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Obra no “Socorro” duplica acesso a Pinda
O terceiro e último trecho da obra da estrada que ligará os bairros Socorro/Lessa/Araretama foi iniciado esta semana. O trecho da região da rotatória do Mazzaropi à Câmara de 

Vereadores será finalizado dentro de alguns dias. O terceiro trecho será o da região do Fórum até o novo acesso à avenida Francisco Lessa Junior, concluindo assim a última eta-
pa. De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços, a terceira fase terá mais serviços para serem realizados e deve levar um tempo maior que o da segunda fase. Neste trecho, os 
motoristas poderão contar com mais segurança após as obras.  A Prefeitura informa que devido às fortes chuvas que aconteceram em fevereiro e março, as obras precisaram ser 
prorrogadas e, a partir de agora, o prazo é para que tudo seja finalizado até o fim do primeiro semestre. Este trabalho é praticamente uma duplicação da SP-62, trecho Pinda x Taubaté. 
Os moradores da região estão elogiando a obra e acreditam que depois de concluída irá colaborar com o tráfego no local, que em período de pico possui grande fluxo.

Obras na região do Lessa/Araretama, acesso de Pinda a Taubaté, entram, nos próximos dias, na terceira e última fase. Obras devem estar prontas ainda no primeiro semestre

Prazo para pagamento do boleto foi prorrogado               Página 4

Ciclista de Pinda conquista 
“Volta do Uruguai”

Cal está satisfeito com eventos 
do Centenário de Mazzaropi

O vereador José Carlos Gomes – Cal agradece à Prefeitura 
pela comemoração ao Centenário de Mazzaropi. O evento 
foi ampliado em relação aos anos anteriores.

Magno Nazaré foi o grande campeão da difícil prova internacional              Esportes

Informativo Legislativo

Comemorações da Semana Santa 
movimentam milhares de fiéis

A encenação da Paixão de Cristo emocionou a plateia na Ferroviária

Missas, procissões, ca-
valgada, festa popular e a 
encenação da Paixão de 
Cristo marcaram o feriado 

prolongado em Pindamo-
nhangaba. 

As comemorações da 
Semana Santa levaram 

milhares de fiéias às igre-
jas para lembrar a Morte e 
Ressurreição de Jesus.
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Começa a Campanha do Agasalho

Centenário 
de Mazzaropi 
tem grande 
programação 
na cidade
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Pinda oferece 
programa de 
tratamento 
para paciente 
soropositivo 
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Alunos de 
Pinda visitam 
o Museu do
Futebol em
São Paulo

Esportes
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PREVISÃO DO TEMPO PARA PINDAMONHANGABA

QUARTA-FEIRA - 11/4

Temp. Máxima: 29ºC - Sol Nascente: 06:13
Temp. Mínima:  19ºC - Sol Poente: 18:52
Probabilidade de chuva: 80%

QUINTA-FEIRA - 12/4
Temp. Máxima: 29ºC - Sol Nascente: 06:13
Temp. Mínima: 20ºC - Sol Poente: 18:51
Probabilidade de chuva: 80%

SEXTA-FEIRA - 13/4

Temp. Máxima: 30ºC - Sol Nascente: 06:14
Temp. Mínima:  21ºC - Sol Poente: 18:49
Probabilidade de chuva: 5%

Possibildade de 
pancadas de 
chuva à tarde
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pancadas de 
chuva à tarde

Já começou o calendário 
de licenciamento de veícu-
los no Estado de São Paulo. 
Contribuintes que não fi ze-
ram o licenciamento com o 
pagamento do IPVA 2012 
devem fi car atentos às datas. 
Veículos com placas fi nal 1 
devem ser licenciados até o 
último dia do mês de abril.

O pagamento do CRLV 
- Certifi cado de Registro e 
Licenciamento de Veículos é 
anual e obrigatório para todos 

Isenção e 
redução 
da taxa do 
vestibular

A Fundação para o Vu-
nesp - Vestibular da Unesp 
já está recebendo os pedidos 
de isenção ou redução de 
50% da taxa de inscrição do 
Vestibular Meio de Ano 2012. 
O requerimento para as duas 
situações está disponível no 
site da Vunesp. A taxa de ins-
crição integral é de R$ 110. 

Para concorrer à isen-
ção, os candidatos deverão 
ter concluído ou estar para 
concluir até 12 de julho de 
2012 o Ensino Médio em ins-
tituição pública ou, no caso 
de particular, com bolsa de 
estudo integral; ter renda fa-
miliar média de até R$ 933 
por pessoa; e residir no Es-
tado de São Paulo ou estar 
vinculado a uma instituição 
paulista de ensino. 

O requerimento deve ser 
entregue até o dia 13 de abril 
nos postos instalados nos 
campus da Unesp. No Vale 
do Paraíba há um posto em 
Guaratinguetá. 

O Acessa Escola está 
com inscrições abertas para 
estudantes interessados 
em participar do processo 
seletivo de credenciamento 
para estágio nas salas de 
informática do programa, 
mantido pela Secretaria da 
Educação do Estado de São 
Paulo. As vagas são para 
alunos da 1ª ou 2ª série do 
Ensino Médio da Rede Esta-
dual, que podem se inscre-
ver até sexta-feira (13) no 
site da Fundap (http://esta-
gios.fundap.sp.gov.br).

Na Diretoria Regional de 
Ensino de Pindamonhanga-
ba, participam do processo 
seletivo 28 escolas. A rela-
ção das unidades está dis-
ponível no mesmo endereço 
eletrônico em que o cadas-
tro deve ser feito. O candi-
dato deve possuir CPF pró-
prio e ter 16 anos completos 
no momento da assinatura 
do termo de compromisso. 
A taxa de inscrição custa 
R$ 12, e só pode ser paga 
por meio de boleto bancário, 
disponível para impressão 
no site, junto ao protocolo de 
inscrição (a mesma só será 
confi rmada após a quitação 
do boleto). Candidatos que 
comprovem insufi ciência de 
recurso para o pagamento 
serão isentos da taxa. 

A partir da próxima sema-
na, os contribuintes que pre-
cisam fazer a declaração de 
Imposto de Renda contarão 
com a assistência dos alunos 
do curso técnico de Contabi-
lidade das Etecs – Escolas 
Técnicas Estaduais, com a 
supervisão de professores e 
coordenadores. 

O atendimento é gratuito 
e o interessado deve com-
parecer à unidade com in-
formes de rendimentos do 
ano de 2011, comprovante 
de residência recente (até 3 
meses), CPF, título de eleitor, 
saldo da(s) conta(s) bancá-
rias em 31 de dezembro de 
2011. Também é necessário 
informar os bens que esta-
vam no nome do declarante 
em 2011.

Idioletice
“Há tantos burros man-

dando em homens de inte-
ligência, que, às vezes, fi co 
pensando que a burrice é 
uma ciência.” Rui Barbosa.

Há alguns anos me depa-
rei com o termo “idioletice”, 
na ocasião o escritor Millôr 
Fernandes estava sendo pro-
cessado pelo então deputado 
Aldo Rebelo, por ter se refe-
rido a ele usando tal termo. 
Era apenas um trocadilho, 
uma crítica pelo projeto de lei 
contra os estrangeirismos de 
nossa língua.

Em minha prática profi s-
sional, após alguns anos, 

percebi que existem clientes 
dos quais devemos fugir, pois 
nos trazem prejuízos, rou-
bam nosso tempo, por exem-
plo, de regar o jardim. Eles 
roubam o tempo de apreciar 
as coisas boas da vida e não 
dão lucro. São uma espécie 
“jedi negro da inteligência”.

De lá pra cá, aprendi que 
existem diversos tipos de 
clientes. Havia os “cavalos”, 
que dão muito lucro, mas nin-
guém quer atender porque 
são mal educados; havia os 
“indecisos”, que não sabiam 
o que queriam e não sabiam 
tomar decisão; havia os “co-

vardes”, que tinham medo de 
assumir responsabilidades 
e sempre que erravam pro-
curavam alguém para culpar 
pelo erro, e ainda outros.

Idioletice é uma corruptela 
que une o sufi xo ice ao termo 
“idioleto” que signifi ca idio-
ma, forma de comunicação. 
Mas ao ser por mim aplicada 
quer dizer BURRICE. Esta 
na moda ser alienado, afi nal, 
o dinheiro é o que importa. 
Não, mil vezes, não. Protesto 
ao maior de todos os tribu-
nais, a consciência. 

Minha postura diante dis-
so, dileto leitor, é de confron-

to. Estejamos preparados, os 
idiliotas estão se proliferando, 
fi quemos fi rmes! Somente 
através de fi rme resistência é 
que        poderemos desper-
tar uma contra-reação. Com 
inteligência, com boa vonta-
de, haveremos enfi m de pre-
valecer. 

“Não é justo, nem aconse-
lhável ao homem agir em de-
sacordo com a própria cons-
ciência”. Martinho Lutero.

José Alencar Lopes Junior
É pastor protestante, 

jornalista e membro hono-
rário da APL cadeira 7H

Alunos dos projetos de fu-
tebol da Prefeitura de Pinda-
monhangaba participaram de 
um passeio cultural no fi m de 
março. Eles foram ao Museu 
do Futebol, no estádio do Pa-
caembu, em São Paulo. Ao 
todo, 71 crianças do bairro 
do Feital foram até a capital 
paulista conhecer um pouco 
mais da história do esporte 
pentacampeão mundial.

Os   futuros jogadores de 

futebol são dos projetos, 4 
Cantos e Bola Onde Mora, da 
Secretaria de Esportes.

No museu, os alunos 
aproveitaram para visitar os 
dois andares repletos de sa-
las com alta tecnologia e tam-
bém um acervo riquíssimo de 
fotos, materiais esportivos, 
áudio, vídeos, jogos diversos, 
dentre outros atrativos.

As crianças dos projetos 
foram acompanhadas pelos 

gestores Tomaz e Daniela, 
além dos professores Jack-
son, Douglas, Gerson e a lí-
der comunitária Tuca.

De acordo com a Secre-
taria de Esportes, o passeio 
faz parte do calendário de 
eventos do Departamento 
de Lazer, com o SAC - Se-
tor de Atividades Comunitá-
rias. Mais três visitas já estão 
agendadas até o fi m do ano 
para mais crianças.

Etec’s promovem plantão de IR

Na região, haverá atendi-
mento, de 16 a 20 de abril, 
na Etec Dr. Geraldo José 
Rodrigues Alckmin, em Tau-
baté. A unidade fi ca na av. 

Tomé Portes Del Rei, 507, 
Jardim Ana Rosa. O horário 
de atendimento será das 19h 
às 21h30. Mais informações 
pelo telefone (12) 3608-4632

Estágio 
no Acessa 
Escola 

Alunos de Pinda visitam Museu do 
Futebol em São Paulo

Licenciamento de veículos
os proprietários de veículos, 
sejam carros, motos ou cami-
nhões, que devem necessaria-
mente estar livres de quaisquer 

pendências com o Detran-SP. 
O cidadão tem duas op-

ções disponíveis. Uma delas 
é o licenciamento eletrônico, 
que permite realizar o paga-
mento pelo sistema bancário 
e receber o documento no 
endereço cadastrado no De-
tran. A outra forma é a pre-
sencial, na Ciretran ou nos 
postos Poupatempo. A taxa 
de emissão do CRLV, é de 
R$ 62,70 (mais R$ 11, quan-
do enviada pelos correios).
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Ainda está fazendo calor, mas tem muita gente 
que já está preocupada com os rigores do inverno que 
se aproxima.

São pessoas, instituições e empresas que todos 
os anos se juntam para fazer o bem ao próximo. Es-
sas pessoas são abnegadas, corajosas, despojadas 
e batalhadoras, mas o sucesso das suas empreitadas 
se deve justamente ao próximo.

Isso mesmo, elas se reúnem para fazer o bem ao 
próximo e precisam exatamente do próximo para fa-
zer isso.

É assim. Tem muita gente em Pindamonhangaba 
e em outras cidades, principalmente aqueles municí-
pios que passaram por catástrofes naturais que care-
cem de ajuda no inverno. Moram ou estão abrigadas 
em locais precários, não têm condições fi nanceiras  e 
até mesmo culturais, de se arranjarem por conta pró-
pria, então a Prefeitura de Pindamonhangaba reúne 
seus parceiros e sai às ruas da cidade angariando 
doações de agasalhos e cobertores. O povo ajuda a 
Prefeitura a ajudar o seu próximo.

E por aqui a população dá aula de solidariedade. 
Matéria publicada hoje na Tribuna do Norte trata do 
lançamento da Campanha do Agasalho 2012 e lem-
bra que nas sete campanhas organizadas pela atual 
administração, já foram arrecadados mais de 1,8 mi-
lhão de peças, sempre em bom estado de conserva-
ção, muita coisa nova e boa.

Assim, Prefeitura, Fundo Social de Solidariedade, 
Exército, Polícia Militar, Sabesp e uma série de outros 
parceiros conseguiram socorrer os pobres e afl itos da 
cidade e de quase uma dezena de localidades, algu-
mas próximas, outras distantes geografi camente, mas 
vizinhas do coração do povo de Pindamonhangaba.

A Prefeitura e a equipe do Fundo Social, respon-
sáveis por organizar a logística das dezenas de cam-
panhas já realizadas, dão aula de efi ciência e profi s-
sionalismo não só na arrecadação, que a cada ano 
bate um novo recorde, mas também na distribuição 
dos bens arrecadados.

Nada se perde nem vai parar em mãos erradas. A 
logística de distribuição já foi, diversas vezes, elogia-
da por cidades que receberam as doações, como foi 
no caso das enchentes em São Luiz do Paraitinga, e 
funciona perfeitamente na cidade, através das institui-
ções cadastradas.

Essa efi ciência reforça a confi ança da população, 
que tem um coração doador, mas assiste ao suces-
so das campanhas e se esmera cada vez mais em 
participar, como o principal motor desse trabalho de 
socorro aos mais carentes.

O inverno está chegando. É hora de você fazer 
aquela “catança” nos armários e guarda-roupas. Com 
certeza você vai encontrar agasalhos e cobertores 
que já há muito estão esquecidos.

Separe as melhores peças e aguarde a passagem 
do caminhão da Campanha do Agasalho passar no 
seu bairro. Mas, se como os voluntários da campanha 
você tem pressa de ajudar os necessitados, então en-
tregue sua doação em um dos pontos de coleta que 
estarão espalhados pela cidade. Participe!

Quanto mais gente 
mais quente
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A partir desta quarta-feira 
(11), começa a 8ª Campanha 
do Agasalho no comércio, 
Corpo de Bombeiros, Polícia 
Militar e Prefeitura. O FSS 
-Fundo Social da Solidarie-
dade pede para que os mu-
nícipes doem agasalhos em 
bom estado de conservação 
e ajudem os mais carentes da 
cidade. Para defi nir a ação, 
foi realizada uma reunião na 
manhã de terça-feira (10), no 
auditório da Prefeitura.

Desde a primeira edição, o 
FSS já arrecadou 1.822 milhão 
de peças de agasalhos doados 
pelos moradores de Pindamo-
nhangaba. “Toda esta quantia 
foi doada para entidades de Pin-
da e para cidades que foram 
vítimas de  enchentes e inun-
dações”, disse Mário Augusto, 
coordenador da campanha.

Cidades como São Luiz 
do Paraitinga, Guaratinguetá, 
Ilhota (RJ), Itajaí (RJ), Cam-
pos do Jordão, Teresópolis, 
Além Paraíba (MG), Cunha 
e o estado de Santa Catarina, 
já foram ajudadas pela Prefei-
tura de Pindamonhangaba na 
Campanha do Agasalho.

Em 2012, as peças arreca-
dadas serão distribuídas para 
as entidades da cidade e para o 
município de Petrópolis-RJ, que 
ainda se recupera da enchente 
de 2011, que deixou mais de 
duas mil pessoas desabrigadas.

A arrecadação de casa 
em casa será feita na próxi-
ma semana, ainda sem data 
defi nida, em parceria com o 
Exército.  “Contamos com a 
colaboração de todos os mu-
nícipes, pois todos os anos a 
população contribui bastante 

com as nossas campanhas”, 
afi rma a presidente do FSS, 
Maria Angélica Ribeiro.

O Fundo Social de Solida-
riedade enaltece a participa-
ção e a colaboração de cada 
pessoa na campanha. “Se não 
fosse a participação de todos, 
desde as pessoas que separam 
as roupas até aquelas  que as 
entregam, e também a equipe 
da campanha, a gente não con-
seguiria chegar a esta arrecada-
ção. Em 2011, por exemplo, em 
apenas duas semanas consegui-
mos 130 mil peças”, destacou 
Mário Augusto.

Participaram da reunião 
sobre a campanha: represen-
tante da Diretoria Regional 
de Ensino de Pindamonhan-
gaba, Rosani; subtenente Jo-
sias e o cabo Edson, represen-
tantes o capitão Cavalheiro 

da Policia Militar; subtenente 
J. Neto, representando o co-
ronel Valença - do Batalhão 
Borba Gato; Sérgio Guima-
rães, diretor do DSM; o ge-
rente do Setor Comercial e 
Administrativo da Sabesp, 
Rogério Rodrigues de Paiva 
Alves; Patrícia Lobato, dire-
tora técnica e administrativa, 
representando a Secretaria de 
Obras e Serviços; a secretá-
ria municipal de Educação 
e Cultura, Bárbara Zenita; 
Eduardo Kogempa, represen-
tando a Subprefeitura; Maria 
Angélica, presidente do Fun-
do Social; Mário Augusto, 
coordenador da campanha; 
Maria Aparecida (Cidinha), 
funcionária do Fundo Social; 
e a chefe de gabinete Maria 
Rita, representando o prefeito 
João Ribeiro.

O ministro da Pesca e da 
Aquicultura, Marcelo Cri-
vella, cumpriu promessa 
feita no dia de sua posse. O 
primeiro prefeito a ser recebi-
do, passados os 28 primeiros 
dias de sua presença à frente 
da pasta foi o prefeito de Pin-
damonhangaba, João Ribeiro 
(PPS).

Acompanhado do jorna-
lista José Carlos Cataldi, ami-
go de Crivella, João Ribeiro 
colocou ao ministro o desejo 
de revitalizar uma vocação 
natural da cidade, lembrando 
que a pesca está ligada a ori-
gem da cidade, ao traduzir o 
signifi cado do nome do muni-
cípio em Tupi: Pinda (anzol), 
Monhangaba (fabricação).

João Ribeiro falou de vá-
rias iniciativas desenvolvidas 

na municipalidade, onde inú-
meros ‘pesqueiros’ enfrentam 
difi culdades ambientais para 
regularização, dentre eles os 
que cultivam trutas e tilápias, 
além de receios e apreensões 
quanto à futura legislação, e, 
ainda, necessidades de inves-
timento no projeto voltado 
para a cultura de alevinos e 
ovas, no Polo Regional de 
Desenvolvimento Tecnológi-
co do Vale do Paraíba. 

O ministro mostrou vários 
programas de parceria com o 
Governo Federal, inclusive a 
disponibilidade de tele salas, 
com cursos de aprimoramen-
to da atividade pesqueira, em 
represas, lagos e corredeiras.

João Ribeiro defendeu a 
posição de piscicultores lo-
cais, que enfrentam difi culda-

de na obtenção e liquidação 
de fi nanciamentos nas linhas 
ofi ciais de crédito, porque o 
prazo para produção e libera-
ção da safra às vezes excede 
a 16 meses, ao passo que o 
Banco do Brasil exige a qui-
tação em 12 meses, o que o 
ministro fi cou de ponderar 
com a direção do banco.

O jornalista José Carlos 
Cataldi convidou o Minis-
tro Marcelo Crivella para 
ser “padrinho” de Pindamo-
nhangaba, nestas e em outras 
reivindicações da cidade. O 
ministro Crivella interferiu 
imediatamente na designação 
de uma audiência entre o pre-
feito e o ministro dos Trans-
portes, Paulo Sérgio Oliveira 
Passos, para cuidar de impor-
tantíssimas reivindicações. 

Na manhã de terça-feira 
(10), a equipe da Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico da Prefeitura de Pinda-
monhangaba esteve na Acip 
- Associação Comercial e 
Industrial de Pindamonhan-
gaba para a apresentação do 
projeto do Polo Tecnológico 
e da ITEP - Incubadora Tec-
nológica de Pindamonhanga-
ba. Participaram da reunião, 
representantes da Fapi/Fun-
vic - Faculdade de Pindamo-
nhangaba e Fatec - Faculdade 
de Tecnologia, parceiros no 
desenvolvimento do projeto.

A apresentação foi feita 
pelo assessor da Prefeitura, 
Gutemberg Pereira Ramos, 
que mostrou o espaço do 
Polo Tecnológico que abri-
gará a instalação de empresas 
com base em tecnologia, em 

uma área de 160 mil m², onde 
será construído o prédio da 
Incubadora Tecnológica (área 
construída de 2.500 m²). Ou-
tro fator de destaque da Incu-
badora de Pindamonhangaba, 
é que ela irá atender a diver-
sos segmentos: software, bor-
racha e plástico, e metalurgia.

O secretário de Desenvol-
vimento Álvaro Staut Neto 
afi rmou que o projeto é fruto 
da parceria entre a Prefeitura 
e a Associação Comercial,  
que doou o projeto do prédio 
da Incubadora Tecnológica. 
“Estamos em fase de término 
do projeto e depois buscare-
mos verba do Governo do Es-
tado”, comentou. 

Para o presidente da Acip, 
Jorge Ricardo Baruki Sa-
mahá, a entidade se orgulha 
de sediar o lançamento desse 

projeto que muito contribuirá 
com o desenvolvimento da 
cidade. “A contribuição com 
o projeto foi além da entida-
de Acip, a contribuição foi 
de empresários que acredi-
tam no futuro da região e 
têm vontade de fazer bem 
feito”. Jorge ressaltou que 
todos têm a responsabilida-
de de zelar pelo crescimen-
to da cidade.

O próximo passo é o en-
caminhamento do estatuto 
do projeto para a RPITEC - 
Rede Paulista de Incubadora 
Tecnológica, para o creden-
ciamento do mesmo.

Ramos acrescenta que, 
com esse polo, Pinda será 
uma cidade voltada para o 
mercado de inovações, bus-
cando o interesse de investi-
dores do exterior.

Campanha do Agasalho 2012
começa nesta quarta-feira

* Supermercados 
Excelsior e Rosado.
* Drogalar
* Base da Polícia Militar
* Corpo de Bombeiros
* Prefeitura de 
Pindamonhangaba
* Subprefeitura de 
Moreira César
* Secretaria da 
Educação, de Obras e 
* Centro 
Esportivo “João do Pulo”

SAIBA ONDE DEIXAR SUA 
DOAÇÃO A PARTIR DESTA 
QUARTA-FEIRA:

Prefeitura apresenta projeto 
de Polo Tecnológico na Acip

Prefeito visita ministro da 
Pesca em Brasília

Equipe do Fundo Social trabalhando durante Campanha do Agasalho 2011 Reunião na Prefeitura marcou o início dos trabalhos para a campanha 2012

Prefeito João Ribeiro com o ministro da Pesca, Marcelo Crivela, e o jornalista Cataldi

A Incubadora Tecnológica de 
Pindamonhangaba trará grandes 
benefícios para a cidade, atraindo 
empresas de tecnologia e gerando 
mais empregos e divisas. As 
faculdades instaladas na cidade são 
parceiras no projeto
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As obras da UBS - Uni-
dade Básica de Saúde da 
Terra dos Ipês II, no Dis-
trito de Moreira César está 
prevista para iniciar em 15 
dias. O prazo de entrega é 
até o fim do segundo se-
mestre de 2012. O contrato 
com a empresa responsável 
pela obra já foi assinado 
com a Prefeitura de Pinda-
monhangaba e a autoriza-
ção para o início dos traba-
lhos já foi dada. O custo da 
obra está estimado em R$ 
770.897,91.

Com a construção desta 
unidade, os munícipes terão 
mais comodidade, agen-
dando consultas e fazendo 
coleta para exames mais 
próximos de suas casas. A 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba tem investido cons-
tantemente em saúde. Atu-

almente a cidade possui 17 
PSFs – Programa Saúde da 
Família, 3 UBS – Unidade 
Básica de Saúde, o Cisas - 
Centro Integrado de Saúde e 
Assistência Social e o Pron-
to Atendimento em Moreira 
César. Também está cons-
truindo mais uma unidade 
de saúde no Araretama.

“A Saúde é prioridade e 
estamos sempre buscando 
oferecer o melhor ao muní-
cipe. Estas obras são pos-
síveis graças ao esforço de 
muitas pessoas. Agradeço 
a todos os funcionários que 
tem se dedicado ao atendi-
mento, sabemos que nes-
ta área ser bem acolhido é 
algo fundamental e para-
benizo os profissionais que 
atendem os demais com ca-
rinho”, enfatiza o prefeito 
João Ribeiro.

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, através da Secre-
taria de Saúde e Assistência 
Social, oferece o serviço de 
tratamento para pessoas com 
DST/Aids. Quando a doença 
é diagnosticada, o paciente é 
encaminhado para o ambula-
tório e é feita a matrícula no 
programa DST/Aids e hepa-
tite viral.

Esse programa é gratuito 
e oferece toda a assistência 
que um paciente soro positi-
vo necessita, como exames, 
medicamentos, consultas. 
Também é feito um trabalho 
social com o paciente.

Pinda oferece programa de tratamento 
para pessoas com DST/Aids

“O programa acompanha o 
paciente no tratamento em di-
versos aspectos, ele assiste de 
perto os problemas e, com isso, 
tentamos auxiliar da melhor 
forma possível o paciente”, 
ressalta a coordenadora do pro-
grama municipal de DST/Aids 
e hepatite viral, Cida Barbosa.

Segundo a coordenadora 
do programa, existe ainda 
um projeto para fazer um 
grupo de convívio, onde os 
pacientes poderão comparti-
lhar o que estão sentindo em 
relação à doença, como a en-
caram, o que mudou e outros 
diversos assuntos.

Construção da 
UBS da Terra 
dos Ipês II vai 
começar

Devido ao feriado mu-
nicipal do dia 9 de abril, 
comemorado  neste e em al-
guns municípios da região, 
a empresa CKM Serviços, 
responsável pelo concurso 
público 01/2012 da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
prorrogou para sexta-feira 
(13),   o prazo para pagamen-
to do boleto bancário. As ins-
crições terminaram no dia 8 
de abril, porém os candidatos 
que ainda não pagaram a taxa 

deverão reimprimir o bole-
to disponível no site www.
makiyama.com.br.

O concurso atraiu mais 
de 10 mil candidatos de di-
versas regiões do país. Ele 
foi aberto para o preenchi-
mento de 51 vagas, divi-
didas em 43 empregos. A 
prova está prevista para ser 
aplicada dia 13 de maio e a 
data prevista para divulga-
ção do gabarito preliminar 
é 15 de maio. Os candida-

tos aprovados, quando con-
vocados, serão contratados 
pelo regime de CLT - Con-
solidação das Leis Traba-
lhistas. Além do salário, os 
futuros servidores terão be-
nefícios como: vale trans-
porte e cesta básica.

Além dos cargos que es-
tão com vagas, haverá o con-
curso para o cadastro reserva 
para vários empregos, para 
novas admissões. Este se faz 
necessário devido à ausência 

de concursos válidos para os 
empregos oferecidos e por 
causa da falta de candidatos 
classificados em concursos 
anteriores.

O cargo que teve mais 
procura foi o de Agente de 
Organização Escolar, soman-
do mais de 6 mil inscrições. 
Em segundo lugar,  ficou o de  
Agente de Trânsito, masculi-
no, ultrapassando 700. O me-
nos procurado foi o de Bor-
racheiro, apenas 4 inscrições.

 Prevenção às doenças
Pinda também realiza 

projetos de prevenção contra 
a DST/Aids. São realizadas 
inúmeras campanhas o ano 
todo, como a “Fique Saben-
do”, campanhas nas praças, 
carnaval, dia dos namorados, 
distribuição de preservativo 
em todas as unidades de saú-
de, e distribuição de material 
informativo e educativo.

A Prefeitura oferece 
também o exame para saber 
se a pessoa tem a doença. 

Esse exame é feito em to-
das as unidades de saúde 
da rede ou no ambulatório. 
Os exames são realizados 
de segunda a sexta-feira 
no período da manhã. Para 
fazê-lo, basta procurar a 
unidade de saúde mais pró-
xima de sua residência ou ir 
até o ambulatório no Centro 
de Especialidades Médicas.

“As pessoas que não fi-
zeram o exame precisam 
procurar a unidade de saú-

de mais próxima, quanto 
antes o diagnóstico, mais 
fácil o tratamento. Temos 

profissionais qualificados e 
garantimos o total sigilo”, 
explica Cida Barbosa.

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Prorrogado o prazo para 
pagamento do boleto bancário 
do concurso público de Pinda

Akim/Agora Vale
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Procissões, missas e ou-
tros ritos católicos marcaram 
a Semana Santa em Pinda-
monhangaba.

As principais atividades 
comemorativas foram pro-
movidas pelas paróquias 
Nossa Senhora do Bom Su-
cesso (Matriz) e Nossa Se-
nhora da Assunção (Igreja 
São Benedito).

Na Matriz, a programação 
oficial começou na quinta-fei-
ra (5), com a Celebração da 
Ceia do Senhor com cerimô-
nia do Lava Pés. Em seguida, 
houve a Vigília Eucarística.  
Na sexta-feira (6), à noite, 
houve a Procissão do Enter-
ro, com o Canto da Verônica; 
no domingo (8), os fieis par-
ticiparam de diversas missas 
no decorrer do dia. O encer-
ramento da programação foi 
na missa das 18 horas, com a 
Coroação de Nossa Senhora 
das Dores.

São Benedito
Na Paróquia Nossa Se-

nhora da Assunção as ativi-
dades também começaram 
na quinta-feira (5), com a 
Santa Missa da Ceia do Se-
nhor, cerimônia do Lava-Pés 
e Guarda de Honra ao Santís-
simo Sacramento

Na sexta-feira, houve a 
Via Sacra e, à noite, a Ce-
rimônia do Descimento da 
Cruz com Procissão do Se-
nhor Morto.

No domingo, além das 
missas rotineiras, ocorreu 
uma celebração especial no 
Sítio Quatro Milhas.

Festa de São Benedito 
atraiu milhares de fiéis
A Festa de São Benedito, 

que aconteceu na segunda-
-feira (9), atraiu milhares de 
fiéis em diversas atividades 
promovidas pela Paróquia 
Nossa Senhora de Assump-
ção.

A programação começou 
às 5 horas da manhã, com o 
solene repicar de sinos e Al-
vorada Festiva. Às 6 horas, 
aconteceu a primeira missa.

A programação continuou 
com várias missas durante o 
dia todo. Pela manhã, um dos 
pontos altos da festa foi a Ca-
valgada de São Benedito, pe-
las principais ruas do centro 
e do bairro Campo Alegre.

Às 17 horas, aconteceu a 
tradicional procissão em lou-
vor a São Benedito, seguida 
do sermão.

Um dos maiores cineastas 
brasileiros completaria 100 
anos no dia 9 de abril. Amácio 
Mazzaropi adotou Pindamo-
nhangaba como lugar para vi-
ver e desenvolver algumas de 
suas produções. A cidade ofere-
ce diversas atividades culturais 
em homenagem ao artista.

Os munícipes poderão ir ao 
Museu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leopoldi-
na até o dia 20 de abril e conferir 
a exposição de fotos e cartazes 
dos 32 filmes de Mazzaropi. O 
horário de visita é das 8 às 17 
horas, de terça-feira a sábado.

No domingo (15), acontece-
rá a popular e já tradicional can-
toria no túmulo do artista, entre 
às 8h30 e 12 horas. O cemitério 
municipal está localizado na 
avenida Voluntário Vitoriano 
Borges, 935, Santa Luzia.

O Domingão Sertanejo 
(apresentado pelo locutor Luiz 
Carlos Cardoso, no pátio da fei-
ra) do dia 29 de abril será em 
homenagem ao grande cineas-
ta. As atrações terão início às 9 
horas. Na ocasião serão inter-

Procissões e missas marcam Semana Santa

Atividades culturais marcam comemoração do Centenário de Mazzaropi
pretadas canções das trilhas dos 
filmes de Mazzaropi nas vozes 
de diversos cantores da cidade 
e região.

Este ano as escolas mu-
nicipais também estão ho-
menageando Mazzaropi.  As 
unidades de educação pro-
moveram o concurso cultu-
ral “Mazzaropi: Um Caipira 
no Cinema”, com os alunos 
do 3º ao 5º ano. A premiação 
será dia 27 de abril, às 15 
horas, no auditório da Pre-
feitura.

No Centenário de Mazza-
ropi a população poderá assis-
tir aos filmes que estão sendo 
exibidos em diversos bairros da 
cidade, gratuitamente. As exibi-
ções tiveram início na terça-fei-
ra (10) e terminam dia 20. As 
sessões começam às 19 horas.

Os bairros: Cícero Prado, 
Liberdade, Jardim Regina, 
Karina, Ouro Verde, Ribeirão 
Grande, Cidade Jardim, Ipê 
I, Cruz Pequena, Piracuama, 
Campinas e Goiabal irão rece-
ber a caravana com os filmes de  
Mazzaropi.

Além dos ritos em louvor 
ao santo, a festa contou com 
atrações musicais, barracas 
de comida e artesanato etc.

Paixão de Cristo
Na sexta-feira (6), a já 

tradicional encenação que 
acontece em todos os anos 
na cidade, contou a Paixão 
de Cristo para milhares de 
pessoas que foram até o gi-
násio da Associação Atlética 
Ferroviária.

A apresentação foi feita 
pela CAJA - Comunidade 
Aliança Jesus Agora, com a 
participação de mais de oi-
tenta jovens.

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

A Procissão do 
Senhor Morto é 

uma das mais 
tradicionais da 
celebração da 
Semana Santa

Milhares de fiéis acompanham a procissão de São Benedito pelas ruas centrais

Missa de São Benedito com a presença do Bispo

Encenação da Vida e Paixão de CristoOs anjinhos também participaram da procissão de São Benedito
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O vereador  Mart im
Cesar (DEM) encaminhou
Indicação ao Chefe do Po-
der Executivo, solicitando
providências para que seja
feita a restauração do pa-
vimento asfál t ico nos
loteamentos Parque das
Palmeiras e Vila São Pau-
lo.

De acordo com o verea-
dor, as vias destes bairros
apresentam muitos buracos
colocando em risco os veí-
culos que trafegam pelo
local.

MELHORIA

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

Revitalização
de Praça Pública
Atento às condições de

conservação de nossas pra-
ças públicas, o vereador
Martim Cesar fez Indicação
ao Executivo para que seja
feita a revitalização da Pra-
ça Melvin Jones, na rua Ál-
varo Pinto Madureira em
frente a Quadra Coberta, e
ainda que sejam efetuados
consertos nos bancos, pois a
condição em que os mesmos
se encontram traz riscos a
segurança dos usuários.

A Câmara de Vereado-
res de Pindamonhangaba
em busca de aprimorar a
comunicação com os
munícipes criou o e-mail:
ouvidoria@camarapin-
da.sp.gov.br, no qual a po-
pulação poderá entrar em
contato direto com os ser-
vidores da Casa. O intuito
do novo canal é criar mais
um espaço para estreitar a
relação com a população,
pois a participação dos
munícipes nas ações do
Legislativo é fundamen-

Câmara cria canal para facilitar
e estreitar ainda mais a

comunicação com os munícipes

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

tal para melhorar, cada vez
mais, os serviços em prol
da comunidade.

O novo endereço eletrô-
nico foi criado pela Divisão
de Tecnologia da Informa-
ção e para o Coordenador
de Informática, que atual-
mente ocupa o cargo de
Chefe de Divisão, Marcelo
Heleodoro, o espaço foi
pensado como uma forma
de melhorar a relação com a
população, beneficiando os
próprios munícipes e o
Legislativo.

O Vice Presidente da Câ-
mara de Pindamonhangaba,
vereador Abdala Salomão
(PSDB), prestigiou evento do
Panathlon Club São José dos
Campos realizado no dia 04 de

abril no plenário da Câmara
Municipal. Na ocasião, o clube
prestou homenagem ao Pro-
fessor Alfredo de Andrade, o
conhecido Una. O Panathlon é
uma entidade sócio-cultural-
desportiva reconhecida mun-

ESPORTE

Abdala prestigia
homenagem ao
Professor Una

AUTORIDADES, ESPORTISTAS E CONVIDADOS

PRESTIGIARAM O EVENTO NA CÂMARA DE

PINDAMONHANGABA

PROFESSOR UNA, VEREADOR ABDALA E A
PRESIDENTE DO PANATHLON DE SÃO JOSÉ DOS

CAMPOS, KÁTIA MACHADO
BAIANO, ABDALA SALOMÃO E O PROFESSOR UNA

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

dialmente. “Merecida homena-
gem a este profissional que muito
contribuiu para o crescimento e
desenvolvimento de várias gera-
ções de atletas e a formação de
cidadãos em toda região”, expli-
cou o vereador Abdala.

TRABALHO

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

VEREADOR TONINHO DA FARMÁCIA E
MORADORES DO FEITAL. AO LADO, AVENIDA

JOÃO FRANCISCO DA SILVA, A GRANDE

PREOCUPAÇÃO DOS MORADORES

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador Toninho da Far-
mácia (PDT) esteve reunido
com os moradores da rua José
Eliseu Quirino de Campos, no
bairro Feital, no ultimo sábado
dia 31 de março. A reunião con-

tou também com a presença do
Assessor da Secretaria de Go-
verno,  Fernando Prado
Rezende, representando o pre-
feito João Ribeiro e o Secretá-
rio de Governo Arthur Ferreira
dos Santos. Na ocasião, várias
reivindicações foram entregues
ao vereador, dentre elas desta-
camos: a preocupação dos mo-
radores a respeito do grande
fluxo de carros, carretas e ca-
minhões que passam diariamen-
te pela avenida João Francisco
da Silva, lembrando que já exis-
te um projeto na prefeitura para
desapropriação de uma área
para que seja mudado o trafego
de caminhões na referida ave-
nida. “Peço para o senhor pre-
feito João Ribeiro que avalie
com carinho este grande pro-
blema dos moradores, antes que
o pior venha acontecer, em es-
pecial as crianças que moram e
brincam nesta região”, enfatiza
o vereador.

Centro Comunitário do
Feital

O vereador Toninho da Far-
mácia solicita ainda que seja
feita uma vistoria e algumas

reformas necessárias no Cen-
tro Comunitário Joana Ramalho
de Campos, no Feital,  como:
troca das telhas quebradas; tro-
ca do vaso sanitário que esta
quebrado há meses; reforma na
porta do atual Centro Comuni-
tário que está em péssimo esta-
do.

“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 Far-
mácia solicita uma resposta defi-
nitiva do Poder Executivo sobre a
construção do C.C.Z. - Centro de
Controle de 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 vere-
ador Toninho da Farmácia.

P r e o c u p a d o
com a discrimina-
ção sofrida pelas
pessoas que procu-
ram emprego ao
deixarem a prisão
e acabam retor-
nando a prática de
crimes; o vereador
Ricardo Piorino
(PDT) protocolou
nesta semana um
importante projeto
que obrigará as
empresas que se
instalarem no mu-
nicípio, a garanti-
rem um percentual
das vagas para as
mesmas, como for-
ma sadia de busca-
rem uma reintegra-
ção ao convívio social.

Segundo o vereador, o
projeto além de beneficiar
os “reeducandos” é também
uma forma alternativa de
combater a violência, dan-
do oportunidades lícitas e
dignas para os que deixam a
prisão. “Estamos fazendo a
nossa parte também, pois a
pessoa sem oportunidades
irá se enveredar novamente
para o submundo do crime”,
explicou Piorino.

“Vou continuar buscan-
do alternativas para colabo-
rar com a dramática situa-
ção que passa nossa cidade.
Só espero que o executivo

SEGURANÇA

Ricardo Piorino
apresenta importante
Projeto de Lei
“POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS AUXILIAM NO

COMBATE À VIOLÊNCIA”

VEREADOR RICARDO PIORINO

faça a sua parte, conforme
venho cobrando exaustiva-
mente”, afirmou o vereador.

“Mais uma vez venho co-
brar a necessidade da
reestruturação da Guarda Mu-
nicipal, câmeras de moni-
toramento, atitudes concre-
tas do Governador para o au-
mento do efetivo nas Polícias
Militar e Civil, dentre outras
inúmeras ações que também
encaminhamos ao Sr. Prefei-
to Municipal, conforme  re-
querimentos aprovados por
unanimidade nesta Casa de
Leis”, pontuou o vereador.

Na manhã deste
sábado, dia 31, a
vereadora Geni
Dias Ramos – Dona
Geni (PPS) partici-
pou do encerramen-
to das comemora-
ções do mês da mu-
lher (março), em re-
ferência ao “Dia In-
ternacional da Mulher”, reali-
zado na praça Monsenhor
Marcondes, em
Pindamonhangaba.

Participaram também do
evento a banda de Aprendizes,
da Corporação Musical
Euterpe, o Grupo da Melhor
Idade, o Conselho Municipal
dos Direitos das Mulheres,
OAB Mulher, SOS Mulher,
Conselho da Mulher, Grupo
Amor Exigente, entre outros.

A vereadora vem acompa-
nhando eventos que visam ho-
menagear as mulheres em di-
versos locais do município. Ela
participou da Sessão Solene
ocorrida no dia 08 de março,
quinta-feira, no plenário da
Câmara de Pindamonhangaba.
A homenageada da vereadora
foi a senhora Sueli Correard da
Silva, de 61 anos, moradora do
bairro das Campinas.

Dona Geni também com-
pareceu aos eventos ocorridos
no Centro Comunitário do “Ci-
dade Nova”; no Centro Comu-
nitário do bairro Cruz Peque-
na, na tarde de autógrafos do

CONSCIENTIZAÇÃO E RESPEITO

Dona Geni participa
das atividades de
encerramento do Mês
da Mulher

Lar São Vicente de Paula, na
Santa Casa de Misericórdia, na
Igreja São Miguel Arcanjo, no
Araretama; na confraternização
do grupo “Terapia e Lazer”, no
Recinto São Vito, em Moreira
César, palestra na OAB, na Uni-
versidade Anhanguera, entre
outros.

Dia do Autismo
Na Sessão Ordinária de se-

gunda-feira, dia 02, a vereadora
Geni apresentou informações
sobre a mobilização pelo Dia do
Autismo. A Câmara de Verea-
dores vestiu azul (cor do autismo)
e alguns eventos e mobilizações
acontecerão durante o mês pela
causa.

VEREADORA DONA GENI FALA SOBRE AUTISMO

EM SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA

DONA GENI ESTEVE EM EVENTOS COMEMORATIVO

DO MÊS DA MULHER EM PINDAMONHANGABA

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.

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP



TRIBUNA DO NORTE Pindamonhangaba, quarta-feira, 11 de abril de 2012 7

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) agra-
dece a administração muni-
cipal pelo apoio dado na área
esportiva, com a aquisição
de grama e adubo para a
recuperação de diversos
campos de futebol. Na pró-
xima 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 en-
tre o vereador Dr. Marcos
Aurélio e o vereador Ale-
xandre Faria, juntamente
com o Secretário de Espor-
tes, Antônio Carlos de
Macedo Giudice, através de
licitação realizada no inicio
deste mês.

“A finalidade desta par-
ceria que resultou em con-
quista de grama e adubo, foi
para contribuir na manuten-

ESPORTE

Dr. Marcos Aurélio
agradece recuperação
dos campos de futebol

ção de vários campos de fu-
tebol de nossa cidade, que
vai beneficiar nossos atletas,
onde terão um melhor gra-
mado para expôr o seu talen-
to no futebol”, destaca o ve-
reador.

Alguns clubes deverão con-
tar com este material de ime-
diato, lembrando que como é
inicio de campeonato, a entre-
ga será apenas para alguns ti-
mes e os demais receberão até
o final do ano. Os times que
receberão estes insumos para
manutenção dos gramados são
os mesmos que se apresenta-
ram na reunião ocorrida no dia
25 de janeiro de 2012, na sede
da Liga de Futebol de
Pindamonhangaba. “Temos
sempre que incentivar a ativi-
dade física e a prática de es-
portes em nosso município”,
enfatizou o vereador Dr. Mar-
cos Aurélio.

VEREADOR DR. MARCOS AURÉLIO

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador Dr. Isael (PV)
enfatizou apoio à CNBB
(Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil), que lan-
çou recentemente uma
cartilha com o
tema “Eleições
2012”: Cidada-
nia para a Demo-
cracia. “O obje-
tivo é incentivar
uma maior parti-
cipação da comu-
nidade no pro-
cesso eleitoral e
político dos mu-
nicípios”, expli-
cou o vereador.

O documento,
que será utilizado pela Igreja
Católica para orientar o voto

POLÍTICA

Vereador Dr. Isael
apoia cartilha da CNBB
sobre eleições

CARTILHA LANÇADA PELA CNBB COM O TEMA

“ELEIÇÕES 2012: CIDADANIA PARA A
DEMOCRACIA”

dos fiéis no plei-
to de outubro,
destaca ainda a
importância da
Lei Ficha Limpa
e a fiscalização
constante dos
atos do Executi-
vo e do
Legislativo. “Pa-
rabenizo a inici-
ativa da CNBB,
pois a intenção
não é apontar
candidatos, mas
auxiliar os fiéis
na hora do voto e
na fiscalização
do bem comum e
um dos pontos
ressaltados na
cartilha é a Lei da
Ficha Limpa, que

torna inelegíveis políticos
com condenações em segun-
da instância judicial”, res-
saltou o parlamentar.

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.

VEREADOR DR. ISAEL ENFATIZOU APOIO À CNBB
POR LANÇAMENTO DE CARTILHA SOBRE AS

ELEIÇÕES 2012

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador Dr.
Jair Roma (PPS) re-
força o pedido quan-
to a instalação de
novas câmeras de se-
gurança para o
monitoramento nas
ruas de nosso muni-
cípio, visando inibir
e combater a ação
planejada de assal-
tos e furtos. O obje-
tivo principal, se-
gundo o vereador, é
criar uma in-
fraestrutura para um progra-
ma de vigilância através de
imagens, melhorando a segu-
rança da população, pois a
violência no município é mo-
tivo de muita preocupação.
“Este programa irá inibir a
criminalidade, pois as ima-
gens serão provas irrefutáveis
de quaisquer eventualidades”
acrescenta o vereador Dr. Jair
Roma.

Segurança

O vereador reforça, tam-
bém, o pedido feito através do
requerimento 151/2011, o

SEGURANÇA PÚBLICA

Dr. Jair Roma solicita
sistema de
monitoramento no
município

qual solicita a retirada de um
poste da via pública, locali-
zado na esquina da Rua Jadir
Figueira com a Rua Dr.
Octávio Oscar Campelo de
Souza, Parque das Nações. O
poste está em um local inade-
quado e perigoso, pois o mes-
mo encontra-se desalinhado
na via pública atrapalhando o
trânsito. “Esta é uma reivin-
dicação de muitos moradores
e motoristas que transitam por
esta via. Portanto, a transfe-
rência do poste irá proporcio-
nar maior segurança e
operacionalidade ao tráfego”,
acrescenta o vereador.

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

SP-62

DER atende solicitações
do vereador Janio
Ardito Lerario

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) constante-
mente recebe reclamações dos
usuários da estrada estadual
SP-62 que liga a cidade ao
Distrito de Moreira César.

Trata-se de uma estrada de
um movimento intenso de
veículos, principalmente nos
horários de “pico”, de manhã
e à tarde, horários de entrada
e saída dos trabalhadores das
indústrias que estão localiza-
das em Moreira César e que
utilizam ônibus fretados, so-
mando-se mais os ônibus das
linhas urbanas, veículos de
passeio, caminhões e carretas
que saem carregadas das fá-
bricas do Distrito.

Por esta razão o vereador
Janio procura ouvir os que se
utilizam dessa estrada solici-
tando providências quanto aos
pedidos dos motoristas.
Lerario está satisfeito uma vez
que vários pedidos seus para
a estrada SP-62 nesse trecho,
foram atendidos pelo DER –
Departamento de Estradas de
Rodagem, regional de

Taubaté, que não só podou toda
a grama do canteiro central e
das rotatórias que estavam pre-
judicando a visão dos motoris-
tas que as utilizavam, uma vez
que o mato em alguns locais
ultrapassava mais de um metro
de altura, como também, foi
realizada uma grande opera-
ção “TAPA-BURACOS” em
todo esse trecho, inclusive um
buraco do tipo chamado
“borrachudo” existente bem na
curva da rotatória na entrada
de Coruputuba, no sentido bair-
ro-cidade que estava muito
perigoso, e o Vereador pedia
providências desde maio do
ano passado, portanto, há exa-
tamente um ano.

Janio comentou que, “mui-
tas vezes os pedidos demoram
para serem atendidos, mas, o
importante é que os serviços
de recuperação do asfalto dos
trechos ruins da SP-62 até
Moreira César foram recupe-
rados e ficou muito bom; apro-
veitamos para agradecer ao
DER por esse atendimento”,
disse Lerario.

VEREADOR JANIO ARDITO

AGRADECE D.E.R. POR

ATENDER SEUS PEDIDOS
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O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está agrade-
cendo à Prefeitura pela organi-
zação da programação come-
morativa ao centenário do  artis-
ta Amácio Mazzaropi. Este ano,
o evento foi ampliado e terá
maior duração do que os anos
anteriores, nos quais sempre se
comemora a “Semana
Mazzaropi”, que foi instituída
por meio do Projeto de Lei nº 74/
2005, de autoria do vereador
Cal. “Este ano, devido ao cente-
nário de Mazzaropi, havíamos
solicitado à Prefeitura que fizesse uma
programação mais elaborada para essa
comemoração tão importante. Estamos
felizes que essa solicitação foi atendida
e a população poderá desfrutar de vári-
os eventos que resgatam a memória
desse importante artista”, destaca Cal.

Entre a programação estão: Expo-
sição de acervo histórico sobre o cine-
asta de 10 a 20 de abril no Museu
Histórico e Pedagógico D. Pedro I e D.
Leopoldina; Exibição de filmes de 10 a
20 de abril (em diversos bairros da
cidade); Cantoria no túmulo do
Mazzaropi, dia 15 de abril das 8h30 às

CULTURA REGIONAL

Cal está satisfeito com
programação de eventos
em comemoração ao
Centenário de Mazzaropi

12 horas no Cemitério Municipal;
Premiação do Concurso Cultural Cen-
tenário Mazzaropi dia 27 de abril às 15
horas no auditório da Prefeitura e
Domingão Sertanejo “Especial
Mazzaropi” dia 29 de abril, às 9h, no
Espaço Cultural Luiz Carlos Cardoso.

“Estamos reforçando o convite da
Prefeitura à população para que
prestigie as atrações da programação,
que está diversificada e com o objeti-
vo de levar um pouco da história e da
memória desse grande artista brasilei-
ro, cujos filmes eram campeões de
bilheteria da época”, salienta Cal.

UBS Ipê II

O vereador Cal também está co-
memorando o início das obras da
Unidade Básica de Saúde do bairro
Terra dos Ipês II. A equipe responsá-
vel pela construção já está trabalhan-

do no local. “Esperamos que haja
agilidade, pois é uma obra muito
importante para a população, que
necessita de melhorias na área da
saúde”, comenta o vereador.

     Durante a
última Sessão Or-
dinária da Câmara
Municipal, o vere-
ador Alexandre
Faria ( PT ), em
apoio aos professo-
res do estado, en-
caminhou um re-
querimento ao Go-
vernador de São
Paulo, Geraldo
Alckmin, solicitan-
do a
implementação da
Lei n° 11.738/
2008, que regulamenta o piso
salarial dos profissionais. A
implementação da lei trará
melhorias, como: salários

EDUCAÇÃO

Alexandre Faria apóia
professores do
município

ALEXANDRE FARIA COM O PROFESSOR ORLANDO PEDROSO

Alexandre Faria mais uma
vez alerta que o cronograma
para manutenção de praças e
áreas verdes não consegue
atender a demanda do muni-
cípio e que é necessário
reavaliá-la. “Estes locais que
servem como lazer e ponto
de encontro para as comuni-

Áreas verdes

igualitários, jornada de traba-
lho mais adequada e melho-
res condições de trabalho para
a classe.

dades, estão sem condições de
ser frequentadas devido ao mato
muito alto e a sujeira. Um exem-
plo deste descaso são as praças
do Jardim Morumbi, Santa Ce-
cilia, Vila Rica e principalmen-
te no Distrito de Moreira
César”,comentou o vereador
petista, que solicita mudanças.

ALEXANDRE FARIA NA PRAÇA DO JARDIM MORUMBI

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVPFOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP
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Já estão abertas as inscri-
ções para os times que dese-
jam participar do 2º Torneio 
Metalúrgico de Futebol de 
Campo, que será realizado 
pelo Sindicato dos Metalúr-
gicos de Pindamonhangaba 
e Região no dia 1º de maio, 
junto às comemorações pelo 
Dia do Trabalhador.

As inscrições poderão ser 
feitas na sede ou subsede do 
sindicato até o dia 18 de abril. 
A primeira reunião de organi-
zação com os representantes 
dos times será no dia 20.

O presidente do sindica-
to, Romeu Martins, convi-
da todos os metalúrgicos a 
participar. “Nosso objetivo é 

tornar o torneio metalúrgico 
uma tradição na cidade. Ano 
passado ocorreu tudo bem e 
este ano será ainda melhor. 
Um evento não só para quem 
vai jogar, mas para todos os 
trabalhadores e também para 
a família. Venha, traga seus 
amigos e participe dessa fes-
ta do trabalhador”, ressaltou 
Romeu.

As vagas são limitadas 
a um time por fábrica. Para 
disputar o torneio, basta ser 
sócio do sindicato. Os inte-
ressados podem entrar em 
contato com o diretor de es-
portes do sindicato, Célio da 
Silva, o “Celinho”, pelo tele-
fone (12) 9145-1125.

Magno Prado Nazaret, do 
Team Funvic Pindamonhan-
gaba, colocou seu nome na 
história da Volta Ciclística 
do Uruguai. O brasileiro, de 
26 anos de idade, sagrou-se 
campeão da 69ª edição da 
competição, que terminou no 
domingo (8), com uma etapa 
de 195 km, chegando na parte 
central de Montevidéu.

Magno assumiu a lideran-
ça da competição na etapa de 
contrarrelógio, quando foi o 
primeiro colocado após per-
correr os 31 km da prova em 
37min11, ficando 18 segundos 
à frente do segundo colocado.

Nas duas etapas seguintes, 
o líder foi bravamente prote-
gido por seus companheiros 
de equipe – Gregory Panizo, 
Antônio Nascimento, Ro-
berto Silva, Flávio Santos e 
Hector Figueira – até cruzar 
a linha de chegada da última 
etapa em Montevidéu, depois 
de percorrer mais de 1.520 km 
por várias cidades uruguaias.

O ciclista da equipe de 
Pindamonhangaba manteve 
a diferença de 18 segundos 
para o segundo colocado, o 
americano Thomas Zirbel 
– Optum, e sagrou-se cam-
peão com o tempo total de 
36h05min35. O terceiro lu-
gar foi para Edgardo Simon, 

da Real Cycling Team, que 
ficou 26 segundos atrás do 
campeão.

Com isso, Magno Naza-
ret se tornou o segundo bra-
sileiro a vencer a Volta do 
Uruguai. Entre as equipes, o 
Team Funvic Pindamonhan-
gaba ficou com o terceiro lu-
gar no geral da competição.

Feliz com o resultado, 
o técnico Benedito Tadeu 
“Kid”, falou sobre a conquis-
ta. “Fizemos um trabalho pla-
nejado para chegarmos aqui 
fortes e brigar pelo título. 
Com muito empenho e um 
excelente trabalho de equipe, 
o Magno chegou ao título da 
competição e isso nos deixa 
muito satisfeito”.

Pinda conta com o patro-
cínio da Fapi/Funvic, Cons-
trutora 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, além 
disso tem como apoiadores 
o depósito São Caetano, Co-
légio Construtor, capacetes 
Spiuk, Muvuca Lanches, Pe-
dal Look,3wmidia.com.br, 
PortalR3 e Prefeitura de Pin-
damonhangaba.

Pinda conquista 
1º lugar na 
Volta Ciclística 
do Uruguai

Inscrições abertas para o 
2º Torneio Metalúrgico de 
Futebol de Campo
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Divulgação

Marcos Daniel Derrico, técnico do futsal feminino

 Equipe de Pindamonhangaba comemora o ótimo resultado conquistado no Uruguai
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Esportes

O técnico de futsal femi-
nino de Pindamonhangaba, 
Marcos Daniel Derrico da 
Costa, foi eleito o melhor 
técnico de futsal feminino 
de 2011, pela Federação 
Paulista. Este título foi 
alcançado devido ao exce-
lente trabalho desenvolvi-
do frente à equipe pinden-
se. Ele iniciou sua carreira 
como preparador físico e, 
em 2007, tornou-se técnico.

O campeão Derrico 
acumula diversos títulos 
em sua carreira, entre eles 
o de bicampeão dos Jogos 
Regionais; campeão dos 
Jogos Abertos de 2011; 
e vice em 2010, fazendo 
uma final memorável con-
tra São Caetano, campeão 
Paulista sub 20 em 2011, e 
vice em 2010; campeão Re-
gional e Estadual dos Jogos 
da Juventude, sendo conside-
rada a melhor equipe sub 18 
do Estado de São Paulo em 
2009; vice-campeão da Copa 
Vanguarda em 2011, entre 
outros.

O técnico disse que re-
ceber esse título foi algo 
inesperado, pois concorreu 
com  técnicos que têm anos 
de carreira, alguns com mais 
de 30  só de futsal. “Foi uma 
surpresa, em meio a tanta 
gente experiente, com grande 
know-how, eu, daqui de Pin-
damonhangaba, ser escolhi-
do... fiquei muito contente”, 
comenta Derrico.

Futsal feminino de Pinda tem 
o melhor técnico do Estado

O técnico salienta que 
esta conquista representa 
uma grande luta, porque foi 
muito suada e trabalhosa. E 
isto o fortalece para conti-
nuar na batalha, que é co-
mandar um time feminino 
no país, porque já está na 
hora do futsal feminino ser 
reconhecido.

Derrico afirmou que apoio 
que sua equipe recebe da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba é um grande incentivo 
para o seu trabalho. Incen-
tivo também encontra nas 
meninas, que são muito de-
dicadas e sabem das dificul-
dades da modalidade, mas 
que abraçam o esporte com 
unhas e dentes, na comissão 
técnica e em sua família.

O premiado técnico tam-
bém agradece o apoio dos 
parceiros do time que são: 
Secretaria Municipal de Es-
portes, Derrico Consultoria 
Imobiliária, Pisani, Blocos 
e Lajes Modelo, Manda-
glio Engenharia, BS Fisio 
Fitness, Clínica Equilíbrio,  
De Paula Gás, Senai, MG 
Holus, Pica Pau Martelinho 
e Lava Rápido, Roif En-
genharia, Pinda Notícias, 
Churrascaria Gramado, O 
Lanchão, 1001 Automóveis, 
Body Fast, Casa da Saúde, 
MM Seguros, Marcel Ar-
quitetura, Alvo Segurança, 
Colégio Tableau, G-TTUR, e 
demais colaboradores.

Na foto acima, Magno admira o seu troféu de campeão
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 Pindamonhangaba é privilegiada por ter uma cidadã como Dona Ziza

Trabalho voluntário faz a diferença 
na vida de muitas pessoas

As palavras tornam-se 
poucas quando procuramos 
descrever as atitudes de al-
guém que tanto fez e faz por 
pessoas, que muitas vezes, 
sequer viu antes. Doar par-
te do seu tempo, despender 
das horas de lazer e nutrir 
sonhos é o que faz Engra-
cinda Brandão, carinhosa-
mente chamada de Dona 
Ziza. Mãe de três fi lhos, 
nove netos e seis bisnetos.

O mundo seria muito di-
ferente se fosse repleto de 
“Zizas”.  Dona Ziza  segue à 
risca o dito popular: “Fazer 
o bem sem olhar a quem”. 
Esta prática não é de hoje, 
são maais de 60 anos de vo-
luntariado. Podemos dizer 
que ela tem esse jeitinho 
amigo de ser desde a infân-
cia, pois já costurava roupas 
para as bonecas das amigas.

Um dia é feito de so-
mente 24 horas e estas são 
poucas para contar a vida 
de uma  senhora “menina”. 
Hoje ela está com 86 anos 
e desta história de vida, 46 
anos de voluntariado foram 
desenvolvidos em Pinda-
monhangaba. A carioca veio 
para a “Princesa do Norte” 
em 1966, e já ensinou a arte 
do corte e costura a milhares 
de aprendizes.

Ela, que também é co-
nhecida por seus vestidos de 
noivas, afi rma já ter perdido 
a conta de quantas noivas 
vestiu na cidade. Mas quem 
fez o vestido de noiva com 
a Dona Ziza, certamente, 
lembra-se do dia mais mar-
cante de sua  vida: o casa-
mento. “Não cobro mais do 
que R$ 2 mil em um vesti-
do, isso dando tudo, desde 

o tecido até o sapato. Quem 
quiser fazer vestido comigo 
é só ligar para o telefone 
3642-0927”, revela Ziza.

A neta Cris Rodrigues 
Brandão conta que sua avó é 
uma mulher guerreira, forte, 
dedicada e amada por todos.

Ser voluntária é algo que 
lhe dá tanto prazer, que já 
trabalhou em diversos lo-
cais: Apae, SOS, Casa Tran-
sitória Fabiano de Cristo, na 
gincana Cidade contra Ci-
dade, Rotary Club e Lions 
Clube. Atualmente ela co-
labora com as artesãs do 
projeto “Lãs, Linhas e Cia”, 
desenvolvido por meio do 
Fundo Social de Solidarie-
dade com o apoio da Prefei-
tura de Pindamonhangaba, 
no bairro Castolira.

Maria de Lourdes parti-
cipa do projeto “Lãs, Linhas 

e Cia” há cinco anos. Lour-
des comenta que  Dona Ziza 
é uma pessoa extremamente 
atenciosa, e que aproveita para 
trocar experiências com ela.

“O dia que não vou lá 
elas dizem que parece que 
está faltando alguma coi-
sa. Lá eu também aprendo, 
aprendi a fazer fuxico, tear 
e crochê. Sou voluntária de 
coração”, conta Ziza.

A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade de 
Pindamonhangaba, Maria 
Angélica Ribeiro, agrade-
ce à Dona Ziza pelo apoio 
que ela tem prestado ao 
Fundo Social há aproxi-
madamente oito anos. Ma-
ria Angélica afirma que 
durante esse tempo muitas 
pessoas tiveram a oportuni-
dade de aprender muito com 
Dona Ziza.

“Meus atos 
dizem mais 

que palavras, 
não sei fi car 
sem ajudar 
os demais. 

Enquanto eu 
viver serei 
voluntária”

- Ziza -

Dona Ziza, 
exemplo de 
voluntária
 que faz a 
diferença 

há mais de 
40 anos em 

Pinda 
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Dr. Emílio Ribas
Recebemos e agradecemos o convite para o 

lançamento  de mais uma obra do acadêmico dr. 
José Leis Nogueira: a biografia  EMÍLIO RIBAS –  
O GUERREIRO DA SAÚDE. Evento marcado para 
está quarta-feira (11), às 10h30, no anfiteatro do Ins-
tituto de Infectologia Emílio Ribas, na capital paulis-
ta. Foi o Instituto que nos enviou o convite.

Na sessão solene da APL 
Durante o lançamento do livro da acadêmica Ju-

dith Ribeiro de Carvalho: REPÚBLICA  BRASILEI-
RA DA MANTIQUEIRA, ocorrido na sessão plená-
ria solene da APL-Academia Pindamonhangabense 
de Letras, no último dia 29, destaque para dois dos 
pronunciamentos positivos referentes à obra: o do 
editor Fàbio Ávila, da editora Empresa das Artes, e 
do gerente administrativo da empresa Gerdau, Luiz 
Pedro Johnson (nas fotos). 

Dr. José Lelis 

Jornal Literário
Também na sessão solene da APL  realizada no 
último dia 29 de março, a poetisa Teresa Cristina 
Bendini convidou os acadêmicos  para participar do 
jornal  literário O Grito,  editado por Dailor Varela e 
Máh Luporini, com circulação  em Monteiro Lobato e 
região. A autora tem prestigiado as sessões solenes 
da APL.

Teresa Bendini

Acadêmicos presentes

Fábio Ávila Luiz Johnson

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011

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

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

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Dia  20/04/2012 às 13:30 horas

ÁREA 3

6º LEILANE DA SILVA
AVENIDA DARCY VIEIRA MARCONDES, 210 – VISTA ALEGRE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12442-010

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

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

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

Dia  20/04/2012 às 14:00 horas

MÉDICO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

10º LUIZ AUGUSTO SILVA MENDES SOUZA
RUA CARLOS MARIA K ASSEBURG, 255 – APTO. 22 – PARQUE YPE
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12410-060

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

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, re-
ferente 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 pro-
posta, 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 arti-
culados 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 10 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 endere-
ço 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 10 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 en-
dereço 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 10 de abril de 2012. 

LAÍS HELENA DE CARVALHO SCAMILLA JARDIM - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE  LEDA MARIA PEREIRA DE MELO VILELA (CPF 585.377.756-
49) e OMAR FERREIRA VILELA (CPF:636.476.136-49) COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPE-
DIDO 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 585.377.756-
49) 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 au-
tos 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 VI-
LELA (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 arti-
culados 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 10 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 publi-
cação 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 10 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE GILVAN DONIZETE SALGADO COM PRAZO DE 30 DIAS, EX-
PEDIDO 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 JU-
DICIAL), 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 10 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE GENÉSIO MOREIRA CARDOSO COM PRAZO DE 30 DIAS, EX-
PEDIDO 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 JU-
DICIAL), 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 adver-
tido 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 10 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 JU-
DICIAL), 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 10 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juíza de Direito

 Acadêmicos presentes… 
Um dos assuntos  comentados pela diretoria da 

APL refere-se à ausência de acadêmicos nas ses-
sões plenárias solenes. A partir deste ano, a pre-
sença sera registrada com uma foto no final da ses-
são. Isso  já aconteceu na primeira plenária de 2012 
(foto abaixo)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

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

PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Dia 16/04/2012 às 13:00 horas

504º BARBARA ALINE DOS SANTOS ESPATA FORA
RUA CLAUDIO JOSÉ DE CAMARGO, 85 – VILA SÃO JOSÉ
TAUBATÉ – SP
CEP 12070-550

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

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, suges-
tões, 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 DE ESTADO DOS NEGÓCIOS 
 DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
 3o Distrito Policial de Pindamonhangaba-SP

      Avenida Rio de Janeiro, n. 475, Bairro Cidade Nova,
   (0xx12) 3642-1133    CEP 12.414.010

EDITAL Nº 01/III/12
A Dra. ANGELA A CABRAL DE AGUIAR, Delegada de Polícia Titular do 3º 
Distrito Policial de Pindamonhangaba – SP, no uso de suas atribuições legais 
e na forma da lei, etc...
FAZ SABER aos Srs. Funcionários e ao público em geral que, de acordo com o 
artigo 27, inciso III, do Decreto n. 44.448, de 24/11/1999 e Resolução SSP 46, 
DE 21/12/1970, o Sr. Dr. IVAHIR FREITAS GARCIA FILHO, Delegado Seccio-
nal de Polícia em Taubaté – SP, realizará CORREIÇÃO ORDINÁRIA PERIÓDI-
CA, referente ao primeiro semestre de 2012, neste 3º Distrito Policial, no dia 
03/05/12, às 10:00 horas. Para tanto, ficam convocados todos os Funcionários 
em exercício nesta unidade. Na ocasião, a Autoridade Corregedora procederá 
à audiência do público que, poderá apresentar queixas, reclamações e suges-
tões sobre os serviços policiais e administrativos.

Registre-se.
     Afixe-se.
            Publique-se.

Pindamonhangaba, 03 de abril de 2012.
ANGELA A CABRAL DE AGUIAR

Delegada de Polícia

 Prefeito Municipal de Pindamonhangaba
           
     PORTARIA GERAL Nº 3.832, DE 05 DE ABRIL DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, EXONERA, a pedido, o Sr. Carlos Eduardo de Moura,  do 
emprego de provimento em comissão de Gerente, a partir de 05 de abril de 2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 05 de abril de 2012. 
Pindamonhangaba, 05 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 05 de abril de 2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
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Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

PORTARIA GERAL Nº 3.822, DE 19 DE MARÇO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei nº 4.532, de 26 de janeiro 
de 2007, Resolve DESIGNAR as professoras  abaixo relacionadas para exercerem 
as funções de GESTOR GERAL DE EDUCAÇÃO e GESTOR DE UNIDADE ES-
COLAR, 
Gestor Geral de Educação – a partir de 16 de janeiro de 2012:
- Rosangela Gonçalves e Silva Souza
- Daniele Monteiro Correard
Gestor de Unidade Escolar – a partir de 18 de janeiro de 2012:
- Elaine Cristiane Cinachi Santos
- Percília Jaqueline Plácido de Lima
- Vivian de Figueiredo Záccaro
Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 16 de janeiro 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/Processo Interno nº 837/2012

           
     PORTARIA GERAL Nº3.826, DE 29 DE MARÇO DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, EXONERA, o Sr. José Eduardo dos Santos, do emprego 
de provimento em comissão de Assistente Técnico de Relações Institucionais, a par-
tir de 02 de abril de 2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 29 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 29 de março 
de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Processo Interno nº 10052/2012 

 PORTARIA GERAL Nº 3.827, DE 02 DE ABRIL 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 21.12.01 e Lei nº 
4.364, de 20.12.05, Resolve designar o Dr. José Carlos Teixeira Junior, Diretor 
do Departamento de Assuntos Jurídicos, para substituir o Dr. Rodolfo Brockhof, Se-
cretário de Assuntos Jurídicos, durante o período em que o mesmo encontrar-se 
em férias, de 10 a 29 de abril de 2012, respondendo cumulativamente pelo Depar-
tamento e pela Secretaria.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação.
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/app/ Processo Interno nº 9647/2012

PORTARIA GERAL Nº 3.828, DE 02 DE ABRIL DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais, e nos termos do inciso II, art. 4º da Lei nº 4.241, de 14 
de janeiro de 2005, Resolve DESIGNAR a Sra. Carolina Prado de Campos, para 
exercer a função de Gerente de Unidade, a partir de 1º de abril de 2012.
Esta portaria entra na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril 
de 2012.
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/app/ Processo Interno nº 9393/2012

           
     PORTARIA GERAL Nº 3.829, DE 03 DE ABRIL DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
suas atribuições legais, EXONERA, a pedido, o Sr. Carlos José Ribeiro, do emprego 
de provimento em comissão como Subprefeito do Distrito de Moreira César, a 
partir de 04 de abril de 2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 
a 04 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/Processo Interno nº 11.133/2012

           
     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 

EDITAL PARA CITAÇÃO DE PINDA IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME COM PRA-
ZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
2394/2007 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), PINDA IND. E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME, com 
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECU-
ÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 2394/2007 
(663/2003 da 1ª VARA JUDICIAL), que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDA-
MONHANGABA, distribuída a esta serventia em 28/10/2003, redistribuida em 18/07/2007 
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 5868. Deu-se á causa o 
valor de R$ 1048,32, em 28/10/2003. Pelo presente edital fica o executado (s), PINDA IND. E 
COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME, 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 conheci-
mento 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 10 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE PEDRO GOMES FILHO COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO 
NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 5154/2010 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), PEDRO GOMES 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 nº 5154/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 25/11/2010 conforme peti-
ção inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 0311.11.04.010.000. Deu-se á causa 
o valor de R$ 1.960,76, em 08/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), PEDRO GO-
MES 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 adver-
tido 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 10 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE EDSON DONIZETTI GONDIM COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPE-
DIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 5153/2010 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), EDSON DONIZETTI GONDIM, 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 5153/2010, que lhe move a PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 25/11/2010 
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 0311.11.03.018.001. 
Deu-se á causa o valor de R$ 787,52, em 08/11/2010. Pelo presente edital fica o executado 
(s), EDSON DONIZETTI GONDIM, 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 conheci-
mento 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 10 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA DAS DORES SOUZA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPE-
DIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 8083/2007 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), MARIA DAS DORES SOUZA, 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 8083/2007 (304/2006 da 2ª VARA JU-
DICIAL), que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 07/11/2006, redistribuida em 18/07/2007 conforme petição inicial, referente 
a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 68269 E OUT. Deu-se á causa o valor de R$ 409,77, em 
19/10/2006. Pelo presente edital fica o executado (s), MARIA DAS DORES SOUZA, devida-
mente 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 10 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE CDHU DO ESTADO DE SÃO PAULO COM PRAZO DE 30 DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1654/2010 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), CDHU DO ESTADO DE SÃO PAULO, 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 1654/2010, que lhe move a PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia em 08/11/2010, 
conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 0125.10.10.026.000. 
Deu-se á causa o valor de R$ 718,19, em 25/10/2010. Pelo presente edital fica o executado 
(s), CDHU DO ESTADO DE SÃO PAULO, 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 publi-
cação 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 10 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE WILSON DE JESUS COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS 
AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 2613/2007 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), WILSON DE JESUS, 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 2613/2007 (945/2003 da 1ª VARA JUDICIAL), 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta ser-
ventia em 10/12/2003, redistribuida em 18/07/2007 conforme petição inicial, referente a CER-
TIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 5261/2000, 5211/2001. Deu-se á causa o valor de R$ 767,69, 
em 25/11/2003. Pelo presente edital fica o executado (s), WILSON DE JESUS, 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 (cin-
co) 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 10 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES COM PRAZO DE 30 DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 3184/2007 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), JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES, 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 3184/2007 (618/2004 da 1ª VARA JU-
DICIAL), que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 16/06/2004, redistribuida em 18/07/2007 conforme petição inicial, referente 
a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 125040402302. Deu-se á causa o valor de R$ 450,66, 
em 15/04/2004. Pelo presente edital fica o executado (s), JOSÉ DE OLIVEIRA FERNANDES, 
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 10 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSÉ CLAUDINEI DA SILVA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPE-
DIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 6893/2007 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), JOSÉ CLAUDINEI DA SILVA, com endereço incerto e não sa-
bido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os 
autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 6893/2007 (245/2004 da 2ª VARA JU-
DICIAL), que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 09/03/2004, redistribuida em 18/07/2007 conforme petição inicial, referente 
a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA N° 125050400900. Deu-se á causa o valor de R$ 436,70, em 
28/01/2004. Pelo presente edital fica o executado (s), JOSÉ CLAUDINEI DA SILVA, devida-
mente 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 10 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO - Juíza de Direito

DECRETO Nº 4.820, DE 28 DE MARÇO DE 2012
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso 
de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº. 5.351, de 20 de março de 2012.

D E C R E T A:

Artigo 1º. Fica aberto, nos termos do artigo 42 da Lei Federal 4.320/64, um crédito 
adicional especial no valor de R$ 354.100,00 (trezentos e cinqüenta e quatro mil e 
cem reais), no Fundo Municipal de Assistência Social, para adequação orçamentária. 
A classificação orçamentária será:

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.12  FMAS/Proteção Básica
2047   Promoção Social
08.244.0027.1       3.3.50.39-Outros Serv. Terceiros-P. Jurídica               R$    228.700,00
14.13  FMAS/Proteção Especial Média Complexidade
2047   Promoção Social
08.244.0027.2    3.3.50.39-Outros Serv. Terceiros-P. Jurídica                  R$    125.400,00
Artigo 2º.  O crédito adicional aberto pelo artigo 1º terá como cobertura a anulação 
de parte das seguintes dotações, a saber: 

14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14.12  FMAS/Proteção Básica  2047  Promoção Social
08.244.0027.1            3.3.50.43-Subvenções Sociais (589)                       R$      41.650,00
08.244.0069.1            3.3.50.43-Subvenções Sociais (592)                       R$    187.050,00

14.13  FMAS/Proteção Especial Média Complexidade 2047    
Promoção Social
08.244.0027.2            3.3.50.43-Subvenções Sociais (624)                      R$    125.400,00
Artigo 3º.  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 28 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 28 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/cba

LEI Nº 5.355, DE 30 DE MARÇO DE 2012.
Denomina a Rotatória de acesso ao Bairro Araretama de IRINEU MOLICA.
(Projeto de Lei nº 136/2011, de autoria do Vereador Ricardo Piorino)
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber 
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominada de Irineu Molica, a rotatória localizada na Estrada Carlos 
Lopes Guedes Filho, acesso ao Bairro Araretama.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 30 de março de 2012.

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

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 30 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app

LEI Nº 5.356, DE 30 DE MARÇO DE 2012
Fixa subsídios dos Vereadores para a Legislatura 2013/2016.

(Projeto de Lei nº 25/2012, de autoria da Mesa da Câmara)
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz 
saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele san-
ciona e promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º O subsídio de Vereador da Câmara de Pindamonhangaba é reajustado 
em 25,8093% correspondendo, nesta data, a R$7.698,22 (sete mil, seiscentos 
e oito reais e vinte e dois centavos), variação do índice ICV (Dieese) referente 
aos últimos 48 meses, significando 38,41% do que recebem os Deputados Es-
taduais, em atenção ao disposto no art. 29, inc. VI, “d”, da Constituição Federal.
Art. 2º A ausência do Vereador a Sessão Ordinária implicará o desconto, por 
Sessão, no valor correspondente a um quarto (1/4) ou a um quinto (1/5) do 
subsídio conforme número de Sessões do mês.
§1º O desconto, mencionado no caput deste artigo não ocorrerá quando com-
provados os casos dos incisos I e II do art. 14 da Lei Orgânica Municipal.
§2º A justificação da ausência será requerida e comprovada até o dia da primei-
ra Sessão subseqüente a que o Vereador comparecer.
Art. 3º O suplente perceberá, a partir da posse, a mesma remuneração dos 
Vereadores em exercício.
Art. 4º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações pró-
prias do orçamento.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013, revogadas as 
disposições em contrário.
Pindamonhangaba, 30 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

SAJ/app

LEI Nº 5.357, DE 30 DE MARÇO DE 2012
Acrescenta Parágrafo Único ao Art. 3º da Lei nº 5.138/2010.
(Projeto de Lei nº 18/2012, de autoria dos Vereadores Alexandre Faria e Mar-
cos Aurélio Villardi)
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz 
saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele san-
ciona e promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica acrescido o Parágrafo Único ao Art. 3º, da Lei nº 5.138, de 13 de 
dezembro de 2010, que passa a ter a seguinte redação:
“Parágrafo Único.  Poderão ser homenageados com Diploma de Honra ao 
Mérito 01 (um) representante indicado pelo Rotary Club Princesa do Norte/
Pindamonhangaba e 01 (um) representante Rotary Club Pindamonhangaba”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 30 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

SAJ/app

DECRETO Nº. 4.819, DE 22 DE MARÇO DE 2012.
Retifica o Decreto nº 4.732, de 14 de julho de 2011, que declara de utilidade pú-
blica, para fins de desapropriação, lotes localizados na Avenida Áustria (antiga 
Avenida B), Loteamento Residencial Pasin, de propriedade de TRANSCONTI-
NENTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, necessários para constru-
ção de praça.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de 
atribuições legais, e nos termos do art. 5º, letra “i”, combinado com o art. 6º do De-
creto nº. 3.365, de 21 de junho de 1941,

D  E   C   R   E   T   A:
Art.1º. Fica retificada a descrição do art.  1º do Decreto nº 4.732, de 14 de julho 
de 2011, para excluir os lotes 05 e 56 da Quadra 12, de propriedade da Transcon-
tinental Empreendimentos Imobiliários, os quais possuem as seguintes medidas e 
confrontações:
LOTE Nº 56 DA QUADRA 12: situado nesta cidade , com frente para a Avenida 
Áustria, antiga Avenida B – Decreto nº 2379 de 26/04/1982, medindo 10,00 m ( dez 
metros ) de frente; 10,00 m ( dez metros ) de fundos; 25,00 m ( vinte e cinco metros ) 
do lado direito; 25,00 m ( vinte e cinco metros ) do lado esquerdo; totalizando a área 
de 250,00 m2 ( duzentos e cinqüenta metros quadrados ), confrontando pelo lado 
direito com o lote nº 01 e lote 02, pelo lado esquerdo com o lote nº 55 e pelos fundos 
com o lote nº 05, cadastrado sob a sigla NE.25.02.16.033.00 e matriculado sob nº 
17149 junto ao Cartório de registro de Imóveis e Anexos desta Comarca.
LOTE Nº 05 DA QUADRA 12: situado nesta cidade , com frente para a Rua Hungria, 
antiga Rua 01 – Decreto nº 2379 de 26/04/1982, medindo 10,00 m ( dez metros ) de 
frente; 10,00 m ( dez metros ) de fundos; 25,00 m ( vinte e cinco metros ) do lado di-
reito; 25,00 m ( vinte e cinco metros ) do lado esquerdo; totalizando a área de 250,00 
m2 ( duzentos e cinqüenta metros quadrados ), confrontando pelo lado direito com o 
lote nº 06 , pelo lado esquerdo com os lotes nºs 03 e 04 e pelos fundos com o lote nº 
56, cadastrado sob a sigla NE.25.02.16.028.00 e matriculado sob nº 17126 junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos desta Comarca.”
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 22 de março de 2012.

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

Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 22 de março de 2012.
Rodolfo Brockhof - Secretário de Assuntos Jurídicos 

SAJ/app/Processo PMP/SAJ nº 1350/11

 

      
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO

 

A CKM  SERVIÇOS  e  a  Prefeitura De Pindamonhangaba,  fazem  a  retificação do Cronograma do  Edital  de Abertura  de 
Inscrições publicado dia 27/03/2012. 

 

Onde‐se lê: 

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO  09/04/2012 

 

Leia‐se: 

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO  13/04/2012 

 
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, 10 de abril de 2012. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

 

 

 

 

 
    PORTARIA GERAL Nº 3.832, DE 04 DE ABRIL 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 aplicá-
veis,   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 cons-
tantes 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
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12TRIBUNA DO NORTE Pindamonhangaba, quarta-feira, 11 de Abril de 2012

Em Pindamonhangaba, acon-
tece nesta sexta-feira (13),  uma 
atividade de pesquisa rural: o 2º  
Dia de Campo. O evento con-
tará com a presença de produ-
tores e pesquisadores e abor-
dará o tema:  Recuperação de 
Pastagem com Diferentes Sis-
temas de Preparo de Solo. A 
ação também é comemorativa 
ao Dia Nacional de Conserva-
ção de Solo.

O início do trabalho está 

marcado para às 8 horas, 
quando será feita a recep-
ção. Em seguida, será feita 
a apresentação geral do tra-
balho desenvolvido sobre 
Recuperação e Reforma de 
Pastagens e a Importância da 
Conservação de Solo.

O “Dia do Campo” será 
realizado no Setor de Zoo-
tecnia/Polo Apta Regional 
Vale do Paraíba, no estábulo 
8. Mais informações podem 

ser obtidas pelo telefone (12) 
3642-1812/1823.

O evento será promovido 
com o apoio da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, Apta, 
Cati, Governo do Estado, 
Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento e Defesa 
Agropecuária.

“Este trabalho é muito im-
portante, estarão envolvidas 
instituições de ensino, pes-
quisa e extensão rural. Serão 

comparados diferentes tipos 
de recuperação e formação 
de pastagem. Eles irão ava-
liar e levar para o produtor a 
melhor tecnologia para im-
plantar dentro de sua proprie-
dade. Para os produtores isto 
é ótimo, porque conseguimos 
levar melhores informações 
até eles”, afirma o diretor do 
Departamento de Agricultura 
de Pindamonhangaba, Pedro 
Aldo Amadei Júnior, P.A.

Estão abertas as ins-
crições para participar 
da eleição do Conselho 
Gestor da Unidade de 
Saúde do bairro Bela 
Vista. Os interessados 
devem procurar o local 
até o dia 20 deste mês 
para efetuar a inscrição. 
Estão convidados para 
participar todos os mo-
radores do bairro, aci-
ma de 18 anos. Também 
estão sendo convocados 
representantes de enti-
dades ou instituições do 
segmento usuários.

Cada entidade/insti-
tuição pode indicar dois 
membros, estes deverão 
apresentar, no ato da 
inscrição, um ofício em 
papel timbrado e assi-
nado pelo responsável 

da mesma. As inscrições 
serão recebidas de se-
gunda a sexta-feira no 
horário de atendimento 
da USF – Unidade de 
Saúde da Familia. Lem-
brando que às terças-
-feiras o atendimento é 
realizado apenas no pe-
ríodo da manhã.

A eleição será reali-
zada no próximo dia 24, 
na USF do bairro, a par-
tir das 15 horas. Poderão 
votar apenas os candida-
tos a conselheiros ins-
critos. Os eleitos terão 
mandato de dois anos e 
serão colaboradores do 
Comus na fiscalização 
e apresentação de pro-
postas para soluções dos 
problemas mais varia-
dos e possíveis.

Escola municipal completa 30 anos

A escola municipal Padre 
Zezinho comemorará, no dia 
14 de abril, 30 anos de fun-
cionamento, e realizará na 
sexta-feira (13), às 19h30, na 
Igreja Matriz São Benedito, 
na Vila São Benedito, uma 
celebração de ação de graças.

A celebração será condu-
zida pelo padre José Júlio e 
pelos pastores da Assembleia 
de Deus e Igreja Batista. 
Toda a comunidade está con-
vidada.

A unidade escolar Padre 

Zezinho é a primeira esco-
la municipal de Pindamo-
nhangaba. Foi inaugurada 
em 1982 pelo então prefeito 
Geraldo Alckmin Filho, atu-
al Governador do Estado de 
São Paulo, seu vice era dr. 
Thiers Fernando Lobo.

O nome do patrono foi 
em homenagem ao então 
padre salesiano responsável 
pela igreja São Benedito, 
Orlando Siqueira do Ama-
ral, que era muito amado e 
admirado por todos que mo-

ravam na região da escola.
Atualmente, a escola 

atende a 170 alunos, conta 
com 10 professores, duas 
merendeiras, duas auxilia-
res de limpeza e uma gesto-
ra. Segundo a atual gestora 
da escola, Cidinha Pedroso, 
nem sempre foi assim, em 
seu ano de inauguração, a 
escola funcionava com uma 
sala e uma professora, tendo 
as mães que desempenha-
rem todas as outras funções, 
estas eram denominadas: 

“mamães monitoras”.
“A escola, orgulhosamen-

te, traz uma história de for-
mação de seus alunos com 
bons frutos e resultados de 
sucesso”, disse a gestora Ci-
dinha.

A “Padre Zezinho” é 
considerada pelos seus ex-
-alunos, pais e toda a co-
munidade como uma es-
cola de estimação. Todos 
sentem muito orgulho de 
ter sido ou ter tido filhos 
estudantes no mencionado 

estabelecimento de ensino.
Hoje ela é reconhecida 

por seus trabalhos presta-
dos, e tem como princípio 
em sua proposta pedagógica, 
alunos com alto desempenho 
de aprendizagem e formação 
ética.

A escola, nos últimos 
quatro anos vem sendo pre-
miada pela realização de 
seus projetos tendo em seu 
currículo o selo “Escola So-
lidária ano 2011 a 2013”, 
que é um reconhecimento 

nacional que a torna uma 
das 700 escolas brasileiras 
com desenvolvimento de 
projeto de excelência e qua-
lidade, efetivando a parce-
ria escola e comunidade.

“Esse diferencial se deve 
ao alto nível de profissiona-
lismo de toda equipe escolar, 
parceria dos pais e ao meu 
olhar cuidadoso. Tenho de-
dicado grandes esforços na 
busca de alcançar melhores 
níveis de qualidade para a es-
cola”, finalizou a gestora.

Pinda será sede de 
atividade de pesquisa rural

Inscrições 
para Conselho 
Gestor do 
‘Bela Vista’ 
terminam dia 
20 de abril

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Alunos da escola Padre Zezinho, a primeira Escola Municipal de Pindamonhangaba (inaugurada em 1982), durante evento

Dia de Campo será sobre o manejo ideal das áreas de pasto


