para o problema,
uma opção é a proibição das
paradas. É preciso sensibilidade do Executivo para se
atentar a este problema e
tentar amenizar os transtornos à população”, destacou
o vereador.

LEI

MELHORIA

DIRETORIA

DE

DE

DENOMINOU A CRECHE, ESTÁ SATISFEITO COM A CRIAÇÃO

Alexandre Faria
Dr. Marcos Aurélio
apresenta Projeto para agradece recuperação
proibição de parada de dos campos de futebol
trem no município
DIRETORIA

PROJETO

V EREADOR M ARTIM C ÉSAR
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AltAir FernAndes
Nascido a 30 de maio de
1824, filho de uma das mais
importantes famílias de Pindamonhangaba, Tobias da
Costa Rezende, depois de haver dedicado 50 anos de sua
vida à paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, morreu em 7 de agosto de 1898.
Foi do fragmento, literalmente se expressando, de um
exemplar do antigo jornal
local Folha do Norte (extinto), edição de 7/8/1889, que
conseguimos “garimpar” o
conteúdo desta pesquisa referente ao citado pároco.
Naquela edição a FN destacava a passagem do primeiro ano do falecimento do cônego com artigo relembrando
que desde os primeiros anos
de vida já o então menino
Tobias demonstrava vocação
para a carreira eclesiástica, o
que o levou a completar seus
estudos no Seminário de Mariana (histórica cidade mineira) sob a direção do bispo D.
Antonio Ferreira Viçoso.
“Em tempos em que as
dificuldades da instrução e o
rigor das exigências disciplinares eram sempre um grande óbice à consecução das
ordens sacras, ele conseguiu
recebê-las, realizando assim
seu ‘desideratum’ no dia 15
de outubro de 1848, perante
o conde de Irajá, então bispo
do Rio de Janeiro, e vindo a
cantar a sua primeira missa,
nesta cidade com a viva satisfação de seus parentes e
amigos”, recordava a FN.
Sacerdote e educador
Compenetrado de sua
missão sacerdotal, dedicou-se aos serviços da igreja,
sendo pouco tempo depois
nomeado coadjutor do vigário da época, monsenhor
João Nepomuceno de Assis
Salgado.
Paralela a sua atividade
religiosa, aproveitando suas
horas vagas, Tobias Rezende
dedicou-se também ao magistério. Consta que “de sua
iniciativa e força de vontade”
surgiu o primeiro externato
de Pindamonhangaba. Sob
sua direção, esse estabelecimento funcionou por muitos
anos e entre seus discípulos
que vieram a ocupar altas
posições são citados os doutores José Pedro Marcondes
Cesar e Miguel de Godoy
Moreira e Costa, ministros
do Tribunal da Justiça, além
de muitos outros que igualmente se destacaram na carreira pública.

Pindamonhangaba, quinta-feira, 5 de abril de 2012
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Cônego Tobias da Costa Rezende
Ele foi o 22º vigário paroquial, levando-se em conta uma relação onde constam os nomes dos padres que
ocuparam esta função desde os tempos em que Pindamonhangaba ainda era uma simples freguesia, um povoado

Por sua dedicação durante
o exercício do cargo de coadjutor, seu nome foi indicado
para a sucessão na cátedra
paroquial, que havia ficado
vaga com a morte do monsenhor Salgado no dia 6 de
abril de 1868. Com isso, no
dia 17 daquele mês e ano, ele
assumiu a paróquia, permanecendo como pároco até o
ultimo de seus dias.
Pároco atuante
Segundo a FN, deve se ao
cônego Tobias, apoiado pelo
fervor religioso da população, transformações e melhoramentos da igreja matriz.
Assim como suas iniciativas
e esforços também contribuíram nas situações mais difí-

ceis como a epidemia da varíola que se manifestou em
Pindamonhangaba em 1873.
Durante aquele calamitoso acontecimento, fez
parte de duas comissões,
uma nomeada pela Câmara
Municipal, outra pelo governo da antiga província
(estado). Sua participação
foi tão importante que o
médico da municipalidade,
dr. Francisco Marcondes
Romeiro (igualmente comissionado pelo governo)
deixou consignadas em seu
relatório palavras de reconhecimento:
“A comissão incumbida
de esmolar donativos compreendeu perfeitamente o

seu dever e por tal forma se
dirigiu que jamais me assaltou a ideia de faltarem os
meios para a manutenção do
hospital
Assim, prestaram os senhores cônego Tobias da
Costa Rezende, capitão Gregório José de Oliveira Costa
e Antonio Monteiro Ferraz,
de quem se compunha a comissão, serviços reais ao
nosso município, que lhes é
devedor de muita gratidão e
reconhecimento”.
Cônego, inspetor
literário e político
Foi de acordo com o decreto de 28 de março de 1872
que o padre Tobias Rezende
da Costa se tornou, com to-

das as honras, Cônego da Sé
de São Paulo, passando então
a ser conhecido como cônego
Tobias.
No artigo da Folha do Norte consta que na visita que o
imperador Pedro II fez a Pindamonhangaba (1877), encontrou o cônego Tobias à porta da
igreja matriz e, depois do imperador ter apertado-lhe significativamente a mão, eles
teriam assim dialogado: “A
que tempo serve na Igreja, sr.
Cônego?”. Ao que o pároco
teria respondido: “Contando
o meu tempo de coadjutor,
tenho mais de 30 anos de serviço.” O monarca teria então
profetizado: “Praza a Deus,
que os complete por meio

século, tão úteis com os já
prestados” .
É lembrada pela FN a atuação do religioso como inspetor literário do município,
exercendo o cargo durante
dois anos consecutivos, período em que se esforçou e
melhorar a instrução local
que, segundo a FN, “até então andava meio descurada
dos poderes públicos”. O
cônego teria promovido melhoramentos e fiscalizado assiduamente as escolas.
O cônego também exerceu cargos de eleição popular.
Foi vereador e deputado provincial (estadual), triênio de
1970 a 1873. Filiado ao partido conservador, com a proclamação da República passou
a exercer exclusivamente sua
vida sacerdotal sem, entretanto, oferecer embaraço às instituições no regime político que
assumira o poder.
O jornal encerra a matéria
com uma citação condescendente, possivelmente dirigida àqueles que porventura
andassem comentando algum
fato negativo a respeito do
ilustre cônego:
“É possível que no longo
percurso de sua vida houvesse, o finado, cometido erros
a que estão sujeitos os homens públicos, mas – o sol,
o próprio sol também tem
manchas – e se algum erro
cometeu o venerando finado,
na balança da justiça dos seus
atos deve pesar mais todos os
benefícios que nos fez, perdurando sempre nos corações
dos paroquianos as sagradas
preces de gratidão em sua
memória”.

SEGUNDO CADERNO
“Agita Pinda”, uma
cidade em movimento

TRIBUNA DO NORTE •

MARIA FERNANDA MUNHOZ

Comemorado em 6 de
abril, o Dia Mundial da Atividade Física é um convite a todas as pessoas a se exercitarem todos os dias. Em 2011, a
OMS - Organização Mundial
da Saúde publicou uma estatística alarmante, apontando
o sedentarismo como o quarto principal fator de risco de
morte em todo o mundo.
Segundo a entidade, todos os anos, 3,2 milhões de
pessoas morrem por enfermidades crônicas não transmissíveis que são agravadas
pela falta de atividades físicas regulares, a exemplo da
hipertensão, do diabetes e
das doenças cardiovasculares. Infelizmente, a ausência
de exercícios físicos regulares se tornou um perigoso
mau hábito de vida, sustentado por crianças e idosos.
Esse comportamento é prejudicial à saúde e identiﬁcado em pesquisas promovidas
pela Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo
Levantamento
realizado no ano passado em 2,5
mil escolas em todo o Estado, com crianças da 5ª e 9ª
série do Ensino Fundamental (ciclo II) e do 3º ano do
Ensino Médio, apontou que
os alunos mais novos são, em
média, 20% menos ativos do
que os adolescentes.
A principal hipótese para
tal fenômeno é que as crianças
estão mais expostas ao computador, videogame e televisão, o
que as afasta da realização de
exercícios físicos - uma situação que agrava a tendência para a obesidade infantil.
Outro estudo, divulgado
neste ano, aponta que a falta de atividades físicas regulares na Terceira Idade afeta diretamente as reações
metabólicas, neuromotoras
e funcionais do idoso, sobrecarregando, sobretudo, o
equilíbrio.
Simples atitudes podem
trazer para o cotidiano o prazer e os benefícios da atividade física para a saúde. Basta
fazer disso uma realidade necessária.

Exercícios
do dia-a-dia
Caminhar, cuidar de um
jardim, passear com o cachorro, lavar o carro, utilizar as escadas no lugar do
elevador, pedalar, danças,
jogar futebol, entre tantos
outros exercícios viáveis e
práticos.
Ilustração

O ato cotidiano de
caminhar é um exercício

As USFs - Unidades de
Saúde da Família, de Pindamonhangaba, acompanhando
as ações e promoção de saúde na diminuição do sedentarismo e, consequentemente, na diminuição dos riscos
das DCNT - Doenças Crônicas Não Transmissíveis, estão comemorando a data. Du-

rante todo o mês, Pinda terá
atividades relativas ao tema,
o “Agita Pinda”.
Na segunda-feira (2), a
USF Bom Sucesso realizou
educação física na EE Mons.
João José de Azevedo, com
os alunos do 4º ano e suas
mães. Na mesma data, e na
quarta-feira (4), as USF AraAkim/Agora Vale

Caminhadas e outros exercícios simples...

quinta-feira, 5 de abril de 2012

retama II e III e USF Feital
realizaram uma caminhada
com a comunidade.
Na terça-feira (3), a USF
Cidade Jardim realizou caminhada e ginástica lian gong
com o grupo de Hipertensão
e Diabetes do bairro, enquanto a USF Bela Vista realizou
uma caminhada.
Na quarta-feira (4), a USF
Goiabal realizou o “Agita
Goiabal”, com meia hora de
atividades físicas com a comunidade e a USF Imperial
organizou um alongamento
na quadra ao lado da unidade.
A próxima atividade do
“Agita Pinda” será uma caminhada organizada pela
USF Bela Vista, nesta quinta-feira (5), com saída às 7h30
da unidade.

Akim/Agora Vale

... ajudam a controlar a pressão arterial
Akim/Agora Vale

Algumas dicas úteis, que
servem para qualquer idade:

Nos PSFs da cidade, muito movimento para acabar com o sedentarismo

Exercícios
físicos na
3ª Idade
• Redução da pressão arterial
• Redução do colesterol total
• Redução da gordura corporal
• Melhora a condição
cardiovascular
• Exercícios orientados previnem e combatem a osteoporose
e problemas articulares
• Atividades com sustentação de peso podem retardar a perda
de massa óssea e até
aumentá-la
• Caminhadas e ciclismo são indicados
para ganho de ﬂexibilidade, força e condição aeróbica

Exercícios e crianças
• Para evitar ou tratar a
obesidade na infância, os
pais e professores devem
respeitar a vontade da
criança em escolher sua
atividade preferida;
Ilustração

• A atividade física tem de
ser prazerosa, e não ser
uma obrigação, por simples
imposição dos pais;
• O papel dos pais é
de motivar a criança,
em qualquer que seja a
atividade escolhida;
• A Educação Física pode
desenvolver as habilidades
naturais das crianças,
fazendo com que as mais
inibidas e “desajeitadas”
participem e percebam que
é possível sentir prazer em
se movimentar, em superar
diﬁculdades e vencer os
obstáculos;

• Escolha o seu horário,
aquele em que você se
sente melhor fazendo
exercícios; aquele que
melhor se encaixa no
seu ritmo de vida, não
esquecendo de evitar as
horas mais quentes do
dia;

aprazível, que lhe traga
o máximo possível de
satisfação e segurança e
o mínimo de poluição de
qualquer natureza;

• Inicie devagar,
aumentando
a intensidade
gradualmente;

• Pratique seus
exercícios entre 3 e 5
vezes por semana, por,
no mínimo, 20 minutos;

• Realizar exercícios
aeróbicos, aqueles
que podemos manter
por, pelo menos, vinte
minutos sem ﬁcarmos
ofegantes ou fatigados;
• Natação,
hidroginástica, caminhar
(ruas, praças, esteira
rolante), pedalar em
locais seguros, ou
bicicletas estacionárias,
são bons exemplos;
• Escolha um lugar

• Se tiver companhia,
procure manter um bom
astral e conversa sobre
assuntos agradáveis;

• Hidrate-se bem,
antes, durante e
depois, usando roupas
e calçados apropriados
para o local e horário
escolhidos;
• Alongue-se, antes e
depois de sua seção de
exercícios; se o clima
estiver frio, faça primeiro
um aquecimento leve
para então alongar-se,
evitando, assim, lesões
musculares.

Fonte: http://www.corposaudavel.com.br
Ilustração

• No caso de crianças
obesas, as atividades
aquáticas são as que
oferecem menos riscos,
pois não sobrecarregam
as articulações, são
considerados como de baixo
impacto.

IMPORTANTE: antes de iniciar exercícios
físicos, procurar a orientação de um
professor de educação física

Para evitar lesões, adquira o hábito de alongarse antes e depois de sua seção de exercícios
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Escola “Padre Zezinho” realiza
tarde azulada em favor do autismo

Alunos vestiram-se na cor escolhida mundialmente para representar o autismo

No dia 2 de abril, Dia
Mundial da Conscientização do Autismo, a escola municipal “Padre Zezinho” realizou a tarde azulada com
alunos, professores e funcionários. Todos vestiram a cor
azul para despertar a consciência das pessoas para o respeito, direitos e inclusão dos
autistas.
A proposta mundial para usar a cor azul e chamar
a atenção das pessoas para a
questão dos autistas foi veiculada por todos os meios de
comunicação, e a escola “Padre Zezinho” foi além de simplesmente vestir a cor azul,
trabalhou com seus alunos
o respeito às diferenças e o
exercício diário da cidadania.
“Sensibilizar os alunos
para o respeito, amor e luta em favor das diversidades
humanas é preparar a criança para não apenas vencer
na vida, mas para ser protagonista da construção de um
mundo mais justo e fraterno. Com essa educação pautada em princípios éticos é
que norteamos toda a proposta pedagógica que vem sendo
desenvolvida em nossa escola. Estamos buscando formar
alunos com alto desempenho
acadêmico e que façam a diferença na sociedade”, res-

Divulgação

Aluna da rede pública
de Pinda passa em
1º lugar no SESI
Agatha Oliveira, de 9 anos, atribui
o sucesso às suas professoras,
incentivo dos pais e aos programas
de ensino inovadores implantados
pela Prefeitura; ela vai cursar o 5º
ano com bolsa integral.

Crianças da escola “Padre Zezinho” são incentivadas a respeitar a diversidade

saltou a gestora da unidade
escolar, professora Cidinha
Pedroso.
Andreia, mãe do aluno
Wallisson, do 2° ano, disse
estar muito feliz e orgulhosa,
pois sente que a escola de seu
filho faz um trabalho que vai
além da matéria na sala de
aula. “Na escola Padre Zezinho meu filho aprende mui-

to bem o que a professora ensina na sala de aula e ainda
chega em casa ensinando novas coisas para toda a família, valores que não tínhamos
antes e agora aprendemos
junto com ele”, disse.
“Para a equipe de profissionais da escola é sempre
um enorme prazer o retorno dos alunos com os pro-

jetos desenvolvidos, e o envolvimento com que atingem
os resultados de todo o investimento empregado, porque é muito trabalhoso estar na educação e mais ainda
quando se propõe oferecer às
crianças além do mínimo esperado”, conta a professora
Simone Aparecida Alves Valentim.

Projeto escola integrada
oferece atividades lúdicas

Ação visa estimular a leitura revestindo-a de um apelo divertido e atraente

O PEI - Projeto Escola Integrada, oferece atividades
com jogos, dramatização,
contação de histórias e leitura para alunos da Rede Municipal de Ensino de Pindamonhangaba. O projeto é uma
ação oferecida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de
Educação e Cultura.
“A leitura transforma o
indivíduo em ser atuante, capaz de exigir seus direitos e
cumprir seus deveres com
responsabilidade e cidadania.
O mundo da leitura é mágico,
ler é fundamental”, ressaltou
a gestora do PEI, Maria José
Ribeiro Soares.

Educação

O PEI funciona na escola Professora Julieta Reale
Vieira, no bairro Castolira,

e tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento
integral das crianças, consiAkim/Agora Vale

Professora usa bonecos para contar histórias

Interesse estampado no rosto: crianças se deixam envolver pelo enredo

Akim/Agora Vale

derando-as como indivíduos
capazes de interagir com os
outros e transformar sua cultura.
O projeto funciona desde 2010 e atende em média
300 crianças por dia. As atividades são oferecidas nas
segundas, terças, quartas e
quintas-feiras fora do período escolar dos alunos. Nesses dois anos de PEI já foram
realizadas atividades com o
público adulto, resgatando o
brincar. Dentro das atividades do projeto é oferecida a
‘Tenda de Contação de Histórias’, que todas as quintas-feiras leva um pouco de cultura para escolas e creches,
de outras comunidades.
A equipe do projeto é formada por quatro profissionais da educação, que, segundo a gestora responsável,
tem o objetivo de fazer com
que as crianças a gostem de
ler, ouvir, contar e recontar as
histórias.
“Sentimos-nos muito realizados quando vemos as
crianças com os olhinhos brilhando diante de uma leitura
ou uma contação. Sentimos
que nosso trabalho é recebido com alegria e interesse”,
acrescentou a gestora responsável pelo PEI.
Para obter mais informações os interessados podem entrar em contato com
a responsável pelo telefone
3648-5913.

A estudante Agatha Carolina Costa de Oliveira, de
9 anos, foi classificada em
1º lugar no processo seletivo do Sesi – Serviço Sociald
Indústria, instituição renomada de ensino de Pindamonhangaba. Com a classificação, ela garantiu uma bolsa
integral para cursar o 5º ano
do Ensino Fundamental I.
Na prova de admissão caíram 10 questões de Língua
Portuguesa e 10 questões de
Matemática.
Agatha Oliveira é aluna da escola municipal Prof.
Lauro Vicente de Azevedo,
situada no bairro Terra dos
Ipês II – Loteamento Cícero Prado. Ela atribui seu bom
desempenho a sua professora, ao incentivo dos pais e
aos programas Matemática
Descomplicada, Informática
Educacional e Aprendizagem
Sistêmica, que são aplicados
em sua escola.
Esses programas são frutos de uma parceria da Secretaria de Educação de
Pindamonhangaba com a
empresa Planeta Educação,
especializada na implantação de soluções educacionais inovadoras.
O Programa Matemática
Descomplicada, por exemplo, beneficia cerca de oito
mil alunos da rede pública e
tem por objetivo proporcionar uma aprendizagem significativa, que prioriza o raciocínio lógico – por meio

de jogos e brincadeiras –, e
não apenas a memorização
de operações e fórmulas.
“Consegui fazer muitos exercícios da prova de
matemática lembrando das
aulas da Matemática Descomplicada. Em língua portuguesa, o que aprendi nas
aulas de Informática Educacional e de Aprendizagem
Sistêmica também me ajudou bastante a ter bom resultado na prova. Essas aulas diferentes me ajudaram
muito na prova e consegui
conquistar o primeiro lugar,
conta a aluna Agatha Oliveira.”
A mãe da menina, Adriana Marchiori de Oliveira,
lembra também do importante apoio que a família dá aos
estudos: “Nós sempre acompanhamos a vida escolar de
nossa filha. Tenho certeza de
que essa consciência fez e faz
toda diferença na formação
dela. Sempre a motivamos a
estudar”.
“O resultado obtido pela
nossa aluna é reflexo do empenho e dedicação dos professores, dos mediadores da
Planeta Educação e também
dos pais. A notícia é gratificante. Parabenizo a Agatha
pela dedicação e agradeço a
todos os envolvidos, por este
sucesso”, conclui a professora. Márcia Fernandes Lima Silva, diretora pedagógica da Secretaria de Educação
do município.

TRIBUNA DO NORTE
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População abre as portas para
equipe de combate a dengue
A Secretaria de Saúde e
Assistência Social, por meio
do Setor de Controle de Vetores e Animais Sinantrópicos, agradece à população
que está contribuindo com a
ação “casa a casa”, que consiste em eliminar os possíveis
focos de dengue e orientar os
munícipes a combater a proliferação do Aedes aegypti, o
mosquito da dengue.
Ricardo da Costa Manso,
gerente de combate à dengue,
conta que com a ação “casa
a casa” feita aos ﬁnais de semana, é possível evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença, e que a
cidade conta com a colaboração de todos os munícipes,
tanto ao abrir as portas de casa para que os proﬁssionais
façam seu trabalho, como veriﬁcando suas residências e
eliminando os possíveis criadouros.

Akim/Agora Vale

Dicas para combater a dengue:
• Não deixar água parada
em pneus fora de uso;

• Manter a caixa de água
limpa e fechada;

• Não deixar água
acumulada sobre a laje de
sua residência;

• Trocar a água de animais
domésticos todos os dias;

• Não deixar a água parada
nas calhas, remover folhas,
galhos ou qualquer material
que impeça a circulação da
água;
• Cobrir as vasilhas das
plantas ou colocar areia;

A DENGUE EM PINDA
Na segunda-feira (2),
os dados sobre a dengue
no município foram
atualizados, sendo os
seguintes:
349 casos suspeitos;
24 casos conﬁrmados;
11 casos autóctones;
13 casos importados;
288 casos descartados;
37 casos aguardando
resultados.

• As piscinas devem
ter tratamento de água
com cloro (sempre na
quantidade recomendada),
as que não são utilizadas
devem ser desativadas;
• Após as chuvas olhar
o quintal para ver se
há garrafas ou outros
recipientes com água e
eliminá-la;
• Não jogar lixo em
terrenos baldios e manter
a lata de lixo sempre bem
fechada;
• Quem possui bromélias
em casa a dica é regá-la
com uma mistura de 1 litro
de água e uma colher de
água sanitária;
Moradores tem aderido à campanha “casa a casa” para erradicação da dengue

Inscrições para concurso da Prefeitura encerram no domingo
Divulgação

Fachada do prédio onde está sediada a Prefeitura de Pindamonhangaba

Os interessados em ingressar na carreira pública
têm uma excelente oportunidade em Pindamonhangaba.
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de
Pindamonhangaba terminam
neste domingo (8), e o boleto bancário pode ser pago até
segunda-feira (9).
Os salários variam entre R$ 759,16 e R$ 5.344,48
e são oferecidas mais de 50
vagas distribuídas em mais
de 40 empregos. O edital do
concurso pode ser encontrado nos sites www.pindamo-

nhangaba.sp.gov.br e www.
makiyama.com.br.
Para que possam ser feitas
contratações futuras, com a ﬁnalidade de dar continuidade
ao atendimento público, além
das vagas oferecidas, há vários empregos para formação
de “cadastro reserva”. Isto se
faz necessário tendo em vista a falta de concurso público
válido para esses empregos e
de candidatos aprovados em
concursos anteriores.
Almoxarifes, advogados,
auxiliares de saúde bucal, arquitetos, biólogos, contado-

res, borracheiros, coveiros,
desenhistas, eletricistas, encanadores, engenheiros, pedreiros, topógrafos, entre outros proﬁssionais, poderão
prestar o concurso público.
A prova será realizada no dia
13 de maio e terá duração de
três horas.
Os candidatos aprovados, quando convocados, serão contratados pelo regime
da CLT - Consolidação das
Leis do Trabalho. Além do
salário, os futuros servidores
terão benefícios como: vale
transporte e cesta básica.

Pinda oferece ações de saúde para moradores
Em Pindamonhangaba os moradores contam
com os serviços da “Atenção Básica”. Este é um
conjunto de ações de saúde, previsto por uma política nacional, no âmbito
individual e coletivo, que
abrange a promoção e proteção à saúde. Orienta-se
pelos princípios da universalidade, acessibilidade,
integralidade, humanização, equidade e da participação social.
Essas ações são oferecidas pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio
da Secretaria de Saúde e
Assistência Social, e é a
principal porta de entrada
do usuário na rede de atenção à saúde.
“A atenção básica considera o sujeito em sua
singularidade e inserção sóciocultural, buscando produzir atenção
integral”, explicou a assessora técnica de Atenção Básica, Denise Balbo.
A Secretaria de Saúde
e Assistência Social oferece à população usuária do
SUS o acesso aos serviços
de Atenção Básica através
das 21 equipes de Estratégia de Saúde da Família,
distribuídas em diversos

Akim/Agora Vale

Criança é vacinada contra a poliomielite em ação de saúde na praça

bairros do município. Em 19
unidades é feito o atendimento de saúde bucal e mais três
unidades básicas de saúde no
modelo tradicional, que são:
Vila São Benedito, Crispim
e centro, além do Cpic -Centro de Práticas Integrativas e
Complementares, que além
de atender a população, atua
como um polo de capacitação
nas ações de saúde.
Pindamonhangaba, atualmente, conta com aproximadamente 350 funcionários
na saúde, entre médicos, en-

fermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, dentistas,
auxiliares de saúde bucal,
atendentes, auxiliares de serviços gerais, entre outros.
As equipes de saúde têm
a função de acolher, escutar e oferecer uma resposta positiva capaz de resolver
a grande maioria dos problemas de saúde da população, e ainda orientar quanto
aos demais encaminhamentos dentro da rede de saúde e
outros níveis de atenção.

Segundo a assessora técnica, Iracélis Fátima de Mores, a atenção básica atua,
fundamentalmente, no campo da prevenção e promoção
da saúde, atendendo ao indivíduo em todo o seu desenvolvimento e nas várias faixas etárias.
As unidades atuam com
diversos programas como:
Acompanhamento à Gestante, Puerpério e Puericultura,
Atendimento ao Adolescente, Programa de Hipertensão e Diabetes, Atendimento

à Saúde do Homem, Atendimento ao Idoso e na Área de
Odontologia.
A Atenção Básica também
faz parte das atividades das
equipes de Saúde da Família
a realização de campanhas e
eventos, como: Chá da Vovó, Semana da Mulher, participação no “Outubro Rosa”,
Agita Pindamonhangaba, Semana da Criança, Fórum das
Práticas Integrativas e Combate à Dengue.
Além dos programas, das
campanhas e dos eventos, está entre as ações, a realização
de consultas médicas e de enfermagem, procedimentos diversos na área curativa, vacinas, realização de exame do
pezinho, prevenção do cân-

cer de colo, mama e uterino, orientação sobre aleitamento materno, grupos
e atendimentos aos hipertensos, grupos educativos
e oﬁcinas na área da alimentação saudável, práticas corporais, rodas de estudo de plantas medicinais
e atividades diversas.
Para obter mais informações ou esclarecimentos sobre o funcionamento da rede de Atenção
Básica, o munícipe pode procurar a equipe de
gestão, na Secretaria de
Saúde e Assistência Social, na rua Major José
dos Santos Moreira, 570,
centro, ou ligar para o número (12) 3644-5968.

DADOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM 2011
Atividades:
Vacinações............................................79.779
Consultas Médicas................................163.016
Consultas de Enfermagem.......................46.412
Visitas domiciliares...............................166.452
Exame do Pezinho....................................2.057
Grupos educativos de alimentação saudável.....307
Oﬁcinas de alimentação Saudável...................44
Rodas de estudo de plantas medicinais..........100
Práticas Corporais.......................................840
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Motoristas durante cerimônia. Curso visa aperfeiçoar serviço que atende mais de 4.500 usuários mensalmente

Prefeitura entrega certificados aos
motoristas que atuam na Saúde
A Prefeitura de Pindamonhangaba entregou os certificados do Curso de Formação
para Transporte Coletivo de
Passageiros para os motoristas que atuam na Secretaria
de Saúde. A cerimônia ocorreu na noite de segunda-feira
(2), no auditório da Prefeitura, e 30 profissionais receberam os certificados.

O curso teve início dia 12
de fevereiro e terminou no
dia 25 de março. Ao todo,
participaram duas turmas,
intercaladas, aos sábados e
domingos, fechando em 50
horas/aula. Os profissionais
estudaram temas como: Legislação de Trânsito, Direção
Defensiva, Noções de Primeiros Socorros, Respeito ao

Meio Ambiente, Relacionamento Interpessoal, etc.
O investimento na capacitação dos servidores é uma
das prioridades desta administração, especialmente na
área da saúde, que trata com
as fragilidades humanas. Os
profissionais que atuam nesta área precisam estar muito
bem preparados, ainda mais

que há especificações rigorosas para quem trabalha com o
transporte de pacientes.
Atualmente, a frota da Secretaria de Saúde transporta,
em média, 4.500 pacientes
por mês. O transporte é oferecido para munícipes em
tratamento ou para a realização de exames.
“Temos uma responsa-

bilidade muito grande ao
oferecer o transporte para
os pacientes, então essa
qualificação dos motoristas
é muito importante para que
possamos atender a todos
com qualidade. Todos estão
de parabéns por terem participado deste curso e agradeço aos motoristas pela dedicação e atenção com cada

Programa Câmara
Vida realiza palestra
sobre “reflexoterapia”
A Câmara de Vereadores,
através do Departamento de
Recursos Humanos, realizou
uma palestra sobre “Reflexoterapia”. O palestrante e
reflexoterapeuta Wellen Barbosa, explicou os benefícios
do tratamento e incentivou
a sua utilização para todos
os servidores públicos que
acompanharam a explicação.
A Reflexoterapia é uma
técnica de tratamento da saúde usada em todo o mundo,
e consiste na delimitação de
áreas reflexas do corpo. A
técnica é um dos recursos da
medicina natural, holística ou
medicina complementar no
tratamento de: anemia, bronquite, dor de cabeça, dor nas
costas, esgotamento, inflamações, insônia, intestino pre-

so, queimação de estômago,
tensão, ansiedade, distúrbios
emocionais como depressão
e cólicas menstruais.
Para alguns é eficaz, para
outros, considerada apenas
uma medicina alternativa.
Mesmo assim, a técnica tem
se difundido em todo o planeta, e é utilizada por milhões
de pessoas. Os funcionários
da Câmara gostaram, e Elisete Sousa disse: “achei a
reflexoterapia muito interessante. Fiquei com vontade de
saber mais, pois acredito que
a técnica pode trazer grandes
benefícios à saúde”.
Para tratamento com
Reflexoterapia em Pinda o
endereço é rua Dr. Frederico Machado, 132, sala 23,
centro.

Akim/AgoraVale

Para se cadastrar é só comparecer ao posto mais próximo de sua casa com RG e comprovante de residência

Todos munícipes
devem ter o cartão SUS
Por determinação do
Ministério da Saúde, todo
cidadão brasileiro deve ter
o seu cartão SUS. OS moradores de Pindamonhangaba que ainda não possuem
o Cartão Nacional do SUS
podem participar dos mutirões que estão sendo realizados nos postos de saúde
da cidade. Nos dias 14 e
28 de abril, das 8 às 17 horas, será possível participar

desta iniciativa. Para realizar seu cadastro, o munícipe precisa comparecer ao
posto mais próximo de sua
residência, com RG e comprovante de residência.
Essa ação está sendo realizada pela Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Secretaria de Saúde e Assistência Social, para que todos
os moradores possam adquirir o cartão do SUS.

* 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
* UBS Vila São Benedito....................................3637-1892
Reflexoterapeuta Wellen Barbosa, no momento da palestra

morador”, afirma o prefeito
João Ribeiro.
Participaram da solenidade: secretária de Saúde, Ana
Emília Gaspar; diretor do
Sest-Senat, José Valdecir Capelle; presidente do Comus Conselho Municipal de Saúde, Vitor Coque, e diretores
da Secretaria de Saúde e administração do Sest-Senat.

Segundo dados do IBGE,
Pindamonhangaba
possui
148 mil habitantes e até o
momento apenas 97 mil fizeram o cartão.
No CEM - Centro de
Especialidades Médicas o
mutirão está sendo realizado de segunda a sexta-feira,
das 17 às 22 horas. No PSF
do Araretama também está
sendo realizado o mutirão
de segunda a sexta-feira,

das 8 às 17 horas.
Os usuários do SUS que
ainda não possuem o cartão
e forem marcar consulta, poderão fazê-lo durante o atendimento.
Para obter mais informações os interessados podem
ligar para uma das unidades
de saúde mais próxima de
sua residência. Veja os telefones dos locais que estão
fazendo o cartão.

* PSF Bom Sucesso..............................................3648-1916
* PSF Cidade Nova...............................................3648-1158
* PSF Bairro das Campinas..................................3645-7725
* PSF Castolira.....................................................3648-8000
* PSF Goiabal.......................................................3645-9262
* PSF Jardim Regina............................................3637-3646
* PSF Santa Cecília..............................................3645-2500
* CEM - Centro de Espec. Médicas....3644-5958/3644-5959
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realce
Arquivo pessoal

Divulgação

Divulgação

Arquivo pessoal

A equipe de Informática Educacional da empresa Planta Educação parabeniza
seus amigos, Gustavo Amorim e Maristela Vital, pelos aniversários
comemorados, respectivamente, nos dias 5 e 6 de abril. A equipe deseja aos
aniversariantes: Parabéns hoje, felicidade sempre!!!

Arquivo pessoal

Parabéns
Para a aniversariante do dia 7 de
abril, Nilza Lemes Domingos. O
marido Carlos , as ﬁlhas Clarissa e
Bel, os genros Washington e Diogo e
demais familiares, desejam-lhe muita
felicidade.
Arquivo pessoal

Parabéns

Felicidade

Muita felicidade para Karla Ribeiro,
que trabalha na Vigilância Sanitária.
Ela comemora aniversário no dia 11 de
abril. Cumprimentos de seu marido
Everton, sua mãe, irmãos, ﬁlho,
padrasto e amigos. Feliz aniversário!

Parabéns para Terezinha Fátima
Santos, que comemora aniversário
no dia 7 de abril. Recebe abraços da
família e dos amigos da Prefeitura.
Tudo de bom!

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal

Comemorando aniversário
Tudo de bom para Rogério “Socó”, que
comemora aniversário no dia 8 de abril,
recebendo o abraço de seus colegas
da Prefeitura, amigos e familiares.
Parabéns!
Divulgação

Feliz aniversário!
Glaice Tommasiello Hungria comemorou aniversário dia 30 de março, no
Boteco do David, salão Cravo e Canela, ao lado do marido Renato e dos
amigos Eugenio e Gabi, (com ela na foto). Também estiveram presentes
seus dois ﬁlhos. Funcionários e parentes desejaram muita felicidade!
Arquivo pessoal

Dupla felicidade
Felicidade em dobro para o casal
Artur Nicoletti Gomes, que comemora
aniversário no dia 2 de abril, e
Luma Abud, aniversariante do dia
3. Que tenham sempre muito amor,
felicidade e tudo de ótimo em suas
vidas! Familiares e amigos desejam os
parabéns!

Toda a felicidade
Tudo de ótimo para Sueli
Silva, aniversariante do dia
6 de abril. Ela recebe os
parabéns de sua ﬁlha Juliana e
de suas irmãs Silvana, Cinira e
Fernanda. Felicidade!

Aniversário
Parabéns para o presidente da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba,
Ricardo Piorino, que comemora
aniversário no dia 9 de abril. Os
funcionário da Câmara desejam muiita
saúde, paz e sucesso.
Arquivo pessoal

Feliz aniversário
Parabéns para nossa amiga jornalista
Aline Bernardes (Ótima FM), que
comemora aniversário no dia 8 de
abril, recebendo o abraço dos colegas
de trabalho, amigos e familiares.
Felicidade!
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Cultura

Pindamonhanga incentiva leitura
CONFIRA AS BIBLIOTECAS DO MUNICÍPIO E O
TELEFONE DE CONTATO DE CADA UMA DELAS:

• Vereador Rômulo Campos D’Arace – Bosque da Princesa3645-1701

• Maria Bertha César – Moreira César – 3637-4400

• Maria do Carmo Santos Gomes – Vila São Benedito –
3637-1440

• Araretama – Escola Caique – sem telefone

• Castolira – 3644-5324

• Biblioteca Indústria do Conhecimento Sesi – São
Benedito – 3644-5324

• Secretaria de Educação – São Benedito – 3644-5312

Estimular o hábito da leitura é uma missão delicada
e um tanto complicada, mas
Pindamonhangaba vem se
destacando em mais esse importante setor da educação.
As sete bibliotecas municipais recebem, em média, 100
moradores por dia.
Atualmente as bibliotecas de Pinda contam com um
acervo com mais de 70 mil
livros, além de periódicos e
DVDs. Em 2011 mais de 30
mil exemplares foram emAkim/Agora Vale

Apresentações de esquetes teatrais, shows de música e dança foram as atrações

Comemorações da Avla agradam público

A AVLA - Academia Vale Paraibana de Letras e Artes realizou no domingo
(1º/4), uma ação cultural
comemorativa aos seus 11
anos de atividades. Acadêmicos da AVLA levaram para o
Bosque da Princesa o evento
“Choque Térmico”.
O espetáculo de dança Giselle, do Studio Cênico de
Dança Mônica Alvarenga,
marcou presença, além disso,
houve apresentações de esquetes teatrais, shows musicais e dança.
Mônica Alvarenga, diretora do Studio Cênico, conta

que o evento “foi lindo, maravilhoso, muita gente para
assistir. A plateia muito calorosa, esse calor até passou
para os atores e bailarinos.
Foi uma apresentação muito calorosa e intensa, ﬁzemos
com muito amor.”
O “Choque Térmico” teve muita atração popular, retratando as culturas nordestina e caipira. O evento teve
apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Cultura e
Secretaria de Obras, com o
setor de elétrica.
“Choque Térmico” é um

evento que acontece em Taubaté, na praça, faz mais de 10
anos. Como neste ano a academia tem duas representantes de Pinda, os organizadores resolveram fazê-lo aqui.
Este nome foi criado pelo artista Zé Demétrio, de Taubaté, um dos patronos da Avla.
‘’O objetivo da Avla é fazer arte e cultura, levando isso
a todos, sem créditos ou privilégios. Todos têm direito à
cultura, e, através do ‘Choque
Térmico’, temos a oportunidade de fazer e mostrar arte de
qualidade”, comenta o presidente da Avla, Alberto Mazza.

prestados aos munícipes. Por
dia, mais de 100 pessoas procuram as bibliotecas municipais para empréstimos de livros.
Além da leitura, a biblioteca oferece um ambiente de estudo onde crianças,
jovens e adultos podem fazer seus trabalhos escolares.
“É importante que eles ofereçam esse espaço, pois é
uma forma de contribuir para a aprendizagem das pessoas”, disse Alexandra Silva,
30 anos.
Títulos (nome do livro)
e autores podem ser pesquisados no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, basta clicar no link bibliotecas.
As bibliotecas também disponibilizam leitura de jornais
e revistas de diversos seguimentos.
“O objetivo das bibliotecas é disseminar a informação, para que os munícipes
consigam enxergar o mundo
de hoje por meio da leitura”,
ressaltou a gestora de bibliotecas de Pindamonhangaba,
Carmem Lídia Pamplim Rodrigues.
Pindamonhangaba também oferece atividades para que as crianças adquiram

Mayra Souza

A biblioteca é um espaço de aprendizagem

o hábito da leitura através de
brincadeiras. Entre as atividades, as bibliotecas oferecem contação de histórias,
uma noite na biblioteca, feira de livros, além do projeto
“Incentivo à leitura”.
Pesquisa realizada pelo
instituto Pró-livro, revela que
o brasileiro lê em média quatro livros por ano. De acordo
com o levantamento, o Brasil tem hoje 88,2 milhões de
leitores. Encaixam-se nessa
categoria aqueles que leram,
pelo menos, um livro nos últimos três meses.
“É muito importante o in-

centivo da leitura para a educação e formação das pessoas”, destacou a secretária de
Educação e Cultura Bárbara
França Macedo.
Para emprestar um livro,
basta fazer o cadastro em uma
biblioteca mais próxima de
sua casa. É necessário levar
duas fotos 3x4 e comprovante de endereço. O cadastro é
válido para todas as bibliotecas da cidade. Pessoas a partir de 16 anos podem se tornar
sócias. Para os menores de 16
anos, os empréstimos devem
ser feitos nas ﬁchas dos pais
ou responsáveis.

Pinda comemora com diversas
atrações Centenário de Mazzaropi
Divulgação

Mazzaropi, protagonista no ﬁlme “O Corintiano”

Pindamonhangaba
vai
comemorar o Centenário
de Mazzaropi com diversos eventos. Toda a população está convidada para prestigiar as exibições de ﬁlmes,
exposições, cantoria no cemitério, e outras ações em
homenagem a um dos maiores cineastas brasileiros. As
atividades terão início nesta
terça-feira (10).
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento de Cultura, preparou uma programação
recheada de atrações. O Museu Histórico e Pedagógico
Dom Pedro I e Dona Leopoldina irá sediar a exposição do
acervo do cineasta entre os
dias 10 e 20 de abril. No dia
15, das 8 às 12 horas, acontece a cantoria no túmulo do cineasta e ator.
Os ﬁlmes de Mazzaropi
poderão ser vistos em diversos centros comunitários do
município. Serão exibidos os
ﬁlmes: “O Corintiano”, “Jeca Macumbeiro”, “Zé do Periquito”, “O Lamparina”, “O
Puritano da Rua Augusta”,
“Betão Ronca Ferro” e “Jeca Contra o Capeta”. No dia
29 de abril, o evento Domingão Sertanejo, apresentado
por Luiz Carlos Cardoso, na
praça José Ribeiro (ao lado
pátio da feira livre), será especialmente dedicado ao Mazzaropi.
A novidade das homenagens deste ano é o concurso “Mazzaropi: Um caipira
no Cinema” que está sendo
desenvolvido nas escolas da
Rede Municipal.
A diretora do Departamento de Cultura de Pindamonhangaba, Nilza Mayer,
destaca que Mazzaropi revolucionou o cinema brasileiro
e é importante que todos conheçam este artista.
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Ciclista de Pinda vence prova no Uruguai
Luis Cláudio/Portal R3

O ciclista Hector Figueira, atleta da equipe de
Pindamonhangaba, conquistou o primeiro lugar
na terceira etapa da Volta
Ciclística do Uruguai. A
prova terminou domingo
(1º/4), em Paysandu. Os
ciclistas tiveram que pedalar mais de 160 km nas
etapas da competição.
A prova contou com várias fugas, no entanto, todas
foram neutralizadas, mas
faltando pouco mais de 3
km para o final, atletas da
Optum tomaram a frente
do pelotão para tentar levar
seu sprintista para a chegada, Pindamonhangaba fez o
mesmo.
Flávio Cardoso, Roberto
Pinheiro e Hector Figueira,
estavam logo atrás dos primeiros colocados. Flávio
Cardoso foi o responsável

por embalar Roberto Pinheiro, que por sua vez, sprintou
e deixou Hector Figueira para
arrancar nos metros finais.
Entre as equipes, o Team
Funvic Pindamonhangaba ficou em segundo lugar.
Patrocinam a equipe
de Pinda: Fapi/Funvic,
Construtora
Marcondes
César, Gelog, Giant, Feijão e Arroz Tarumã, JKS,
Posto Auto Pinda, Penina Alimentos, Churrascaria Gramado, PZ Racing,
DKS Bikes, pneus Kenda,
Ciac-Caminhões e Ônibus,
Sayori Nissan e Prefeitura de
Pindamonhangaba.
A equipe também conta
os seguintes apoiadores:
Depósito São Caetano,
Colégio Construtor, Capacetes Spiuk, Muvuca Lanches, Pedal Look, 3wmidia.
com.br e Portal R3.

Hector Figueira comemora a vitória na terceira etapa da Volta Ciclística do Uruguai

Escola de ciclismo forma novos atletas
Há anos o ciclismo de
Pindamonhangaba ocupa as
melhores posições no ranking
brasileiro e sul-americano. O
ciclismo é indicado para todas as idades. As crianças e
adolescentes, em particular, têm uma ótima afinida-

de com esta modalidade.
A prática regular de exercícios físicos desde a infância
é um dos fatores que reduz o
risco de doenças cardíacas na
vida adulta, entre outras.
A escola de esportes de
Pindamonhangaba oferece a

prática desta modalidade a
crianças e adolescentes da
faixa etária entre 7 e 14
anos. As aulas acontecem
ao lado do ginásio do Araretama, todas as segundas-feiras às 9 horas para
alunos entre 7 e 10 anos, e

às 10 horas para alunos entre
11 e 14 anos.
Para se inscrever na escolinha de ciclismo, basta comparecer ao ginásio Rita Eni
Cândido “Ritoca”, no Araretama. Mais informações, ligar
para (12) 3643-1400.
Divulgação

Escolinha de ciclismo de Pinda está com inscrições abertas para crianças e adolescentes de 7 e 14 anos

Mais de mil pessoas
são convocadas para
natação em Pinda
A Secretaria de Esportes
de Pindamonhangaba convocou 1.220 pessoas, que estavam na lista de espera para
começar as aulas de natação.
As chamadas foram feitas na
última semana de março e as
aulas já começaram no dia
2 de abril. O interessado na
natação deve fazer a inscrição para a lista de espera nos
centros esportivos “João do
Pulo”, “Zito” e Araretama.
Ao todo, foram quatro
piscinas que receberam mais
alunos para praticar aulas de
natação.
No Araretama foram abertas 136 vagas para turma infantil (7 a 17 anos); 63 vagas
para o adulto (acima de 18
anos) e 174 vagas para hidroginástica (acima de 18 anos).
A piscina do CE “João do
Pulo” foi a que mais recebeu

novos alunos, com 471 vagas
preenchidas no final. No CE
“Zito”, em Moreira César, foram convocadas 373 pessoas.
A piscina da Apae também
teve vaga, foram três para a
hidroginástica.
“A lista de espera da natação (acima de 7 anos) e
hidroginástica (acima de 18
anos) está aberta. Para colocar o nome na lista de espera
a pessoa deverá apresentar
um documento (RG ou Certidão de Nascimento). Cada
pessoa só poderá se inscrever em apenas uma lista de
espera, para natação ou hidroginástica, em apenas um
dos locais”, explicou a professora Maristela Mora.
Atualmente, o setor conta
com 25 profissionais, todos
efetivos, sendo 21 professores e quatro gestores.

Circuito de Corridas de Estão abertas inscrições
Ruas dá largada em 2012 para Corrida Pedestre

A 1ª etapa do Circuito
Municipal de Corrida de Rua
aconteceu no domingo (1º/4),
no Araretama. O evento é
para atletas das categorias
pré-mirim, mirim, infantil,
juvenil, adulto, máster, veterano e veteraníssimo. A competição teve a participação
de atletas das escolinhas de
esporte da cidade.

As provas do circuito já
acontecem há oito anos na
cidade. São seis etapas disputadas até o fim do ano.
No final, os pontos de todas
as etapas são somados e é
anunciado o campeão geral
de cada categoria. “A corrida
de rua em Pinda já tem mais
de 40 anos, mas pelo Circuito, são oito anos, melhoran-

Pré‐Mirim
Feminino
Kathelyn
Rocha Veloso

Pré‐Mirim
Masculino
Gabriel Rocha

Mirim
Feminino
Isabela Silva
de Assis

Adulto
Feminino

Adulto
Masculino

Master
Feminino

Arone Lucia
Gomes de
Paula
Veteraníssimo
1 Feminino
Ana Lúcia
Andrade Vilela

Robson Karlos
O. e Silva

Maria Luciana
Siqueira Paula

Mirim
Masculino
Victor
Belmonte
Major de
Paula
Master
Masculino

Francisco
de Paula
P. Filho
Veteraníssimo Veteraníssimo P.N.E
1 Masculino
2 Feminino
Pedro Tadeu
Angelino
Douglas
Pereira
Peres dos
Pires de
Santos
Souza

Infantil
Feminino
Ana
Flavia
Ferreira
de Matos
Veterano
1
Feminino
Leia
Carvalho
Brito

do cada vez mais com a participação da nova geração”,
disse o professor José Mauro
Tavares.
A próxima etapa acontece
dia 6 de maio, com saída no
bairro Jardim Resende, em
frente a escola Senai.
Confira abaixo a classificação dos primeiros colocados em cada categoria.
Infantil
Masculino
Nobelino
Tavares
da S. Neto

Juvenil
Feminino
Thais
Regina
Moreira
da Silva
Veterano Veterano
1
2
Masculino Feminino
Paulo
Maria
Henrique Lúcia
da Silva
Vilela

A
professora
Gracil
Dubsky informa que estão
abertas as inscrições para
mais uma edição da Corrida
Pedestre “João do Pulo”. A
prova será realizada no dia
27 de maio, no entanto, os
interessados já podem solici-

tar a ficha de inscrição pelos
e-mails: gracilfeliz@gmail.
com e stesejelp10@gmail.
com. Informações pelos telefones 3642-1998 e 92237758.
Podem participar atletas
das categorias pré-mirim, mi-

rim, infantil, juvenil, adulto,
máster, veteranos e veteraníssimos.
Largada e chegada na praça Cícero Prado, na Vila São
Benedito. A primeira largada
será às 9 horas, com a categoria pré-mirim.
Arquivo TN

Juvenil
Masculino
Paulo
Henrique
Moreira
da Silva
Veterano
2
Masculino
Joaquim
Braz de
Souza

Corrida Pedestre “João do Pulo” será realizada no dia 27 de maio
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Pinda é vice-campeã da Superliga B
Alexandre Arruda/CBV

A equipe de voleibol masculino de
Pindamonhangaba, Funvic/Midia Fone,
ﬁcou com o segundo lugar da Superliga
B. A ﬁnal ocorreu contra o Apav/Canoas, do Rio Grande do Sul, na manhã de
domingo (1º/4), na casa do adversário.

Canoas venceu o jogo por 3 sets a 1.
O primeiro foi 25 x 23; o segundo, 26
x 24; no terceiro, Pinda fechou por 25
x 22, e no quarto set Canoas fechou em
25 x 22, carimbando o passaporte para a
elite do voleibol brasileiro.O técnico João

Marcondes agradece aos jogadores pelo
empenho e aos patrocinadores e colaboradores, pelo apoio, que foi fundamental
para a participação da equipe no campeonato promovido pela CBV - Confederação Brasileira de Voleibol.

O time da Funvic Mídia Fone, de Pindamonhangaba, foi vice-campeão da Superliga B e faz parte da elite do voleibol brasileiro

Parque da Juventude Capoeira de Pinda é bicampeã Paulista
recebe 2º Encontro de
Aeromodelismo
Akim/AgoraVale

Os aeromodelistas mostraram muita habilidade no
controle das aeronaves no Parque da Juventude

O Parque da Juventude de
Pindamonhangaba recebeu
no domingo (1º/4), o 2º Encontro de Aeromodelistas da
Região. O encontro foi organizado pelo Capi - Clube de
Aeromodelismo de Pindamonhangaba, que realizou voos
panorâmicos com câmeras
adaptadas para a gravação do
acontecimento, com exibição
das imagens em tempo real.
A programação que mais
chamou a atenção do público
foi a prova “Caça à Raposa”,

momento em que um modelo
voa levando uma ﬁta (bandeirola) na calda e é perseguido
pelos caçadores. Os aeromodelistas têm o objetivo de
provar a habilidade no controle remoto e vence quem
conseguir retirar a bandeirola.
De acordo com os organizadores, o festival de aeromodelos, que conta com o apoio
da Prefeitura, tem o projeto
de realizar o evento anualmente. Sua primeira edição
foi em 2007.

Pindamonhangaba participou do Campeonato Paulista de Capoeira pela Fecaesp
- Federação de Capoeira
do Estado de São Paulo,
domingo (1º/4), no ginásio “Hélio D’Avila”, em
Jacareí. Pinda levou 22
atletas para a competição,
nas categorias masculino
e feminino. Esta foi a segunda vez que a cidade participou do evento.
No ano passado o campeonato aconteceu em São
José dos Campos e Pinda foi
campeã. No último domingo,
Pindamonhangaba foi bicampeã com 20 medalhas e duas
quartas colocações.
“O Campeonato Paulista

Divulgação

Equipe de capoeira de Pindamonhangaba

é um dos mais importantes na modalidade, por se
tratar de um campeonato
que gera ranking na Federação e abre as portas para
o Campeonato Brasileiro

de capoeira”, exaltou Vera
‘Moranguinho’, técnica de
capoeira de Pinda.
As cidades participantes do torneio paulista são
selecionadas pela Fecaesp,

pois são convidadas a partir
de seu desempenho em outras competições. Além de
Pinda, participaram várias
cidades do Estado de São
Paulo como: São José dos
Campos, Jacareí, Guarulhos, Santos, Monteiro Lobato, Piracicaba e São Caetano do Sul.
“Receber o convite da Fecaesp foi uma honra para
nós. O campeonato dá
oportunidades de conhecer também outros capoeiristas de alto nível que
participam do evento, sendo um pré-treino para os
Jogos Regionais e Jogos
Abertos do Interior”, reconheceu a professora.

Paixão por Esporte
Talita Leite

Divulgação/CBV
www.talitaleitte.blogspot.com

Futsal

Clássico Regional: Pindamonhangaba derrota Jacareí
A equipe feminina de futsal
de Pindamonhangaba levou
a melhor no clássico regional
disputado no último sábado (31),
diante das representantes de
Jacareí, em partida válida pela
categoria principal do Estadual da
modalidade.
Mesmo jogando na condição de
visitante e saindo atrás no marcador,
Pindamonhangaba não sentiu a

pressão e voltou para casa com a
importante vitória na bagagem.
Jacareí abriu o placar com Cilene
Pereira, mas, ainda no primeiro
tempo, Marina Loures garantiu a
igualdade no marcador.
Na segunda etapa,
Pindamonhangaba voltou melhor
e passou na frente com gols de
Rafaela e Adrielle de pênalti.
As donas da casa até conseguiram

Grêmio União também brilha no futsal
O Projeto Social Grêmio União teve um ﬁnal de semana próximo da
perfeição na disputa das categorias menores do Metropolitano de
Futsal Masculino da Série A2.
O representante de Pindamonhangaba na competição fez dez jogos
entre sábado (31) e domingo (1º/4) e conquistou a vitória em nove
dessas oportunidades.
No sábado, as partidas foram realizadas diante do São Caetano
Futsal; no domingo, os embates colocaram a equipe da cidade
diante do Gool Legal, de São José dos Campos.
Com os últimos resultados, o Grêmio União aparece em vigésimo
lugar no sub 9; quinto no sub11; terceiro no sub13; segundo no
sub15, e décimo terceiro no sub 17. Lembrando que cada categoria
conta com trinta e quatro postulantes ao título.

diminuir a diferença com outro gol
de Cilene, mas o time pindense foi
inteligente e soube garantir a vitória
pelo placar de 3 a 2.
Com o resultado, Pindamonhangaba
passa a ocupar a terceira posição na
tabela de classiﬁcação, com quatro
pontos somados em dois jogos.
O próximo compromisso da cidade
no torneio está marcado para o dia
14 de abril.

Programação
Nesta semana Pindamonhangaba
encara três importantes
compromissos esportivos, dois no
futsal e um no handebol.
Amanhã, quinta-feira (5), joga no
Ginásio do Alto do Tabaú, a partir
das 19 horas. A equipe sub 20 de
futsal masculino recebe o Palmeiras,
pelo Metropolitano.

TRIBUNA DO NORTE
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Divulgação

Paróquias de
Pinda promovem
programação
especial na
Semana Santa
AIANDRA ALVES MARIANO

Várias paróquias de Pindamonhangaba estão promovendo uma programação especial para a Semana Santa.
As mais tradicionais são
as solenidades da Paróquia
Nossa Senhora do Bom Sucesso (Matriz) e Paróquia
Nossa Senhora da Assunção
(Igreja São Benedito).
Na Matriz de NS do Bom

Sucesso, a abertura ocorreu
no dia 31 de março, com a
procissão do Depósito (Imagem do Senhor dos Passos)
até a Igreja São José.
A programação seguiu
por toda a semana e, na quinta-feira (5), haverá a Celebração da Ceia do Senhor
com a cerimônia do Lava
Pés. Em seguida, ocorrerá a
Vigília Eucarística.
Na sexta-feira (6), as ati-

vidades começam bem cedo.
A partir das 6 horas será retomada a Vigília Eucarística,
com a participação das pastorais, movimentos e irmandades.
À noite, acontece, a partir
das 22 horas, a Procissão do
Enterro com o Canto da Verônica.
A programação segue no
sábado (7): das 8 às 17 horas - Beijamneto do Senhor

Morto e as 20 horas - Solene Vigilia Pascal . Na entrada do Santuario: Benção do
Fogo Novo e Círio Pascal
em seguida, solene proclamaçao da Páscoa, seguindo
com a Liturgia da Palavra,
benção da Água Batismal,
Liturgia Eucaristica e procissão da Ressureição.
No domingo (8), para celebrar a Páscoa os ﬁeis poderão participar das missas nos

horários 7, 9, 11 e 18 horas,
encerrando a Semana Santa,
com a Coroação de Nossa
Senhora das Dores.
Na Paróquia Nossa Senhora da Assunção as celebrações já começaram. Na
quinta-feira (5), haverá, a
partir das 19h30, a Santa
Missa da Ceia do Senhor,
com a cerimônia do Lava-Pés e Guarda de Honra ao
Santíssimo Sacramento.

Na sexta-feira, às 9 horas,
acontece a Via Sacra, às 15
horas. Adoração da Cruz e, à
noite, a Cerimônia do Descimento da Cruz, com a Procissão do Senhor Morto.
No sábado, haverá missa
da Ressurreição, às 19h30, e
no domingo, além das missas
na Paróquia, será celebrada
missa no Sítio Quatro Milhas, às 9 horas, seguida da
Cavalgadade São Benedito .

Encenação conta a história da Paixão de Cristo
Akim/AgoraVale

Akim/AgoraVale

A Caja - Comunidade Aliança Jesus Agora, com a participação de mais de oitenta jovens, fará a tradicional
encenação da Paixão de Cristo nesta sexta-feira (6), a partir das 19 horas. O evento será realizado na
Associação Atlética Ferroviária (Ginásio Tobias Salgado). A entrada é franca, mas a população poderá ajudar
as famílias carentes com a doação de um quilo de qualquer alimento não perecível.

Festa de São Benedito
vai até segunda-feira
A Paróquia Nossa Senhora
de Assumpção, de Pindamonhangaba, realiza até segunda-feira (9), a tradicional festa em louvor a São Benedito.
Além da celebração religiosa, também ocorre
festa na praça em frente à igreja, com barracas

de comidas e artesanato.
As atividades da festa
também contam com a programação da Semana Santa.
Um dos pontos altos da
festa será no Domingo
de Páscoa, com a famosa
cavalgada em louvor ao
santo. A saída será às

9 horas, do sítio Quatro
Milhas.
No encerramento da festa,
segunda-feira, Dia de São Benedito, as atividades começam às 5 horas, com o repicar
de sinos e alvorada festiva e,
às 17 horas, tem início a procissão em louvor ao santo.
Akim/AgoraVale

Todos os anos a cavalgada inicia as festividades de São Benedito em Pinda
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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
Assistente
administrativo
Atendente de farmácia
Auxiliar de enfermagem
Auxiliar de mecânico de manutenção
Auxiliar de técnico
de eletrônica (telefonia)
Caldeireiro
Coordenador
de
equipe de manutenção
Corretor de imóveis
Cozinheiro industrial
Cuidador de idosos
Dentista
Encanador industrial

Estagiário em publicidade ou jornalismo
Esteticista
Gesseiro
Manicure
Mecânico de refrigeração
Mecânico de veículos automotores
Mecânico montador
Motorista carreteiro
Professor de turismo e hotelaria
Programador
de
sistema de informação
Técnico de edificações
Técnico de telecomunicações (telefonia)
Técnico eletrônico
(telefonia)
Vendedor externo
(publicidade, cursos profissionalizante)

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

SERVIÇOS
Fazemos Limpeza em
caixas d’água. Tel 82133965
Higienização: limpeza em prédios e residências. Tel 36412964, 3637-2543
Motorista particular.
Tel 3643-1250 ou
9124-5064
Precisa-se Revendedor
de Folheados, Margem
de lucro de 30%. Tel
3527-5283 / 3527-4200
/ 9131-4307
Precisa-se de 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. Tel
9105-0366
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
Cidade Jardim, edícula, terreno de 250
m², R$ 75 mil. Tel
9181-0245
Crispim, 240 m², 2
quartos,dem
dep,
gar, lav e 1 quarto e
banh nos fundos.Tel
3642-2470
Jardim Aurora, sobrado 3 dorm., sala 2
amb,dem. dep., pav.
sup.:suíte e mezanino, escada em granito.Tel 3642-1124 ou
9772-5171
Jardim Aurora, apartamento, 2 dorm,
e dem. dep. gar e
quintal, R$ 90.000.
Tel 3643-1783
Jardim Aurora divisa
com o Campo Belo,
nova, 2 dorm. (1 suíte), dem. dep., gar,
Aceita financiamento. Tel 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
Mombaça, 2 dorm.
R$ 140.000. Tel 36423027
Parque das Palmeiras, 3 dorm, sendo 1
suite, dem dep, jardim de inverno, coz
americana, gar
2
carros, quintal e cerca elétrica, A/T 200
m² - A/C 100m². Tel
9107-4318
Parque das Palmeiras,
inacabada, R$ 80.000.
Tel 3643-4242
Pq. São Domingos, sobrado, 3 dorm e dem
dep, 4 banh, ár/ser,
quartinho no fundo
e gar, rua Cap Vitório
Basso, R$ 250.000.
Tel 3522-4589
Próximo à praça são
Benedito, (rua dos
Bentos) 3 dorm, e
dem. dep, R$ 110
mil ou troca-se. Tel
3643-4242
Próximo ao Pão de
Açúcar, Ed. Juliana,
apartamento (72 m²)
2 quartos, sala, coz,
ban, uma vaga, c/
móveis plan Italinea,
R$ 135.000, condomínio R$ 75,00. Tel
9184-7669
Real Ville, vende-se ou aluga-se, 3
dorm.,2 suites, com
hidromassagem,pla-car solar, banheiro
social, lavabo, sala de
estar, sala de TV, cozinha, despensa, área
de lazer, 2 sacadas,
var, qun, canil, gar
coberta para 2 carros. Tel 3642-3740
Santana, 3 dorm, e
dem. dep, R$ 165
mil. Tel 3643-4242
Taubaté, sobrado, 2
suítes + 2 dorm. e
dem dep., A/T 290m²
e A/C 208m². Aceita
imovel como parte
do pagnto. Tel 81464313 ou 8116-7386
Ubatuba, próxima da
praia. Tel 9768-5533
Ubatuba, Apto. próximo da Secretaria de
Saúde, R$ 140 mil .
Tel 3642-3027
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 88432938 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
Loja de roupas , artigos de couros e acessórios, valor a combinar. Tel 3527-1203 ou
9229-9787
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
Cruz Pequena, chácara, 600 m², casa 4
dorm e dem. dep, R$
350 mil. Tel 3643-4242
Goiabal, 11 alqueires, escritura, pomar,
R$ 140.000,
Tel
9114-0847

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$ 80 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
Pinhão do Borba, chácara, 6.600m², plana casa com piscina,
R$140 mil. Tel 36434242
Piracuama, 2500m²,
casa, piscina e demais
benfeitoria, R$ 220
mil. Aceita-se troca
com imóvel de menos
valor. Tel 3642-3027
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

VENDE-SE

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 São Domingos, Próximo ao “João
do Pulo”, 300m², todo
murado, R$ 120 mil.
Tel 3643-4242
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

7
42 Jogos de mesa,
8-968
0
1
9
Bistro, R$ 3,5 mil. Tel
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População elogia nova creche no Alto Cardoso
A população que prestigiou a inauguração da creche
“Dona Yolanda Immediato
Fryling”, no Alto Cardoso,
elogiou os trabalhos da Prefeitura. A cerimônia ocorreu
na manhã da sexta-feira (30),
e contou com a presença de
vereadores; representantes
das Forças Armadas; do Conselho de Educação; da Fundeb - Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação; secretários e diretores
da Prefeitura; vereadores;
familiares da homenageada,
e demais convidados.
As alunas de ginástica rítmica se apresentaram durante
a cerimônia e agradaram o
público. A comunidade que
passou pelo local também
teve a oportunidade de visitar
as instalações da nova creche.
Esta unidade conta com salas
de aula, berçários, brinquedoteca, sala de leitura, lactário,
sala de repouso, almoxarifado, cozinha, refeitório, entre
outras dependências.
O prefeito João Ribeiro
lembrou que quando assumiu a administração da cidade eram oferecidas menos
de 600 vagas nas creches e
este número cresceu bastante, hoje são oferecidas cerca
de duas mil vagas em 13 creches e ainda há projetos para
a construção de mais seis
unidades. “Tenho orgulho de
dizer que tenho uma grande
equipe, agradeço a todos os
secretários, diretores e funcionários pelo empenho e dedicação. Agradeço também à
Câmara Municipal, à família
da Dona Yolanda, e a todos
que contribuíram com a realização desta creche”, finalizou o prefeito.
Carmem Sylvia Munhoz
Daher, filha da Dona Yolanda
Immediato Fryling, disse que
não há palavras para agradecer pelo reconhecimento,
carinho e respeito ao trabalho
que sua mãe desenvolveu.
“Toda a família ficou muito contente até porque essa
homenagem vai ao encontro
do objetivo de vida que ela
tinha, pois era muito preocupada com as crianças e adolescentes.”
A secretária de Educação
e Cultura, Bárbara Zenita
França Macedo, agradeceu a
todos os envolvidos na cons-

A nova creche fica na região do Alto Cardoso. Espaçosa e bonita, agradou a todos durante a inauguração

Prefeito João Ribeiro agradeceu a todos que compareceram e à família de dona Yolanda que dá nome a creche

Instalações da nova creche e a equipe que trabalhará no local. Todos ansiosos para o início dos trabalhos

trução da creche e também ao
prefeito João Ribeiro por ter
lhe dado a oportunidade de
fazer parte de sua equipe.
Estiveram presentes: a
vice-prefeita e secretária
de Relações Institucionais,
Myriam Alckmin; secretário de Planejamento, Paulo
Amadei; secretário de Governo, Arthur Ferreira dos
Santos; secretário de Habitação, Maurício Marcondes;
secretário de Obras, Ricardo
Amadei; secretário de Esportes, Antonio Carlos Macedo Giudice; secretário de
Finanças, Domingos Botan;

subprefeito de Moreira César, Carlinhos Casé; sargento
Fernando, representando o
major Silvério – comandante
da 11ª Cia Combate Leve; os
vereadores, José Carlos Gomes, “Cal”, Ricardo Piorino,
Jair Roma, Marco Aurélio,
Martim César e Dona Geni, e
o Frei Laércio.
Expectativa de quem vai
trabalhar no local
Toda a equipe que irá atuar na nova creche está ansiosa para receber as crianças.
Todos são dedicados e fazem
tudo com muito carinho e

amor. A qualidade do trabalho
desta equipe pôde ser conferida durante a inauguração.
Eles foram os responsáveis
pela ambientação do espaço.
Fizeram as pinturas artísticas
e também as identificações
das dependências da creche,
como as placas nas portas.
A professora Norma Sueli
da Silva Souza está na Prefeitura de Pindamonhangaba
desde 2008 e diz que é uma
verdadeira ‘vozona’. Ela irá
trabalhar no berçário e conta
que nesta área as pessoas precisam ter muito amor e carinho, porque as crianças pas-

sam a maior parte do tempo
com as profissionais. “Quando vejo uma criança dando os
primeiros passos fico eufórica, emocionada. Procuro dar
a eles o mesmo amor que dou
às minhas netas”, disse.
Ida Hebe da Costa Simplício será a gestora da creche. Ela revela que todos os
educadores estão o tempo
todo estudando para oferecer
o melhor às crianças, porque
na educação, principalmente, na infantil, a responsabilidade é muito grande, pois
é a base da formação destas
crianças.

Opiniões
Daiane das Graças Carvalho aproveitou a inauguração
para visitar a nova creche e
disse que gostou muito da
obra: “Está bem feita e bonita. As creches são de extrema
importância para as mães que
precisam trabalhar.”
Robson Benedito também prestigiou a entrega da
creche: “Colocar as crianças
em um ambiente como este
é ótimo, porque quando elas
estivem na fase escolar já estarão sabendo muitas coisas
que aprenderam com as professoras das creches.”

Prefeitura
realiza
melhorias
nas
calçadas
Bairro Taipas tem
obras para evitar
inundações

Mayra Souza

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da
Subprefeitura de Moreira
César, refez uma das calçadas na estrada municipal José Marcondes dos
Santos, no bairro Taipas.
Devido às chuvas, a calçada afundou, comprometendo a estrada nos períodos de fortes chuvas. Os
trabalhos acabaram nesta
primeira semana de abril.
Com a calçada afundada, a água não tinha para
onde escoar e transtornava a vida dos moradores.
“Foi feita uma bocade-l o bo d u p l a d e d o i s
m et r os, p a r a m e l h o -

rar o escoamento da
água”, explicou o diretor de Obras e Serviços de Moreira César,
Aylton Monteiro.
Para o assessor da
Subprefeitura,
Eduardo
Kogempa, estas obras são
importantes para dar mais
segurança a todos os moradores próximos ao rio
Paraíba. “As enchentes no
Distrito de Moreira César
já diminuíram bastante.
Fazemos, gradativamente,
trabalhos para melhorar a
qualidade de vida dos moradores e evitar problemas
com inundações e enchentes”, disse Kogempa.

A Prefeitura de Pindamonhangaba está realizando melhorias nas calçadas na região de sua sede com o
objetivo de oferecer mais qualidade no acesso dos moradores que buscam atendimento e pessoas que
passam no local. As melhorias estão sendo realizadas nas calçadas em torno do prédio da Prefeitura e devem
ficar prontas na próxima semana. Além das obras no prédio do Executivo, desde o início do ano estão sendo
feitas melhorias em calçadas de diversos prédios públicos.
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Academia de Letras realiza sessão plenária solene
com noite de autógrafos e posse ao quadro de titulares
Palacete histórico recebe grande número de convidados para sessão festiva da
Academia Pindamonhangabense de Letras. Poesia foi destaque no evento literário
AltAir FernAndes
Na sexta-feira (30), às
20 horas, na sede do Museu
Histórico e Pedagógico Dom
Pedro I e Dona Leopoldina
(Palacete Visconde da Palmeira), a APL - Academia Pindamonhangabense de Letras
realizou sua primeira sessão
solene de 2012. Em pauta, o
lançamento do livro República
da Mantiqueira, da acadêmica
Judith Ribeiro de Carvalho, e
a solenidade de posse da cadeira nº 26 do quadro de titulares pela até então acadêmica
honorária, Rosana Dalle Leme
Celidônio.
A sessão teve início
com o acadêmico secretário APL, Aércio Muassab,
anunciando a composição
da mesa: presidente APL –
Alberto Marcondes Santiago; vice-presidente – Luiz
Carlos Loberto; capitão Ricardo Motinha Lanzellotti
(representando o comando
do 2º Batalhão de Engenharia de Combate); dr. Paulo
de Andrade (representando
o presidente da OAB-52ª
Subseção de Pindamonhangaba); acadêmico Edmar de
Souza (presidente do Rotary Club Pindamonhangaba).
Lançamento
de livro
Coube à acadêmica Rosana Dalle falar sobre o lançamento do livro República
da Mantiqueira, de sua colega Judith de Carvalho. O
livro também foi comentado
por Luiz Pedro Lopes Johnson, gerente administrativo
da Gerdau (patrocinadora
da obra). Johnson elogiou a
dedicação de Pindamonhangaba à cultura e falou da
participação da Gerdau nos
eventos. Em seguida, foi a
vez do editor Fábio Ávila, da
editora Empresa das Artes,
destacar a importância do
livro de Judith e da serra da
Mantiqueira em especial.
Posse ao quadro
de titulares
A acadêmica Rosana Dalle Leme Celidônio foi recebida ao quadro de membros
titulares pelo atual presidente
da APL, Alberto Marcondes Santiago. Ele declamou
um dos poemas de Rosana e
apresentou o currículo artísticos da colega acadêmica

Em seu pronunciamento
de posse, a poetisa e intérprete falou sobre a satisfação em
pertencer à entidade e poder
compartilhar sua arte com
os colegas e demais pessoas
que prestigiam os eventos da
APL. Em suas palavras em
homenagem a Balthazar de
Godoy Moreira, patrono da
cadeira nº 26T, a qual passou
a ocupar, Rosana declamou
o soneto Pindamonhangaba,
um dos belos trabalhos poéticos daquele que é considerado o sonetista maior da
Princesa do Norte.
Na sequência, houve o juramento de posse e diplomação da nova acadêmica titular pelo vice-presidente Luiz
Carlos Loberto.
Interpretações
poéticas
Na primeira plenária do
ano, que colocou em evidência o trabalho de duas
poetisas da APL, o destaque
foi a mesmo a poesia. Tendo
como intérpretes artistas teatrais de Pindamonhangaba,
poemas de Judith e de Rosana proporcionaram ao público momentos de emoção,
paz e suave contentamento.
Interpretaram a boa poesia,
incluindo o presidente da
APL, Alberto Santiago, a
Rosana e a Judith: Tatiana
Lopes, Matheus e Mauro.
Encerrada a sessão, houve
coquetel de confraternização e noite de autógrafos de
exemplares do livro de Judith
ao som do tecladista Joaquim
Rodrigues dos Santos.

Fotos: Akim/AgoraVale

Público prestigia evento da Academia de Letras

Artista
plástica
e poetisa
autografa
sua obra
mais
recente

Rosana Dalle agora é membro titular da APL

Alberto Santiago
preside primeira
sessão plenária da
APL em 2012

Tecladista Joaquim Rodrigues
dos Santos animou o sarau de
lançamento do livro

Atriz Tatiana Lopes, uma das intérpretes da
noite no Palacete

República
Brasileira da
Mantiqueira
Acadêmicos presentes
à plenária solene

Familiares
da autora
prestigiaram
a noite de
autógrafos

Ainda sobre a obra
República Brasileira da
Mantiqueira é oportuno
mencionar a referência
do arquiteto e desenhista
gráfico Marcello de Oliveira, do estúdio onde a
obra foi desenhada:
“A artista plástica
Judith Ribeiro de Carvalho, através de sua visão intimista, se inspira
na serra da Mantiqueira
para transmitir, através
de suas telas, a poesia

das curvas e relevos da
exuberante natureza da
Mata Atlântica. A publicação apresenta em
suas 240 páginas, a beleza e a imponência dessa
região montanhosa tão
importante na história
e geografia do Brasil.
É um livro de arte, com
belas imagens, desenhos
e poesias que revelam a
sintonia e sensibilidade
da artista num meio ambiente tão especial.”

TRIBUNA DO NORTE -- EDITAIS

TROVADORES NO RÁDIO
Os locais onde há emissoras de rádio que dedicam espaço para a Trova não são muitos. De relance
lembro-me de Nova Friburgo/RJ (há muito tempo),
Porto Alegre/RS e Caicó/RN. Localizada no sertão
do Seridó, em terras potiguares, Caicó destaca-se
de várias formas na arte de trovar. Primeiro: tem à
frente o laborioso e multidinâmico Professor Garcia,
que comanda, todos os sábados, um programa com
uma hora de duração (das 17 às 18 horas); segundo: é a localidade onde há o maior número de poetas jovens e com grande participação em concursos,
principalmente de trovas. E todos universitários. Ou
recém-formados.
Na Rádio Caicó AM (com acesso via Internet,
cada sábado o Prof. Garcia homenageia um trovador. Durante o mesmo, poetas de todo o Brasil participam com telefonemas e até emails, para exaltar
o autor em pauta ou simplesmente para declamar
alguns versos. Ressaltando que este colunista foi
um dos primeiros a serem homenageados, fazendo
retumbar o nome de Pindamonhangaba naqueles
simpáticos e longínquos rincões.
O programa vem crescendo em audiência e participações, semana após semana, num belo exemplo que bem poderia ser imitado em outras cidades.
Que tal em Pindamonhangaba?
......................................................................
CONCURSOS
O de Pinda, cujo tema para a cidade e região
é “vOLTA” e, para o restante do Brasil e países de
língua portuguesa é “ATALHO”, terá seu prazo encerrado em 30 de abril. No máximo três trovas, podendo usar palavras cognatas. Enviar para:
Concurso de Trovas de Pindamonhangaba
Ladeira Barão de Pindamonhangaba, S/N
Cep 12.401-320
BOA SORTE!
EIS ALGUMAS TROVAS PREMIADAS NA
EDIÇÃO DE 2011 DO MESMO EVENTO:
INOCÊNCIA
Quem no pomar da existência
os grãos do mal não reprime,
verá,mais tarde, a inocência
colhendo os frutos do crime.
Antonio Juraci de Siqueira - Belém-PA
ASTÚCIA
Não choro, não xingo, eu luto!
Caso a tristeza me oprima,
o meu coração, astuto,
dá logo a volta por cima.
Nélio Bessant- Pindamonhangaba
CONCURSO ESTUDANTIL
DA “EE IOLANDA VELLUTINI”
BOBEIRA
Toda a galera faz trova
e faz com animação,
por ser o tema ‘Bobeira’
é maior a diversão.
Maria Eduarda L. Marcelino - 6ª série - Ensi
no Fundamental
José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e
ocupa a cadeira nº 33 na Academia Pindamonhanbense de Letras)
Cadastre-se no site
www.falandodetrova.com.br
(o seu portal de trovas na Internet)
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ADOLESCENTES X MEIOS
DE COMUNICAÇÃO
A mídia, que desempenha forte atuação nos dias
atuais, não só em termos de informação, mas como
formadora de opinião num mundo em que tudo ocorre com muita rapidez, exerce forte e inquestionável
influência nos adolescentes. Nessa quadra da vida
em que formulam valores, enfrentam-se desafios
enormes para o processo de formulação de identidade, com força impressionante, surge a Mídia, que, se
bem usada e aproveitada, teria um papel positivo no
que se refere à construção da personalidade desse
ser altamente influenciável, que é o adolescente que
se encontra numa fase da vida marcada por profundas transformações físicas, psicológicas e sociais.
Infelizmente, na sociedade atual, com valores invertidos, com fortes apelos no que se refere ao consumo e à colocação de padrões, de culto ao corpo
e à erotização, uma verdadeira avalanche toma de
conta dos nosso jovens. Convém salientar que ambos são imediatistas: a Mídia, para vender o seu produto a qualquer custo e, os jovens, para atingirem os
seus objetivos, ditos “ urgentes”, encontram-se na
dimensão do presente. Tudo “para hoje”, sem processo de assimilação, pois, em questão de dias, já
entrou para o terreno do passado, sem importância.
Perde-se aí o processo de historicidade das pessoas
e dos fatos.
E o que assistimos? O império da banalização. Da
violência, da sexualidade reduzida a jogos eróticos
sem qualquer compromisso, e do culto ao consumismo. Onde estão os valores éticos que conduzem a
uma vida melhor, com mais sentido? Não é à toa que
assistimos nesse início do século XXI, ao aumento
preocupante das taxas de suicídio na juventude, não
só em países do primeiro mundo, mas,também nos
países em desenvolvimento. Jovens desmotivados,
despreparados para enfrentar os desafios da vida,
de crescer com as frustrações que têm papel educativo. Portanto, observamos um doloroso contraste:
estão cheios de informações
“descartáveis” e instáveis emocionalmente (como
escreveu um educador: Q.I – Quociente Intelectual,
por vezes, até elevado e Q.E - Quociente Emocional – em níveis críticos). Onde estão os programas
educativos e a
“ informação positiva”? Salvo algumas emissoras de televisão com baixos índices de audiência,
citamos aqui as Tvs Educativas, convivemos com
programas televisivos com grande audiência, que
passam valores negativos para a Sociedade. E,
onde está a atuação das famosas “ agências governamentais reguladoras”? Entregam-se à omissão,
colocando em sério risco a geração atual, que cresce sem paradigmas e sem modelos fortes.
A Sociedade (a decantada sociedade civil) não
pode ficar de braços cruzados, pois tem responsabilidade com isso! E, como tem! Trata-se de defender
Direitos à boa informação, à Cultura e, sobretudo,
de formação de personalidade dos nosso jovens expostos às mazelas da denominada Civilização Moderna!

Nós contribuímos para a
saúde ou para a doença?

Foi o tempo em que tínhamos o médico da família que, como o próprio nome sugere, cuidava de toda a família e conhecia a dinâmica e
a problemática de cada lar. Ele era capaz de relacionar os sintomas
clínicos de cada pessoa com a real causa do problema, que muitas
vezes não era nem físico e sim emocional ou de outra ordem.
Hoje em dia, com tanta informação, tecnologia a disposição e fácil
acesso para todos, percebe-se que muito desse conhecimento está
sendo negligenciado, por exemplo, quando nos deparamos com essa
epidemia da dengue, a situação da obesidade tomando conta dos
adultos e principalmente das nossas crianças, o número crescente
de diabetes, doenças cardiovasculares, e tantas outras doenças.
O que está acontecendo?
vamos olhar para dentro da nossa casa, do nosso bairro e da nossa
cidade e vamos refletir: a doença é o resultado de um não cuidado
com a saúde. Sendo assim, onde está nossa responsabilidade de
cuidar da saúde para evitar que nosso corpo e nossa mente padeçam?
Como está a nossa alimentação? Praticamos atividade física regularmente? Realizamos exames preventivos anualmente? Procuramos
por um profissional da saúde, seja médico, dentista, nutricionista,
psicólogo, somente quando a doença está instalada?
Onde está a nossa atitude frente à prevenção e a aplicação do
conhecimento adquirido?
Acredito que a responsabilidade da nossa saúde cabe a nós também,
afinal de contas somos sujeitos ou vítimas da nossa própria vida?
Se cada um de nós, assim como, cada profissional, o governo municipal, estadual e federal fizer a sua parte, com certeza teremos uma
realidade muito melhor do que estamos vivendo nos dias de hoje.
Se não fizermos a nossa parte muito bem feita, perdemos o direito de
exigir que outros façam a parte deles.
Temos o direito à saúde e ao bem estar, pagamos por isso, mas
temos o dever também de mudarmos nossas atitudes em relação a
como estamos conduzindo nosso dia-a-dia em relação à saúde e a
uma melhor qualidade de vida de toda a nossa família.
vamos juntos unir forças para fazermos da nossa vida um exemplo,
baseado em atitudes que nos conduzam em direção a saúde e não
a doença.
Tenho absoluta certeza que nosso corpo e nossa mente agradecerão!
É preciso formar cidadãos para cuidar da saúde e profissionais da
saúde para prevenir e tratar a doença.
Pense nisso e um excelente final de semana com muita saúde!

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO
INSTITUÍDO PELA LEI 4.492 DE 03 DE OUTUBRO DE 2006

Prezados
Conselheiros e Conselheiras Titulares e Suplentes
Convocação para reunião ordinária do Conselho Municipal do Idoso, no dia e local
abaixo descriminados:
Dia: 12/04/2011 (quinta - feira)
Horário: 14h (tolerância de 10min);
Duração prevista: aproximadamente, 2 horas.
Local: LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Pauta
Leitura e aprovação da ata da reunião anterior
Criação da Coluna do Idoso no jornal
Aprovação da Resolução 05/2012 – Certificado de Inscrição
Entrega do certificado ás entidades
Informes
Encerramento
Obs.: Favor confirmar a presença ou justificativa da ausência no endereço: cmipinda@gmail.com
Adilson Lima da Silva
Presidente do Conselho Municipal do Idoso

CONVOCAÇÃO PARA A 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2012
Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras, titulares e respectivos suplentes do
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem na
2ª Reunião Extraordinária de 2012, a realizar - se:
Dia:
04/04/2012
Horário:
17h
Local: CRAS - Centro
Centro de Referência em Assistência Social
(Rua Euclides de Figueiredo, nº. 132 – Alto do Cardoso).
PAUTA:
APROvAçÃO DO DEMONSTRATIvO IGD 2010

* O autor é Médico, Prof. Universitário, Mestre e
Doutor pela USP. Membro de várias Instituições CulATO Nº 10, DE 08 DE ABRIL DE 2012.
Prorroga o prazo dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito,
instituída pelo Ato n° 23/2010, alterada pelo Ato n° 01/2011 e
prorrogada pelos Atos n°s 07, 11, 22 e 36/2011.
vEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de vereadores de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, baixa o seguinte ATO:
Art. 1º – Ficam prorrogados os trabalhos da CEI – Comissão Especial de Inquérito, instituída instituída pelo Ato n° 23/2010, alterada pelo Ato n° 01/2011
e prorrogada pelos Atos n°s 07, 11, 22 e 36/2011, para apurar supostas irregularidades ocorridas na Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, por mais 90
(noventa) dias, a partir do dia 10/04/2012.
Art. 2º – Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 04 de abril de 2012.
Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real ville - Mombaça - 12400900 - Pindamonhangaba - SP - http://www.camarapinda.sp.gov.br/

turais e Científicas do Brasil e do Exterior. É o atual
Presidente da UBT - União Brasileira de Trovadores –
Seção de Pindamonhangaba.

Criado pela Lei Municipal nº 2.626 de 19/12/1991
Com base na Lei Federal 8.069/1990 – Art. 88 Inc. II
Rua Euclides de Figueiredo 94 – Centro
CEP 12420-060 – Pindamonhangaba/SP
Tel/Fax: (12)3643-1609/3643-1607
e-mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

Convocação - 7ª Reunião Ordinária 2012 CMDCA
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da “Sétima Reunião
Ordinária” do ano em curso, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
Informes
Leitura de atas
Plano de Ação
Critérios para aprovação de projetos
Prestação de contas Projeto Guri
Dia:

10/04/2012 (terça-feira)

Horário:

17h

Duração:

Até 2 horas.

Local: CRAS – Centro de Referência em Assistência Social
(em frente à Prefeitura Municipal)
Eliana Maria Galvão Wolff
Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
PINDAMONHANGABA-SP
CONVOCAÇÃO PARA A 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2012
Ficam os Srs. Conselheiros e Conselheiras do CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba, convocados a comparecerem à 3ª Reunião Ordinária de 2012, a realizar-se em dia, local e horário abaixo:
Dia:
05/04/2012
Horário:
9h00
Local: CREAS – Centro de Referência Especializado em Assistência Social
RUA EUCLÍDES DE FIGUEIREDO, 94 – ALTO DO
CARDOSO
Pauta da Reunião:
1.Informes;
2.Leitura de atas;
3.Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência;
4.Assembleia Nacional da FCD
5.Seminário de Inclusão;
Carlos Alberto Gonzaga
Presidente

Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder
público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
cmaspinda@gmail.com ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br
“A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É IMPRENSCINDÍVEL PARA A EFETIVAÇÃO DO
CONTROLE SOCIAL”
Maria Conceição Bispo
Presidente do CMAS

EDITAL – Contribuição Sindical 2012
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas de
Pindamonhangaba e região. CNPJ 04.842.370/0001-27, CÓDIGO SINDICAL
556.139.97278-9, com sede à Rua dos Bentos, nº 481 – São Benedito – Pindamonhangaba – SP.– EDITAL – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANO 2012 – Pelo
presente Edital, cientificamos às Empresas enquadradas no 10º Grupo Profissional,
representado pelas categorias de Trabalhadores nas Industrias Químicas para fins
Industriais, de Produtos Farmacêuticos, de Preparação de Óleos vegetais e Animais,
de Perfumaria e Artigos de Toucador, de Resinas Sintéticas, de velas, da Fabricação
do Álcool, de Explosivos, de Tintas e vernizes, de Fósforos, de Adubos e Corretivos
Agrícolas, de Defensivos Agrícolas, de Material Plástico (Inclusive de Trabalhadores
da Indústria de Laminados Plásticos), de Matérias Primas Para Inseticidas e Fertilizantes, de Abrasivos, da Indústria Petroquímica, de Lápis, Canetas e Material de
Escritório, de Defensivos Animais e de Re-Refino de Óleos Minerais, (Lubrificantes
Usados ou Contaminados) – Art. 570, parágrafo único da CLT, a que se refere a
art. 577 da CLT, sediadas nos municípios Pindamonhangaba, Aparecida, Roseira,
Arapei e Potim, que no mês de março de 2012, deverá ser descontado de todos os
empregados 01(um) dia de trabalho, a título de CONTRIBUIçÃO SINDICAL, e recolhido a qualquer agência da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas ou bancos
conveniados, em guias deste Sindicato com vencimento da contribuição Sindical
para o Grupo 10º, em 16 de abril de 2012, conforme cláusula da Convenção
Coletiva de Trabalho 2010/2012. Após esta data, o recolhimento sofrerá um acréscimo de multa de 10% mais 2% por mês subseqüente, além de juros de 1% e outras
cominações legais, quando cabíveis, conforme dispõe o Artigo 600 da CLT. A não
observância do pagamento da referida Contribuição sujeitará as Empresas a cobrança executiva, em face do que prescreve o Artigo 606 da CLT. Para os mensalistas o
desconto será na base de 1/30 avos do salário integral e para os diaristas e horistas
na base de uma diária de 8 horas, e para os tarefeiros, empreiteiros, comissionados,
o desconto se fará de dias de trabalho. O Sindicato ou Caixa Econômica Federal (site
www.caixa.gov.br) fornecerá as guias para o recolhimento, gratuitamente, podendo
ser solicitadas no endereço da entidade acima mencionado, via e-mail: stiquimicospinda@uol.com.br ou pelo telefone: (12) 3648-5767, no horário comercial, caso não
as recebam até o dia 31/03/2012. Pindamonhangaba, 30 de março de 2012 – A)
Sebastião de Melo Neto – Presidente.

TRIBUNA DO NORTE -- EDITAIS

ORDEM DE PUBLICAçÃO:
072/12
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOvAçÃO LICENçA
Nº PROTOCOLO:
0077/12
DATA PROTOCOLO:
24/01/2012
Nº CEvS:
353800601-865-000115-1-7 DATA DE vALIDADE:
01/03/2013
CNAE: 8650-0/06 Serviços de Fonoaudiologia
RAZÃO SOCIAL:
ANA FLAvIA FRANçA DA SILvA
CNPJ/CPF:
260.851.748-02
ENDEREçO:
Rua Carmelita Gama Romeiro N°: 125 COMPLEMENTO:
BAIRRO: vila Bourguese
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-000 UF: SP
RESP. LEGAL:
Ana Flavia França da Silva CPF:
260.851.748-02
RESP. TÉCNICO:
Ana Flavia França da Silva CPF:
260.851.748-02
CBO: Fonoaudióloga CONS. PROF.: CRFA N º INSCR.: 10786 UF: SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 01/03/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __01_de _março de 2012
ORDEM DE PUBLICAçÃO:
073/12
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOvAçÃO LICENçA
Nº PROTOCOLO:
122/11
DATA PROTOCOLO:
24/10/2011
Nº CEvS:
353800601-863-000115-1-7 DATA DE vALIDADE:
02/03/2013
CNAE: 8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames
complementares.
RAZÃO SOCIAL:
LIDA SERvIçOS MÉDICOS LTDA
CNPJ/CPF:
048.294.760.002-71
ENDEREçO:
Av. Major José dos Santos Moreira
N°:
1034
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
São Benedito
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-000
UF:
SP
RESP. LEGAL:
Gisele Mera CPF:
071.152.358-48
RESP. TÉCNICO:
Gisele Mera CPF:
071.152.358-48
CBO: Médica do Trabalho
CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 80.262 UF: SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 02/03/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __02_de _março de 2012
ORDEM DE PUBLICAçÃO:
074/12
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOvAçÃO LICENçA
Nº PROTOCOLO:
0109/12
DATA PROTOCOLO:
27/01/2012
Nº CEvS:
353800601-477-000026-1-5 DATA DE vALIDADE: 02/03/2013
CNAE: 4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
RAZÃO SOCIAL:
ROSANGELA TOGORO FERREIRA DA SILvA – EPP
CNPJ/CPF:
01.658.470/001-00
ENDEREçO:
Rua Capitão vitório Basso N°:
845
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Pq. São Domingos
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Rosangela Togoro Ferreira da Silva CPF:
065.561.498-29
RESP. TÉCNICO:
Rosangela Togoro Ferreira da Silva CPF: 065.561.498-29
CBO: Farmacêutica em geral. CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 43717 UF: SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 02/03/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __02_de _março de 2012
ORDEM DE PUBLICAçÃO:
075/12
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOvAçÃO LICENçA
Nº PROTOCOLO:
0308/11
DATA PROTOCOLO:
15/03/2011
Nº CEvS:
353800601-863-000496-1-1
DATA DE vALIDADE:
02/03/2013
CNAE: 8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames
complementares.
RAZÃO SOCIAL:
UNIMED DE PINDAMONHANGABA COOPERATIvA DO TRABALHO
ME
CNPJ/CPF:
47.565.155/0008-05
ENDEREçO:
Rua Major José dos Santos Moreira
N°:
749
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
São Benedito
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL:
José Renato Couppê Schmidt CPF: 831.051.408-59
RESP. TÉCNICO:
José Renato Couppê Schmidt CPF:
831.051.408-59
CBO: Médico Urologista CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 46784 UF:SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 02/03/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __02_de _março de 2012
ORDEM DE PUBLICAçÃO:
076/12
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOvAçÃO LICENçA
Nº PROTOCOLO:
0928/11
DATA PROTOCOLO:
11/08/2011
Nº CEvS:
353800601-863-000348-1-9
DATA DE vALIDADE:
09/02/2013
CNAE: 8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta.
RAZÃO SOCIAL:
OSMAR BAGNI
CNPJ/CPF:
357.327.928-72
ENDEREçO:
Rua Frederico Machado N°:
294
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-000 U F :
SP
RESP. LEGAL:
Osmar Bagni CPF:
357.327.928-72
RESP. TÉCNICO:
Osmar Bagni CPF:
357.327.928-72
CBO: Médico em geral.
CONS. PROF.:
CRM
N º INSCR.:
24207 UF:
SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 09/02/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __20_de _março de 2012
ORDEM DE PUBLICAçÃO:
077/12
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOvAçÃO LICENçA
Nº PROTOCOLO:
0213/12
DATA PROTOCOLO:
29/02/2012
Nº CEvS:
353800601-477-000060-1-7 DATA DE vALIDADE: 20/03/2013
CNAE: 4774-1/00 Comércio varejista de artigos de ótica.
RAZÃO SOCIAL:
ÓTICA E RELOJOARIA KOBAYASHI LTDA ME
CNPJ/CPF:
44.910.461/0001-77
ENDEREçO: Av. Dr. Jorge Tibiriçá N°:
93
COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-460 UF: SP
RESP. LEGAL: Emerson Tadamitsu Kobayashi CPF:
109.837.268-92
RESP. TÉCNICO:
Emerson Tadamitsu Kobayashi CPF: 109.837.268-92
CBO: Ótico CONS. PROF.: N/A N º INSCR.: 543465080 UF:SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 20/03/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __20_de _março de 2012
ORDEM DE PUBLICAçÃO:
078/12
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOvAçÃO LICENçA
Nº PROTOCOLO:
1245/11
DATA PROTOCOLO:
31/10/2011
Nº CEvS: 353800601-865-000007-1-0 DATA DE vALIDADE: 20/03/2013
CNAE: 8650-0/04 Atividades de Fisioterapia
RAZÃO SOCIAL:
PINDA FISIO CLÍNICA DE REABILITAçÃO S/C LTDA
CNPJ/CPF: 69.113.504/0001-14
ENDEREçO: Rua Laerte Machado Guimarães N°: 300 COMPLEMENTO:
BAIRRO: São Benedito MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP:12410-180 UF: SP
RESP. LEGAL: Mônica T.M.P. Bicudo CPF:
079.771.328-00 RESP. TÉCNICO:
Mônica T.M.P. Bicudo CPF: 079.771.328-00 CBO: Fisioterapeuta CONS. PROF.:
CREFITO N º INSCR.: 12871-F UF:SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 20/03/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __20_de _março de 2012
ORDEM DE PUBLICAçÃO:
079/12
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOvAçÃO LICENçA
Nº PROTOCOLO:
0177/12
DATA PROTOCOLO:
16/02/2012
Nº CEvS: 353800601-865-000121-1-4 DATA DE vALIDADE: 22/03/2013
CNAE: 8650-0/04 Atividades de Fisioterapia
RAZÃO SOCIAL:
PINDA FISIO CLÍNICA DE REABILITAçÃO S/C LTDA
CNPJ/CPF:
028.411.116-36
ENDEREçO:
Rua Doutor Fausto vilas Boas
N°:
111
COMPLEMENTO: BAIRRO: vila Bourguese MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12410-160 UF: SP RESP. LEGAL: Simone Santos de Souza Alves
CPF: 028.411.116-36 RESP. TÉCNICO: Simone Santos de Souza Alves
CPF: 028.411.116-36 CBO: Fisioterapeuta CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.: 12871-FUF:SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 22/03/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __22_de _março de 2012
ORDEM DE PUBLICAçÃO:
080/12
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOvAçÃO LICENçA
Nº PROTOCOLO:
0067/12
DATA PROTOCOLO:
23/01/2012
Nº CEvS: 353800601-863-000095-1-2 DATA DE vALIDADE: 14/03/2013
CNAE: 8630-5/04 Atividade Odontológica RAZÃO SOCIAL: IvETE TEREZA DE ABREU
COLLUS
CNPJ/CPF: 031.664.488-96 ENDEREçO:
Rua Dr. Osvaldo Cruz
N°:75
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-210 UF: SP RESP. LEGAL: Ivete Tereza de
Abreu Collus CPF: 031.664.488-96 RESP. TÉCNICO: Ivete Tereza de Abreu Collus
CPF: 031.664.488-96 CBO:
Cirurgião Dentista, em geral CONS. PROF.: CRO
N º INSCR.: 29.133 UF:SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 14/03/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __14_de _março de 2012
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Pindamonhangaba, quinta-feira, 5 de abril de 2012

EDITAL PARA CITAçÃO DE GOMES OLIvEIRA CONSTRUçÃO CIvIL S/C LTDA – CNPJ
03.199.497/0001-07 COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 8106/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), GOMES OLIvEIRA CONSTRUçÃO CIvIL S/C LTDA – CNPJ
03.199.497/0001-07 com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da
SEF –SETOR DE EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL, processo nº8106/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 07/11/2006, redistrib. Em 18/07/07 conforme petição
inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$1102,38,
em OUT/2006. Pelo presente edital fica o executado(s) GOMES OLIvEIRA CONSTRUçÃO
CIvIL S/C LTDA – CNPJ 03.199.497/0001-07devidamente CITADO para todos os atos e
termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de
que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia
da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual
embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos,
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para
que chegue ao conhecimento dos executado, que não poderão alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de
abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE J DE J RIBEIRO ME CNPJ 02.111.520/0001-05 COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº
13285/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO
SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), J DE J RIBEIRO ME CNPJ 02.111.520/0001-05com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUçÃO
FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL, processo nº13285/07, que lhe
move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia
em 07/11/2006, redistrib. Em 18/07/07 conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE
DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$2261,25, em OUT/2006. Pelo presente edital
fica o executado(s) J DE J RIBEIRO ME CNPJ 02.111.520/0001-05 devidamente CITADO
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra
transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco)
dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para
oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art.
319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento dos executado, que não poderão alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE ELOISIO GOMES MARQUES CPF109.568.018-89 COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS
SOB Nº 8125/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ELOISIO GOMES MARQUES – CPF109.568.018-89 com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL, processo nº8125/07,
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta
serventia em 07/11/2006, redistrib. Em 18/07/07 conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$714,16, em OUT/2006. Pelo presente
edital fica o executado(s)ELOISIO GOMES MARQUES CPF109.568.018-89 devidamente
CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo
para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da
penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento dos executado, que não poderão
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da
lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE LEDA MARIA PEREIRA DE MELO vILELA (CPF 585.377.75649) e OMAR FERREIRA vILELA (CPF:636.476.136-49) COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 14149/07 QUE LHE
MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Direito da
SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), LEDA MARIA PEREIRA DE MELO vILELA (CPF 585.377.75649) e OMAR FERREIRA vILELA (CPF:636.476.136-49) com endereço incerto e não sabido,
que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos
de Ação de EXECUçÃO FISCAL, processo nº14149/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 16/04/2007, redistrib.
Em 18/07/07 conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á
causa o valor de R$168.464,58, em DEZ/2006. Pelo presente edital ficam os executado(s)
LEDA MARIA PEREIRA DE MELO vILELA (CPF 585.377.756-49) e OMAR FERREIRA vILELA (CPF:636.476.136-49) devidamente CITADOS para todos os atos e termos da ação
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo
para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o
de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o
sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os
fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento dos executados, que não poderão alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta
cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE DIOLINDO SOARES COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 7003/2007 QUE LHE
MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOvELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), DIOLINDO SOARES, com endereço incerto e não sabido,
que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos
de Ação de EXECUçÃO FISCAL, processo nº 7003/2007 (433/2004 da 2ª vARA JUDICIAL),
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta
serventia em 06/04/2004, redistribuida em 18/07/2007 conforme petição inicial, referente a
CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$ 953,08 em 19/02/2004. Pelo
presente edital fica o executado (s), DIOLINDO SOARES, devidamente CITADO para todos
os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e
advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar
do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento
de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos,
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos
4 de abril de 2012.
CLAUDIA CALLES NOvELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE GILvAN DONIZETE SALGADO COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 3870/2007
QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOvELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), GILvAN DONIZETE SALGADO, com endereço incerto e não
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL, processo nº 3870/2007 (645/2005 da 1ª
vARA JUDICIAL), que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA,
distribuída a esta serventia em 15/12/2005, redistribuida em 18/07/2007 conforme petição
inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$ 463,14
em 10/12/2005. Pelo presente edital fica o executado (s), GILvAN DONIZETE SALGADO,
devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da
petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido
de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da
intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que
não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na
forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
CLAUDIA CALLES NOvELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE GENÉSIO MOREIRA CARDOSO COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 10750/2007
QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOvELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), GENÉSIO MOREIRA CARDOSO, com endereço incerto e
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL, processo nº 10750/2007 (514/2002 da 3ª
vARA JUDICIAL), que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA,
distribuída a esta serventia em 18/09/2002, redistribuida em 18/07/2007 conforme petição
inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA N° 3359/1997, 3434/1998, 3739/2000.
Deu-se á causa o valor de R$ 698,11 em 02/09/2002. Pelo presente edital fica o executado
(s), GENÉSIO MOREIRA CARDOSO, devidamente CITADO para todos os atos e termos da
ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é
o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o
sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os
fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
CLAUDIA CALLES NOvELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE LICERIA APARECIDA F S CRUZ COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1243/2007
QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOvELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), LICERIA APARECIDA F S CRUZ, com endereço incerto e não
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUçÃO FISCAL, tramitam
os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL, processo nº 1243/2007 (869/2001 da 1ª vARA
JUDICIAL), que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 29/11/2001, redistribuida em 18/07/2007 conforme petição inicial,
referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA N° 232030204400. Deu-se á causa o valor de R$
457,86, em 29/11/2001. Pelo presente edital fica o executado (s), LICERIA APARECIDA F
S CRUZ, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme
resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do
valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda
advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do
executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
CLAUDIA CALLES NOvELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
SAMUEL HENRIQUE MAGALHÃES GOMES, de nacionalidade
brasileira, profissão autônomo, estado civil solteiro, de 29 anos de
idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia
20 de julho de 1982, residente e domiciliado Rua Pedro Costa Terclavers nº 37, Jardim Princesa, nesta cidade, filho de AUGUSTO
MAGALHÃES GOMES e MARIA JOSÉ ESTEvES GOMES.
LUCIANA PRADO PUPIO, de nacionalidade brasileira, profissão funcionária pública, estado civil solteira, de 30 anos de idade,
nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 31 de
agosto de 1981, residente e domiciliada Rua João Pereira de Matos
Guedes nº 155, São Benedito, nesta cidade, filha de JOSÉ
CELSO PUPIO e ELISABETH PRADO PUPIO. 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, 30 de março de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
NATANAEL DE FREITAS SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão ajudante geral, estado civil solteiro, de 20 anos de idade,
nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 24 de
abril de 1991, residente e domiciliado Rua Oswaldo vasques nº
139, Castolira, nesta cidade, filho de JOSÉ APARECIDO DA SILvA
e ANDRÉA CRISTINA DE FREITAS SILvA.
LARISSA MARCOLINO DE MELO, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 16 anos de idade, nascida
em Guararema, Estado de São Paulo, no dia 18 de dezembro de
1995, residente e domiciliada Rua Oswaldo vasques nº 139, Castolira, nesta cidade, filha de LAMONIL MARCOLINO DE MELO e
MARIA LUIZA DE ASSIS. Apresentaram os documentos 1, 2, 3
e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 30 de março de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
CARLOS ALBERTO MARCONDES, de nacionalidade brasileira, profissão projetista, estado civil solteiro, de 30 anos de idade,
nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 28 de
julho de 1981, residente e domiciliado na Rua Major Mario Agnelo Lacerda, nº 174, Crispim, nesta cidade, filho de SERGIO IvAN
MARCONDES e JANETE MARIA SALGADO MARCONDES.
THAIS PEREIRA DE CASTRO LEITE, de nacionalidade brasileira,
profissão escriturária I, estado civil solteira, de 24 anos de idade,
nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 15 de
maio de 1987, residente e domiciliada na Rua Pedro da Cruz
Salgado, nº 158, Crispim, nesta cidade, filha de BENEDITO JORGE DE CASTRO LEITE e CLAIR JACINTO PEREIRA DE CASTRO
LEITE. 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, 31 de março de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
RAFAEL SILVA NUNES, de nacionalidade brasileira, profissão
analista de sistemas, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em Assis, Estado de São Paulo, no dia 24 de dezembro de
1981, residente e domiciliado na Rua Expedicionário Marcelino
Machado Moreira, nº 331, Alto do Cardoso, nesta cidade, filho de
DAvID SILvA NUNES e MARIA JOSÉ NUNES.
DANIELA FLÔR TINOCO SOARES, de nacionalidade brasileira,
profissão assistente de faturamento, estado civil solteira, de 27
anos de idade, nascida em Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo,
no dia 22 de maio de 1984, residente e domiciliada na Rua Expedicionário Marcelino Machado Moreira, nº 331, Alto do Cardoso, nesta cidade, filha de DURvAL TINOCO SOARES JUNIOR e SONIA
MARIA FLÔR SOARES. 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, 31 de março de 2012.
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:
VICTOR PYLES CICCHI, de nacionalidade brasileira, profissão
engenheiro ambiental, estado civil solteiro, de 27 anos de idade,
nascido em Taubaté, Estado de São Paulo, no dia 28 de dezembro de 1984, residente e domiciliado na Rua Laerte Machado
Guimarães, nº 501, vila Bourghese, nesta cidade, filho de CARLOS
ALBERTO CICCHI e MARIA NANCY PYLES CICCHI.
NATASSJA MONTEIRO DE CASTRO CASIUCH, de nacionalidade brasileira, profissão veterinária, estado civil solteira, de 23 anos
de idade, nascida em volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro,
no dia 17 de junho de 1988, residente e domiciliada na Estrada
Municipal do Pinhão do Borba, s/nº, Pinhão do Borba, nesta cidade,
filha de RICARDO LUIS CASIUCH e PATRÍCIA AUGUSTA MONTEIRO DE CASTRO CASIUCH. 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, 31 de
março de 2012.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 3.831, DE 04 DE ABRIL DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, EXONERA o Sr. Claudio Ferreira Gonçalves do emprego de
provimento em comissão Coordenador de Projetos Sociais, a partir de 10 de abril
de 2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 04 de abril de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Valno Herculano Coutinho
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de abril
de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 10791/2012

ORDEM DE PUBLICAçÃO:
081/12
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOvAçÃO LICENçA
Nº PROTOCOLO:
0165/12
DATA PROTOCOLO:
14/02/2012
Nº CEvS: 353800601-865-000030-1-8 DATA DE vALIDADE: 22/03/2013
CNAE: 8650-0/03 Atividade de psicologia e psicanálise.
RAZÃO SOCIAL:
MARIA APARECIDA IDA ESCÓSSIO DA SILvA BORGES
CNPJ/CPF:
199.083.338-10
ENDEREçO: Rua Oswaldo Cruz N°: 64 COMPLEMENTO:
BAIRRO: vila
Bourghese MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-210 UF: SP
RESP. LEGAL:
Maria Apda Ida Escóssio da Silva Borges CPF: 199.083.338-10
RESP. TÉCNICO:
Maria Apda Ida Escóssio da Silva Borges CPF: 199.083.338-10
CBO: Psicólogo, em geral. CONS. PROF.: CRP N º INSCR.: 06/41619-3 UF: SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 22/03/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __22_de _março de 2012
ORDEM DE PUBLICAçÃO:
082/12
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOvAçÃO LICENçA
Nº PROTOCOLO:
0288/12
DATA PROTOCOLO:
15/03/2013
Nº CEvS: 353800601-863-000318-1-0 DATA DE vALIDADE: 20/03/2013
CNAE: 8630-5/04 Atividade odontológica.
RAZÃO SOCIAL: DG TEIXEIRA ODONTOLOGIA
CNPJ/CPF: 267.946.388-94 ENDEREçO: Rua Francisco Glicério N°: 71
COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-030 UF:SP
RESP. LEGAL:
Daniel Gualda Teixeira
CPF:
267.946.388-94
RESP. TÉCNICO:
Daniel Gualda Teixeira
CPF:
267.946.388-94
CBO: Cirurgião dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 64.904 UF: SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 20/03/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __20_de _março de 2012

TRIBUNA DO NORTE -- EDITAIS
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 MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PINDAMONHANGABA
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
02 DE ABRIL DE 2012
EDITAL DE CONVOCAÇAO
Pelo presente EDITAL, nos termos da Lei nº 12.516, de 02 de Janeiro de 2007,
que dispõe sobre a organização dos Conselhos Gestores nas unidades de saúde
do Sistema Único de Saúde no Estado e dá outras providências, CONVOCAMOS
os representantes das entidades/instituições do segmento usuário (pastorais, igrejas, sindicatos, associação amigos de bairro), da área de abrangência da respectiva
unidade de saúde, sendo entidades legalmente constituídas, para participarem da
eleição da formação do CONSELHO GESTOR LOCAL DE UNIDADE DE SAÚDE.
Cada entidade/instituição, poderá indicar 02 (dois) membros por entidade/instituição
e deverá realizar suas inscrições na USF Bela vista, situada a Rua Orlando Silva,
248 – Bela Vista (Centro Comunitário).
Para efetivar a inscrição deverá apresentar um ofício em papel timbrado da entidade/instituição, assinado por pessoa habilitada pela mesma, indicando seus
representantes, e uma via da ficha de inscrição preenchida para cada representante.
As inscrições estarão abertas no período de 10 de abril de 2012 a 20 de abril
de 2012.
O Conselho Gestor Local terá a formação paritária de acordo com o § 2 do art. 2º Lei
Estadual n° 12.516, de 02/01/2007, com um total de 08 (oito) membros titulares e o
mesmo número de suplentes.
O mandato dos integrantes do conselho será de 02 (dois) anos, sendo permitido uma
única recondução.
As funções dos membros dos conselhos gestores não serão remuneradas, sendo
suas atividades consideradas de relevante interesse público.
Os conselhos gestores reunir-se-ão ao menos ordinariamente uma vez ao mês
A apuração dar-se-á no mesmo dia das eleição e seu respectivo resultado disponibilizado na respectiva unidade de saúde.
Dúvidas e esclarecimentos e sugestões deverão ser encaminhados à Comissão Eleitoral, através dos telefones 3644.5969 ou 3644.5964.
A sala do COMUS fica sede da Secretaria de Saúde e Assistência Social à Rua Major
José dos Santos Moreira, 570 1º andar – Centro – Pindamonhangaba – SP.
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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:

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 - Atestado de Antecedentes Criminais;
10 - Comprovante de residência;
11 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
12 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
13 - Caderneta de vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
14 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

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 13/04/2012 às 9:30 horas
ATENDENTE
51º CELESTE APARECIDA LEMES PRUDENTE
RUA UNA, 53 – TERRA DOS IPÊS I
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12443-570
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 - 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 10/03/2012 às 14:00 horas
504º BARBARA ALINE DOS SANTOS ESPATA FORA
RUA CLAUDIO JOSÉ DE CAMARGO, 85 – vILA SÃO JOSÉ
TAUBATÉ – SP
CEP 12070-550
VALNO HERCULANO COUTINHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESP. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação de Moradores do Residencial Pasin CONVOCA para Assembléia Geral
Extraordinária para tratar de assunto relacionado ao processo eleitoral para a eleição
da nova diretoria executiva e conselho fiscal para o triênio 2012 x 2015 que será
realizada no dia 20 de abril de 2012 nas dependências da associação (Centro Comunitário). Para tanto, foi designado a seguinte Comissão Eleitoral:
Sr. Luiz Carlos Siqueira Campos,
Sra. Rose Eliane Cristina Cardoso da Silva;
Sr. Ricardo Fernando de Abreu;
Sr. Daniel Fernando da Silva Siqueira Campos.
As inscrições das chapas serão feitas de segunda à sexta-feira na Rua Suécia, 670
de 23 de abril à 03 de maio de 2012 das 14hs00min às 15hs00min.
Pindamonhangaba, 05 de abril de 2012
Rosangela Cardoso da Silva Campos - Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 13.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 27.03.2012.
Às dez horas do dia vinte e sete de março de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
para, em sua sede, realizar a Décima Terceira Sessão Ordinária do corrente ano,
sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio
Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro
titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 11.ª Sessão Extraordinária, realizada em 22.03.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I
– RELATOR: Dr. Fernando Monteiro Cozzi: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso 1-0028/12 Ignês de Almeida Marcondes Romeiro. II – EXPEDIENTE: Ofício
017/12 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas
da JARI para publicação. III – CETRAN: Encaminhamento do Recurso: 1-0017/12
Zenilda Monteiro Gervasio, para julgamento em 2ª instância.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 27 de Março de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 12.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 29.03.2012.
Às dez horas do dia vinte e nove de março de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
para, em sua sede, realizar a Décima Segunda Sessão Extraordinária do corrente
ano, sob a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores,
Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna Danielle da Silva Alves,
membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 13.ª Sessão Ordinária, realizada em
27.03.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime:
Recurso 1-0021/12 Sandra Regina Belem Alves de Abreu.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 29 de Março de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 12.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 20.03.2012.
Às dez horas do dia vinte de março de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para,
em sua sede, realizar a Décima Segunda Sessão Ordinária do corrente ano, sob a
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos da
Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 10.ª Sessão Extraordinária, realizada em 15.03.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos:
I– RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação
unânime: Recurso 1-0018/12 Alexandre Humberto Zago Ramos. II – EXPEDIENTE:
Ofício 016/12 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando
as Atas da JARI para publicação
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 20 de Março de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Ata da 11.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 22.03.2012.
Às dez horas do dia vinte e dois de março de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para,
em sua sede, realizar a Décima Primeira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob
a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente, Ivair Marcos da Silva, membro titular
e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 12.ª Sessão Ordinária, realizada
em 20.03.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I –
RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva: INDEFERIDO, por votação unânime: Recurso
1-0022/12 Silvia Aparecida de Assis Pereira Rodrigues. II – CETRAN: Recebimento
do Recurso: 1-0021/11 André Ribeiro da Silva julgado em 2ª instância;
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Membros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 22 de Março de 2012.

Dia 13/04/2012 às 13:30 horas
ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS
284º VALÉRIA REGINA DE OLIVEIRA PAES
RUA IKO KATU, 57 – MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-580
285º ELAINE APARECIDA ALVES DE GODOI
RUA MANOEL ERNESTO DE SOUZA, 76 – ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12426-240
286º BRUNA DE LIMA FERREIRA CAVALCANTE
RUA LUIZ vENDRAMINI, 113 – CICERO PRADO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12444-450
287º ADRIANA GABRIELA CASSIANO PRADO
RUA DOUTOR FONTES JUNIOR, 297 – CENTRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-560
288º MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA
RUA ANA ANDRADE vILELA, 379 – ANDRADE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-490
289º ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
RUA BENEDITO MARIO DE SILvA, 183 – BAIRRO DAS CAMPINAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-550
290º MARIA ELSA DE OLIVEIRA
RUA vITO GALLO, 152 – ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-250
291º FERNANDA CECILIA DA SILVA MATTOS
RUA PADRE ANCHIETA, 240 – MARIA ÁUREA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-580
292º MARIA LUIZA GOMES DA SILVA
RUA CELESTE, 270 – CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-620
293º MARIO AUGUSTO DE MELLO
ESTRADA MUNICIPAL DAS CAMPINAS, 1245 – BETA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12415-010
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 13/04/2012 às 9:00 horas
AUXILIAR DE CLASSE
47º CLAUDIA ELISANGELA DE SOUSA
RUA DR. PEDRO MOREIRA DA COSTA, 136 – vILA ANTONIO AUGUSTO
CAçAPAvA – SP
CEP 12287-170
48º KELLY APARECIDA DA SILVA SANTOS
RUA PADRE JOSÉ O. S. DO AMARAL, 454 – vILA SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-160
49º ORIANA COUTINHO DOS SANTOS
RUA DR. EUGENIO FORTES COELHO, 488 – BOSQUE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12401-360
50º ENEIDA DE JESUS MEDINA RAMOS
RUA PARANÁ, 8 – vILA SÃO GERALDO
TAUBATÉ – SP
CEP 12061-040
VALNO HERCULANO COUTINHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESP. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA
DE PINDAMONHANGABA.
OS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA DE
PINDAMONHANGABA, de acordo com o Parágrafo único do artigo 13°. e seu
parágrafo único e 14°. do Estatuto Social vigente, convocam em caráter EXTRAORDINÁRIO, Assembléia para ELEIÇÃO em substituição a atual DIRETORIA,
tendo em vista o falecimento da saudosa e incansável PRESIDENTE APARECIDA MACEDO SCHMIDT, e em razão dos atuais membros em declinar do cargo,
assim resolvem:
1°. Convocar NOVA ELEIÇÃO DE DIRETORIA, conforme artigo 15°. do referido
Estatuto, para administrar a associação EM 17 DE ABRIL DE 2012, ÀS 16:00 HORAS EM PRIMEIRA CHAMADA, E ÁS 16:30 HORAS EM SEGUNDA CHAMADA;
2°. Receber INSCRIÇÃO DE ASSOCIADOS ATÉ O DIA 16 DE ABRIL DE 2012 DE
ASSOCIADOS PARA CONCORRER A ELEIçÃO QUE DEVERÁ SER REALIZADA
NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO À RUA MARECHAL DEODORO, N°. 130, CENTRO
NESTA CIDADE DE PINDAMONHANGABA;
3°. O registro das chapas deverá ser feito por escrito, devendo constar o nome e
assinatura de todos os componentes e entregue na Administração da ASSOCIAÇÃO
DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA DE PINDAMONHANGABA, no endereço
supra, mediante recibo de cópia do pedido, até a véspera da eleição;
4°. Conforme previsão legal não será permitido registrar o mesmo candidato em
mais de uma chapa, mesmo para cargos diferentes. Na hipótese de isso ocorrer, o
candidato poderá ser substituído até a instalação da Assembléia.
5°. Também é vedado a participação de um membro na Diretoria e no Conselho
Fiscal, concomitantemente,
6°. A apuração se fará imediatamente após o recolhimento dos votos pela mesa
escrutinadora, especialmente constituída pela Assembléia para esse fim, fazendo-se
proclamação dos eleitos imediatamente após a apuração, tendo em vista o caráter
excepcional.
7°. Fica à disposição na sede da mesma Cópia do Estatuto da Entidade para consulta aos interessados;
Para dar continuidade ao incansável trabalhado de todos, especialmente dos devotos de Santa Rita de Cássia, se faz necessário a presente legalidade.
Pindamonhangaba, 03 de Abril de 2012.
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA DE PINDAMONHANGABA.

LICENÇA DA CETESB
CARLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. torna público que solicitou junto à CETESB, sob nº03013324, processo nº03/00158/12, a Licença Prévia, e de Instalação
para a indústria e comércio de materiais plásticos, processamento e beneficiamento
de matéria prima plástica, perfis de PvC, laminados e resinas termoplásticas, localizada à Rua Um, nº491, lotes 4 e 5 - Quadra “B”, do Loteamento Industrial Água Preta,
município de Pindamonhangaba.

LICENÇA DA CETESB
PJO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, HIGIENIZADORA E LIMPA FOSSA
LTDA - EPP torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação Nº
3003656, válida até 30/11/2016, para TRANSPORTE DE RESÍDUOS à RUA PROFESSOR DEMÉTRIO BOUERI, 431 - CHÁCARA DA GALEGA - PINDAMONHANGABA - SP.
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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:

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).

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

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 16/04/2012 às 13:00 horas

Dia 18/04/2012 às 13:00 horas

505º LARISSA DE BARROS CARVALHO
RUA CORONEL GOMES NOGUEIRA, 218 – CENTRO
TAUBATÉ – SP
CEP 12010-120

525º SOLANGE CATARINA DE SOUSA
RUA MONTE CASTELO, 904 – BAIRRO DAS CAMPINAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12415-150

506º GIOVANNA VELLOSO DOS SANTOS
RUA FIRMO MENDES CASTILHO, 765 – APTO. 22 – CECAP III
TAUBATÉ – SP
CEP 12043-020

526º CARINA PEREIRA CORREA
RUA ANTONIO vIRGILIO DE SOUZA, 30 – PARQUE DAS ROSAS
ROSEIRA – SP
CEP 12580-000

507º TATIANE ALVES
RUA MONSENHOR ASCANIO BRANDÃO, 58 – vILA DAS GRAçAS
TAUBATÉ – SP
CEP 12060-540

527º THAIS APARECIDA DA SILVA
RUA TEOFILO ROBERTO DE TOLEDO, 175 – C 2 – CAJURU
CUNHA – SP
CEP 12530-000

508º FRANCINI CELESTINO MOREIRA
AvENIDA JOSÉ OLEGÁRIO DE BARROS, 1330 – BL. B – APTO. 1 – AREÃO
TAUBATÉ – SP
CEP 12060-400

528º MARCELA MORABITO MARCONDES
R. BELMIRO ALEXANDRE DE CARvALHO, 172 – v. DOS COMERCIÁRIOS
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12500-000

509º ANA CAROLINA MACIEL
RUA CARAMURU, 822 – PEDREGULHO
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12514-140

529º GISELE PORTES BASTOS
RUA JOANINHA BASSANELLI, 126 – MANTIQUEIRA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12446-140

510º RACHEL APARECIDA CAMPOS CHICARINO
RUA NENA BRAGA, 106 – NOvA QUELUZ
QUELUZ – SP
CEP 12800-000

530º VANESSA DE AZEVEDO SANTO MAURO
RUA ALESSIO PONZONI, 223 - QUIRIRIM
TAUBATÉ – SP
CEP 12043-420

511º CELIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
Av. DR. ANTONIO PINHEIRO JUNIOR, 556 – CAMPO ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12412-010

531º REGIANE APARECIDA PEREIRA
RUA SUZANO, 207 – CIDADE NOvA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12414-050

512º AUREA REGINA PESSATO MALTA
RUA JOÃO JOSÉ SAN MARTIN, 121 – SÃO JUDAS TADEU
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411070

532º RAYSSA DOS SANTOS SOUSA
RUA ANTONIO vIEIRA MARCONDES, 53 – ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-330

513º MARIA ANGELA GOMES GRECCO
RUA GUILHERME NICOLLETI, 543 – vILA SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-120

533º EDICLEA XAVIER DOS SANTOS
RUA LAJES, 77 – JD. SANTA CATARINA
TAUBATÉ – SP
CEP 12052-400

514º SONIA DE PAULA CASTRO
RUA MARIANA MARCONDES C. ROMEIRO, 360 – SOCORRO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12421-740
VALNO HERCULANO COUTINHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESP. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

534º OLIENE DA SILVA DE CARVALHO
RUA CAPITÃO ANTONIO CARLOS, 51 - CENTRO
SÃO LUIZ DO PARAITINGA – SP
CEP 12140-000

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 17/04/2012 às 13:00 horas
515º PATRICIA APARECIDA FERREIRA BATISTA
RUA EvANGELINA JORDÃO, 385 – ABERNÉSSIA
CAMPOS DO JORDÃO – SP
CEP 12460-000
516º MARLI APARECIDA COUTINHO
AvENIDA vISCONDE DE PELOTAS, 201 – JARDIM DO LAGO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
CEP 12228-020
517º JAQUELINE DE SOUZA MENDES
RUA GRANADEIRO GUIMARÃES, 904 - QUIRIRIM
TAUBATÉ – SP
CEP 12043-380
518º DENISE COSTA SANTANA
RUA JOSÉ HIGINO SIQUEIRA, 65 – JARDIM SANTANA
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
519º ELAINE CRISTINA MIGUEL
RUA PROFESSOR WILSON PIRES CESAR, 73 – CIDADE JARDIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12424-370
520º LUCIMAR MARTINS DE CASTRO REIS
RUA AGENOR GUARANY, 113 – FIGUEIRA
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12504-270
521º SHEILA CAVALCANTI DA SILVA
TRAvESSA POETA PAPANDREA, 42 – CENTRO
POTIM – SP
CEP 12525-000
522º TELMA TAMIRA GOMES
RUA CIDADE DE WASHINGTON, 544 – vISTA vERDE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
CEP 12223-600
523º MONICA CRISTINA CORRÊA
RUA DONA CATARINA, 300 - SANTANA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-180
524º ANA PAULA RIBEIRO ESTRELA
RUA MAJOR MANOEL M. DE CASTILHO, 184 – CASA 1 – SÃO SEBASTIÃO
APARECIDA – SP
CEP 12570-000
VALNO HERCULANO COUTINHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESP. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

535º SELMA MARY DE SOUZA
RUA SÃO PAULO, 27 – CASA 2 – vILA MARIA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP
CEP 12209-430
VALNO HERCULANO COUTINHO
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
RESP. PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 3.824, DE 23 DE MARÇO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei
Federal nº 9.394/96 e Deliberação CEE nº 01/99, e de acordo com a análise da Secretaria de Educação e Cultura do pedido de autorização e funcionamento, Processo
Interno nº 10018, de 23 de março de 2012,
RESOLvE:
Art. 1º Fica autorizado o funcionamento da Unidade Educacional de Educação Infantil, “PETTER PAN EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA ME”, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 14.414.003/0001-47, situada na Av. Albuquerque Lins, 795, São Benedito, Pindamonhangaba/SP, tendo como representantes legais Tatiane Santos Galvão e Alex
Sandro de Oliveira Batista.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 23 de março de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Bárbara Zenita França Macedo
Secretária de Educação e Cultura
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 23 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Memo nº 144/12-SEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

DECRETO, 27 DE MARçO DE 2012.
“Dispõe sobre decretação de Título “Hóspede Oficial do Município”
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, e,
Considerando que em 11 de abril de 2012 será comemorado o aniversário de 49
anos do LIONS Clube de Pindamonhangaba,
Considerando que Pindamonhangaba será honrada com a presença ilustre do Senhor Governador do Distrito LC-5 CL Antônio Hamermuler “Gaúcho” e DM Maria
da Graça
D E C R ETA:
Ficam considerados HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO o Governador do Distrito
LC-5 CL Antônio Hamermuler “Gaúcho” e DM Maria da Graça, no dia 11 de abril de
2012.
Pindamonhangaba, 27 de março de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 27 de março de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

LEI Nº 5.354, DE 21 DE MARçO DE 2012
Altera dispositivo da Lei Municipal n.º 4.794, de 06 de maio de 2008 e dá outras
providências.
Art. 1º A alínea “a”, do artigo 2º, da Lei n.º 4.794, de 06 de maio de 2008 passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º Estarão isentos desta cobrança os veículos automotivos com as características abaixo relacionadas:
a)Os veículos da polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária estadual, do corpo de bombeiros,
das forças armadas, departamento estadual de estradas e rodagens que atuam no
município e as empresas subcontratadas durante a vigência do contrato, desde que
previamente autorizadas e cadastradas; e ambulâncias;...”
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 21 de março de 2012
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 21 de março de
2012
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA INTERNA Nº 9.119, DE 26 DE MARÇO DE 2012.
João Antônio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais, e com fundamento na alínea “e”, §4º c/c §5º do art. 1º
da Lei nº 4.986, de 10 de novembro de 2009, RESOLVE SUSPENDER, a pedido,
parcialmente o contrato de trabalho da servidora municipal, concursada, Sra. DANIELLY DE GOUVEA, agente comunitária de saúde, pelo prazo de 9 (nove) meses,
a contar de 06 de março de 2012.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
06 de março de 2012.
Pindamonhangaba, 26 de março de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Valno Herculano Coutinho - Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 26 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº5878/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PORTARIA GERAL N.º 3.825, DE 23 DE MARçO DE 2012
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, atendendo ao disposto no art. 3º da Lei nº 1.672, de 06 de
maio de 1980, e nos termos da Portaria Geral nº 3.632, de 31 de março de 2011,
Nomeia o Sr. Odirley Pereira dos Santos, para compor o Conselho de Administração da Fundação “Dr. João Romeiro”, em substituição ao Sr. Arthur Ferreira dos
Santos, com mandato de 3 (três) anos.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 23 de março de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Arthur Ferreira dos Santos - Secretário de Governo e Integração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 23 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Processo Interno nº 9599/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PORTARIA GERAL Nº 3.823, DE 22 DE MARçO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 3.870, de 21.12.2001 e
Le i nº 4.364, de 20.12.2005, Resolve DESIGNAR a Sra. Maria Fernanda Vieira
Garcia Munhoz, Assessor de Serviço Técnico, para substituir o Sr. Odirley Pereira
dos Santos, Diretor do Departamento de Comunicação, no período de 10 a 29 de
abril de 2012, durante o período em que o mesmo encontrar-se em férias.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de março de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Valno Herculano Coutinho - Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 22 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 9192/2012

PORTARIA INTERNA Nº. 9.115, DE 19 DE MARçO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, RESOLVE PRORROGAR por 60 (sessenta) dias, contados a
partir de 06 de março de 2012, nos termos do Memorando nº. 302/12 – DRH/Serviço
de Procedimentos Disciplinares, o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar nº 013/2011, comissão constituída pela Portaria Interna nº. 9.040, de
16 de novembro de 2011.
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 06 de março de
2012.
Pindamonhangaba, 19 de março de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Valno Herculano Coutinho - Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 19 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Memo nº 302/12-DRH/Procedimentos Disciplinares

TRIBUNA DO NORTE -- EDITAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012

EDITALDE RETIFICAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (ANEXO II)

A PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA, por meio da Secretaria de Administração, faz saber a retificação do ANEXO II do Edital 001/2012 publicado dia
27/03/2012, na disciplina de conhecimento específico do cargo de ADVOGADO, valendo o conteúdo programático abaixo apresentado.
001 - ADVOGADO
NÍVEL: SUPERIOR COMPLETO EM DIREITO
—
LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de Língua Portuguesa têm por objetivo verificar a capacidade de leitura, compreensão e interpretação de texto, bem como, a habilidade de usar a linguagem como meio
para produzir, expressar e comunicar ideias em diferentes situações. Interpretação de Textos. Tipos de Comunicação: Descrição, Narração e Dissertação. Figuras e vícios de Linguagem. Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Separação de Sílabas. Classes de Palavras:
substantivo, adjetivo, verbo, artigo, preposição, advérbio, conjunção, numeral e pronomes.
Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. Flexão Nominal e verbal.
Concordância Nominal e verbal. Emprego de Tempos e Modos. vozes do verbo. Regência
Nominal e verbal. Ocorrência de Crase. Estrutura do vocábulo: radicais e afixos. Formação
de Palavras: composição e derivação. Termos da Oração. Tipos de Sujeito. Estrutura do
Período: coordenação e subordinação. Sinônimos, antônimos e homônimos. Confronto e
conhecimento de frases corretas e incorretas. - A prova de Língua Portuguesa será elaborada com base na Regra Ortográfica vigente, considerando que as novas regras do acordo
ortográfico, serão obrigatórias no Brasil, em caráter definitivo, a partir de Janeiro de 2013
—
MATEMÁTICA
O candidato deverá demonstrar competência para utilizar o raciocínio lógico (entendimento
de estrutura lógica de situações-problema), bem como aplicar conteúdos matemáticos na
vida prática, com relação aos seguintes pontos: Números relativos inteiros e fracionários:
operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação).
Múltiplos e divisores: máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Frações ordinárias
e decimais. Números decimais: propriedades e operações. Expressões numéricas. Equações do 1ºe 2º graus. Problemas. Sistemas de medida de tempo. Sistema métrico decimal.
Sistema monetário brasileiro. Problemas, números e grandezas proporcionais: razões e proporções. Divisão em partes proporcionais. Regra de três simples e composta. Porcentagem.
Juro simples: juros, capital, tempo, taxas e montantes. Fundamentos da Teoria dos Conjuntos; Conjuntos Numéricos: Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, números primos,
fatoração, Números Racionais e Irracionais (reta numérica, valor absoluto, representação
decimal), Números Reais(relação de ordem e intervalos), Operações. Funções: Estudo das
Relações, Definição da Função, Funções definidas por fórmulas: Domínio, Imagem e Contradomínio, Gráficos, Função Injetora, Sobrejetora e Bijetora, Funções par e ímpar, Funções
crescentes e decrescentes, Função Inversa, Função Composta, Função Polinominal do 1º
Grau, Quadrática, Modular, Exponencial e Logarítmica, Funções Trigonométricas. Resoluções de Equações, Inequações e Sistemas. Noções básicas de lógica, Análise de tabelas e
gráficos, Raciocínio lógico e Resolução de situações-problema.
—
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
Conhecimentos marcantes do cenário cultural, político, científico, econômico e social no
Brasil e no mundo. Princípios de organização social, cultural, meio ambiente, política e
econômica brasileira. Análise dos principais conflitos nacionais e mundiais. Assuntos de
interesse geral - nacional ou internacional - amplamente veiculados, nos últimos dois anos,
pela imprensa falada ou escrita de circulação nacional ou local - rádio, televisão, jornais,
revistas e/ou internet.
—
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA: Windows XP, Office 2007; Conhecimentos de navegação na Internet; Internet Explorer 8.
DIREITO ADMINISTRATIvO: Administração Pública - princípios fundamentais, poderes
e deveres. Uso e Abuso do poder. Organização Administrativa Brasileira (D.L.200/67 e
900/69-CF/88 artigos 37 e seguintes EC 19/98). Poderes Administrativos - vinculado, discricionário, hierárquico, regulamentar, disciplinar e de polícia. Processo Administrativo Disciplinar - do ato administrativo, conceito, requisitos, atributos, classificação, espécies. Anulação
e revogação. Licitação e contratos, modalidades de contratos administrativos, agentes e
servidores públicos, administração direta e indireta. Serviços delegados. Convênios e consórcios. Intervenção no domínio econômico. Controle da Administração Pública. Controle
externo a emprego do Tribunal de Contas. Controle jurisdicional - sistemas de contencioso,
administrativo e de jurisdição una. Instrumento do controle jurisdicional. Investidura. Processo disciplinar. Serviços Públicos - Concessão, permissão, autorização e delegação. Bens
Públicos. Poder de Polícia. Desapropriação. Processos Administrativos. Responsabilidade
Civil do Estado. Limitações à Propriedade Privada. Poder Regulamentar de Polícia. Licitações (Lei 8.666/93 e posteriores alterações) – Pregão – Lei 10.520/02. Contrato Administrativo. Crimes da Lei de Licitações – Lei 8.666/93. Improbidade Administrativa – Lei 8.429/92.
DIREITO CIVIL:Fontes formais do direito positivo. vigência e eficácia. Conflitos de leis no
tempo e no espaço. Hermenêutica e aplicação da lei. Pessoa natural - começo e fim da
personalidade, capacidade de fato e de direito, pessoa absoluta e relativamente incapaz.
Pessoa jurídica – classificação. Pessoa jurídica de direito público e privado - personalidade
jurídica, representação e responsabilidade. Registro civil. Domicílio da pessoa natural e jurídica, pluralidade e mudança de domicílio. Bens - classificação, bens fora do comércio. Atos
e fatos jurídicos - conceito e classificação, interpretação dos atos jurídicos, defeitos dos atos
jurídicos, erro, dolo, coação, simulação e fraude. Modalidades - condição suspensiva, condição resolutiva e termo, forma, nulidade absoluta e relativa, ratificação. Atos ilícitos - conceito
e espécies, prescrição – causas suspensivas e interruptivas. Direito das coisas - posse e
propriedade. Direitos reais sobre coisas alheias - enfiteuse e servidões. Direitos reais de garantia - penhor, anticrese e hipoteca. Direito das obrigações - modalidades, cláusula penal,
efeito das obrigações, pagamento por consignação, com sub-rogação, imputação, novação,
transação, compromissos, confusão e remissão. Perdas e danos. Juros de mora. Cessão
de crédito. Contratos - espécies, obrigação por declaração unilateral de vontade, obrigações
por atos ilícitos. Responsabilidade Civil. Teoria da culpa e do risco. Dano moral. Liquidação
das obrigações. Concurso de credores. Correção Monetária. Direito de Família. Sucessões.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Jurisdição - características, poderes, princípios, espécies.
Competência - espécie, perpetuação, modificações, continência, prevenção. Incompetência. Conflito de competência. Ação - conceito, teoria, condições, classificação, elementos.
Cumulação de ações. Processos - conceito, espécies, procedimento, princípios, pressupostos, formação do processo. Sujeitos da relação processual - o Juiz, órgãos auxiliares, partes,
sujeitos, capacidade, representação, substituto processual. Litisconsórcio e suas espécies
- assistência, intervenção de terceiros: oposição, admissão à autoria, denunciação da lide,
chamamento ao processo, embargos de terceiros, processo e procedimento. Petição inicial
- pedido, formas, causa de pedir, modificações de pedido. Resposta do réu - contestação,
defesa de rito e mérito, defesa indireta, exceções, reconvenção, revelia. Atos processuais
- formas, lugar, tempo, preclusão, prescrição, decadência, teoria das nulidades. A prova
- espécies, objeto, ônus, valoração. Atos do Juiz - sentenças, estrutura, requisitos, classificação, defeitos, efeitos, coisa julgada. A motivação das decisões judiciais - Procedimentos
especiais, mandado de segurança, ação popular, ação civil pública. Execução de sentença
- definitiva, provisória e liquidação. Processo de execução - das diversas espécies de execução, penhora, avaliação, arrematação, incidente. A defesa dos executados. Embargos em
geral. Execução fiscal (Lei nº 6.830/80) – processamento. Recursos - generalidades, duplo
grau, pressupostos, recurso extraordinário, especial, adesivo, apelação, agravo. Embargos
de declaração - Embargos Infringentes - representação e correição. Processo cautelar - estrutura, espécie, liminar, peculiaridades, execução. As recentes alterações do CPC.
DIREITO CONSTITUCIONAL: Teoria geral do Direito Constitucional - objeto e conteúdo do
Direito Constitucional. Constituição – conceito e concepções de Constituição, classificação
das constituições. Poder constituinte originário e derivado. Revisão constitucional. Controle de constitucionalidade. Direito constitucional Intertemporal. Eficácia e aplicabilidade das
normas constitucionais. Interpretação e integração das normas constitucionais. Direitos e
garantias fundamentais. Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos sociais. Princípios do Estado de Direito. Princípio da legalidade. Princípio da igualdade. Princípio do controle judiciário. Garantias constitucionais - conceito e classificação. Remédios constitucionais - hábeas-corpus, mandado de segurança, mandado de injunção, hábeas-data. Direito
de Petição. Direitos políticos - sistema político e brasileiro. Federação - bases teóricas do
federalismo, estado unitário, estado regional e estado federal, soberania e autonomia no estado federal, repartição de competência na Federação e suas técnicas, repartição de competência na Constituição de 1988, intervenção federal nos estados, intervenção federal nos
municípios, Governo da União, unidade do poder estatal e a separação de poderes. Bases
constitucionais da administração pública. Princípios e normas referentes à administração
direta e indireta. Regime jurídico dos servidores públicos (artigos 39 e seguintes)- regime
único, isonomia. Direitos sociais aplicados aos servidores - aposentados e disponibilidade, estabilidade. Poder judiciário – organização. Supremo Tribunal Federal - organização
e competência. Superior Tribunal de Justiça - organização e competência. Justiça Federal
- organização e competência. Justiça do Trabalho - organização e competência. Ministério
Público. Advocacia Geral da União. Advocacia e Defensoria Pública (artigos 127 e 135).
Bases constitucionais da tributação e das finanças públicas. Sistema Tributário Nacional princípios gerais, limitação do poder de tributar, impostos da união, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, discriminação das rendas tributárias, repartição das receitas tributárias (artigos 145 e 162). Finanças públicas - princípios gerais, estrutura dos orçamentos
públicos, princípios e normas constitucionais orçamentárias, elaboração da Lei Orçamentária, fiscalização contábil, financeira e orçamentária, controle interno, externo e tribunais de
contas. Ordem econômica e financeira - princípios gerais, atuação do Estado no domínio
econômico, ordem econômica e financeira. Política urbana - bases constitucionais do direito
urbanístico. Sistema Financeiro Nacional.
DIREITO DO TRABALHO
DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO - garantias constitucionais, proteção contra despedida arbitrária, FGTS, salário mínimo, piso salarial, irredutibilidade do salário, décimo
terceiro salário, trabalho noturno, proteção do salário, participação nos lucros ou resultados,
duração do trabalho, turnos de revezamento, repouso semanal remunerado, serviço extraordinário, férias, licença à gestante, licença paternidade, proteção do trabalho da mulher, aviso
prévio, periculosidade, insalubridade, penosidade, creches e pré-escolas, prazos prescricionais das ações trabalhistas, isonomia salarial, proteção do trabalho do menor. CLT - normas
gerais e especiais de tutela do trabalho, contrato individual do trabalho, disposições gerais,
remuneração, alteração, suspensão, interrupção, rescisão, aviso prévio, estabilidade, força
maior, disposições especiais.Direito coletivo do trabalho - garantias constitucionais, organização sindical, reconhecimento de convenções e acordos coletivos de trabalho, direito de
greve.CLT - organização sindical, convenções e acordos coletivos. Organização da Justiça
do Trabalho - normas constitucionais e celetistas. Legislação complementar - FGTS, greve,
abono anual, vale transporte, estágio, trabalho rural e trabalho temporário.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO: Fundamentos da Previdência Social. Risco Social - conceito,
classificação, contingências cobertas. Proteção Social - poupança individual, mutualidades
e seguro privado, assistência privada e publica, segurosocial e seguridade social. Relação
previdenciária - natureza jurídica, elementos, sujeito, objeto, conteúdo e modo de formação.
Contribuição previdenciária - natureza jurídica, da União, das empresas e dos segurados.
Evolução da previdência social no Brasil - caixas por empresas e filiação por profissões,
LOPS, INPS e SINPAS. Infortunística - noções fundamentais, conceito de acidente do trabalho, doenças profissionais e do trabalho. Reparação do sinistro - teorias subjetiva, objetiva e
social, procedimento judicial, custeio do seguro de acidente do trabalho. Seguridade social
na Constituição Federal - saúde, previdência social e assistência social. Emenda Constitucional nº 20/98. Regime Geral de Previdência Social(RGPS).
DIREITO COMERCIAL: Sociedades Comerciais - conceito, ato constitutivo, personalidade
jurídica, contrato social, tipos de sociedades - características. Direitos e deveres dos sócios.
Administração e gerências. Títulos de crédito - conceito, característica e classificação, código de defesa do consumidor, princípios gerais, campo de aplicação. Sociedade de economia
mista. Nova Lei de Falências (Lei nº 11.101/05)
DIREITO TRIBUTÁRIO: Direito Tributário: conceito, natureza, princípios. / Direito tributário
constitucional: Sistema tributário nacional. Dos princípios gerais. Espécies de tributos. Competência tributária. Dos tributos dos entes federativos. Das limitações do poder de tributar.
Da repartição das receitas tributárias. / Normas tributárias. Leis tributárias: espécies, vigência, incidência, aplicação, interpretação e integração. Da lei complementar em matéria
tributária. / Da obrigação tributária: conceito, definição e espécies. Fato gerador. Sujeitos da
obrigação tributária. Capacidade tributária. Domicílio tributário. Responsabilidade e substituição tributária. Da desconsideração da personalidade jurídica. / Crédito tributário: conceito,
natureza, constituição, suspensão e extinção. Lançamento: modalidades, eficácia e alteração. / Exclusão do crédito tributário: isenção, anistia e imunidades. / Prescrição e decadência em matéria tributária. / Garantias e privilégios do credito tributário. Tributos em espécie.
Tributos federais. Tributos estaduais. Tributos municipais: imposto sobre propriedade predial
e territorial urbana (IPTU): extrafiscalidade. Imposto sobre a transmissão de bens imóveis e
de direitos a eles relativos (ITBI). Imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN). Lei
Federal nº 116/03. Taxas. Contribuição de melhoria. Princípios, normas e procedimentos
específicos de cada um dos tributos municipais segundo a Constituição e a legislação
federal. / Conflitos de competências: IPTU e Imposto territorial rural (ITR), ISSQN e Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS). Solução. / Administração tributária.
Fiscalização. DÍvida ativa: conceito e espécies: requisitos para inscrição. Liquidez e certeza.
Certidão de divida ativa: positiva, negativa e positiva com efeitos de negativa. / Execução
fiscal. Pressupostos processuais e condições de ação. Competência. Procedimento da execução fiscal. Causas suspensivas e extintivas da execução fiscal. Embargos. Pressupostos
processuais e condições da ação. Procedimento. Impugnação. Recursos. Prazos. Execução
e juízo universal. Concurso de preferência. Lei federal nº 6830/80. / Defesa do contribuinte
em juízo: ação declaratória de inexistência de débito fiscal, ação anulatória do ato declarativo do debito fiscal, ação de repetição do indébito. Mandado de segurança e consignação
em pagamento. Pressupostos processuais, condições da ação e procedimento em cada
um desses instrumentos. / Das normas constitucionais de direito financeiro. Das finanças
públicas: da despesa e da receita pública. Classificação. Lei federal nº 4320/64. / Das leis
orçamentárias. Do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do orçamento anual.
Da fiscalização e do controle dos orçamentos: controle interno, controle externo e controle
privado. / Da responsabilidade fiscal (Lei complementar nº 101/00). / Precatórios.
DIREITO PENAL: Da norma penal. Princípio da reserva legal. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. / Crimes contra a administração pública. Conceito penal de funcionário público.
Crimes contra a fé pública. Crimes no procedimento licitatório. Crimes contra as finanças
públicas. Crimes contra a ordem tributária. Crimes de responsabilidade. Tipos. Efeitos da
condenação do crime praticado pelo funcionário público no exercício das funções.

Para que não se alegue ignorância, publica-se o presente Edital que será publicado no Jornal Tribuna do Norte e no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br e www.makiyama.com.br
Pindamonhangaba, 02 de abril de 2012.
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

TRIBUNA DO NORTE -- EDITAIS
EDITAL PARA CITAçÃO DE ERASMO RIBEIRO RODGERS COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 2707/2007 QUE LHE MOvE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na
forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), ERASMO RIBEIRO RODGERS, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de
Anexo Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL, processo nº 2707/2007, (ANTIGO 1068/2003-1ª vARA) que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia
em 30/12/2003, redistribuída em 18/07/2007, conforme petição inicial,
referente a valores de IPTU, na conformidade da certidão de dívida ativa NE25031407300.Deu-se á causa o valor de R$616,29 em 09/12/2003.
Pelo presente edital fica o executado (s), ERASMO RIBEIRO RODGERS,
devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo
para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º
dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação
da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos
articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que
chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da
lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA - Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE MARIA LUIZA BERHOUD COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1576/09 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s),MARIA LUIZA BERTHOUD , com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE
EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL, processo nº1576/09, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 02/12/2009 conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á
causa o valor de R$813,88, em NOv/2009. Pelo presente edital ficam os
executado(s) MARIA LUIZA BERTHOUD devidamente CITADO para todos
os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando
ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é
o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos
autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento
dos executado, que não poderão alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE vALDIR PIRES COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB
Nº 1726/09 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s),vALDIR PIRES com endereço incerto e não
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUçÃO
FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL, processo
nº1726/09, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 11/12/2009, conforme petição
inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa o valor
de R$1.834,72, em DEZ/2009. Pelo presente edital ficam os executado(s)
vALDIR PIRES, devidamente CITADOS para todos os atos e termos da
ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco)
dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias,
a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento dos executados, que não poderão alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado
e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE PEDRO MELO DA SILvA COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1705/09 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), PEDRO MELO DA SILvA com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR DE
EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL,
processo nº1705/09, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 11/12/2009, conforme
petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$1.278,06, em NOv/2009. Pelo presente edital ficam os
executado(s) PEDRO MELO DA SILvA, devidamente CITADO para todos
os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando
ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é
o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos
autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento
do executado, que não poderão alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE vALDIR PIRES COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB
Nº 836/08 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), vALDIR PIRES com endereço incerto e não
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR DE EXECUçÃO
FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL, processo
nº836/08, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 11/12/2008, conforme petição
inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa o valor
de R$617,91, em NOv/2008. Pelo presente edital ficam os executado(s)
vALDIR PIRES, devidamente CITADO para todos os atos e termos da
ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco)
dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias,
a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderão alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e
afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE FRANCISCO BRAZ LEITE COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 826/08 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), FRANCISCO BRAZ LEITE com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR DE
EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL, processo nº1705/09, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 11/12/2008, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se
á causa o valor de R$545,44, em NOv/2008. Pelo presente edital ficam
os executado(s) FRANCISCO BRAZ LEITE, devidamente CITADO para
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste,
ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento
do executado, que não poderão alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE TEREZINHA DA C DA SILvA COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 776/08 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), TEREZINHA DA C DA SILvA com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR DE
EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL, processo nº776/08, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 10/12/2008, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á
causa o valor de R$792,54, em NOv/2008. Pelo presente edital ficam os
executado(s) TEREZINHA DA C DA SILvA, devidamente CITADO para
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste,
ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento
do executado, que não poderão alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE ANA MARIA LOURENçO FERRARI CONTIJO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 655/08 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ANA MARIA LOURENçO FERRARI CONTIJO com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório
da SEF–SETOR DE EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de
EXECUçÃO FISCAL, processo nº655/08, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em
11/12/2009, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA
ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$482,38, em AGO/2008. Pelo presente
edital ficam os executado(s) PEDRO MELO DA SILvA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da
petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento
do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderão alegar ignorância, expediu-se
o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito

Pindamonhangaba, quinta-feira, 5 de abril de 2012

EDITAL PARA CITAçÃO DE JOÃO DIAS COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº
2826/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza
de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOÃO DIAS com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR DE EXECUçÃO FISCAL,
tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL, processo nº2826/07,
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA,
distribuída a esta serventia em 09/02/2004, redistribuído em 18/07/2007,
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se
á causa o valor de R$492,41, em JAN/2004. Pelo presente edital ficam os
executado(s) JOÃO DIAS, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e
advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias,
a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderão
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE PEDRO GAMA DA SILvA COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS
SOB Nº 2266/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza
de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), PEDRO GAMA DA SILvA com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR DE
EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL,
processo nº2266/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 09/10/2003, REDISTRIBUIDO EM 11/12/2009, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE
DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$479,43, em SET/2003. Pelo
presente edital ficam os executado(s) PEDRO GAMA DA SILvA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme
resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para
pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da
publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento
de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderão alegar ignorância, expediu-se
o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE ANTONIO CARLOS FERREIRA DE CARvALHO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1829/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza
de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ANTONIO CARLOS FERREIRA DE CARvALHO com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório
da SEF–SETOR DE EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de
EXECUçÃO FISCAL, processo nº1829/07, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em
09/12/2002, redistribuído em 18/07/2007, conforme petição inicial, referente
a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$777,05, em
NOv/2002. Pelo presente edital ficam os executado(s) ANTONIO CARLOS
FERREIRA DE CARvALHO, devidamente CITADO para todos os atos e
termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o
de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda
advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de
30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos,
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos,
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado,
que não poderão alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta
cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de
abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAçÃO DE FRANCISCO v DE OLIvEIRA COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1755/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza
de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), FRANCISCO v DE OLIvEIRA com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR DE
EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL,
processo nº1755/09, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 29/10/2002, redistribuído
em 18/07/2007 conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA
ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$502,53, em OUT/2002. Pelo presente
edital ficam os executado(s) FRANCISCO v DE OLIvEIRA, devidamente
CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo
da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em
seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela
exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderão alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE PAULO DE ALMEIDA LOBATO COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 6606/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza
de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), PAULO DE ALMEIDA LOBATO com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR DE
EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL,
processo nº6606/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 03/12/2003, REDISTRIBUIDO EM 18/07/2007 conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE
DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$964,43, em NOv/2003. Pelo
presente edital ficam os executado(s) PAULO DE ALMEIDA LOBATO, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme
resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para
pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da
publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento
de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderão alegar ignorância, expediu-se
o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE CARLOS EDUARDO LUCIO COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 6755/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza
de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), CARLOS EDUARDO LUCIO com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR DE
EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL,
processo nº6755/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 29/01/2004, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$743,46, em DEZ/2003. Pelo presente edital ficam os executado(s)
CARLOS EDUARDO LUCIO, devidamente CITADO para todos os atos e
termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o
de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda
advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de
30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos,
e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos,
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado,
que não poderão alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta
cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de
abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAçÃO DE ARAGUAIA CONST BRAS DE ROD SA COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 4656/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza
de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ARAGUAIA CONST BRAS DE ROD AS com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR DE EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO
FISCAL, processo nº4656/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 28/11/2006, redistribuído em 18/07/2007 conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO
DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$1.732,03, em OUT/2006.
Pelo presente edital ficam os executado(s) ARAGUAIA CONST BRAS DE
ROD SA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de
que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a
contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o
prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a
contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderão
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAçÃO DE MANOEL DE SOUZA PINDABA, COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 7386/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza
de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), MANOEL DE SOUZA PINDABA, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR DE
EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL,
processo nº7386/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 18/01/2005, redistribuído
em 18/07/2007 conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA
ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$1.219,38, em DEZ/2004. Pelo presente
edital ficam os executado(s) MANOEL DE SOUZA PINDABA, devidamente
CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo
da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em
seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela
exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderão alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAçÃO DE JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 4625/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza
de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR DE
EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL,
processo nº4625/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 27/11/2006, redistribuído
em 18/07/2007 conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA
ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$1.305,83, em OUT/2006. Pelo presente edital ficam os executado(s) JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme
resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para
pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da
publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento
de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderão alegar ignorância, expediu-se
o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAçÃO DE JOSE BORGES COM PRAZO DE 30 DIAS,
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB
Nº 7735/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza
de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOSE BORGES com endereço incerto e
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR DE EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL, processo nº7735/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 24/11/2005, redistribuído
em 18/07/2007 conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA
ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$1.210,64, em NOv/2005. Pelo presente edital ficam os executado(s) JOSE BORGES, devidamente CITADO
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste,
ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento
do executado, que não poderão alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAçÃO DE PEDRO RODOLFO e outros COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 4526/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza
de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), PEDRO RODOLFO e outros com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR DE
EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL,
processo nº4256/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 27/11/2006, redistribuído
em 18/07/2007 conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA
ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$1.500,81, em OUT/2006. Pelo presente edital ficam os executado(s) PEDRO RODOLFO, devidamente CITADO
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste,
ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento
do executado, que não poderão alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São
Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAçÃO DE JOAO FRANCISCO DA SILvA COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS
SOB Nº 8386/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza
de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOÃO FRANCISCO DA SILvA com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR DE
EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL,
processo nº8386/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 27/11/2006, redistribuído em
18/07/2007, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$2.477,81 em OUT/2006. Pelo presente edital
ficam os executado(s) JOÃO FRANCISCO DA SILvA, devidamente CITADO
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo
é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos,
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do
art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não
poderão alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e
afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAçÃO DE LUIZ NICANOR DOS SANTOS COM PRAZO
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 4286/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL
DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza
de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), LUIZ NICANOR DOS SANTOS com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR DE
EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL,
processo nº4286/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 07/11/2006, redistribuído
em 18/07/2007 conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA
ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$680,86, em out/2006. Pelo presente
edital ficam os executado(s) LUIZ NICANOR DOS SANTOS, devidamente
CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo
da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora
a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em
seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela
exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderão alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE HENRIQUE FERREIRA COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS
SOB Nº 2685/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza
de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), HENRIQUE FERREIRA com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR DE
EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL,
processo nº2685/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 11/12/2009, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$618,52, em DEZ/2003. Pelo presente edital ficam os executado(s)
HENRIQUE FERREIRA, devidamente CITADO para todos os atos e termos
da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco)
dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias,
a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderão
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAçÃO DE CELESTE MARIA RAMOS COM PRAZO DE
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS
SOB Nº 11375/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza
de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), CELESTE MARIA RAMOS com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR DE
EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL,
processo nº11375/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 28/10/2003, redistribuído em
18/07/2007, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$647,66, em OUT/2003. Pelo presente edital
ficam os executado(s) CELESTE MARIA RAMOS, devidamente CITADO para
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado
é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta)
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o
sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderão
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE PEDRO MELO DA SILvA COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS
SOB Nº 12085/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa. Juíza
de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), PEDRO MELO DA SILvA com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR DE
EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL,
processo nº12085/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 24/06/2004, redistribuído em
18/07/2007, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$436,65, em MAI/2004. Pelo presente edital
ficam os executado(s) PEDRO MELO DA SILvA, devidamente CITADO para
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado
é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta)
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o
sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do
CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderão
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito
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EDITAL PARA CITAçÃO DE O. P. MAINARDI & CIA LTDA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 13006/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa.
Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), O.P.MAINARDI & CIA LTDA, com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da
SEF–SETOR DE EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação
de EXECUçÃO FISCAL, processo nº13006/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta
serventia em 27/10/2006, redistribuído em 18/07/2007 conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa
o valor de R$1.835,86, em OUT/2006. Pelo presente edital ficam os
executado(s) PEDRO MELO DA SILvA, devidamente CITADO para
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do
valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos
articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para
que chegue ao conhecimento do executado, que não poderão alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE MARIETTA A AZEREDO E OUTROS
COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 13786/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa.
Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), MARIETTA A AZEREDO E OUTROS
com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da
SEF–SETOR DE EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação
de EXECUçÃO FISCAL, processo nº13786/07 que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta
serventia em 27/11/2006, redistribuído em 18/07/2007 conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa
o valor de R$1.345,59 em OUT/2006. Pelo presente edital ficam os
executado(s) MARIETTA A AZEREDO e outros, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo
da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º
dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para
oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar
da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo,
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art.
319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que
não poderão alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE IGNES M DA C MACHADO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 13996/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa.
Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), IGNES M DA C MACHADO com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR DE EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL, processo nº13996/07, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia
em 28/11/2006, redistribuido em 18/07/2007, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa o
valor de R$1.142,17, em OUT/2006. Pelo presente edital ficam os
executado(s) IGNES M DA C MACHADO, devidamente CITADO para
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do
valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos
articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para
que chegue ao conhecimento do executado, que não poderão alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE ANA MARIA MONTEIRO ZAGUINO
COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO
FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 14076/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa.
Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), PEDRO MELO DA SILvA com endereço
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR
DE EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL, processo nº14076/07, que lhe move a PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia
em 28/11/2006, redistribuído em 18/07/2007, conforme petição inicial,
referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa o valor de
R$831,04, em OUT/2006. Pelo presente edital ficam os executado(s)
ANA MARIA MONTEIRO ZAGUINO, devidamente CITADO para todos
os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial
supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de
eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos
articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para
que chegue ao conhecimento do executado, que não poderão alegar
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado
na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE LUIZ DE ASSIS COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 14776/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa.
Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), LUIZ DE ASSIS com endereço incerto
e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR DE EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO FISCAL,
processo nº14776/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 10/12/2007,
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA.
Deu-se á causa o valor de R$413,97, em NOv/2007. Pelo presente
edital ficam os executado(s) LUIZ DE ASSIS, devidamente CITADO
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da
petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º
dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para
oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar
da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo,
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art.
319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que
não poderão alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será
publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo,
aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE TER TERRA T P S/C LTDA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 14825/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa.
Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), TER TERRA T P S/C LTDA com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR
DE EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO
FISCAL, processo nº14805/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em
10/12/2007, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$1.268,90, em NOv/2007. Pelo
presente edital ficam os executado(s) TER TERRA T P S/C LTDA,
devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta,
conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que
o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de
que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta)
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que
não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos,
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos
termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do
executado, que não poderão alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado
e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, aos 4 de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito
EDITAL PARA CITAçÃO DE DANIEL REZENDE FILHO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUçÃO FISCAL,
REGISTRADOS SOB Nº 14835/07 QUE LHE MOvE A PREFEITURA
MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:
A Doutora LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM, MMa.
Juíza de Direito da SEF-SETOR DE EXECUçÃO FISCAL da Comarca
de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), DANIEL REZENDE FILHO com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF–SETOR
DE EXECUçÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUçÃO
FISCAL, processo nº14835/07, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em
10/12/2007, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍvIDA ATIvA. Deu-se á causa o valor de R$2.370,62, em NOv/2007.
Pelo presente edital ficam os executado(s) DANIEL REZENDE FILHO,
devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta,
conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o
prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar
do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo
para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar
da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo,
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319
do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não
poderão alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta
cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 4
de abril de 2012.
LAÍS HELENA DE CARvALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito
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Pindamonhangaba, quinta-feira, 5 de abril de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI Nº 5.364, DE 03 DE ABRIL DE 2012.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

LEI Nº 5.358, DE 02 DE ABRIL DE 2012.
Altera dispositivo da Lei nº 1.692, de 03/09/1980, que autoriza o Executivo Municipal
a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, para a execução de
serviços de prevenção e extinção de incêndios, de busca e salvamento e de prevenção de acidentes.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a
seguinte Lei:
Art. 1º. Fica prorrogado por mais 10 (dez) anos, o prazo previsto nos termos do
artigo 1º da Lei Municipal nº 1.692, de 03/09/1980, do qual autoriza o Executivo Municipal a contratar com o Governo do Estado, para a execução dos serviços de prevenção e extinção de incêndios, de busca e salvamento e de prevenção de acidentes.
Art. 2º. Fica ainda o Executivo Municipal autorizado a conceder o uso da área pública na Rua São João Bosco, de acordo com o Decreto nº 1.604, de 27 de janeiro
de 1978, onde se encontra instalada a unidade de Corpo de Bombeiros, conforme
as descrições a seguir:
“Descrição da área: Terreno situado nesta cidade, objeto da Matrícula nº 50.951 de
Cartório de registro de Imóveis e Anexos, com frente para a Rua São João Bosco,
medindo 30,00m (trinta metros); do lado direito de quem da referida rua o terreno
olha, mede 30,00 (trinta metros), confrontando com a propriedade de Lincon Paschoal; do lado esquerdo mede 30,00 (trinta metros), confrontando com a Rua 13 de
Maio e nos fundos, mede 30,00m (trinta metros), confrontando com a propriedade
de Joaquim Jacinto da Silva; encerrando uma área de 900,00m² (novecentos metros
quadrados), cadastrada na Prefeitura Municipal sob a sigla NE 11.15.01.018.00.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 02 de abril de 2012
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Valno Herculano Coutinho
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 02 de abril de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/ cba/ Projeto de Lei nº 33/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

LEI Nº 5.359, DE 03 DE ABRIL DE 2012.
Altera o inciso II do artigo 3º da Lei nº 3.878, de 29.01.2002, criando o Programa
Emergencial de Auxílio ao Desempregado – PEAD e determinando outras providências.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a seguinte Lei:Art. 1º. O inc. II do art. 3º da Lei nº 3.878, de 29.01.2002, passa a vigorar com a
seguinte redação:“Art.3º. Os Programas, criados por esta lei, têm como objetivo:
...
II. proporcionar à pessoa, responsável pelo sustento de uma família, a renda mensal
equivalente a R$600,00 ( seiscentos reais) a partir, a ser reajustado anualmente no
mínimo pelo índice IPC-FIPE, mais cesta básica e vale transporte; ( PEAD)
III. ...”
Art.2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 03 de abril de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Valno Herculano Coutinho
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de abril de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAL/cba/ Projeto de Lei nº 35/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
LEI Nº 5.361, DE 03 DE ABRIL DE 2012
Autoriza Executivo Municipal a celebrar Convênio com a ASSOCIAçÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINDAMONHANGABA- APAE, visando o desenvolvimento do Projeto Horta Suspensa.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a
seguinte Lei:
Art. l°. O Poder Executivo Municipal celebrará convênio com a ASSOCIAçÃO DE
PAIS E AMIGOS DOS EXCECIONAIS DE PINDAMONHANGABA, visando o desenvolvimento do projeto horta suspensa, no valor de R$ 24.757,00 (vinte e quatro mil,
setecentos e cinqüenta e sete reais), referente à verba do FUMCAD, a fim de atender
as pessoas portadoras de necessidades especiais.
Art. 2º. Fica ainda, o chefe do executivo autorizado a celebrar termos aditivos e/ou
re-ratificação, que se fizerem necessários para o atendimento e desenvolvimento
do projeto.
Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará o
convênio com a entidade.
Art. 3º. As entidades somente receberão o repasse, mediante a apresentação preliminar dos documentos que as habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº
02/08 do Tribunal de Contas e Lei Federal 8.666/93.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Pindamonhangaba, 03de abril de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de abril de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/ cba/ Projeto de Lei nº 39/2012

Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à entidade
especifica, noDE
exercício
de 2012.
PREFEITURA que
MUNICIPAL
PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de
Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele
promulga a seguinte Lei:LEI Nº 5.364, DE 03 DE ABRIL DE 2012.
Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção
Autoriza
o Poder Executivo
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Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Ana Emília Gaspar
Pindamonhangaba,
abriledeAssistência
2012.
Secretária 03
de de
Saúde
Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03
de abril de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
Ana Emília Gaspar
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03
de abril de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/ cba/ Projeto de Lei nº 43/2012

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

SAJ/ cba/ Projeto de Lei nº 43/2012

ESTADO DE SÃO PAULO

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

LEI Nº 5.363, DE 03 DE ABRIL DE 2012.

Restabelece empregos e reenquadra referência salarial no
quadro da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, dos
empregos que especifica e dá outras providências.
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. Ficam restabelecidos os empregos de Operador de
Máquina e Operador de Máquinas Especiais, constantes do Anexo I, do caput do art. 3º da Lei
nº 3.870, de 21 de dezembro de 2001, que passa a vigorar conforme quadro abaixo:
Cargos / Empregos

Ref.

Operador de Máquinas

114

Operador de Máquinas Especiais

114

Art. 2º O salário dos empregos a seguir indicados, são
reenquadrados, passando a base salarial e a referência a vigorar da seguinte forma:
Item

Empregos / Cargos

Referência
Atual

1

Operador de Máquinas Especiais

114

R$1.236,60

116

R$ 1.363,34

2

Assistente de Administração

121

R$1.740,02

122

R$1.827,02

3

Encarregado de Setor

123

R$1.918,38

124

R$2.014,30

Salário Atual

Referência
2012

Salário 2012

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de
verbas consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário, ficando autorizada a
abertura de crédito adicional, se necessário.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a partir de 1º de abril de 2012, revogando as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 03 de abril de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
LEI Nº 5.362, DE 03 DE ABRIL DE 2012.
Dispõe sobre a majoração de salário aos servidores municipais, altera o art. 3º da Lei
4.935, de 18 de junho de 2009, e dá outras providencias.
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. É majorada em 5% (cinco por cento) a remuneração dos servidores municipais.
Parágrafo único. O reajuste abrange, também, os servidores da Fundação Dr. João
Romeiro, os aposentados e pensionistas pagos pelo Município.
Art. 2º. Integram esta Lei os Anexos I-A, I-B, II , III e Iv.
Anexo I-A - Reajuste de Salários – Abril de 2012 – Empregos Comissionados;
Anexo I-B - Reajuste de Salários – Abril de 2012 – Funções Designadas;
Anexo II – Reajuste de Salários – Abril de 2012 – Cargos e Empregos Providos por
Concurso Público;
Anexo III – Relação de vagas – Abril de 2012 - Cargos e Empregos Providos por
Concurso Público.
Anexo Iv - Reajuste de Salários – Abril de 2012 – Cargos e Empregos Providos por
Concurso Público – Magistério.
Art. 3º. O art. 3º da Lei 4.935, de 18 de junho de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º O Executivo Municipal realizará a revisão geral anual dos salários dos servidores públicos municipais, prevista no inciso X, art. 37 da Constituição Federal, até
o mês de maio.”
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações próprias
do orçamento vigente que, se necessário, poderão ser suplementadas mediante Decreto do Executivo.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos
a 1° de abril de 2012.
Pindamonhangaba, 03 de abril de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Valno Herculano Coutinho
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de abril de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/ cba/ Projeto de Lei nº 41/2012

TRIBUNA DO NORTE -- EDITAIS

03 de abril de 2012.

Valno Herculano Coutinho
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/ cba/ Projeto de Lei nº 42/2012
AV. NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1.400 – CP 52 – CEP 12420-010 – PINDAMONHANGABA – S.P.
TEL/FAX: (12) 3644.5600

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
LEI Nº 5.365, DE 04 DE ABRIL DE 2012.
Dispõe sobre o reajuste de salários para o quadro de pessoal da Câmara de Pindamonhangaba.
(Projeto de Lei nº 44/2012)
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º É majorado em 5% (cinco por cento) o salário dos servidores municipais do
Poder Legislativo.
Parágrafo único. O presente reajuste aplica-se ao quadro de estagiários desta Câmara.
Art. 2º Integra esta Lei o Anexo I.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º
de abril de 2012.
Pindamonhangaba, 04 de abril de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Valno Herculano Coutinho
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 04 de abril de 2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ORDEM DE PUBLICAçÃO:
083/12
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOvAçÃO LICENçA
Nº PROTOCOLO:
0288/12
DATA PROTOCOLO:
15/03/2013
Nº CEvS:
353800601-863-000319-1-7
DATA DE vALIDADE:
20/03/2013
CNAE: 8630-5/04 Atividade odontológica.
Equipamento: Raios X ODONTOLOGICO, nº de série 0488. Marca e modelo: dabiatlantespectro70. Corrente e tensão: 70Kv 8mA.
RAZÃO SOCIAL:
DG TEIXEIRA ODONTOLOGIA
CNPJ/CPF:
267.946.388-94
ENDEREçO:
Rua Francisco Glicério
N°:
71
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
Centro
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12400-030 U F :
SP
RESP. LEGAL:
Daniel Gualda Teixeira
CPF:
267.946.388-94
RESP. TÉCNICO:
Daniel Gualda Teixeira
CPF:
267.946.388-94
CBO: Cirurgião dentista, em geral.
CONS. PROF.:
CRO
N
º INSCR.:
64.904
UF:
SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 20/03/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __20_de _março de 2012
ORDEM DE PUBLICAçÃO:
084/12
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOvAçÃO LICENçA
Nº PROTOCOLO:
1245/11
DATA PROTOCOLO:
31/10/2011
Nº CEvS:
353800601-865-000007-1-0
DATA DE vALIDADE:
20/03/2013
CNAE: 8650-0/04 Atividades de Fisioterapia
RAZÃO SOCIAL:
PINDA FISIO CLÍNICA DE REABILITAçÃO S/C LTDA
CNPJ/CPF:
69.113.504/0001-14
ENDEREçO:
Rua Laerte Machado Guimarães
N°:
300
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
São Benedito
MUNICÍPIO:
Pindamonhangaba
CEP:
12410-180 U F :
SP
RESP. LEGAL:
Mônica T.M.P. Bicudo
CPF:
079.771.328-00
RESP. TÉCNICO:
Fabíola Furlani Carlucci CPF:
255.253.898-35
CBO: Fisioterapeuta
CONS. PROF.:
CREFITO
N º INSCR.:
32067-F
UF:
SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 20/03/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __20_de _março de 2012
ORDEM DE PUBLICAçÃO:
085/12
Comunicado de DEFERIMENTO:
RENOvAçÃO LICENçA
Nº PROTOCOLO:
0347/12
DATA PROTOCOLO:
27/03/2012
Nº CEvS:353800601-861-000008-1-7 DATA DE vALIDADE:
29/03/2013
CNAE: 8610-1/01 Atividades de atendimento hospitalar – exceto pronto socorro e unidades para
atendimento a urgências
RAZÃO SOCIAL: CASA TRANSITÓRIA FABIANO DE CRISTO DE PINDAMONHANGABA
CNPJ/CPF:
50.455.815/0001-33
ENDEREçO: Rua Guaratinguetá
N°: 555 COMPLEMENTO: BAIRRO:
Crispim
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12402-590 UF: SP RESP. LEGAL: Carlos Eduardo de Mesquita
CPF:
218.214.458-72 RESP. TÉCNICO: Ana Beatriz Sagutti Goto CPF: 157.286.708-65 CBO:
Farmacêutico, em geral. CONS. PROF.: CRF N º INSCR.: 16194
UF: SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 29/03/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __29_de _março de 2012
ORDEM DE PUBLICAçÃO:
085/12
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOvAçÃO LICENçA
Nº PROTOCOLO:
0046/12
DATA PROTOCOLO: 17/01/2012
Nº CEvS: 353800601-865-000046-1-8 DATA DE vALIDADE: 28/03/2013
CNAE: 8650-0/04 Atividades de Fisioterapia RAZÃO SOCIAL: JOSÉ CARLOS NOGUEIRA JUNIOR
CNPJ/CPF: 287.033.038-37 ENDEREçO: Rua Dr. Laerte Machado Guimarães N°: 728
COMPLEMENTO: BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO:Pindamonhangaba
CEP: 12410-180 UF: SP RESP.
LEGAL: José Carlos Nogueira Junior CPF: 287.033.038-37 RESP. TÉCNICO:
José Carlos Nogueira Junior CPF: 287.033.038-37 CBO: Fisioterapeuta
CONS. PROF.:
CREFITO N º INSCR.: 68689 F
UF: SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 28/03/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __28_de _março de 2012
ORDEM DE PUBLICAçÃO:
086/12
Comunicado de DEFERIMENTO: RENOvAçÃO LICENçA
Nº PROTOCOLO:
0228/12
DATA PROTOCOLO:
02/03/2012
Nº CEvS: 353800601-865-000063-1-9
DATA DE vALIDADE:
26/03/2013
CNAE: 8650-0/04 Atividades de Fisioterapia
RAZÃO SOCIAL: vAGNER BICUDO PEREIRA – ME
CNPJ/CPF: 10.482.747/0001-87
ENDEREçO: Rua Professor Paulo César Pestana N°: 11
COMPLEMENTO:
BAIRRO:
São Benedito MUNICÍPIO: Pindamonhangaba
CEP: 12420-660 UF: SP RESP. LEGAL: vagner Bicudo Pereira CPF: 337.924.148-21
RESP. TÉCNICO:
vagner Bicudo Pereira
CPF:
337.924.148-21
CBO: Fisioterapeuta CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.: 68689 F UF: SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à
Saúde, DEFERE em 26/03/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __26_de _março de 2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

LEI Nº 5.360, DE 03 DE ABRIL DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção as entidades que especifica, no exercício de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele
promulga a seguinte Lei:
Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção às entidades sociais, sem fins lucrativos, elencados abaixo, oriundas de verbas municipais, do governo estadual e federal.

Entidade
Lar São Judas Tadeu

Projeto
Atendimento

Valor
R$ 19.787,52

Ficha
590

Lar São Judas Tadeu

Atendimento

R$ 69.800,00

589

Associação de Pais e Amigos
Institucional
R$ 105.300,00
Associação de Pais e Amigos
Institucional
R$ 90.750,00
Associação de Pais e Amigos
Institucional
R$ 4.725,24
Centro de Convivência para Idosos Francisca
Idoso no convívio social
R$ 13.600,00
Inácio Ribeiro
Centro de Convivência para Idosos Francisca
Idoso no convívio social
R$ 3.642,00
Inácio Ribeiro
Espaço da Criança Anália
Entidade Espírita Paulo do Amaral
R$ 211.740,30
Franco
Convivência de Idosos de Moreira César
Lazer ao Idoso
R$ 3.600,00
Convivência de Idosos de Moreira César
Laser ao Idoso
R$ 7.353,00
Convivência de Idosos de Moreira César
Laser ao Idoso
R$ 8.250,00
Serviço de Obras Sociais
Família Cidadã
R$ 55.950,00
Serviço de obras Sociais
Família Cidadã
R$ 18.000,00
Serviço de Obras Sociais
Moreira César
R$ 105.000,00

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.

625
783
624
589
591
635,642
590
591
592
589
631
592

2
1

Fonte

Verba
Estadual
Municipal

5
1
2
1

Federal
Municipal
Estadual
Municipal

5

Federal

3

MunicipalFUMCAD
Estadual
Federal
Municipal
Municipal
Estadual
Municipal

2
5
1
1
1
1

Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a subvenção à entidade.
Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar dos documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução
nº 02/08 do Tribunal de Contas e Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 03 de abril de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar - Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 03 de abril de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

LEI Nº 5.366, DE 04 DE ABRIL DE 2012.
Dispõe sobre o reajuste dos subsídios do Prefeito, Vice Prefeito e Secretários
Municipais.
(Projeto de Lei nº 45/2012)
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a
seguinte Lei:
Art. l°. Os subsídios mensais do Prefeito e Secretário são reajustados em 5% (cinco
por cento) a contar de 1º de abril de 2012, apresentando os seguintes valores:
I-Prefeito:............................R$ 19.686,66
II-Secretários:.......................R$ 12.436,91
Art. 2º. O subsídio do vice- Prefeito será adequado ao art.63 da Lei Orgânica do
Município, passando a vigorar a partir de 1º de abril de 2012, com o seguinte valor:
I-vice –Prefeito: .......................R$ 9.843,33.
Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotação própria do
orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º
de abril de 2012.
Pindamonhangaba, 04 de abril de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro - Prefeito Municipal
Valno Herculano Coutinho - Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 04 de abril de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/ cba/

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 3.832, DE 04 DE JULHO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais, e com fundamento na Lei Complementar nº 64, de 18.05.90,
artº 1º, incisos vII “b”, c/c art. 1º, Iv, “a”, c/c art. 1º, II, “d”, e demais disposições aplicáveis, CONCEDE AFASTAMENTO, de seu cargo/emprego, a partir de 05 de abril de
2012, ao servidor Sr. GASTÃO JOSÉ SCHMIDT, que concorrerá a cargo público nas
eleições de outubro do ano em curso, dando ampla publicidade, nos 06 (seis) meses
que antecedem o pleito. O servidor deverá observar e cumprir as disposições constantes da Legislação supra mencionada sob pena de responsabilidade funcional.
Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.
Pindamonhangaba, 04 de abril de 2012.
João Antônio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Valno Herculano Coutinho
Respondendo pela Secretaria de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 04 de abril de
2012.
Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/ Processo Externo nº 11317/2012

TRIBUNA DO NORTE -- EDITAIS

Pindamonhangaba, quinta-feira, 5 de abril de 2012

Cargos / Empregos

Item

Vigência Abril de 2012
Quinquênios

Referência

A

Anexo II

Anexo I A

Cargos / Empregos

Item

Vigência Abril de 2012
Quinquênios

Referência

A

Empregos

Item

Vagas

Salário

1

Administrador Regional

2

4.223,65

2

Analista de Gabinete

1

6.886,07

3

Assessor Administrativo do Museu Histórico Pedagógico

1

2.995,18

4

Assessor de Gabinete

9

4.223,65

5

Assessor de Gestão Estratégica

1

6.886,07

6

Assessor de Modernização Administrativa

1

3.199,61

7

Assessor de Planejamento e Acompanhamento
Orçamentário

1

3.199,61

8

Assessor de Planejamento e Desenvolvimento de
Informática

1

3.199,61

9

Assessor de Relações
ç
Públicas

1

4.223,65
,

1

3.406,37

11 Assessor Técnico de Agricultura

1

2.975,96

12 Assessor Técnico de Educação

1

2.995,18
2.400,86

14 Assessor Técnico Legislativo

1

3.406,37

15 Assessor Técnico Meio Ambiente

1

16 Assistente Técnico de Agricultura

2

3.406,37
2.381,96

17 Assistente Técnico de Relações Institucionais

3

2.381,96

18 Chefe Administrativo Mercado e CEAP
Anexo

1

1.827,02

IA

– Abril 2012 – Empregos Comissionados
3

2.381,96

Empregos
Chefe de Assuntos Jurídicos

21 Chefe de Atendimento Social

Vagas
1

Salário
5.033,21

3

1.827,02

22 Chefe de Cerimonial

1

2.381,96

23 Chefe de Fiscalização Municipal

1

2.381,96

24 Chefe de Gabinete

1

7.591,90

25 Chefe de Informática

2

2.381,96

26 Chefe de Limpeza Urbana

2

1.827,02

27 Chefe de Oficina Mecânica

1

1.827,02

28 Chefe de Segurança

1

4.223,65

29 Chefe de Serviços
ç Gerais

1

1.970,80
,

30 Chefe de Serviços Rurais

1

1.970,80

31 Chefe do Arquivo Municipal

1

2.381,96

32 Chefe do Setor de Coordenação e Educação do Trânsito

1

2.381,96
2.381,96

34 Chefe do Setor de Operação e Fiscalização do Trânsito

1

2.381,96

35 Coordenador Administrativo da Subprefeitura

1

4.223,65

36 Coordenador de Bibliotecas

1

4.223,65

37 Coordenador de Eventos

1

6.886,07

1

6.886,07

38 Coordenador de Gestão Estratégica
Anexo

IA

1
Comissionados

4.223,65

Coordenador de PraçasEmpregos
Esportivas

5
Vagas

41 Coordenador de Programa Social

1

1.970,80
Salário

3.199,61

42 Coordenador de Projetos Sociais

8

1.970,80

43 Coordenador de Recursos Humanos

1

4.223,65

44 Coordenador de Relações Institucionais

1

4.223,65

45 Coordenador Geral de Almoxarifados

1

4.223,65

46 Coordenador Técnico da Educação

1

4.223,65

48 Editor Chefe
49 Gerente
50 Gerente de Obras
51 Gerente do Parque Natural e Municipal do Trabijú
52 Médico Assessor Coordenador do S.V.O.P.

7.591,90

1

4.223,65

12

3.096,70
,

4

3.096,70

1
1

3.096,70
4.394,83

1

7.591,90

54 Presidente da Fundação Dr. João Romeiro

1

7.591,90

55 Supervisor

4

2.322,52

56 Supervisor de Equipe

6

57 Supervisor de Obras de Drenagem

2

58 Supervisor de Obras no Programa de Habitação

1

1.827,02
2.322,52
2.732,38

Funções

1
2
3

Assessor de Imprensa
Assessor Lúdico Pedagógico
Assessor Técnico

Vagas
1
4
6

Salário
2.570,76
2.654,32
6.271,48

Assessor Técnico de Indústria, Comércio e Serviços

5

Chefe do Procon

6

Gerente Unidade (Saúde)

1

2.570,76

1

2.381,96

20

3.199,63

7

Gestor da Unidade Escolar

56

3.760,27

8

Gestor de Atividades Esportivas e Lazer

22

3.760,27

9

Gestor Geral da Educação
ç

8

4.423,85
,

3

4.888,37

10 Gestor Geral de Atividades Esportivas e Lazer
11 Supervisor (Saúde)

3

1.827,02

4.616,77

4.847,60

4.396,93

4.616,77

4.847,60
4.847,60

3.798,24

3.988,16

4.187,56

4.396,93

4.616,77

4.616,77

4.847,60

5.089,99

5.344,49

5.611,70

5.892,29

6.186,90

2

Apontador

104

797,12

836,99

878,83

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

127 Médico Regulador

140

4.616,77

4.847,60

5.089,99

5.344,49

5.611,70

5.892,29

6.186,90

3

Assistente Serviços Gerais

104

797,12

836,99

878,83

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

128 Médico Auditor

142

5.089,99

5.344,49

5.611,70

5.892,29

6.186,90

6.496,23

6.821,06

4

Jardineiro

104

797,12

836,99

878,83

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

129 Advogado

143

5.344,49

5.611,70

5.892,29

6.186,90

6.496,23

6.821,06

7.162,11

5

Servente Geral

104

797,12

836,99

878,83

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

130 Médico Ambul Clínicas Básicas Especiais

144

5.611,70

5.892,29

6.186,90

6.496,23

6.821,06

7.162,11

7.520,22

6

Servente Obras

104

797,12

836,99

878,83

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

131 Médico Plantonista

147

6.496,23

6.821,06

7.162,11

7.520,22

7.896,23

8.291,04

8.705,59

7

Auxiliar Biblioteca

105

836,99

878,83

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

1.121,62

132 Médico Programa Saúde Família (PSF)

154

8

Copeiro

105

Anexo836,99
II

878,83

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

1.121,62

9

Frentista

105

Cargos / Empregos

Item

836,99

878,83

Vigência Abril de 2012
922,77
968,90 1.017,36
Quinquênios

1.068,22

1.121,62

Referência

11 Padeiro

105

836,99
A

878,83
B

922,77
C

968,90
D

1.017,36
E

1.068,22
F

1.121,62
G

12 Zelador

105

836,99

878,83

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

1.121,62

13 Agente Comunitário Saúde

106

878,83

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

1.121,62

1.177,70

14 Agente Saúde

106

878,83

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

1.121,62

1.177,70

15 Auxiliar Almoxarife

106

878,83

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

1.121,62

1.177,70

16 Borracheiro

106

878,83

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

1.121,62

1.177,70

17 Inspetor Trânsito

106

878,83

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

1.121,62

1.177,70

18 Lavador-Lubrificador

106

878,83

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

1.121,62

1.177,70

19 Linotipista

106

Anexo878,83
II

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

1.121,62

1.177,70

Reajuste de Salários – Abril de 2012 – Cargos
por1.017,36
Concurso 1.068,22
Público (Quinquênio)
107 e Empregos
922,77Providos
968,90
1.121,62 1.177,70 1.236,59

20 Armador

107
Cargos / Empregos

922,77

968,90

Vigência Abril de 2012
1.017,36 1.068,22 1.121,62
Quinquênios

1.177,70

1.236,59

Referência

22 Auxiliar Classe

107

A
922,77

B
968,90

C
1.017,36

D
1.068,22

E
1.121,62

F
1.177,70

G
1.236,59

23 Auxiliar Escritório

107

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

1.121,62

1.177,70

1.236,59

24 Auxiliar Topografia

107

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

1.121,62

1.177,70

1.236,59

25 Carpinteiro

107

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

1.121,62

1.177,70

1.236,59

26 Coveiro

107

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

1.121,62

1.177,70

1.236,59

27 Encanador

107

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

1.121,62

1.177,70

1.236,59

28 Pedreiro

107

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

1.121,62

1.177,70

1.236,59

29 Pintor

107

922,77

968,90

1.017,36

1.068,22

1.121,62

1.177,70

1.236,59

30 Marceneiro

108

Anexo968,90
II

1.017,36

1.068,22

1.121,62

1.177,70

1.236,59

1.298,43

Salários – Abril de 2012 – Cargos
por1.068,22
Concurso 1.121,62
Público (Quinquênio)
108 e Empregos
968,90Providos
1.017,36
1.177,70 1.236,59 1.298,43

32 Serralheiro

108
Cargos / Empregos

968,90

1.017,36

Vigência Abril de 2012
1.068,22 1.121,62 1.177,70
Quinquênios

1.236,59

1.298,43

Referência

33 Agente de Organização Escolar

109

A
1.017,36

B
1.068,22

C
1.121,62

D
1.177,70

E
1.236,59

F
1.298,43

G
1.363,35

34 Fiscal Pedágio

109

1.017,36

1.068,22

1.121,62

1.177,70

1.236,59

1.298,43

1.363,35

35 Fiscal Serviço

109

1.017,36

1.068,22

1.121,62

1.177,70

1.236,59

1.298,43

1.363,35

36 Recepcionista

109

1.017,36

1.068,22

1.121,62

1.177,70

1.236,59

1.298,43

1.363,35

37 Técnico Auxiliar Serviço Verif Óbito Pinda

109

1.017,36

1.068,22

1.121,62

1.177,70

1.236,59

1.298,43

1.363,35

38 Comprador

110

1.068,22

1.121,62

1.177,70

1.236,59

1.298,43

1.363,35

1.431,51

39 Eletricista

110

1.068,22

1.121,62

1.177,70

1.236,59

1.298,43

1.363,35

1.431,51

40 Operador Máquinas Leves

110

1.068,22

1.121,62

1.177,70

1.236,59

1.298,43

1.363,35

1.431,51

41 Agente Controle Vetor

111

1.121,62
Anexo
II

1.177,70

1.236,59

1.298,43

1.363,35

1.431,51

1.503,09

111 e Empregos
1.121,62 Providos
1.177,70
1.363,35 1.431,51 1.503,09
Reajuste de Salários – Abril de 2012 – Cargos
por1.236,59
Concurso 1.298,43
Público (Quinquênio)

42 Almoxarife

43 Auxiliar Laboratório

111

Cargos / Empregos

Item

1.121,62

1.177,70

Vigência Abril de 2012
1.236,59 1.298,43 1.363,35
Quinquênios

1.431,51

1.503,09

Referência

44 Auxiliar Segurança

111

1.121,62
A

1.177,70
B

1.236,59
C

1.298,43
D

1.363,35
E

1.431,51
F

1.503,09
G

45 Escriturário

111

1.121,62

1.177,70

1.236,59

1.298,43

1.363,35

1.431,51

1.503,09

46 Funileiro

111

1.121,62

1.177,70

1.236,59

1.298,43

1.363,35

1.431,51

1.503,09

47 Guarda

111

1.121,62

1.177,70

1.236,59

1.298,43

1.363,35

1.431,51

1.503,09

48 Mecânico

111

1.121,62

1.177,70

1.236,59

1.298,43

1.363,35

1.431,51

1.503,09

49 Desenhista

112

1.177,70

1.236,59

1.298,43

1.363,35

1.431,51

1.503,09

1.578,24

50 Eletricista Especializado

112

1.177,70

1.236,59

1.298,43

1.363,35

1.431,51

1.503,09

1.578,24

51 Telefonista

112

1.177,70

1.236,59

1.298,43

1.363,35

1.431,51

1.503,09

1.578,24

52 Auxiliar em Saúde Bucal

113

1.236,59
Anexo
II

1.298,43

1.363,35

1.431,51

1.503,09

1.578,24

1.657,16

53 Auxiliar de Administração
Reajuste de

113 e Empregos
1.236,59Providos
1.298,43
1.503,09 1.578,24 1.657,16
Salários – Abril de 2012 – Cargos
por1.363,35
Concurso 1.431,51
Público (Quinquênio)
113

Cargos / Empregos

1.236,59

1.298,43

Vigência Abril de 2012
1.363,35 1.431,51 1.503,09
Quinquênios

1.578,24

1.657,16

Referência

55 Auxiliar Trabalho Social

113

1.236,59
A

1.298,43
B

1.363,35
C

1.431,51
D

1.503,09
E

1.578,24
F

1.657,16
G

56 Fiscal Obras

113

1.236,59

1.298,43

1.363,35

1.431,51

1.503,09

1.578,24

1.657,16

57 Tecnico Raio "X"

113

1.236,59

1.298,43

1.363,35

1.431,51

1.503,09

1.578,24

1.657,16

58 Motorista Especializado

114

1.298,43

1.363,35

1.431,51

1.503,09

1.578,24

1.657,16

1.740,01

59 Operador de Computador

114

1.298,43

1.363,35

1.431,51

1.503,09

1.578,24

1.657,16

1.740,01

60 Operador Máquinas

114

1.298,43

1.363,35

1.431,51

1.503,09

1.578,24

1.657,16

1.740,01

61 Projetista

114

1.298,43

1.363,35

1.431,51

1.503,09

1.578,24

1.657,16

1.740,01

62 Secretário Escola

114

1.298,43

1.363,35

1.431,51

1.503,09

1.578,24

1.657,16

1.740,01

114

1.298,43
Anexo
II

1.363,35

1.431,51

1.503,09

1.578,24

1.657,16

1.740,01

Relação de Vagas – Abril de 2012 - Cargos e Empregos Providos por Concurso Público.
Item

Cargos / Empregos

Referência

de Salários – Abril de 2012 – Cargos
por1.503,09
Concurso 1.578,24
Público (Quinquênio)
115 e Empregos
1.363,35Providos
1.431,51
1.657,16 1.740,01 1.827,02

65 Fiscal Posturas

116
Cargos / Empregos

1.431,51

1.503,09

Vigência Abril de 2012
1.578,24 1.657,16 1.740,01
Quinquênios

1.827,02

1.918,37

A
1.431,51

B
1.503,09

C
1.578,24

F
1.827,02

G
1.918,37

Referência

66 Lider Turma

116

D
1.657,16

E
1.740,01

67 Supervisor Grupo

116

1.431,51

1.503,09

1.578,24

1.657,16

1.740,01

1.827,02

1.918,37

68 Técnico Nutrição

116

1.431,51

1.503,09

1.578,24

1.657,16

1.740,01

1.827,02

1.918,37

69 Guarda Ambiental

117

1.503,09

1.578,24

1.657,16

1.740,01

1.827,02

1.918,37

2.014,30

70 Guarda Inspetor

117

1.503,09

1.578,24

1.657,16

1.740,01

1.827,02

1.918,37

2.014,30

71 Mecânico Equipamentos Especiais

117

1.503,09

1.578,24

1.657,16

1.740,01

1.827,02

1.918,37

2.014,30

72 Protético

117

1.503,09

1.578,24

1.657,16

1.740,01

1.827,02

1.918,37

2.014,30

117

1.503,09

1.578,24

1.657,16

1.740,01

1.827,02

1.918,37

2.014,30

117

1.503,09
Anexo
II

1.578,24

1.657,16

1.740,01

1.827,02

1.918,37

2.014,30

73

Supervisor Área Controle Vetores Vigilância
Epidemiológica

75 Técnico Laboratório
Análises
Clinicas–
Reajuste
de Salários

117 e Empregos
1.503,09Providos
1.578,24
1.827,02 1.918,37 2.014,30
Abril de 2012 – Cargos
por1.657,16
Concurso 1.740,01
Público (Quinquênio)

76 Técnico Patologia Clinica
Cargos / Empregos

Item

117

1.503,09

1.578,24

Vigência Abril de 2012
1.657,16 1.740,01 1.827,02
Quinquênios

1.918,37

2.014,30

1.578,24
A

1.657,16
B

1.740,01
C

2.014,30
F

2.115,02
G

Referência

118

1.827,02
D

1.918,37
E

78 Fiscal Rendas

118

1.578,24

1.657,16

1.740,01

1.827,02

1.918,37

2.014,30

2.115,02

79 Fiscal Sanitário

118

1.578,24

1.657,16

1.740,01

1.827,02

1.918,37

2.014,30

2.115,02

80 Mecânico Hidráulico

118

1.578,24

1.657,16

1.740,01

1.827,02

1.918,37

2.014,30

2.115,02

81 Oficial de Administração

118

1.578,24

1.657,16

1.740,01

1.827,02

1.918,37

2.014,30

2.115,02

82 Técnico Regulação

118

1.578,24

1.657,16

1.740,01

1.827,02

1.918,37

2.014,30

2.115,02

83 Técnico Segurança Trabalho

118

1.578,24

1.657,16

1.740,01

1.827,02

1.918,37

2.014,30

2.115,02

84 Mestre Obras Serviços

120

1.740,01

1.827,02

1.918,37

2.014,30

2.115,02

2.220,76

2.331,79

121

1.827,02
Anexo
II

1.918,37

2.014,30

2.115,02

2.220,76

2.331,79

2.448,38

85 Agente de Transito
86 Agente Segurança
Reajuste

121 e Empregos
1.827,02Providos
1.918,37
2.220,76 2.331,79 2.448,38
de Salários – Abril de 2012 – Cargos
por 2.014,30
Concurso 2.115,02
Público (Quinquênio)

Cargos / Empregos

Item

88 Topógrafo

121

1.827,02

1.918,37

Vigência Abril de 2012
2.014,30 2.115,02 2.220,76
Quinquênios

2.331,79

2.448,38

1.827,02
A

1.918,37
B

2.014,30
C

2.331,79
F

2.448,38
G

Referência

121

2.115,02
D

2.220,76
E

89 Bibliotecário

122

1.918,37

2.014,30

2.115,02

2.220,76

2.331,79

2.448,38

2.570,80

90 Professor Educação Fisica

122

1.918,37

2.014,30

2.115,02

2.220,76

2.331,79

2.448,38

2.570,80

91 Técnico Desportivo

122

1.918,37

2.014,30

2.115,02

2.220,76

2.331,79

2.448,38

2.570,80

92 Técnico Necropsia

122

1.918,37

2.014,30

2.115,02

2.220,76

2.331,79

2.448,38

2.570,80

93 Coordenador Obras Serviços

123

2.014,30

2.115,02

2.220,76

2.331,79

2.448,38

2.570,80

2.699,34

94 Encarregado Setor

123

2.014,30

2.115,02

2.220,76

2.331,79

2.448,38

2.570,80

2.699,34

95 Coordenador Almoxarifado Departamento Saúde

124

2.115,02

2.220,76

2.331,79

2.448,38

2.570,80

2.699,34

2.834,31

96 Fonoaudiologo

124

2.115,02
Anexo
II

2.220,76

2.331,79

2.448,38

2.570,80

2.699,34

Cargos / Empregos

2.115,02

2.220,76

Vigência Abril de 2012
2.331,79 2.448,38 2.570,80
Quinquênios

2.699,34

2.834,31

Referência

99 Controlador

126

2.331,79
A

2.448,38
B

2.570,80
C

2.699,34
D

2.834,31
E

2.976,02
F

3.124,82
G

100 Farmacêutico

126

2.331,79

2.448,38

2.570,80

2.699,34

2.834,31

2.976,02

3.124,82

101 Programador Computador

126

2.331,79

2.448,38

2.570,80

2.699,34

2.834,31

2.976,02

3.124,82

102 Biólogo

127

2.448,38

2.570,80

2.699,34

2.834,31

2.976,02

3.124,82

3.281,06

103 Fisioterapeuta

127

2.448,38

2.570,80

2.699,34

2.834,31

2.976,02

3.124,82

3.281,06

104 Terapeuta Ocupacional

127

2.448,38

2.570,80

2.699,34

2.834,31

2.976,02

3.124,82

3.281,06

105 Assessor Serviço Técnico

128

2.570,80

2.699,34

2.834,31

2.976,02

3.124,82

3.281,06

3.445,12

106 Chefe de Serviço

128

2.570,80

2.699,34

2.834,31

2.976,02

3.124,82

3.281,06

3.445,12

107 Nutricionista

128

2.570,80
Anexo
II

2.699,34

2.834,31

2.976,02

3.124,82

3.281,06

3.445,12

Reajuste
108 Assistente Social

de Salários – Abril de 2012 – Cargos
por2.976,02
Concurso 3.124,82
Público (Quinquênio)
129 e Empregos
2.699,34 Providos
2.834,31
3.281,06 3.445,12 3.617,37

Item

Cargos / Empregos

129

2.699,34

2.834,31

Vigência Abril de 2012
2.976,02 3.124,82 3.281,06
Quinquênios

3.445,12

3.617,37

Referência

Vagas

Providos

2

10

Advogado

143

5.344,49

2

Agente Comunitário Saúde

106

878,83

22

138

3

Agente Controle Vetor

111

1.121,62

15

27

4

Agente de Organização Escolar

109

1.017,36

50

0

5

Agente de Transito

121

1.827,02

7

23

6

Agente Saúde

106

878,83

18

2

7

Agente Segurança

121

1.827,02

23

17

8

Ajudante (Obras / Geral)

104

797,12

26

158

9

Almoxarife

111

1.121,62

2

5

104

797,12

4

1

Anexo III

10 Apontador

Relação
11 Armador

de Vagas – Abril de 2012 - Cargos e Empregos107
Providos por922,77
Concurso Público.
7
Referência
133

Salário
3.281,06

Vagas
2

Providos
10

13 Assessor Serviço Técnico

128

2.570,80

2

17

14 Assistente de Administração

121

1.827,02

15

22

15 Assistente Serviços Gerais

104

797,12

113

424

16 Assistente Social

129

2.699,34

8

32

17 Atendente

107

922,77

13

42

18 Auxiliar Almoxarife

106

878,83

3

7

19 Auxiliar Biblioteca

105

836,99

5

0

20 Auxiliar Classe

107

922,77

8

57

21 Auxiliar de Administração

113

1.236,59

13

36

113

1.236,59

8

34

Item
12

Cargos
/ Empregos
Arquiteto

1

22 Auxiliar em Saúde Bucal
23 Auxiliar
Enfermagem
Relação
de Vagas
24
Item

Anexo III

1.236,59
– Abril de 2012 - Cargos e Empregos113
Providos por
Concurso10
Público. 126

Auxiliar
Cargos /Escritório
Empregos

107
Referência

922,77
Salário

10
Vagas

20
Providos

25 Auxiliar Laboratório

111

1.121,62

3

6

26 Auxiliar Segurança

111

1.121,62

7

4

27 Auxiliar Topografia

107

922,77

1

4

28 Auxiliar Trabalho Social

113

1.236,59

7

23

29 Bibliotecário

122

1.918,37

8

2

30 Biólogo

127

2.448,38

10

5

31 Biomédico Citologista

129

2.699,34

2

1

32 Borracheiro

106

878,83

7

3

33 Carpinteiro

107

922,77

13

11

128

2.570,80

15

16

Anexo III

35 Chefe
de Serviço
Técnico
do Serviço
de Pessoal
Relação
de Vagas
– Abril
de 2012
- Cargos
36
Item

3.617,37
1
e Empregos135
Providos por
Concurso Público.

Chefe
CargosLaboratório
/ EmpregosAnálises Clínicas

1

133
Referência

3.281,06
Salário

2
Vagas

1
Providos

37 Comprador

110

1.068,22

3

0

38 Contador

135

3.617,37

0

3

39 Controlador

126

2.331,79

1

0

40 Coordenador Almoxarifado Departamento Saúde

124

2.115,02

2

0

41 Coordenador Obras Serviços

123

2.014,30

10

10

42 Coordenador Prog. Saúde Vigilância Epidemiológica

118

1.578,24

2

3

43 Copeiro

105

836,99

4

0

44 Coveiro

107

922,77

3

7

45 Dentista

133

3.281,06

14

51

112

1.177,70

5

4

Anexo III

46 Desenhista
47 Eletricista
Relação
48
Item

1.068,22
8
de Vagas – Abril de 2012 - Cargos e Empregos110
Providos por
Concurso Público.

Eletricista
Especializado
Cargos
/ Empregos

112
Referência

1.177,70
Salário

49 Encanador

107

50 Encarregado Setor

9

7
Vagas

1
Providos

922,77

8

4

123

2.014,30

5

35

51 Enfermeiro

131

2.976,02

0

2

52 Enfermeiro Obstetriz

131

2.976,02

12

8

53 Enfermeiro Programa Saúde Família (PSF)

135

3.617,37

34

26

54 Engenheiro

133

3.281,06

6

10

55 Engenheiro Agrônomo

133

3.281,06

1

2

56 Engenheiro Sanitarista

133

3.281,06

1

1

131

2.976,02

1

1

111

1.121,62

26

84

57 Engenheiro Segurança Trabalho
58 Escriturário

Anexo III

Relação de Vagas – Abril de 2012 - Cargos e Empregos126
Providos por
Concurso 0Público.
59 Farmacêutico
2.331,79
Cargos / Empregos
60 Fiscal Obras

6

Referência

113

Salário
1.236,59

Vagas
7

Providos
3

61 Fiscal Pedágio

109

1.017,36

7

13

62 Fiscal Posturas

116

1.431,51

5

7

63 Fiscal Rendas

118

1.578,24

7

8

64 Fiscal Sanitário

118

1.578,24

17

5

65 Fiscal Serviço

109

1.017,36

11

4

66 Fisioterapeuta

127

2.448,38

4

6

67 Fonoaudiologo

124

2.115,02

2

7

68 Frentista

105

836,99

5

0

69 Funileiro

111

1.121,62

8

2

115

1.363,35

2

3

Item

2.834,31

124 e Empregos
2.115,02Providos
2.220,76
2.570,80 2.699,34 2.834,31
Reajuste de Salários – Abril de 2012 – Cargos
por 2.331,79
Concurso 2.448,38
Público (Quinquênio)
124

Salário

1

34 Chefe de Serviço

63 Técnico em Saúde Bucal

10.838,46 11.380,39 11.949,40 12.546,87 13.174,22 13.832,93 14.524,58

Anexo III

105 e Empregos
836,99Providos
878,83
922,77 Público
968,90(Quinquênio)
1.017,36 1.068,22 1.121,62
Reajuste de Salários – Abril de 2012 – Cargos
por Concurso

109 Biomédico Citologista

4

4.396,93

4.187,56

3.617,37

Item

Item

4.187,56

3.988,16

140

98 Supervisor Ensino

Reajuste de Salários – Abril 2012 – Funções Designadas

3.988,16

3.798,24

135

97 Psicólogo

Anexo I B

3.798,24

3.617,37

126 Médico Coordenador

87 Assistente de Administração

53 Ouvidor

3.617,37

135

125 Médico Necropsista

77 Coordenador Prog. Saúde Vigilância Epidemiológica

39

135

124 Enfermeiro Programa Saúde Família (PSF)

1.068,22

74 Técnico Enfermagem

47 Diretor de Departamento

123 Contador

1.017,36

Item

Item
40

G
4.847,60

968,90

64 Funileiro PintorReajuste

39 Coordenador
de Modernização
Reajuste
de Salários –Administrativa
Abril 2012 – Empregos

F
4.616,77

922,77

Item

1

G

E
4.396,93

878,83

54 Auxiliar Enfermagem

33 Chefe do Setor de Expediente

F

D
4.187,56

836,99

Item

Item
20

E

3.988,16

797,12

31 Pedreiro ObrasReajuste
Especiaisde

de Salários
19 Chefe daReajuste
Guarda Municipal

D

C

3.798,24

104

Item

1

C

B

3.617,37

Ajudante (Obras / Geral)

21 Atendente

13 Assessor Técnico em Turismo

B

135

1

10 Meio Oficial

10 Assessor Social nos Programas de Habitação

122 Chefe de Serviço Técnico do Serviço de Pessoal

Reajuste de Salários – Abril de 2012 – Cargos e Empregos Providos por Concurso Público (Quinquênio)

Reajuste de Salários – Abril 2012 – Empregos Comissionados

27

Reajuste de Salários – Abril de 2012 – Cargos e Empregos Providos por Concurso Público (Quinquênio)

110 Médico Trabalho

129

A
2.699,34

B
2.834,31

C
2.976,02

D
3.124,82

E
3.281,06

F
3.445,12

G
3.617,37

111 Enfermeiro

131

2.976,02

3.124,82

3.281,06

3.445,12

3.617,37

3.798,24

3.988,16

70 Funileiro Pintor
71 Guarda
Item

Cargos / Empregos

72 Guarda Ambiental

73 Guarda Inspetor
112 Enfermeiro Obstetriz

131

2.976,02

3.124,82

3.281,06

3.445,12

3.617,37

3.798,24

113 Engenheiro Segurança Trabalho

131

2.976,02

3.124,82

3.281,06

3.445,12

3.617,37

3.798,24

3.988,16

114 Arquiteto

133

3.281,06

3.445,12

3.617,37

3.798,24

3.988,16

4.187,56

4.396,93

Anexo III

Relação de Vagas – Abril de 2012 - Cargos e Empregos Providos por Concurso Público.
111

Referência

1.121,62
Salário

117

1.503,09

117

1.503,09

26

114

Vagas

Providos

5

0

12

8

3.988,16

115 Chefe Laboratório Análises Clínicas

133

3.281,06

3.445,12

3.617,37

3.798,24

3.988,16

4.187,56

4.396,93

116 Dentista

133

3.281,06

3.445,12

3.617,37

3.798,24

3.988,16

4.187,56

4.396,93

117 Engenheiro

133

3.281,06

3.445,12

3.617,37

3.798,24

3.988,16

4.187,56

4.396,93

118 Engenheiro Agrônomo

133

3.281,06

3.445,12

3.617,37

3.798,24

3.988,16

4.187,56

4.396,93

119 Engenheiro Sanitarista

133

3.281,06

3.445,12

3.617,37

3.798,24

3.988,16

4.187,56

4.396,93

120 Médico Veterinário

133

3.281,06

3.445,12

3.617,37

3.798,24

3.988,16

4.187,56

4.396,93

121 Tesoureiro

133

3.281,06

3.445,12

3.617,37

3.798,24

3.988,16

4.187,56

4.396,93

74 Inspetor Trânsito

106

878,83

1

1

75 Jardineiro

104

797,12

8

7

76 Lavador-Lubrificador

106

878,83

1

5

77 Lider Turma

116

1.431,51

11

14

78 Linotipista

106

878,83

0

0

79 Marceneiro

108

968,90

7

1

80 Mecânico

111

1.121,62

9

1

75 Jardineiro

104

797,12

8

7

76 Lavador-Lubrificador

106

878,83

1

5

116

1.431,51

11

14

106

878,83

0

0

TRIBUNA DO NORTE -- EDITAIS
77 (continuação)
Lider Turma

Anexo III

78 Linotipista

Relação de Vagas – Abril de 2012 - Cargos e Empregos108
Providos por968,90
Concurso Público.
79 Marceneiro
7
Cargos / Empregos
80 Mecânico

1

Referência

111

Salário
1.121,62

Vagas
9

Providos
1

73 Guarda Inspetor
81 Mecânico Equipamentos Especiais

117
117

1.503,09
1.503,09

5
5

0
0

74 Inspetor Trânsito
82 Mecânico Hidráulico

106
118

878,83
1.578,24

1
8

1
2

104

797,12

8

7
65

76 Lavador-Lubrificador
84 Cargos
Médico /Auditor
Item
Empregos

106
142
Referência

878,83
5.089,99
Salário

1
0
Vagas

5
2
Providos

77 Lider Turma
85 Médico Coordenador

116
140

1.431,51
4.616,77

11
1

14
0

78 Linotipista
86 Médico Necropsista

106
135

878,83
3.617,37

0
3

0
0

79 Marceneiro
87 Médico Plantonista

108
147

968,90
6.496,23

7
12

1
9

80 Mecânico
88 Médico Programa Saúde Família (PSF)

111
154

1.121,62
10.838,46

9
33

1
27

81 Mecânico Equipamentos Especiais
89 Médico Regulador

117
140

1.503,09
4.616,77

5
4

0
2

82 Mecânico Hidráulico
90 Médico Trabalho

118
129

1.578,24
2.699,34

8
1

2
3

83 Médico Ambul Clínicas Básicas Especiais
91 Médico Veterinário

144
133

5.611,70
3.281,06

61
0

65
5

84 Médico Auditor
92 Meio Oficial

142
105

5.089,99
836,99

0
11

2
29

93 Mestre Obras Serviços

120

1.740,01

10

10

114

1.298,43

17

123

Item

Anexo III

75 Jardineiro
83 Médico
Ambul
Básicas
Especiais
Relação
deClínicas
Vagas –
Abril de
2012 -

5.611,70
Cargos e Empregos144
Providos por
Concurso 61
Público.

Anexo III

94 Motorista Especializado
95 Nutricionista
Relação de
Item
96

2.570,80
Vagas – Abril de 2012 - Cargos e Empregos128
Providos por
Concurso 4
Público.

Oficial
Administração
Cargosde
/ Empregos

Anexo IV

1

1.578,24
Salário

25
Vagas

70
Providos

97 Operador de Computador

114

1.298,43

8

7

98 Operador Máquinas

114

1.298,43

24

26

99 Operador Máquinas Leves

110

1.068,22

5

11

100 Padeiro

105

836,99

4

2

101 Pedreiro

107

922,77

52

90

102 Pedreiro Obras Especiais

108

968,90

19

11

103 Pintor

107

922,77

28

10

FUND I - FX.01

1.918,37

105 Professor de Ensino Fundamental II

FUND II - FX.01

2.014,30

Anexo IIIFUND III - FX.01

2.115,02

106 Professor de Ensino Fundamental III
107 Professor
dede
Ensino
Infantil
I
Relação
Vagas
– Abril

153

560

255
Providos

1.918,37

5

90

126

2.331,79

3

2

112 Projetista

114

1.298,43

5

0

113 Protético

117

1.503,09

0

2

114 Psicólogo

124

2.115,02

5

27

115 Recepcionista

109

1.017,36

12

26

116 Secretário Escola

114

1.298,43

27

3

117 Serralheiro

108

968,90

6

4

104

797,12

38

82

Professor
de Ensino Infantil II
Cargos
/ Empregos

INF II - FX.01
Referência

1.678,58
Salário

INF III - FX.01

1.762,51

110 Professor Educação Fisica

122

111 Programador Computador

109 Professor de Ensino Infantil III

Anexo III

118 Servente Geral
119 Servente
Obras
Relação
de Vagas

– Abril de 2012 - Cargos e Empregos104
Providos por797,12
Concurso 31
Público.

Supervisor Área Controle Vetores Vigilância
Cargos / Empregos
Epidemiológica

24

0
Vagas

3
Providos

121 Supervisor Ensino

124

2.115,02

2

0

122 Supervisor Grupo

116

1.431,51

20

10

123 Técnico Auxiliar Serviço Verif Óbito Pinda

109

1.017,36

2

0

124 Técnico Desportivo

122

1.918,37

6

4

125 Técnico em Saúde Bucal

114

1.298,43

5

0

126 Técnico Enfermagem

117

1.503,09

4

6

127 Técnico Laboratório Análises Clinicas

117

1.503,09

1

2

128 Técnico Necropsia

122

1.918,37

3

0

129 Técnico Nutrição

116

1.431,51

2

11

117

1.503,09

1

11

Anexo III

130 Técnico Patologia Clinica
131 Tecnico
Raiode
"X"Vagas
Relação

A

B

C

D

E

F

G

1

INF I - FX.01

1.598,65

1.678,58

1.762,51

1.850,63

1.943,17

2.040,33

2.142,34

2

INF I - FX.02

1.646,61

1.728,94

1.815,39

1.906,16

2.001,46

2.101,54

2.206,61

3

INF I - FX.03

1.728,94

1.815,39

1.906,16

2.001,46

2.101,54

2.206,61

2.316,94

4

INF I - FX.04

1.849,97

1.942,47

2.039,59

2.141,57

2.248,65

2.361,08

2.479,14

5

INF I - FX.05

2.034,96

2.136,71

2.243,55

2.355,73

2.473,51

2.597,19

2.727,04

6

INF II - FX.01

1.678,58

1.762,51

1.850,63

1.943,17

2.040,32

2.142,34

2.249,45

7

INF II - FX.02

1.728,94

1.815,39

1.906,16

2.001,46

2.101,54

2.206,61

2.316,94

8

INF II - FX.03

1.815,39

1.906,16

2.001,46

2.101,54

2.206,61

2.316,95

2.432,80

9

INF II - FX.04

1.942,46

2.039,58

2.141,56

2.248,64

2.361,07

2.479,13

2.603,09

10

INF II - FX.05

2.136,71

2.243,55

2.355,73

2.473,51

2.597,19

2.727,04

2.863,40

11

INF III - FX.01

1.762,51

1.850,63

1.943,17

2.040,33

2.142,34

2.249,46

2.361,94

12

INF III - FX.02

1.815,39

1.906,16

2.001,46

2.101,54

2.206,61

2.316,95

2.432,80

13

INF III - FX.03

1.906,16

2.001,46

2.101,54

2.206,61

2.316,95

2.432,79

2.554,43

14

INF III - FX.04

2.039,59

2.141,57

2.248,65

2.361,08

2.479,14

2.603,10

2.733,25

15

INF III - FX.05

2.243,55

2.355,73

2.473,51

2.597,19

2.727,04

2.863,40

3.006,56

16

FUND I - FX.01

1.918,37

2.014,30

2.115,02

2.220,76

2.331,79

2.448,38

2.570,80

17

FUND I - FX.02

1.975,93

2.074,73

2.178,47

2.287,39

2.401,76

2.521,84

2.647,94

18

FUND I - FX.03

2.074,72

2.178,46

2.287,38

2.401,75

2.521,83

2.647,93

2.780,33

19

FUND I - FX.04

2.219,96

2.330,96

Anexo
2.447,50IV

2.569,88

2.698,37

2.833,29

2.974,96

1.236,59
2
– Abril de 2012 - Cargos e Empregos113
Providos por
Concurso Público.

Técnico/Regulação
Cargos
Empregos

21

FUND II - FX.01

2.014,30

22

FUND II - FX.02

2.074,72

23

FUND II - FX.03

24

2.692,26
2.826,87 Providos
2.968,21
3.116,62 Público
3.272,45
de2.564,05
2012 – Cargos
e Empregos
por Concurso
(Quinquênio) - Magistério
2.570,80

2.699,34

2.178,46

2.220,76
2.331,79
2.448,38
Vigência Abril de 2012
2.287,38 Quinquênios
2.401,75
2.521,83

2.647,93

2.780,33

A
2.178,46

B
2.287,38

C
2.401,75

D
2.521,84

E
2.647,93

F
2.780,33

G
2.919,34

FUND II - FX.04

2.330,95

2.447,49

2.569,86

2.698,36

2.833,28

2.974,94

3.123,69

25

FUND II - FX.05

2.564,05

2.692,26

2.826,87

2.968,21

3.116,62

3.272,45

3.436,08

26

FUND III - FX.01

2.115,02

2.220,76

2.331,79

2.448,38

2.570,80

2.699,34

2.834,31

27

FUND III - FX.02

2.178,46

2.287,38

2.401,75

2.521,84

2.647,93

2.780,33

2.919,34

28

FUND III - FX.03

2.287,38

2.401,75

2.521,83

2.647,93

2.780,33

2.919,34

3.065,31

29

FUND III - FX.04

2.447,50

2.569,88

2.698,37

2.833,29

2.974,96

3.123,70

3.279,88

30

FUND III - FX.05

2.692,26

2.826,87

2.968,21

3.116,62

3.272,45

3.436,08

3.607,88

Item

1.503,09
Salário

Item
132

Referência

20
FUND de
I - FX.05
Reajuste
Salários2.441,95
– Abril

117
Referência

Item
120

Vigência Abril de 2012
Quinquênios

INF I -Providos
FX.01 por
1.598,65
de 2012 - Cargos e Empregos
Concurso Público.
157
Vagas

Item
108

Reajuste de Salários – Abril de 2012 – Cargos e Empregos Providos por Concurso Público
(Quinquênio) - Magistério

Item

Referência
118

104 Professor de Ensino Fundamental I

28

Pindamonhangaba, quinta-feira, 5 de abril de 2012

Referência

2.115,02

6

Referência
118

1.578,24
Salário

0
Vagas

1
Providos

133 Técnico Segurança Trabalho

118

1.578,24

1

3

134 Telefonista

112

1.177,70

1

11

135 Terapeuta Ocupacional

127

2.448,38

5

1

136 Tesoureiro

133

3.281,06

1

1

137 Topógrafo

121

1.827,02

2

0

138 Zelador

105

836,99

6

8

Anuncie no classificados do jornal

Tribuna do Norte
Praça Barão do Rio Branco 25- centro

ANEXO I
PESSOAL PERMANENTE – PLANO DE CARREIRA
GRUPO 1
NIVEL
I

A
1.203,91

B
1.264,11

C
1.327,31

D
1.393,68

PESSOAL EM COMISSÃO
E
1.463,36

F
1.536,53

G
1.613,35

H
1.694,02

I
1.778,72

J
1.867,66

K
1.961,04

L
2.059,09

II

1.327,31

1.393,68

1.463,36

1.536,53

1.613,35

1.694,02

1.778,72

1.867,66

1.961,04

2.059,09

2.162,05

2.270,15

III

1.463,36

1.536,53

1.613,35

1.694,02

1.778,72

1.867,66

1.961,04

2.059,09

2.162,05

2.270,15

2.383,66

2.502,84

GRUPO 2
NIVEL
I

A
1.625,28

B
1.706,54

C
1.791,87

D
1.881,46

E
1.975,54

F
2.074,31

G
2.178,03

H
2.286,93

I
2.401,28

J
2.521,34

K
2.647,41

L
2.779,78

II

1.791,87

1.881,46

1.975,54

2.074,31

2.178,03

2.286,93

2.401,28

2.521,34

2.647,41

2.779,78

2.918,77

3.064,71

III

1.975,54

2.074,31

2.178,03

2.286,93

2.401,28

2.521,34

2.647,41

2.779,78

2.918,77

3.064,71

3.217,94

3.378,84

GRUPO 3
NIVEL

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

2.468,01

2.591,41

2.720,98

2.857,03

2.999,88

3.149,88

3.307,37

3.472,74

3.646,37

3.828,69

4.020,13

4.221,13

II

2.720,98

2.857,03

2.999,88

3.149,88

3.307,37

3.472,74

3.646,37

3.828,69

4.020,13

4.221,13

4.432,19

4.653,80

III

2.999,88

3.149,88

3.307,37

3.472,74

3.646,37

3.828,69

4.020,13

4.221,13

4.432,19

4.653,80

4.886,49

5.130,82

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

I

3.310,75

3.476,29

3.650,10

3.832,61

4.024,24

4.225,45

4.436,72

4.658,56

4.891,49

5.136,06

5.392,86

5.662,51

II

3.650,10

3.832,61

4.024,24

4.225,45

4.436,72

4.658,56

4.891,49

5.136,06

5.392,86

5.662,51

5.945,63

6.242,91

III

4.024,24

4.225,45

4.436,72

4.658,56

4.891,49

5.136,06

5.392,86

5.662,51

5.945,63

6.242,91

6.555,06

6.882,81

GRUPO 5
NIVEL

ESTAGIÁRIOS
NÍVEL

Técnico
Universitário
A

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

SALÁRIO

R$ 5.176,81
R$ 3.748,50
R$ 1.444,70
R$ 2.407,82
R$ 2.889,39
R$ 4.815,65
R$ 7.591,90
R$ 7.591,90
R$ 4.815,65
R$ 4.815,65

L

I

GRUPO 4
NIVEL

EMPREGO

Assessor Jurídico da Mesa
Assessor Legislativo de O&P
Assessor Parlamentar I
Assessor Parlamentar II
Assessor Parlamentar III
Chefe de Gabinete da Mesa
Diretor de Departamento
Diretor Geral
Motorista da Presidência
Secretário Geral da Mesa

L

I

4.695,25

4.930,01

5.176,51

5.435,34

5.707,11

5.992,46

6.292,08

6.606,69

6.937,02

7.283,87

7.648,07

8.030,47

II

5.176,51

5.435,34

5.707,11

5.992,46

6.292,08

6.606,69

6.937,02

7.283,87

7.648,07

8.030,47

8.431,99

8.853,59

III

5.707,11

5.992,46

6.292,08

6.606,69

6.937,02

7.283,87

7.648,07

8.030,47

8.431,99

8.853,59

9.296,27

9.761,09

BOLSA

R$ 509,38
R$ 584,19

