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Nova indústria vai gerar 700 empregos

Obras da empresa Simec, do México, que vai se instalar na cidade, estão em andamento na região de Coruputuba

Professoras aprendem a ensinar brincando

“Semana Mazzaropi”
traz muitas atrações 
para a cidade

Prefeitura constrói 
calçada na ponte que liga 
Pasin ao Mantiqueira

Laboratório Municipal faz 
70 mil exames por mês   
e apoia várias cidades

Filmes de Mazzaropi podem ser vistos em vários pontos
Página 3

Máquinas trabalham nas obras, aprovadas pela população
Página 5

Laboratório Municipal conta com equipamentos de ponta

Os trabalhadores de Pin-
damonhangaba devem ficar 
atentos e buscar a qualifi-
cação profissional, disponí-
vel em várias instituições da 
cidade, para aproveitar as 

oportunidades de emprego 
que aumentam a cada dia. 
Com a chegada da siderúr-
gica mexicana, centenas de 
novos postos de trabalho 
serão abertos.

Após aprovação do Polo 
Tecnológico, novos investi-
dores internacionais devem 
chegar à cidade. O projeto 
foi apresentado na Acip e 

Polo Tecnológico irá 
atrair novos investidores

enviado para o credencia-
mento na Rede Paulista de 
Incubadoras Tecnológicas, 
o que ocorrerá em breve.
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O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi continua 
sua luta incansável para a implantação do Pronto-
Socorro Infantil, que ajudaria na recuperação 
das crianças e evitaria que elas presenciassem 
cenas chocantes de pacientes terminais.  

Dr. Marcos Aurélio quer 
Pronto-Socorro Infantil

Professoras da Prefeitura de Pindamonhangaba participaram da oficina de capacitação “Vivência do Brincar”, que 
aconteceu nas dependêcnais de uma brinquedoteca. Durante as atividades da oficina, as professoras aprendem a trabalhar 
com o lúdico, recuperando a alegria  do processo ensino-aprendizagem                                                             Página 4
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Sábado tem mutirão 
para Cartão SUS

“Ruas de Lazer” será 
domingo no Bosque

Quem ainda não pos-
sui o Cartão SUS poderá 
aproveitar o mutirão deste 
sábado para fazê-lo. Todos 
os brasileiros deverão ter 
o cartão para serem aten-

didos na rede de saúde. 
Mesmo quem possui con-
vênio médico deve procurar 
uma unidade de saúde para 
fazer o cadastro.

Neste domingo, crian-
ças, jovens, adultos e pes-
sas da Melhor Idade po-
derão se divertir com as 
atividades do projeto Ruas 

de Lazer. As ações serão 
no Bosque da Princesa e 
comemorativas ao Dia Na-
cional do Livro.

Governador faz de 
Emílio Ribas o Patrono 
da Saúde Paulista
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PREVISÃO DO TEMPO PARA PINDAMONHANGABA

SEXTA-FEIRA - 13/4

Temp. Máxima: 27ºC - Sol Nascente: 06:14
Temp. Mínima:  20ºC - Sol Poente: 17:50
Probabilidade de chuva: 80%

SÁBADO - 14/4
Temp. Máxima: 27ºC - Sol Nascente: 06:14
Temp. Mínima:  20ºC - Sol Poente: 17:48
Probabilidade de chuva: 80%

DOMINGO - 157/4

Temp. Máxima: 27ºC - Sol Nascente: 06:15
Temp. Mínima:  18ºC - Sol Poente: 17:47
Probabilidade de chuva: 90%

SEGUNDA-FEIRA - 16/4

Temp. Máxima: 26ºC - Sol Nascente: 06:15
Temp. Mínima:  17ºC - Sol Poente: 17:46
Probabilidade de chuva: 30%

Pancadas de 
chuva à tarde

Geografando
 Criação: Professor Souza Leite -

Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Divulgação

Variação de 
Nebulosidade

Chuvas 
isoladas

Pancadas 
de chuva

Durante os próximos dias a população de Pinda-
monhangaba assistirá, nas ruas da cidade,  a 
performances especiais sobre Amácio Mazzaro-
pi, um dos mais populares cineastas de todos os 
tempos no Brasil.

Mazzaropi, a cada novo fi lme que lançava, lotava 
as salas de cinema por todo o país. Feliz de quem 
pôde participar desses momentos, quando a plateia 
ria, chorava, fi cava apreensiva, sempre com o olho 
grudado na telona. Isso nos tempos em que salas de 
cinema eram verdadeiros teatros, com muitas poltro-
nas. Hoje, a maioria dessas salas ou virou igreja ou 
deu lugar a grandes magazines, caso de Pindamo-
nhangaba.

Mazzaropi encarnava um “jeca”, típico caipira po-
bre do interior paulista. O mais corajoso que já se viu, 
visto que seu medo era gritante, expresso principal-
mente em suas caretas, que não escondiam isso de 
ninguém. Mas, quando a coisa apertava, o Jeca se ar-
mava de sua espingarda de cano torto, vencia o medo 
e resolvia a situação.

São dezenas de fi lmes, cada um mais engraçado 
que o outro. Boa parte desse acervo está sendo mos-
trado à população em sessões de cinema nos centros 
comunitários da cidade, há também uma bonita expo-
sição sobre o cineasta no Museu Dom Pedro I e Dona 
Leopoldina, e os “Jecas Eletrônicos”, que, munidos de 
uma tela eletrônica portátil, abordam as pessoas nas 
ruas e lhes apresentam partes das obras de Mazza-
ropi.Uma grande ideia para homenagear um homem 
que ajudou a formar o cinema nacional em um tempo 
de muitas difi culdades tecnológicas, quando tudo era 
difícil e caro.

Mazzaropi amava Pindamonhangaba. Embora 
tenha mantido um grande estúdio em Taubaté, foi a 
Princesa do Norte que escolheu para passar os mo-
mentos mais agradáveis de sua vida e, onde também 
escolheu repousar depois de sua morte.

Como acontece todos os anos, também vai ter 
cantoria  em seu túmulo.Em parceria com Elpídio 
dos Santos (São Luiz do Paraitinga) e Fego Camar-
go (Taubaté), entre outros cantores e compositores, 
Mazzaropi compôs muitas das músicas usadas como 
trilha sonora de seus fi lmes. A cantoria também é uma 
bela e sensível homenagem.

Quem ainda não conhece a obra desse grande 
brasileiro, tem mais uma rica oportunidade de se de-
liciar com seus muitos fi lmes, que inclusive estão em 
todas as locadoras da cidade.

Jeca eletrônico

2º Baile da 
Amizade de 
Coruputuba 

No dia 27 de abril será 
realizado o “2º Baile da Ami-
zade Coruputubense”. Como 
na primeira edição, o evento 
acontecerá no Recinto São 
Vito, em Moreira César, das 
21  às 2 horas. O ingresso in-
dividual custa R$ 10; o valor 
da mesa, com quatro ingres-
sos, é de R$ 50. A animação 
será da Banda Favorita.  A 
renda deverá ser totalmente 
revertida para a construção 
da Igreja Santa Rita, no Vale 
das Acácias.

Venda de ingressos: Ho-
mero – 9156-1942/ Marli – 
3641-1055/ Amilton – 9119-
1781/ Nenê – 9148- 5676.

O grupo Terapia e Lazer 
levou, na manhã da terça-
-feira (3), 40 integrantes 
para um visita de educação 
ambiental ao Parque Natural 
Municipal do Trabiju. Os visi-
tantes foram recebidos pelos 
guardas ambientais e pelo 
chefe da guarda ambiental, 
Joel Cardoso, que acompa-
nharam o grupo por todo o 
parque.

Na ocasião, também foi 
realizada uma breve expli-
cação sobre o parque e suas 
normas. Depois os convida-
dos fi zeram as trilhas da cai-
xa d’ água e cachoeira.  As 
visitas ao parque precisam 
ser autorizadas e agendadas 
com antecedência.

A partir de 17 de abril, o 
Inpi - Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial irá priorizar 
o patenteamento de tecnolo-
gias consideradas “verdes”, 
ou seja, que poluem menos 
ou que reduzem impactos am-
bientais.

A intenção é que os pedi-
dos de proteção para novas 
tecnologias nacionais mais 
limpas sejam analisados em 
até dois anos. Atualmente, um 
pedido de patente leva em mé-
dia cinco anos e quatro meses 
para ser analisado pelo Inpi. 
Até o ano passado, o processo 
levava até sete anos.

De acordo com o Inpi, a 
defi nição do que vem a ser 

tecnologia “verde” tem base 
em metodologias de institutos 
de países como Estados Uni-
dos, Austrália e reino unido, 
que já priorizam a análise de 
tecnologias limpas há alguns 
anos.

Apesar da boa intenção, 
um país em desenvolvimento 
como o nosso, e que almeja 
estar entre as maiores potên-
cias mundiais, precisa, com ur-
gência, diminuir o tempo para 
se aprovar uma patente, sen-
do ela limpa ou não, pois 5 ou 
7 anos é tempo demais. O de-
senvolvimento e o crescimen-
to de um país também passa 
pela agilidade e presteza de 
seus órgãos.

Patentes verdes

Poeta 
pindense 
lança livro 
em Moreira 
César

No dia 21 de abril, às 20 
horas, o poeta William Cas-
tilho lança seu primeiro livro, 
intitulado Mãos Machucadas. 
O lançamento será feito no 
Recinto São Vito, em Morei-
ra César. Na ocasião, haverá 
sarau e música ao vivo.

William convida a todos 
para participarem deste mo-
mento importante e prestigiar 
a literatura local.

O Recinto está localizado 
na praça da Igreja da Matriz, 
28. A entrada é gratuita.

Mais informações sobre o 
livro podem ser obtidas pelo 
telefone: (12) 8161-7650.

Após reunião realizada 
na Universidade Anhan-
guera, foi confi rmado para 
agosto o 3º Encontro de Jo-
vens “Em Busca do Melhor”. 
Trata-se de um evento que 
nos anos anteriores reuniu 
cerca de 400 jovens a cada 
edição, onde diversas ofi ci-

O 2º dia de Campo acon-
tece nesta sexta-feira (13), 
em comemoração ao Dia 
Nacional de Conservação 
de Solo. A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico - pelo 
Departamento de Agricultu-
ra, em parceria com o Polo 
Apta, Cati, Governo do Esta-
do, Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento e Defesa 
Agropecuária realizará esta 
atividade de pesquisa rural.

O evento contará com a 
presença de produtores e 
pesquisadores e abordará o 
tema: Recuperação de Pas-
tagem com Diferentes Siste-

mas de Preparo de Solo.
 “O evento é em come-

moração ao Dia Nacional de 
Conservação do Solo e nós 
vamos dar enfoque a um 
grande problema que ocor-
re no Vale e em São Paulo: 
a erosão do solo. Em razão 
disso, vamos apresentar téc-
nicas de reforma e alteração 
de pastagens em regiões 
declinosas, mostrando técni-
cas em preparo de solo e de 
recuperação de pastagem”, 
ressalta o engenheiro agrô-
nomo da Cati, Ricardo Man-
frendi.

“As pastagens chegam a 
perder três quilos por m² de 
solo, e isso não é sentido 

pelo produtor. O solo perde 
em nutriente, matéria orgâni-
ca, entre outros, e isso pode 
causar diversos problemas 
e desestruturação do solo, 
levando à perda de renda e 
produtividade. Nós queremos 
mostrar essas técnicas para 
que o produtor possa fi car de 
acordo com a lei, e tenha uma 
renda maior, com melhor utili-
zação do solo”, conclui.

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 ou 3642-1823.

Sentimento Religioso

Grupo Terapia e Lazer visita Parque Trabiju

Prefeitura promove Dia de Campo

Coalizão Pinda vai realizar
 3º Encontro “Em Busca do Melhor”

nas foram apresentadas, dis-
cutidas e preparadas pelos 
próprios jovens do Comitê 
Juventude, do Coalizão.

Nesta sexta-feira (13), às 
19h30, na escola municipal 
Serafi m Ferreira, no bairro 
Terra dos Ipês II, em Moreira 
César, acontecerá o encontro 

mensal do Coalizão e toda a 
comunidade está convidada 
para participar e conhecer as 
ações do projeto.

Este evento é realizado 
em parceria com a Diretoria 
Regional de Ensino, Secre-
taria Municipal de Educação, 
Câmara Municipal, Prefeitu-
ra, Empresa Viva Pinda, Acip 
, diversos parceiros do Coa-
lizão e Universidade Anhan-
guera, sendo esta última que 
gentilmente apoia e cede sua 
estrutura . 

O projeto Coalizão está 
implantado em Pindamo-
nhangaba desde novembro 
de 2009. Tem como objetivo 
a redução dos índices de uso 
de álcool por menores de ida-
de, visto que o álcool é con-
siderado a porta de entrada 
para as drogas pesadas. Em 
2011, foi feita uma ampla pes-
quisa sobre a venda de bebi-
das a menores. Disponível 
no  http://www.coalizaobrasil.
com.br/blog, foi feita em par-
ceria com a Prefeitura, Uniad, 
Unifesp e Inpad.

“Os indivíduos não che-
gam a uma total autocompre-
ensão enquanto não aceitam 
seus sentimentos religiosos.” 
(Carl Gustav Jung).

Sem imiscuir-me demais 
na seara da psicanálise clíni-
ca, gostaria de pensar, ami-
go leitor, a importância do 
sentimento em questão. O 
simples fato de uma idéia ser 
“nova” não a torna verdadei-
ra, nem sua relativização a 
torna falsa.

A Constituição Federal 
do Brasil em vigor traz muito 
claro em seu bojo incluso no 
Artigo 5º, quando trata dos 

Direitos e Garantias Funda-
mentais no inciso VI, “ é in-
violável a liberdade de cons-
ciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício 
dos cultos religiosos e garan-
tida, na forma da lei, a pro-
teção aos locais de culto e a 
suas liturgias.”  

Este direito vem de remo-
tas eras em todos os povos, 
no Brasil, desde os primeiros 
tratados (por razões às ve-
zes menores) houve esfor-
ço em preservar o direito a 
culto. Acontece que ultima-
mente temos experimentado 
uma inversão de valores em 
nossa sociedade moderna, 

“novo”, na maioria das vezes, 
tem sido aceito como verda-
deiro, aí precisamente está a 
questão.

“Antes de estabelecermos 
novos patamares é preciso 
entender os marcos antigos”, 
disse uma vez o professor 
Justino Léguas Sachimbom-
bo, que lecionava fi losofi a, a 
geração Hi-Tec  (da qual faço 
parte). Estamos atingindo pa-
tamares incríveis, nunca an-
tes se viu tantos avanços tec-
nológicos. Mas e o respeito 
pelas diferenças? Esse, caro 
leitor, anda mal! Não é difícil 
presenciarmos o desrespeito 
ao sentimento religioso ou ao 

direito de crença e culto. 
Fico às vezes a me per-

guntar, será que este é ape-
nas o primeiro passo? Depois 
destes direitos fundamentais 
quais outros serão desrespei-
tados? O direito de ir e vir? O 
direito a vida privada? 

Martin Luther King dis-
se certa vez: “A injustiça em 
qualquer lugar, ameaça a jus-
tiça em todo lugar”

Pense nisso!

José Alencar Lopes Junior
É pastor protestante, jorna-

lista e membro honorário da APL 
cadeira 7H.
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico, em parceria com 
a Acip, Itec, Fapi e Fatec, de-
senvolveram um projeto pa-
ra contribuir com o desenvol-
vimento do município. Este é 
o polo tecnológico, que visa 
abrigar empresas nacionais e 
internacionais buscando tec-
nologia e inovação.

Segundo o coordenador 
do projeto, Gutemberg Perei-
ra Ramos, o polo tecnológico 
trará desenvolvimento para 
as empresas de Pinda e atra-
ção de novas empresas es-
trangeiras para o município. 
Com esse polo, a cidade se 
tornará mais competitiva no 
investimento de atrações es-

Polo Tecnológico atrai atenção do exterior
trangeiras. A empresa de cos-
méticos medicinais Latica, 
da Coréia do Sul, entre ou-
tras empresas que estão em 
negociação, farão parte dessa 
grande conquista para Pinda.

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 agradece pelo 
apoio de todos os parceiros 
que contribuíram com o de-
senvolvimento deste projeto. 
Ele acrescenta que o trabalho 
de cada um deles foi primor-
dial para o sucesso. “A Pre-
feitura contou com a cola-
boração de profissionais  de 
várias áreas”, finaliza.O projeto do Polo Tecnológico foi apresentado no prédio da Acip, na terça-feira (10)

Akim/Agora Vale

Entre diversas cidades do 
Estado de São Paulo, Pinda-
monhangaba foi escolhida pa-
ra ser sede do Grupo Simec 
do México. Devido ao progra-
ma Minha Casa Minha Vida, 
Copa de 2014 e Olimpíadas 
2016, o grupo resolveu im-
plantar uma unidade no Bra-
sil e, após negociações com a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, em abril de 2011, ficou 
resolvida a instalação da em-
presa na cidade. Eles adquiri-
ram uma área de 1.300.00 m² 
na região de Coruputuba para 
a construção da unidade.

As obras do grupo Simec 
foram iniciadas em feverei-
ro e têm prazo estimado de 
23 meses para a conclusão. 
Com a implantação dessa no-
va empresa, Pindamonhan-

Nova indústria vai gerar mais de 
700 empregos em Pindamonhangaba

gaba terá, aproximadamente, 
700 empregos diretos e mais 
uma porcentagem de empre-
gos indiretos.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, através da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico, conseguiu reali-
zar mais essa conquista para 
a cidade.

“Pindamonhangaba ado-
tou uma nova política de 
implantação de empresas 
e isto tem atraído inúme-
ros investidores do exte-
rior. Este trabalho contribui 
com o desenvolvimento da 
cidade e gera empregos, é 
importante que as pessoas 
busquem qualificação pa-
ra aproveitar as oportuni-
dades”, destaca o prefeito 
João Ribeiro. Obras de contrução da unidade industrial da empresa mexicana em Coruputuba tiveram início em fevereiro

Ponte dos bairros 
Mantiqueira e Pasin 
recebe construção 
de calçadas

Os estudantes e mora-
dores do Mantiqueira e Pa-
sin terão mais segurança 
com a construção das cal-
çadas nas laterais da ponte 
que liga os dois bairros. As 
obras estão sendo feitas na 
rua Cláudio Moacir Mar-
ques de Oliveira ligando 
à avenida Polônia. Os tra-
balhos estão sendo realiza-
dos pela Prefeitura de Pin-
damonhangaba, por meio 
da Subprefeitura de Morei-
ra César.

São mais de 300 metros 
de obras. Nesta quinta-fei-
ra (12), foi concretada a pri-
meira parte da calçada sen-
tido ponte Mantiqueira.

“Na quinta-feira foi 
concretada a primeira par-
te e agora estamos prepa-
rando o terreno para pros-

seguir com os trabalhos”, 
explicou o coordenador de 
Obras e Serviços de Morei-
ra César, Carlos Eduardo 
Pestana.

No sentido Ponte/Pasin, 
as obras começaram há al-
guns meses e serão conclu-
ídas junto à nova obra. As 
calçadas ficam próximas 
da escola municipal “Jo-
aquim Pereira”, no bair-
ro Mantiqueira. “A ideia 
é oferecer mais seguran-
ça aos estudantes que atra-
vessam a ponte diariamen-
te para ir à escola”, disse 
Eduardo Kogempa, asses-
sor da Subprefeitura.

Ainda segundo a Sub-
prefeitura de Moreira Cé-
sar, a conclusão das obras 
está prevista para o fim de 
maio.

Obras

Melhoria proporcionará mais 
segurança e conforto aos moradores

Primeira parte da obra foi terminada quinta-feira (12); ao todo, serão mais de 300 metros de calçadas

Akim/Agora Vale

Akim/Agora ValeAkim/Agora Vale

Arquivo TN



4 TRIBUNA DO NORTEPindamonhangaba, sexta-feira, 13 de abril de 2012

Professores da Rede Mu-
nicipal de Educação, do polo 
Órion, participaram na quar-
ta-feira (11), da ofi cina “Vi-
vência do Brincar”, realizada 
na brinquedoteca “Educar-
te”, da Casa Transitória Fa-
biano de Cristo.

 “A ofi cina ‘Vivência do 
Brincar’ foi desenvolvida no 
intuito de cuidar dos profi s-
sionais da educação que tan-
to cuidam de outras pessoas, 
como os nossos alunos. Res-
gatar o prazer da brincadeira 
acalenta e nutre a alma do 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde e Assis-
tência Social, continua com 
mutirões para fazer o Cartão 
Nacional SUS. O próximo 
será neste sábado (14) e o ou-
tro no dia 28 de abril. Ambos 
serão das 8 às 17 horas.

No PSF do Araretama e 
no CEM - Centro de Especia-
lidades Médicas, o mutirão 
também está acontecendo de 
segunda a sexta-feira, das 17 
às 22 horas.

Para participar do muti-
rão o morador precisa retirar 
uma senha, que é entregue a 
partir das 17 horas. É preciso 
levar o RG e comprovante de 
endereço.

Este horário foi estendido 
porque há pessoas que pro-
curam as unidades para fazer 
mais de um cartão. Há casos 
em que apenas um morador 
apresenta mais de 20 cópias 

Educadores participam de ofi cina 
“Vivências do Brincar”

Mutirão do Cartão do SUS continua

* PSF Jardim Imperial.........................................3648-1219
* PSF Maricá.......................................................3648-3040
* PSF Cidade Nova.............................................3648-1158
* PSF Jardim Regina...........................................3637-3646
* PSF Araretama  I................................................3648-1343
*       PSF Araretama           II...............................................  3642-2088
* PSF Feital.........................................................3637-4800
* PSF Bom Sucesso..............................................3648-1916
* PSF Bairro das Campinas..................................3648-0516

* PSF Castolira.....................................................3648-8000
* PSF Goiabal.......................................................3645-0476
* PSF Santa Cecília..............................................3645-2500
*   PSF Triângulo.....................................................3648-8935
* UBS Vila São Benedito....................................3637-1892
* UBS Crispim.....................................................3643-4429
* CEM - Centro de Espec. Médicas..................3644-5958
ou.........................................................................3644-5959
* CISAS Moreira César ......................................3637-5408

Unidades de saúdes que estão realizando mutirão

de documentos (RG ou Cer-
tidão de Nascimento).

De acordo com a diretora 
de Assistência à Saúde, Sandra 
Lujan Lopez Rezende, é pos-
sível fazer o cartão de outras 
pessoas, por isso são distribuí-
das apenas 100 senhas por dia.

“Estamos verifi cando se 
há possibilidade de colocar 
mais funcionários para aten-
dimento aos moradores, au-

mentando assim o número de 
senhas distribuídas por dia”, 
informou Sandra Lujan. 

Essa ação já vem sendo 
realizada desde dia 3 de mar-
ço, com o objetivo de atender 
as exigências do Ministério 
da Saúde, que prevê que to-
dos os munícipes possuam 
o Cartão do SUS.  A meta é 
atingir os 148 mil munícipes 
de Pindamonhangaba.

O cartão também pode 
ser feito na Subprefeitura de 
Moreira César.  O trabalho é 
feito durante o horário de ex-
pediente, das 8 às 17 horas. 
Nos PSF’s o cartão também 
pode ser feito no horário de 
atendimento, de segunda a 
sexta-feira.

Para mais informações, 
procure uma unidade de saú-
de mais próxima de sua casa.

educador. A aprendizagem, 
para acontecer, precisa ser 
desejada. O lúdico é um ex-
celente recurso para promo-
ver a descoberta de si e do 
mundo, a interação, e recu-
perar a alegria do processo 
ensino-aprendizagem”, res-
saltou a gestora Regional de 
Educação Básica, Luciana de 
Oliveira Ferreira.

Os responsáveis pelo 
desenvolvimento da ofi cina 
foram a gestora Roseleine 
Campos de Araújo Caldas 
e as assessoras lúdicas da 

brinquedoteca “Educarte”.
Os professores que par-

ticiparam da ofi cina elo-
giaram a iniciativa. “Rara-
mente, conseguimos brincar 
juntos, hoje, além de nos 
divertir, também aprende-
mos e deixamos as ideias se 
multiplicarem para levarmos 
aos nossos alunos. Foi mui-
to gostoso voltar à infância 
e curtir brincadeiras. Sem 
‘sombra de dúvidas’ nos fez 
muito bem”, comentaram as 
professoras da escola Maria 
Aparecida Camargo de Sou-

za, Ribeirão Grande.
“Promover atividades e 

vivências lúdicas para a equi-
pe de professores é tão neces-
sário quanto para os alunos. 
Vivenciar as brincadeiras 
favorece, além da promoção 
do bem estar do professor, o 
resgate das sensações e re-
ações que um determinado 
jogo aguça. O envolvimento 
e a satisfação dos participan-
tes foram notáveis”, ressal-
tou a gestora Cristina Miran-
da,  das escolas  municipais, 
“Orlando Pires” e Mandu.

A ofi cina teve duração de 
duas horas e será realizada 
novamente nos dias 18 e 25 
de abril, para atender todos 
os professores das escolas 
que compõem o Polo Órion.

Escolas do Polo Órion:
- André Franco Montoro - 

Crispim
- Augusto César Ribeiro - 

Vila Rica
- Dona Minica - Cruz 

Pequena
- Dulce Pedrosa Romeiro 

Guimarães - Boa Vista
- Gilda Piorini Molica - 

Lot. São Judas Tadeu
- Jairo Monteiro - Vila 

Rica
- Jardim Morumbi - 

Morumbi
- Manoel César Ribeiro - 

Crispim
- Maria Aparecida Aran-

tes Vasques - Mombaça
- Maria Apparecida Ca-

margo de Souza - Ribeirão 
Grande

- Mandu - Mandu
- Orlando Pires - Bom 

Sucesso
Paulo Freire - Vila Prado

Pinda realiza 
1º Fórum do 
Creas

A Prefeitura de Pindamonhangaba, através 
da Secretaria de Saúde e Assistência Social, vai 
realizar o I Fórum Municipal Creas - Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social. 
O objetivo é discutir a função deste equipamento 
social junto à rede de serviços socioassistenciais.

O evento acontece quarta-feira (18), das 13 às 
16 horas, no auditório da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, que fi ca na avenida Nossa Senhora do 
Bonsucesso, 1.400, Alto Cardoso.

Podem participar do evento, profi ssionais que 
trabalham na área, entidades da assistência social, 
OAB e conselheiros tutelares. Haverá um limite 
de vagas para 60 pessoas. As inscrições podem 
ser feitas pelos telefones 3643-1607 e 3643-1609, 
falar com a Juliana.

“O fórum será realizado com o intuito de apre-
sentar o serviço que é prestado pelo Creas. O cen-
tro é especializado na proteção social especial. É 
importante a participação dos interessados já que 
o evento visa a melhoria dos serviços aos usuá-
rios da assistência social em Pindamonhangaba 
e região”, explica a assistente socia Eliana Maria 
Barbosa Almeida.

O evento acontecerá por meio de uma parce-
ria com o Creas de Lorena, Jacareí, entidades, 
Câmara de Vereadores, Judiciário, Delegacia da 
Mulher, Cras, Empresas, Secretarias de Pinda e 
o Estado.

Akim/Agoravale

Akim/Agoravale

Akim/Agoravale

Todos os cidadãos devem ter o Cartão do SUS

...Ajudam no ensino-aprendizagem

Momento de jogos que...

Professoras que participaram da ofi cina na brinquedoteca
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Domingo tem “Rua 
de Lazer” no Bosque

O Laboratório Munici-
pal, até o fim do primeiro se-
mestre, ganhará nova recep-
ção com a reforma do novo 
prédio que a Prefeitura de 
Pindamonhangaba irá dis-
ponibilizar para os atendi-
mentos. A reforma do pré-
dio começou em março e 
está localizado na rua Frede-
rico Machado, nos números 
190 e 192. No atual prédio, 
localizado no número 300, a 
partir do segundo semestre, 
funcionarão apenas os pro-
cessamentos, parte técnica 
e os treze setores que traba-
lham no local.

Atualmente, no prédio 
do Laboratório Municipal, 
acontecem a recepção, tria-
gem, processamento, além 
de comportar os quarenta 
funcionários e toda a estru-
tura médica necessária pa-
ra os exames e outros traba-
lhos. Com a transferência da 
recepção, a administração e 
a triagem também estarão no 
novo prédio. 

“A intenção é deixar 
apenas os equipamentos 
e os outros setores no atu-
al prédio, para dar mais co-
modidade às pessoas que 
aguardam pelos exames 
na recepção”, esclareceu a 
chefe de laboratório de aná-
lises clínicas, dra. Shirley 
Cristina de Abreu.

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba disponibiliza, 
para os munícipes, 23 tipos 
de especialidades de médi-
cos na rede de saúde. A re-
de está equipada com alta 
tecnologia nos setores de 
exames e atendimento ao 
paciente.

Em Pinda há 18 médi-
cos clínicos geral, que têm 
a função de realizar con-
sultas, fazer prescrição de 
medicamentos, solicitar 
exames e, dependendo do 
caso, encaminhar para ou-
tras especialidades.

Os clínicos gerais aten-
dem nos hospitais, Pronto-
-Socorro, Santa Casa e na 
rede de Saúde Pública. O 
clínico geral também atua 
nas Unidades Básicas de 
Saúde.

Nas unidades de PSF – 
Programa de Saúde da Fa-
mília , o médico tem a for-
mação de clínico geral, 
porém atende também pe-
diatria e ginecologia, con-
forme o protocolo do Mi-
nistério da Saúde. Hoje o 
município conta com 21 
equipes de PSFs.

“Eu fui muito bem aten-
dida quando precisei usar a 
rede de saúde municipal. A 
equipe é muito atenciosa e 
disponibilizaram todas as 
informações e atendimento 
necessário”, conta a mora-
dora do bairro Jardim Im-
perial, Vera Lúcia Moreira.

As consultas são previa-
mente agendadas, sem neces-
sidade de encaminhamento. 
Somente as especialidades 
necessitam de encaminha-
mento. Cada unidade tem 
seu sistema de marcação: 
diário, semanal ou mensal.

Saúde de Pinda atende 
23 especialidades

Prefeitura oferece atendimento especializado para a população

Arquivo TN

Laboratório Municipal funcionará 
em novo espaço a partir de junho
São 70 mil exames por mês, 60 mil pessoas atendidas, com suporte a Campos do Jordão, Silveiras e Aparecida

Mais de cinco mil pessoas participaram do evento Ruas de Lazer em 2011

 A Prefeitura convida as 
famílias de Pindamonhan-
gaba para participarem do 
evento  Rua de Lazer, que 
acontecerá neste domingo 
(15), no Bosque da Princesa, 
das 14 às 18 horas. O proje-
to terá atividades esportivas e 
recreativas para crianças, jo-
vens e adultos. Em comemo-
ração ao Dia Nacional do Li-
vro, dia 18 de abril, o projeto 
Rua de Lazer abordará o te-
ma Monteiro Lobato. A en-
trada é gratuita.

Serão oferecidas brinca-
deiras, jogos de mesa, ginca-
na e atividades esportivas co-

mo: futebol, vôlei, tênis de 
mesa e outras, tudo monitora-
do por profissionais da Secre-
taria de Esportes e Lazer. “Pa-
ra as atividades recreativas, 
vamos utilizar recursos temá-
ticos com personagens do Sí-
tio do Pica Pau Amarelo”, re-
sumiu Márcia Fialho, gestora 
de atividades recreativas.

Homenageando o escritor 
taubateano, as crianças serão 
maquiadas de emílias, narizi-
nhos, viscondes de sabugosa, 
pedrinhos e outros. “Teremos 
uma oficina de arte e a estan-
de de maquiagens para trans-
formar as crianças em perso-

nagens”, disse a gestora.
Desde 2006, o evento Rua 

de Lazer atrai 500 pessoas 
por edição, somando mais de 
cinco mil pessoas por ano.

“As atividades acontecem 
também nos bairros. Nós fa-
zemos o Rua de Lazer men-
salmente e somando as reali-
zações delas com a Colônia 
de Férias, atingimos este 
grande número de pessoas 
por ano”, completou Márcia.

O trabalho deste domin-
go será feito por meio de uma 
parceria entre as Secretarias 
de Esportes e Educação e Cul-
tura de Pindamonhangaba.

Arquivo TN

A comodidade e mais es-
paço são prioridades, de 
acordo com o prefeito João 
Ribeiro. “O fluxo é muito 
grande neste local, então ve-
rificamos a necessidade de 
um novo espaço para atender 
os munícipes, isto é necessá-
rio para comportar todos com 
qualidade e conforto”, disse 
o prefeito.

O Laboratório Munici-
pal faz exames de análises 
clínicas (sangue, urina, fe-
zes e outros) e exames re-
ferenciais, que são dos pro-
gramas federais e estaduais 
como: prevenção de tuber-
culose, DST/AIDS, pre-
ventivo, e outros. Com os 
exames do Posto Central, 
das unidades de saúde de 
Moreira César – Cisas e 
UBS da Vila São Benedito 
– e do PSF 1 do Araretama, 
são 70 mil exames por mês, 
com 60 mil pessoas atendi-
das. 

“É bom lembrar que além 
de Pinda, nós atendemos 
São José do Barreiro, Ara-
peí, Areias, Canas, Lavrinhas 
e Roseira”, lembrou a dra. 
Shirley.

O Laboratório Munici-
pal também dá suporte pa-
ra os municípios de Campos 
do Jordão, Silveiras e Apare-
cida, na prevenção da tuber-
culose. Funcionária da Prefeitura opera um dos modernos equipamentos do Laboratório Municipal

Akim/Agora Vale
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VEREADOR MARTIM CÉSAR

Em setembro de 2011, o
vereador Abdala Salomão,
através do requerimento nº
77/2011 solicitou ao Go-
verno do Estado, o aumen-
to das quotas de atendimen-
to de próteses auditivas
para Pindamonhangaba.
Hoje, a demanda é de 165
pessoas que aguardam na
fila de espera para receber
o aparelho que ameniza a
deficiência auditiva em
vários níveis.

Em contato com a Se-
cretaria de Saúde, Abdala
Salomão tomou conheci-
mento que o atendimento
dessas pessoas continua
precário e somente 4 paci-
entes são atendidos ao fi-
nal de cada mês.

Considerando que é a

INCLUSÃO SOCIAL

Vereador Abdala insiste
no aumento de quotas
de próteses auditivas

O vereador  Mart im
Cesar (DEM) encaminhou
Indicação ao Executivo, pa-
ra que seja feita a revi-
talização da Praça Mare-
chal  Humberto Castelo
Branco, centralizada no
cruzamento da rua Profes-
sor Demétrio Bouéri e rua
Major Joaquim Antônio de
Melo, no bairro Quadra
Coberta; inclusive a poda
das copas das árvores, pois
as mesmas estão dificultan-
do a iluminação no local, e
que ainda sejam efetuados
consertos nos bancos, pois
a condição em que os mes-
mos se encontram traz ris-

ORDEM DO DIA

12ª  Sessão  Ordinár ia  do  ano  de  2012 ,  a
rea l i zar -se  no  Palác io  Legis la t ivo  “Dr.
Geraldo  José  Rodr igues  Alckmin”,  no

próximo d ia  16  de  abr i l ,  segunda- fe i ra ,  às  18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I . Proje to  de  Le i  n°  117 /2011 ,  do  Poder  Execu t ivo ,  que  “Dis -

c i p l i n a  o s  C e n t r o s  C o m u n i t á r i o s  d o  M u n i c í p i o  d e  P i n d a -

monhangaba  e  dá  ou t ra s  p rov idênc ias” .

I I . Proje to  de  Le i  n°  40 /2012 ,  do  Vereador  I sae l  Domingues ,

que  “Al t e ra  a  r edação  do  Ar t igo  116  da  Le i  n°  1 .411 /74 ,  que

Dispõe  sobre  o  Cód igo  de  Pos tu ras  do  Munic íp io  e  dá  ou t ra s

p r o v i d ê n c i a s ” .

P indamonhangaba ,  11  de  ab r i l  de  2012 .

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

MELHORIA

Martim Cesar pede
conservação da praça
na Quadra Coberta

cos a segurança dos usuári-
os, enfatizou o vereador.

Restauração do
pavimento asfáltico
O vereador  Mart im

Cesar encaminhou Indica-
ção ao Executivo, pedindo
providências para que se-
jam feitas a restauração do
pavimento asfáltico na rua
Padre Anchieta, no bairro
Maria Áurea, esquina com
a avenida Dr .  Fontes
Junior, pois a condição em
que se encontra esta via traz
riscos aos pedestres e con-
dutores de veículos que cir-
culam pelo local.

SAÚDE E BENFEITORIAS

Dr. Marcos Aurélio
continua sua luta
para implantação do
Pronto Socorro Infantil

O vereador Dr. Marcos Au-
rélio Villardi (PR), com a aju-
da da população que esta ma-
nifestando seu apoio através

de abaixo-assinados, continua
sua luta incansável para a im-
plantação do Pronto Socorro
Infantil, que ajudaria na recu-
peração mais rápida das cri-
anças e evitaria que elas pre-
senciassem momentos cho-
cantes de pacientes terminais
ou com ferimentos graves, po-
dendo acarretar sérios trau-
mas aos mesmos.

Além disto, a instalação de
um PS Infantil desafogará o
atendimento no PS central, já
que tem uma média de 600
consultas e atendimentos por
dia. Na época de sua constru-
ção, em 1993, pelo então Di-

“ESTOU LUTANDO POR ISSO DESDE O PRIMEIRO DIA DO
MEU MANDATO, POIS ESSA SEPARAÇÃO AJUDARIA NA

RECUPERAÇÃO MAIS RÁPIDA DAS CRIANÇAS E EVITARIA
QUE ELAS PRESENCIASSEM MOMENTOS CHOCANTES DE
PACIENTES TERMINAIS OU COM FERIMENTOS GRAVES,
PODENDO ACARRETAR SÉRIOS TRAUMAS AOS MESMOS”

retor de Saúde e hoje verea-
dor, Dr. Marcos Aurélio, a
capacidade era para 200 aten-
dimentos diários, o que possi-

bilitava uma me-
lhor atenção aos
enfermos.

Segundo o Dr.
Marcos Aurélio,
“a possibilidade
da implantação de
um PS Infantil de-
pende das nego-
ciações da Santa
Casa de Miseri-
córdia com a Pre-
feitura”. Sabendo
da necessidade de
uma decentrali-

zação de atendimentos, a Ad-
ministração da Santa Casa dis-
se ver com bons olhos esta
separação. “Após conversar
com o Diretor Administrativo
da Santa Casa, Dr. Camilo
Alonso Filho, notei um gran-
de interesse em abraçar esta
idéia e fico muito contente
com isto pois tenho certeza
que vai haver uma melhoria
da qualidade de atendimento
para as crianças e assim um
ambiente mais saudável e
agradável para todos que pre-
cisam de atendimento de ur-
gência”, salientou o vereador
Dr. Marcos Aurélio.

Secretaria de Saúde que faz
a liberação das vagas de
atendimento para o muni-
cípio, o parlamentar tuca-
no está reiterando o pedido
de aumento da quota atual
de próteses auditivas para
10 (dez) por mês, o que
fará com que o Departa-
mento de Saúde possa aten-
der com mais eficiência e
rapidez a nossa população
que necessita desse equi-
pamento. “Temos que aju-
dar o Poder Executivo nes-
te pleito, pois a lista de
espera é composta por pes-
soas que estão em idade
produtiva, crianças em ida-
de escolar e idosos que
merecem toda a nossa aten-
ção e respeito”,explicou o
vereador Abdala.

VEREADOR ABDALA SALOMÃO

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) encaminhou requerimento
de informações à Secretaria de Assuntos Institucionais, responsável
pela celebração do convênio com a CEF, em caráter de urgência, sobre
o andamento do projeto de construção do CCZ - Centro de Controle de
Zoonoses, cuja verba o vereador conseguiu através de Emenda Parla-
mentar e se encontra depositada na Caixa Econômica Federal. “Estou
preocupado pois estamos próximo a data limite para iniciar a obra; são
inúmeros munícipes que nos questionam diariamente sobre o anda-
mento deste tão importante projeto para a nossa cidade. O dinheiro já
está na conta e até agora nada de iniciar a construção do CCZ”, cobra
o vereador Toninho da Farmácia.

Remefi
O vereador Toninho da Farmácia enviou à administração munici-

pal solicitação de informações sobre o andamento do projeto de
construção da Remefi no bairro do Bosque.  “Esta construção é de
grande importância a todos, pois  a Remefi Franco Montoro, no
Crispim esta superlotada e tem crianças do Bosque e bairros vizinhos
que estão estudando em bairros distantes de suas residências”, diz o
vereador.

Viva Pinda
O vereador

Toninho da
Farmácia enca-
minhou solici-
tação a empre-
sa Viva Pinda
para a coloca-
ção de um abri-
go de passagei-
ros em frente
ao Santo Cru-
zeiro, na Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, no bairro do Bonsucesso.
Esta Indicação é de grande necessidade para os moradores desta
região.

Preocupado com a discriminação sofrida pelas pesso-
as que procuram emprego ao deixarem a prisão e acabam
retornando a prática de crimes; o vereador Ricardo Piorino
(PDT) protocolou nesta semana um importante projeto
que obrigará as empresas que se instalarem no municí-
pio, a garantirem um percentual das vagas para as mes-
mas, como forma sadia de buscarem uma reintegração ao
convívio social.

Segundo o vereador, o projeto além de beneficiar os
“reeducandos” é também uma forma alternativa de com-
bater a violên-
cia, dando opor-
tunidades líci-
tas e dignas para
os que deixam a
prisão.“Estamos
fazendo a nossa
parte também,
pois  a  pessoa
sem oportunida-
des irá se enve-
redar novamen-
te para o sub-
mundo do cri-
me”, explicou
Piorino.

“Vou conti-
nuar buscando
a l t e r n a t i v a s
para colaborar
com a dramáti-
ca situação que
passa nossa cidade. Só espero que o executivo faça a sua
parte, conforme venho cobrando exaustivamente”, afir-
mou o vereador.

“Mais uma vez venho cobrar a necessidade da
reestruturação da Guarda Municipal, câmeras de moni-
toramento, atitudes concretas do Governador para o au-
mento do efetivo nas Polícias Militar e Civil, dentre
outras inúmeras ações que também encaminhamos ao Sr.
Prefeito Municipal, conforme  requerimentos aprovados
por unanimidade nesta Casa de Leis”, pontuou o vereador.

SEGURANÇA

Ricardo Piorino
apresenta importante
Projeto de Lei

“POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS

AUXILIAM NO COMBATE À VIOLÊNCIA”

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR RICARDO PIORINO

OBRA

Toninho da Farmácia
que saber quando será
construído o Centro de
Controle de Zoonozes

“Quem compra chumbinho para matar animais
é covarde. Quem vende é mais covarde ainda”

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP
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Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com

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

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

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

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

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

O vereador Dr. Isael (PV),
durante a 10ª Sessão Ordiná-
ria, enfatizou requerimento
enviado ao DER (Departa-
mento de Estradas e Roda-
gem ), solicitando construção
de redutores de velocidade
com passagem elevada para
pedestres, sendo uma antes e
outra depois da rotatória “Es-
tátua do Guardião”, que dá
acesso ao Residencial Man-
tiqueira e ao Distrito de
Moreira César. O documento
foi assinado pelos outros ve-
readores da casa. “As lomba-
das são necessárias, porque
no local há intenso fluxo de
veículos, sendo que muitos
trafegam em alta velocidade e
a rotatória, por si só, não for-
ça a diminuição da velocida-
de como deveria. Além disso,
nos horários de pico, fica im-
possível a travessia de pedes-
tres. Agradeço aos nobres co-
legas por apoiarem esta im-
portante solicitação”, expli-

TRÂNSITO

Vereador Dr. Isael
reforça pedido de
lombadas na rotatória
“Estátua do Guardião”

cou o vereador Dr. Isael.

Aniversário
O vereador Dr. Isael, acom-

panhado da esposa Dra. Cláu-
dia Maria Vieira Domingues,
prestigiou o aniversário de
cinco anos da Igreja Monte
Sião. A convite do Pastor
Edenilson e Pastora Rose, o
casal Domingues participou
das festividades religiosas da
igreja nos dias 30 e 31 de
março e 1º de abril.

VEREADOR DR. ISAEL RESSALTA SOLICITAÇÃO

AO DER PARA CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NA

ESTÁTUA DO GUARDIÃO EM MOREIRA CÉSAR

PASTORA ROSE,
PASTOR EDENILSON,
VEREADOR

DR. ISAEL (PV)
E ESPOSA DRA.
CLÁUDIA MARIA

VIEIRA DOMINGUES,
NA IGREJA MONTE
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O vereador Alexandre Fa-
ria (PT), durante Sessão Ordi-
nária, apresentou requerimen-
to ao Executivo, questionan-
do por que não são fornecidos

uniformes para as crianças da
Rede Pública do município.
“Pindamonhangaba apresen-
ta um superavit orçamentário,
por isso, tem condições de
investir na educação e na qua-

EDUCAÇÃO

Alexandre Faria
solicita fornecimento de
uniformes escolares para
alunos da Rede Pública

lidade de vida  das crianças. O
fornecimento de uniforme es-
colar é uma reivindicação de
diversas famílias, e também
uma forma de inclusão soci-
al”, enfatiza o vereador petista.

Iluminação e troca
de transformadores
Alexandre Faria agradece

ao Prefeito, João Ribeiro, por
atender a Indicação 186/2011,
que solicitava a troca dos su-
portes e luminárias na aveni-
da Dr. Antônio Pinheiro
Júnior, compreendendo o tre-
cho entre a rotatória Nelson
Naressi e a Ponte Alta. “Os
serviços foram executados e a
população está muito satisfei-
ta”, disse o vereador, que tam-
bém agradeceu a EDP Ban-
deirante Energia S/A, pela
substituição de diversos trans-
formadores e instalação de
novos. “A melhoria corrigiu
o problema de queda de ener-
gia, que até então, eram co-
muns na região”, acrescen-
tou o vereador.

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

O vereador José Carlos
Gomes - Cal (PTB) está soli-
citando a  implantação de uma
nova linha de ônibus que faça
o trajeto Ipê II, CDHU, Liber-
dade, Vale das Acácias,
Moreira César, Centro e vice-
versa. Cal ressalta que a cada
dia, a população sofre mais
com a falta de transporte, prin-
cipalmente, nos horários de
pico, nos quais as pessoas vão
para a escola e/ou trabalho.

“A Prefeitura deveria fa-
zer um estudo para oferecer
toda a estrutura necessária
para os novos moradores da
região antes de somente con-
ceder as moradias, pois não
há como oferecer qualidade
de vida sem as condições bá-
sicas para as pessoas. A popu-
lação cresceu, mas não houve
aumento nem melhoria na es-
trutura, como por exemplo,
no transporte para atender a
nova demanda (o que existe
hoje já não é mais suficiente

TRANSPORTE

Vereador Cal quer
mais linha de ônibus
para o Distrito de
Moreira César

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADOR CAL

para atender a quantidade de
pessoas que estão chegando
ao Distrito)”, salienta.

Cobertura da
quadra do Feital
O vereador também está

sugerindo à Prefeitura que
faça a cobertura da quadra
de esportes do Feital utili-
zando o mesmo projeto/mo-
delo que foi feito em diver-
sas quadras da cidade. Se-
gundo Cal, a Prefeitura pos-
sui dinheiro em caixa para a
realização da obra.

“Essa cobertura poderia
ser feita nos mesmos moldes
de uma das quadras da cida-
de que já foram cobertas, tais
como Alto do Tabaú, bairro
das Campinas ou Centro Es-
portivo Pai João (Vila São
Benedito). Esperamos que
seja feito um estudo para
atender essa solicitação, que
é um pedido da comunida-
de”, concluiu.

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB) constante-
mente recebe reclamações
dos usuários da estrada esta-
dual 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 ma-
nhã e à tarde, horários de
entrada e saída dos trabalha-
dores das indústrias que es-
tão localizadas em Moreira
César e que utilizam ônibus

fretados, somando-se mais os
ônibus das linhas urbanas,
veículos de passeio, cami-
nhões e carretas que saem
carregadas das fábricas do
Distrito.

Por esta razão o vereador
Janio procura ouvir os que
se utilizam dessa estrada so-
licitando providências quan-

SP-62

DER atende solicitações
do vereador Janio
Ardito Lerario

to aos pedidos dos motoris-
tas. Lerario está satisfeito
uma vez que vários pedidos
seus para a estrada SP-62
nesse trecho, foram atendi-
dos pelo DER – Departamen-
to de Estradas de Rodagem,
regional de Taubaté, que não
só podou toda a grama do
canteiro central e das rotató-
rias que estavam prejudican-
do a visão dos motoristas que
as utilizavam, uma vez que o
mato em alguns locais ultra-
passava mais de um metro de

altura, como tam-
bém, foi realizada
uma grande ope-
ração “TAPA-
BURACOS” em
todo esse trecho,
inclusive um bu-
raco do tipo cha-
mado “borrachu-
do” existente bem
na curva da rota-
tória na entrada de
Coruputuba, no
sentido bairro-ci-
dade que estava
muito perigoso, e
o Vereador pedia
providências des-
de maio do ano
passado, portanto,
há exatamente um
ano. Janio comen-
tou que, “muitas

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 recu-
perados e ficou muito bom;
aproveitamos para agradecer
ao DER por esse atendimen-
to”, disse Lerario.

VEREADOR JANIO LERARIO

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Engajada em projetos
socioeducacionais, os quais tem
trabalho no decorrer do ano, a
vereadora Geni Dias Ramos -
Dona Geni (PPS) continua em-
penhada na luta pela inclusão
das pessoas com deficiência,
dentre elas, as autistas. A
vereadora falou da importância
do trabalho de conscientização
na sessão ordinária do dia 02 de
abril, data instituí-
da pela ONU (Or-
ganização das Na-
ções Unidas), em
que se comemora
o  Dia Mundial de
Conscientização
do Autismo. Nes-
te dia são realiza-
das ações no mun-
do inteiro em prol
dos autistas, sen-
do umas das maio-
res dificuldades
deste trabalho o di-
agnóstico e a bus-
ca de tratamento
adequado, gratui-
to, para os autistas,
uma vez que, se-
gundo a ONU, es-
tima-se que o
autismo atinja cerca de 70 mi-
lhões de pessoas em todo o mun-
do.

“As ações continuam e a
luta ganhou novas adesões. No
início das nossas ações busca-
mos mapear o número de

EDUCAÇÃO E SAÚDE

Vereadora Dona Geni
apoia campanha
de conscientização
do Autismo no município

autistas do município, também
contamos com o apoio das Se-
cretarias da Saúde e da Educa-
ção do município e do Estado
para auxiliar nesta ação. Conti-
nuamos na luta para que sejam
feitas parcerias e assim possa-
mos ter uma equipe multi-disci-
plinar completa com fo-
noaudiólogos, psicólogos,
terapeutas ocupacionais, psico-

pedagogos, dentre outros, que
atendam as necessidades dos
autistas. Além disso, é impor-
tante mobilizar todos segmen-
tos para este trabalho e dar mais
atenção ao autista”, informou a
vereadora Dona Geni.

VEREADORA DONA GENI

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador  Dr .  Ja i r
Roma (PPS), que integra a
Comissão de Saúde da Câ-
mara de Vereadores, este-
ve na terça-feira, dia 03 de
abril, reunido com o Coor-
denador de Saúde Bucal,
Dr. Oswaldo Nakamiti, o
Diretor Administrativo da
Santa Casa, Sr. Camillo
Alonso Filho e a Diretora
do Departamento de Assis-
tência à Saúde, Sandra
Lujan. O objetivo foi a dis-
cussão sobre o retorno do
atendimento odontológico
aos pacientes de necessi-
dades especiais - PNE, no
Centro Cirúrgico da Santa
Casa de Pindamonhangaba.

De acordo com o verea-
dor, o encontro apresentou
um resultado  positivo. “É
preciso sanar este proble-
ma, pois diversas famílias

INCLUSÃO

Dr. Jair Roma solicita
retorno do atendimento
odontológico para
PNEs na Santa Casa

D
IR

E
TO

R
IA

D
E
 C

O
M

U
N

IC
A

Ç
Ã

O
/C

V
P

VEREADOR DR. JAIR ROMA EM REUNIÃO COM O SR. CAMILLO, SRA. SANDRA LUJAN E DR.
OSWALDO NAKAMITI

nos procuram e solicitam
ações que melhorem a vida
de pessoas com necessida-
des especiais. Além disso,
o desenvolvimento deste
trabalho é fundamental,
pois as boas condições de
saúde bucal, contribuem
para melhorar a qualidade
de vida destes pacientes”,
enfatiza Dr. Jair Roma.

Agradecimento
Dr. Jair Roma agradece

ao Executivo pela limpeza
que foi realizada na calça-
da da Avenida João Fran-
cisco da Silva, do nº1652
até o REMEFI João Ce-
0sário, no bairro Feital. “A
calçada estava cheia de
mato e entulhos, fazendo
com que os pedestres se
deslocassem para o acos-
tamento”, ressalta o vereador.
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ALTAIR FERNANDES

As recentes iniciativas de 
dois médicos pindamonhan-
gabenses objetivando o res-
gate e a perpetuação da me-
mória de um terceiro  ilustre 
fi lho da Princesa do Norte  e, 
igualmente, pertencente ao 
mesmo sacerdócio: a medici-
na,  motiva o tema da página 
de história desta edição.

 Nessa quarta-feira, 11 de 
abril, o médico e governa-
dor do Estado de São Paulo, 
Dr. Geraldo Alckmin (traba-
lhou na Santa Casa de Pinda-
monhangaba como médico 
anestesista),assinou, no auditó-
rio do Hospital Emílio Ribas, 
em São Paulo, o decreto que 
eterniza seu conterrâneo Dr. 
Emílio Marcondes Ribas (médi-
co sanitarista) como Patrono da 
Saúde Pública de nosso estado.

A homenagem feita pelo 
governador foi motivo de sa-
tisfação para outro médico 
pindamonhangabense, o dr. 
José Lelis Nogueira (médi-
co homeopata e especialista 
em medicina tropical) que, 
no mesmo dia, pela manhã, 
fez o lançamento da biografi a 
“Emílio Ribas – O Guerreiro 
da Saúde”, no auditório  do 
Instituto de Infectologia que 
também homenageia o ilustre 
sanitarista em sua denomina-
ção.  Enquanto aguardamos a 
obra do escritor e historiador 
José Lelis, recentemente lan-
çada, citemos alguns dados 
relacionados à vida do grande 
sanitarista pindamonhanga-
bense e as homenagens a ele 
prestadas em sua terra natal.

Emílio Ribas, sanitarista pindamonhangabense,
é o Patrono da Saúde Pública do Estado de São Paulo

Nasce um higienista
Há 149 anos, no dia 11 de 

abril de 1863, nascia em Pin-
damonhangaba, Emílio Mar-
condes Ribas. Apesar de ser fi -
lho e neto de fazendeiros optou 
por ser médico. Aos 25 anos 
concluiu curso na Faculdade 
de Medicina do Rio de Janei-
ro, iniciando uma vida inteira 
de dedicação ao extermínio de 
epidemias e endemias em seu 
estado. Por sua dedicação ao 
saneamento  público foi con-
siderado um dos mais atuantes 
higienistas brasileiros.

A exemplo de outros per-
serverantes sanitaristas que 
atuaram naquelas conturbadas 
primeiras décadas do século 
XIX, nem um sucesso obteve 
sem antes sofrer as injustas 
investidas dos impertinentes e 
polêmicos perseguidores.
EFCJ e Instituto Butantã

Seus feitos vão além daquilo 
que em escritos fi caram registra-
dos, como a construção da Estra-
da de Ferro Campos do Jordão, 
ao lado do dr. Victor Godinho 
(inaugurada em 15/11/1914). 
Obra esta concretizada graças à 
sua convicção de que o clima da 
serra era propício ao tratamento 
de tuberculosos.

Ao lado de outro sanitarista, 
o dr. Vital Brazil, combateu a 
peste bubônica. De seus esfor-
ços para conseguir o soro contra 
essa doença é que foi criado o 
Instituto Butantã, numa chácara 
do mesmo nome, em São Paulo.

Naquele tempo criar cobras 
numa chácara lhe valeram crí-
ticas e intolerâncias. Mesmo 
assim manteve seu propósito. 
Suportar o veneno da malevo-
lência e da ignorância já não lhe 
era novidade. Só não estava a 
seu alcance descobrir o antído-
to contra esse tipo de peçonha.

Febre amarela
Na obra Modernistas da Ci-

ência – Oswaldo Cruz, lançada 
pela jornalista Cristina Fonseca 
(2001), a autora revela: “As 
pesquisas do médico (Emílio 
Ribas) sobre a febre amarela, 
simultânea às do cubano Carlos 
Finley, das quais Oswaldo Cruz 
já havia tomado conhecimento, 
eram também muito avança-
das; o médico paulista estava 
convicto de que a doença era 
transmitida por um mosquito”.

Por conta dessa certeza, 
“Emílio Ribas, Adolpho Lutz 
e mais quatro voluntários ha-
viam se deixado picar pelo Ste-
gomyia Fasciata. Nessa época 
era comum os pesquisadores 
inocularem, usando seu corpo 
para as experiências, porque 
eticamente só poderiam dispor 
de um organismo, que era o 
de cada médico pesquisador. 
A essa prática a ciência deve a 
existência dos muitos mártires 
da medicina experimental”.

“No caso do mosquito da 
febre amarela, os três primei-
ros cientistas apresentaram 
apenas leves sintomas da do-
ença, mas os outros contrairam 
a moléstia”, relembra a jorna-
lista, acrescentando que “todos 
os cientistas que participaram 

dessa aventura arriscada so-
breviveram, mas que a experi-
ência foi prova irrefutável para 
que Oswaldo Cruz se mostras-
se implacável na campanha da 
febre amarela carioca”. Emílio 
Ribas seguiria os mesmos pas-
sos para exterminar a moléstia 
em São Paulo.

Emílio Ribas também foi 
responsável pela criação da 
Seção de Proteção à Primei-
ra Infância e pela Inspetoria 
Sanitária Escolar, mas suas 
atuações ultrapassaram as 
fronteiras do Brasil. Em suas 
atividades como sanitarista 
estão registradas participações 
em congressos e visitas a orga-
nizações sanitárias nos Esta-
dos Unidos e na Europa, além 
de haver deixado publicações 
de imprescindível importância 
à medicina. 

Homenagens
O escritor Francisco Piorino 

Filho cita em seu livro Biogra-
fi as (2001), dados completos 
sobre o dr. Emílio Ribas. Na 
mesma obra, conta que o sani-
tarista recebeu a primeira ho-
menagem em sua terra natal no 
ano de 1903,quando a Câmara 
Municipal, presidida pelo dr. 
Francisco Romeiro, colocou 
seu nome em uma praça (a po-
pular Praça São Benedito).

O higienista também foi 
homenageado com bustos: 
um se encontra  nas depen-
dências da Estrada de Ferro 
Campos do Jordão; o outro na 
praça que leva seu nome. 

Mais   homenagens ainda 
viriam a ser realizadas. Du-
rante o governo estadual do 
dr. Carlos Alberto Alves Car-
valho Pinto (1959/1963),   seu 
nome passou a denominar 
o Posto (depois Centro) de 
Saúde de Pindamonhangaba. 
Este prédio foi reinaugura-
do pelo prefeito João Ribei-
ro, com melhorias, em 2008. 
Ampliado, atualmente abriga 
a Unidade Básica de  Saúde 
(centro) e o CEM – Centro de 
Especialidades Médicas Ziza 
Polônia Saqueti. 

Emílio Ribas também de-
nomina residencial no bairro 
do Crispim (construido no fi -
nal dos anos setentas), e  Loja 
Maçonica (fundada em 1981)   
no Parque das Nações. 

O 1º centenário do Dr. 
Emílio Marcondes Ribas, em 
1962, foi lembrado com um 
evento realizado de 6 a 11 de 
abril daquele ano, quando era 
prefeito o professor Manoel 

César Ribeiro e presidente 
da Câmara Lloyd Figueiredo 
Pereira Rocha. A comissão 
organizadora das festivida-
des foi presidida pelo dr. José 
Benedito dos Santos.

SEMANA 
EMÍLIO RIBAS

Em 1975, a lei municipal 
nº 1449, sancionada pelo pre-
feito João Bosco Nogueira, 
criou o Dia Municipal da Hi-
giene - o dia 11 de abril com 
eventos que tinham início 
nesta data e prosseguiam nos 
dias seguintes, era a Semana 
Emílio Ribas.

Em 1986, de volta à ad-
ministração municipal, o pre-
feito João Bosco Nogueira 
revogou a lei 1449 e assinou 
a de nº 2120, unifi cando as 
festividades comemorativas 
às semanas “Emílio Ribas” e 
a de “Prevenção de Aciden-
tes”, com uma comemoração 
anual na semana que com-
preender o Dia do Médico, 
18 de outubro.

Em 1995, quando verea-
dor, José Lelis Nogueira foi 
autor de requerimento pedindo 
que se ofi ciasse o governador 
do Estado, era o Mário Covas, 
solicitação de cumprimen-
to da lei estadual nº 4930/85, 
que institui a Semana Estadual 
da Higiene e Saúde Pública e 
Ocupacional, a ser comemora-
da anualmente também a partir 
do dia 18 de outubro. Lei esta 
promulgada pelo governador 
Franco Montoro a partir de um 
projeto de autoria do dr. Geral-
do Alckmin, quando deputado 
estadual.

Segundo Lelis, “infeliz-
mente, por falta de sensibilida-
de dos governos que sucede-
ram Franco Montoro, essa lei 
não estava sendo cumprida.”

Selo comemorativo
Uma nova forma de ho-

menagear Emílio Ribas está 
sendo estudada pelo escri-
tor e advogado dr. Francisco 
Piorino Filho. Ele pretende 
reivindicar junto ao Ministé-
rio das Comunicações, agên-
cia de Correios e Telégrafos e 
aos governos estadual e mu-
nicipal, a criação de um selo 
que traria estampado a fi gura 
do sanitarista pindamonhan-
gabense. Segundo Piorino, 
esse selo poderia ser come-
morativo a qualquer data 
relacionada à saúde pública, 
por exemplo, Dia de Comba-
te à Hanseníase, à Turbercu-
lose, ao Câncer etc.

Dr. Geraldo Alckmin, 
médico anestesista 

Patrono da 
Unidade Básica de 
Saúde (centro)

Busto na 
Estrada de 

Ferro Campos 
do Jordão

A popular “Praça São Benedito” desde 1903 é 
denominada praça Dr. Emílio Ribas

www.folharibeiraopires.com.br/portal/exibeMat...

Arquivo TN

Akim/AgoraVale

Dr. José Lelis Nogueira, 
médico homeopata

Arquivo TN

Akim/AgoraVale

Ao lado de Oswaldo Cruz, Adolpho Lutz e Vital Brasil, 
Emílio Ribas foi um dos revolucionários do conceito 
de medicina e saúde pública
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TN: Quando começou a 
trabalhar com Mazzaropi?

Leonel: Na verdade eu 
comecei a trabalhar com ele 
meio que por coincidência. 
Eu trabalhava na produtora 
Vera Cruz. Uma vez fui ser-
vir o dr. Abílio Pereira de Al-
meida, que era chefe de lá, 
mas eu não sabia quem ele 
era. Servi pão com margari-
na para ele, ele aceitou, abriu 
o pão e perguntou que mar-
garina era aquela, eu respon-
di que era Aviação, passou e 
voou. Ele fi cou bravo e quan-
do eu soube quem ele era fi -
quei com medo de ser man-
dado embora. Depois de um 
tempo, ele me chamou no es-
critório e falou que andou me 
observando e me convidou 
para ser dublê de Mazzaropi, 
mas na época eu nem sabia o 
que fazia um dublê. Sei que 
desde este dia posso dizer 
que fui privilegiado, e com 
isso conheci o Mazzaropi.

 
 TN: Qual foi o primei-

ro fi lme em que  trabalhou e 
qual cena marcou mais?

Entrevista com OSVALDO LEONEL

Pinda realiza 
homenagens 
a Mazzaropi
Saudade, quem é que não tem? Embarque nas 
histórias interpretadas por Amácio Mazzaropi, 
um dos maiores artistas que o país já teve

Ei seu moço, menina, 
menino, senhor, senhora, 
venham cá! Se achegue 
para as histórias que irão 
lhes contar. As narrativas 
do rei da comédia caipi-
ra. Com sua genialidade, 
o paulistano Amácio Ma-
zzaropi, descendente de 
pais italianos, usou mui-
tas imagens de Pindamo-
nhangaba em seus fi lmes 
e deixou muita saudade ao 
despedir-se da ‘luz da vi-
da’, em 1981.

Este ano comemora-se 
o Centenário de Mazzaro-
pi e para avivar a memória 
e apresentar aos jovens es-
te grande artista, a Prefei-
tura de Pindamonhangaba 

preparou uma série de ati-
vidades culturais. As exi-
bições de fi lmes e a expo-
sição no Museu Histórico 
e Pedagógico Dom Pedro 
I e Dona Leopoldina co-
meçaram nessa terça-fei-
ra (10) e seguirão até o 
dia 20. As exibições es-
tão sendo feitas em diver-
sos locais da cidade, sem-
pre às 19 horas, a entrada 
é gratuita. Circulando pela 
cidade, performistas apre-
sentam, por meio de mídia 
eletrônica móvel, trechos 
dos fi lmes do grande “Ma-
zza”, e não para por aí.

Este ano as escolas 
municipais também estão 
homenageando este gran-
de brasileiro e pindamo-

nhangabense de coração. 
As unidades de educação 
promoveram o concurso 
cultural “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 Prefeitura.

Como recordar é vi-
ver, a equipe do jornal 
Tribuna do Norte conver-
sou com Osvaldo Leonel, 
ele foi dublê de Mazzaro-
pi e trabalhou ao lado do 
cineasta por 29 anos. Co-
nheça um pouco da his-
tória deste profi ssional 
que se encantou por Pin-
damonhangaba, casou-se 
na “Princesa do Norte” e 
aqui reside.

 TN: Tem algum fi lme 
que  gosta mais? Por que?

Leonel: Jeca Tatu, tenho 
um carinho especial porque 
foi gravado aqui e foi quan-
do conheci a minha esposa, 
namorei e casei. E depois Je-
cão, Um Fofoqueiro no Céu, 
porque foi o último.

 
TN: Ao todo, de quantos 

fi lmes participou e a cada 
convite o que sentia?

Leonel: Participei de 27 
fi lmes, quando me faziam os 
convites eu sentia medo. Tinha 
muito medo de não retribuir 
à altura, porque ele era mui-
to bom, qualquer personagem 
que davam para ele, ele fazia.

 
TN: Teve algum fi lme que 

o senhor passou por apuros?

Leonel: Teve sim, foi Je-
cão: Um Fofoqueiro no Céu. 
Eu fazia ele morto no caixão 
e ele acompanhava o enterro. 
Uma pessoa da equipe pegou 
terra com formiga e jogou no 
meu peito, eu não podia fa-
zer nada, porque estava inter-
pretando um morto. Quando 
o diretor mandou encerrar a 
gravação foi um alívio, saí do 

caixão xingando e o Mazza-
ropi deitou de tanto rir.

 
TN: E quanto às músi-

cas dos fi lmes, qual a sua 
predileta?

Leonel: A Dor da Sauda-
de, é uma música muito linda.

 
TN: Como foi receber a 

notícia da morte de Mazza-
ropi?

Leonel: Fiquei sabendo 
que ele estava internado quan-
do estava num ônibus, no dia 
seguinte, minha fi lha ligou o 
rádio e estavam falando que 
ele havia morrido. Sinto uma 
tristeza até hoje ao lembrar da 
notícia de sua morte,  ele era 
uma pessoa muito boa, tratava 
todos da equipe muito bem, 
um homem honesto e de per-
sonalidade.

Quando solicitado, Leonel ainda faz o Jeca TatuO ex-dublê de Jeca vive em Pindamonhangaba com a família

Leonel: O primei-
ro foi “Sai da Frente”, 
e a cena que lembro 
até hoje é daquela do 
caminhão. Eu não sa-
bia nem dirigir e tive 
que dirigir, na verda-
de o carro fi cava em 
ponto morto e eu des-
cia a Anchieta senti-
do Santos. Mazzaropi 
só dirigia no estúdio, 
as cenas externas eu 
que fazia, porque ele 
tinha sofrido um aci-
dente. Uma vez o pes-
soal da mecânica já 
tinha combinado com 
o pessoal da produção 
que a direção ia sair 
na minha mão, como 
eu não sabia disso, fi -
quei apavorado. Es-
ses momentos foram 
muito marcantes. Lo-
go no primeiro fi lme 
já ganhei o apelido de 
‘Mazzinha’.

Um dos prêmios de 
Leonel  recebidos ao 
longo da carreira

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale
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Visita aos EUA

Esteve recentemente na 
cidade de Orlando-EUA,  o 
casal Joaquim Cardoso e 
Zenaide Cardoso. Foram dar 
os parabéns à fi lha Andreia 
Cardoso (completou 40 anos) 
e prestigiar o lançamento da 
sua marca (grife), denominada 
Corpo Bonito. Andreia (na 
foto, de vestido preto), vive 
nos Estados Unidos desde 
1990.  Parabéns, muita 
felicidade e sucesso.

Aniversário

Parabéns para Vitória Gomes, que 
completou 11 anos no dia 10 de abril. 
Ela recebeu os cumprimentos dos 
familiares e amigos, que lhe desejam 
toda a felicidade do mundo. Abraços 
especiais dos pais Cecília e Irineu.

Felicidade

Para o aniversariante 
do dia  13 de abril, 

o corintiano Miguel 
Antonio, que completou 

6 anos. Os pais, Flávio 
e Adeline, além de 

familiares e amigos, 
desejam tudo de bom e 

muita alegria em sua vida. 
Parabéns.

A empresa Gerdau realizou, no dia 4 de abril, no  bairro Cidade Jardim, uma 
Festa de Páscoa para as crianças da  creche-escola  Dr. Francisco Lessa Jr.  Os 
monitores da empresa brincaram com as crianças, dançaram e completaram a festa 
distribuindo  ovos de chocolate.
 Os organizadores agradecem à Gerdau pela iniciativa e esperam que a parceria seja 
duradoura, onde o principal objetivo é trazer alegria e felicidade para as crianças 
atendidas pela Rede Municipal de Ensino.

Nasceu Lívia

Para a alegria 
dos pais Andréia 
e Sidinei e da 
irmãzinha Stefany, 
Lívia nasceu no dia 
5 de abril. Amigos e 
familiares desejam-
lhe muita saúde e 
felicidade.

Salve o Miguel....

Parabéns para o  
corintianíssimo Miguel, que 
comemorou aniversário no 
dia 7 de abril. O tema da 
festa, claro,  foi “Corinthians 
Campeão dos Campeões”. 
Ele recebeu um abraço 
apertado do pai, Esdras (na 
foto com ele); da mãe, Tânia; 
da irmã, Tarcília; além dos 
familiares, amigos e da galera 
corintiana que lhe deseja 
muita felicidade. É isso aí 
garoto!

Tudo de bom

Para Cristiano Flauzino, que assoprou 
velinhas na terça-feira, dia 10 de abril. 
Parabéns dos familiares e amigos, 
principalmente da esposa Ana Cristina, 
que lhe manda beijos e deseja muita 
felicidade.

Tudo de bom

Para Rômula Maria Soares, que no 
dia 15 de abril completa mais um 
ano de vida. Rômula trabalha na 
Câmara de Vereadores há 20 anos. 
Ela é coordenadora legislativa. 
“Há pessoas que fazem de tudo 
para serem marcantes. Outras 
agem naturalmente, tornando-
se inesquecíveis!”,  singela 
homenagem da família e amigos.  
Parabéns e muitos anos de vida 
para a Rômula.

Parabéns!

Rute de Oliveira Santos (de 
preto na foto)  comemorou 
aniversário no dia 11 de 
abril. Recebeu beijos do 
marido Osni dos Santos e 
dos fi lhos Marcos e Mateus. 
Também os cumprimentos 
de parentes e amigos.

realce
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Cultura

O centenário do nasci-
mento de Amácio Mazzaro-
pi, o imortal Jeca do cinema 
nacional, foi celebrado no dia 
9 de abril e desta vez Pinda-
monhangaba inova nas co-
memorações. Está programa-
da para o mês do centenário 
a chegada das “criaturas digi-
tais”, um projeto de inserção 
da mídia digital no cotidiano 
das pessoas na cidade. 

A montagem consiste na 
apresentação de duas pesso-
as, com fi gurino e maquia-
gem especiais, portando, ca-
da um, uma tela de vídeo de 
9,7 polegadas que serão utili-
zadas para divulgar cenas de 
fi lmes como homenagem ao 

Pinda participa de Fórum 
Internacional de Gestão Cultural

“Criaturas Digitais” promovem 
obra de Mazzaropi em Pinda

AIANDRA ALVES MARIANO

Espetáculo circense dá 
sequência à programação 
do Circuito Cultural Paulista

Cena do espetáculo “As mulheres ao Sol e o Balão Mágico”

O espetáculo circen-
se “As mulheres do sol e o 
balão mágico” vai dar se-
quência, neste mês, à pro-
gramação do projeto Cir-
cuito Cultural Paulista, 
promovido pela Secretaria 
de Estado da Cultura em 
Pindamonhangaba.

A apresentação, da Cia 
Base, acontecerá no Cen-
tro Esportivo José Ely Mi-

randa “Zito”, no domingo 
(29), às 15 horas, e vai in-
tegrar dança vertical, circo, 
teatro e esportes, mostran-
do bailarinas aéreas supe-
rando os limites da gravi-
dade, voando num balão a 
20 metros de altura. 

As bailarinas saltam, 
voam, deslizam, fl utuam 
e mergulham, criando for-
mas geométricas e dese-
nhos no ar, atingindo os 

sentidos, transmitindo sen-
sações e hipnotizando a 
platéia.

O Circuito Cultural 
Paulista apresenta espetá-
culos de circo, teatro, dan-
ça e música, sempre com 
entrada franca. Os espetá-
culos acontecem mensal-
mente até novembro. Ao 
todo, serão oito meses de 
atividades culturais gratui-
tas. 

O I Fórum Internacional 
de Gestão Cultural, organi-
zado pelo CELACC - Cen-
tro de Estudos Latino-Ame-
ricanos sobre Comunicação e 
Cultura, núcleo de pesquisas 
da ECA -  Escola de Comu-
nicações e Artes da USP, em 
parceria com a Livraria Cul-
tura, aconteceu no dia 23 de 
março. O evento teve como 
tema a cultura “Para além do 
mercado”.

O objetivo do fórum foi 
construir refl exões sobre cul-
tura e as atividades desempe-
nhadas por cada um dos ato-
res. Pindamonhangaba foi 
representada pela Arteduvale.

Nesta reunião, estiveram 
presentes acadêmicos, ges-
tores culturais, autoridades, 
estudiosos, artistas, estudan-

tes e demais interessados nas 
áreas de gestão e cultura da 
Espanha, de países latino-
-americanos e do Brasil.

“Além de expor as ações 
e atividades da entidade, ti-
vemos a oportunidade de es-
tar em contato com grandes 
projetos como o “Pombas Ur-
banas”, que, através do teatro 
vem transformando a realida-
de em um município”, ressal-
ta a presidente da Estação Ar-
teduvale, Andrea Batista.

Temas como políticas pú-
blicas para a cultura e o papel 
do gestor cultural diante da 
diversidade da cultura brasi-
leira, além da apreciação de 
vários projetos, fi zeram parte 
das abordagens deste fórum.

“Uma das discussões do 
fórum foi a de que os movi-

mentos culturais estão assu-
mindo o lugar dos movimen-
tos sociais, e de uma forma 
muita mais humanizada”, 
conta Andrea.

 Compartilhando 
conhecimento

Na terça-feira (10), a pre-
sidente da Arteduvale esteve 
reunida com o Conselho Mu-
nicipal de Cultura, para re-
passar as informações e ma-
teriais trazidos do fórum.

“Não existe trabalho indi-
vidual na área da cultura, ir até 
este fórum e não trazer retorno 
para nossa cidade não resulta 
em ação cultural.”, disse.

Com esta reunião, foi su-
gerida a criação de um grupo 
de estudos sobre Gestão Cul-
tural para dar mais embasa-
mento nas decisões do grupo.

Cidade esteve representada no evento pela Arteduvale

grande cineasta.
Hoje o grande desafi o da 

mídia, devido ao alto núme-
ro de propagandas e apelos 
visuais, é prender a atenção 
das pessoas. A Prefeitura 
de Pindamonhangaba busca 
uma mídia dirigida, móvel, 
que chame a atenção por on-
de passe e provoque refl e-
xão, trazendo o “Jeca Tatu 
Digital” para o dia a dia da 
cidade. 

O projeto prevê a reali-
zação de performances artís-
ticas que levarão a obra de 
Mazzaropi ao grande públi-
co, com exibição de trechos 
de fi lmes do acervo do museu 
de Pindamonhangaba edita-

dos digitalmente. Assim, a 
Prefeitura espera despertar o 
interesse do público sobre a 
história deixada por Amácio 
Mazzaropi.

As inserções estão previs-
tas para acontecerem em lu-
gares de grande concentração 
pública, como centros educa-
cionais e outros espaços. Os 
performistas lembram mími-
cos, vitrines vivas, chaman-
do a atenção de quem esti-
ver passando para o conteúdo 
das telinhas e divulgando a 
programação apresentada pe-
la Prefeitura por meio da Se-
cretaria de Educação e Cul-
tura, Secretaria de Governo/
Eventos.

Divulgação

As criaturas virtuais visitaram o salão de atendimento da Prefeitura

Divulgação

PROGRAMAÇÃO MAZZAROPI

Exposição do Acervo Histório do Cineasta
De 10 a 20 de abril, das 8 às 17 horas de terça-feira a sábado
Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina
Rua Marechal Deodoro - Centro

Premiação do Concurso Cultural: Centenário de Mazzaropi
Mazzaropi: um caipira no cinema
Para aos alunos de 3º ao 5º ano da Rede Municipal de Ensino
Dia 27 de abril, às 15 horas (sexta-feira)
Auditório da Prefeitura de Pindamonhangaba

Cantoria no túmulo do Mazzaropi
Dia 15 de abril, das 8h30 às 12 horas
Cemitério Municipal de Pindamonhangaba

Domingão Sertanejo “Especial Mazzaropi”
Dia 29 de abril a partir das 9 horas (domingo)
Praça Engenheiro José Salgado Ribeiro - Espaço Cultural Luiz Carlos Cardoso - Centro

DIA BAIRRO CENTRO COMUNITÁRIO  FILME

13/4 Ouro Verde CC Benedito Clemente Ramos  O Lamparina
14/4 Ribeirão Grande CC Ribeirão Grande   O Puritano da Rua Augusta
15/4 Cidade Jardim CC Cícera da Conceição Santos Santana Betão Ronca Ferro
16/4 Ipê I  CC Geni Henrique Palazzi   Jeca contra o Capeta
17/4 Cruz Pequena CEM Yolanda Eugênio Vieira   Jecão, um Fofoqueiro no Céu
18/4 Piracuama Escola Prof. Vincente Punzi   O Jeca Macumbeiro
19/4 Campinas Sala da Igreja    Betão Ronca Ferro
20/4 Goiabal  CC Goiabal    O Corintiano



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

DIVERSOS
Aluga-se projetor (Da-
ta-Show) e telão e pro-
dução de clipe de fotos. 
Tel 3522-5171
Aluga-se, Brinque-
dos p/ festas e even-
tos.Tel 3648-1004 
ou 9140-2592Ba-
nheira de hidromas-
sagem, usada, R$ 
600. Tel 3648-8395 
ou 9790-7954
Aparador com espe-
lho de ferro, R$ 150; 
conjunto de 4 pane-
las inox com tampa 
de vidro, seminovos 
R$ 50. Tel 3642-3740
Balcão expositor, ar-
quivo de aço, gela-
deiras, freezer, maq. 
lavar louças, maq. 
de costura, televisor, 
ventiladores, apare-
lho de DVD. Tel 8213-
3965

Bicicleta Montain Bike 
GTS, R$ 1.800; su-
porte de teto para 
transporte de bicicleta, 
novo. Tel 9115-9942
Caiaque de fibra, remo 
de alumínio, colete 
salva vidas. Tel 3643-
1250 ou 9124-5064
Cabo de aço, (mais 
ou menos 100 m), 
bitola 3/8, usado. 
Tel 9115-9942
Carrinho de churras-
quinho, grande , inox, 
lona. Tel 3522-2279
Carrinho berço Love, 
azul e cinza, seminovo, 
R$ 150. Tel 9757-6730 
/ 8153-9120 / 9700-
1919 / 8153-9115
Carrinho de bebê, 
Galzerano, em ótimo 
estado de conserva-
ção, R$ 150,00. Tel 
3522-4589 
CPU Sempro 2400 
COM, 512 Mb Ram, 
200 Gb HD, monior 
LG17” tela plana - 
R$300, mesa R$ 80. 
Tel 9176-4886
Computador comple-
to, scaner, impresso-
ra, rack e cadeira. Tel 
9775-6060 ou 9216-
6688
Computador, Pro-
cessador AMD Phe-
nom X4, placa mãe 
Asus, 2 Gb memó-
ria, HD 500 Gb. Tel 
9104-4537
Computador com im-
pressora Multifuncio-
nal, em bom estado 
de conservação Tel 
8137-7896 / 9229-
7965 ou 3522-1028
Fogão, novo, inox, 
4 bocas, electolux. 
R$700; fogão, usa-
do, 6 bocas, Dako. 
R$100. Tel 8839-7211 
Geladeira, balcão ex-
positor, estufa para 
salgados, bicicletas, 
arquivo de aço, ca-
mas. Tel 8213-3965
Guarda-roupa  mog-
no,  solteiro ; rack, 
R$ 250. Tel 3522-
4589
Guarda-roupas,  R$ 
300. Tel 8814-6514
Jaqueta de Couro, 
preto, feminino,  ta-
manho M, R$ 50. Tel 
3642-3740
Jogo de sofá 2 e 3 
lugares, seminovo, 
R$ 250. Tel 3523-
3521 ou 9114-3560
Mesa dobraveis, bran-
cas, para bar (40 jo-
gos). Tel 9605-5596 / 
9175-3599 
Mesa de som Oneal, 
com 8 canais, semino-

Classificados
CONFIRA  AS VAGAS DO PAT - POSTO DE 

ATENDIMENTO AO TRABALHADOR 
Pindamonhangaba - Moreira César

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

va; video cassete Hi-Fi 
MTS Stereo 4 cabeça 
Sharp. Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil. 
Tel 9115-8884
Playstation 2 Sony, 
novo, 2 controles, car-
tão memória e na ga-
rantia. Tel 3645-3119 
ou 9168-7195
Porta de aço de 3 x 
3m, bom estado de 
conservação, R$ 600. 
Tel 9115-9942
Policorte 220v; motor 
de gol 1.600; conjun-
to de oxiacetileno  c/
carrinho. Tel 3643-
4173 ou 8119-4264
Refrigerador; freezer 
Eletrolux, bom esta-
do de conservação, 
R$ 550,00. Tel 3648-
4890 ou 9771-6431
Teclado Mod PSR 510 
Yamaha, efeito Eco-
hotronic Staner. Tel 
3642-2427
Título Ferroviária. Tel 
9105-0366
TV Phillips, nova, R$ 
380; ventilador Arno, 
novo, R$ 80; sofa 3 e 
2 lugares, seminovo, 
R$250. Tel 9114-3566 
ou 3522-3521
Tv Philips, 21 polega-
das, tela plana, semi-
nova. Tel 9110-1180
Ventilador Arno, novo, 
220v, R$ 80. Tel 3523-
3521 ou 94114-3560 
Várias embalagens 
para  cerveja; rádio 
AM, FM, toca cd para 
carro;  rodas monta-
das, pneus 175x70 
x13; macaco hidráu-
lico; geladeira;  es-
tufa para salgados. 
Tel  9708-5107

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

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

VEÍCULOS
VENDEM-SE

Celta 2003, preto, 
abaixo da tabela. Tel 
9104-8554
Corsa Sedan 2008,  
Classic  Life , R$ 1.000 
abaixo da tabela, úni-
co dono. Tel: 3648-
8238
Escort Hobby 1.0, 94, 
prata. Tel 9110-1180
Escort, 93, branco, vi-
dro elet. teto solar, R$ 
3.100. Tel 8141-3359
Eco Sport XLS 2006, 
completa, único dono, 
R$1.000 abaixo da ta-
bela. Tel 3648-8238 
ou 9163-1205
Fiesta 97, vermelho, Tel 
8202-0035
Fiorino, 2001, pneus 
novos. Tel 8207-6468 
ou 9627-0567
Fusca 79, 1300, R$ 
3.000.  Tel 3643-4173 
ou 8119-4264
Gol Special 1.0, 8V, 
ano 2000, branco, 
R$ 10.700. Tel 7813-
6147 ou 9114-5009
Gol, 96, trava elé-
trica, alerme e som. 
Tel 3642-1165
Kombi, ano 2.010,  
Tel. 9746-4352
Monza SL/E comple-
to, 91, vinho, c/ kit 
gás. Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, bran-
co, único dono,  R$ 
18.000. Tel 3648-
3000 / 9191-6767
Palio Weekend 1.5 
1997, vermelho, con-
servado. Tel 3643-
2229 / 3637-6437
Peugeot 307, Feline 
2003, abaixo da ta-
bela. Tel 9781-0235
Perua Kombi, 97, 
bege. Tel 9768-5533
Renault Clio 2003/  
2004, prata, 4 portas, 2 
airbag, por R$ 13.900.  
Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch, 
4ª geração,  vid. tra-
va elét., fim, cd-mp3, 
calefação, abaixo da 
tabela ou troco por ve-
ículo chevrolet (maior 
valor). Tel 977-11544
Renault Sandero  Ex-
pression, 1.0, 16v, 
Hiflex, 2009/2010, 

prata, 19.000Km, ta-
bela. Tel 8204-8088
Siena ELX 1.0, 16V, 
2001, trav vidr elétr., 
dir hidr, R$ 13.800. 
Tel 9137-3792
Siena, 2005, vidros 
elétricos, dir hidr, 
alarme,  tabela. Tel 
9179-0817
Uno Mille 1.0, 2000, 
todo original, alarme, 
trava. Tel 9709-1715
Verona 92, LX 1.6, 
Alcool, verde metá-
lico. TEl 3643-3162 
ou 9112-1049

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

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

IMÓVEIS 
VENDEM-SE

CASAS
Alto do tabaú, 2 
dorm,  close, e dem, 
dep, gar, quint, rua 
Gal Júlio Salgado, 
790. Tel 3642-2951 
Avenida  Abel C. Gui-
marães, apart. 2 
dorm, sala 2 ambien-
tes, banh social. Tel 
9775-8200
Bela Vista, 2 dorm, e 
dem. dep, 300m², R$ 
128 mil. Tel 9707-1591
Boa Vista, sobrado, 
a/c 209m², 4 dorm, 
na rua José Alves Pa-
loma, 67. Tel 8112-
4379 ou 3642-4379
Bosque, 2 casas inde-
pendentes, R$ 130.000,  
Tel (13) 9115-8107
Campo Alegre, 2 dorm., 
e dem. dep., garagem  
coberta ou troco por 
terreno, aceito financia-
mento. Tel 3643-1770 
ou 9123-4503
Campo Belo, 2 dorm, 
1 suite, edícula, R$ 
250.000. Tel 8839-
7465 / 8803-4573
Campo  Belo, apar-
tamentos, novo, 2 
dorm, sendo 1 sui-
te, dem dep, gar, R$ 
170 mil. Tel 3642-
3740 ou 9736-7019
Cidade Jardim, edí-
cula, terreno de 250 
m², R$ 75 mil. Tel 
9181-0245
Crispim, 240 m², 2 
quartos,dem dep, 
gar, lav e 1 quarto e 
banh nos fundos.Tel 
3642-2470
Crispim, 3 quartos, 
edícula e demais de-
pendências. R$ 200 
mil. Tel 8839-7211 
Jardim Aurora, so-
brado 3 dorm., sala 2 
amb,dem. dep., pav. 
sup.:suíte e mezani-
no, escada em grani-
to.Tel 3642-1124 ou 
9772-5171
Jardim Aurora, apar-
tamento, 2 dorm, 
e dem. dep. gar e  
quintal, R$ 90.000. 
Tel 3643-1783
Jardim Aurora divisa 
com o Campo Belo, 
nova, 2 dorm. (1 su-
íte), dem. dep., gar, 
Aceita financiamen-
to. Tel 3643-1770 
ou 9123-4503
Jardim  Rezende,  so-
brado, 93m², novo, 2 
dorm,  e dem dep, 2 
banh, gar, R$ 95.000. 
Tel 3648-5776 ou 
9127-5485
Jardim Regina, anti-
ga, rua 12. Tel 3637-
6210 ou 9729-8882
Maricá, 2 dorm, dem. 
dep, R$ 140 mil. Tel 
9156-4167
Moreira César, CDHU 
Ipê II, 1 dorm, dem 
dep, gar, R$ 38.000. 
Tel 9110-1180

Moreira César, CDHU 
Ipê II, 3 dorm, dem 
dep, gar, quitada. Tel 
9173-0682
Moreira César, próxi-
mo à praça São João, 
sobrado, 2 dorm., 
sendo 1 suite, e dem 
dep., com ponto co-
mercial, R$ 140 mil. 
Tel 9153-7933
Mombaça, 3 cômo-
dos, R$ 78.000. Tel 
9774-4108
Mombaça, 2 dorm.  
R$ 140.000. Tel 3642-
3027
Parque das Palmei-
ras, 3 dorm, sendo 1 
suite, dem dep, jar-
dim de inverno, coz 
americana, gar  2 
carros, quintal e cer-
ca elétrica, A/T 200 
m² -  A/C 100m². Tel 
9107-4318
Pq. São Domingos, so-
brado, 3 dorm e dem 
dep, 4 banh, ár/ser, 
quartinho no fundo 
e gar, rua Cap Vitório 
Basso, R$ 250.000. 
Tel 3522-4589
Próximo à praça são 
Benedito, (rua dos 
Bentos) 3 dorm, e 
dem. dep, R$ 110 
mil ou troca-se. Tel 
3643-4242
Próximo ao Pão de  
Açúcar, Ed. Juliana, 
apartamento (72 m²) 
2 quartos, sala, coz, 
ban, uma vaga, c/ 
móveis plan Italinea, 
R$ 135.000, condo-
mínio R$ 75,00. Tel 
9184-7669  
Real Ville, vende-
-se ou aluga-se, 3 
dorm.,2 suites, com 
hidromassagem,pla-
-car solar, banheiro 
social, lavabo, sala de 
estar, sala de TV, co-
zinha, despensa, área 
de lazer, 2 sacadas, 
var, qun, canil, gar 
coberta para 2 car-
ros. Tel 3642-3740
Santana, 3 dorm, e 
dem. dep, R$ 165 
mil. Tel 3643-4242
Taubaté, sobrado, 2 
suítes + 2 dorm. e 
dem dep., A/T 290m² 
e A/C 208m². Aceita 
imovel como parte 
do pagnto. Tel 8146-
4313 ou 8116-7386
Ubatuba,  próxima da 
praia. Tel 9768-5533
Ubatuba,  Apto. pró-
ximo da Secretaria de 
Saúde, R$ 140 mil .  
Tel 3642-3027
Ubatuba, Chalé de 
30m², a/c 1200m², 
R$40.000. Tel 9768-
5533
Vila São Benedito, 
2 casas construídas 
no mesmo terre-
no, toda de laje piso 
frio, área de serviço 
e garagem, bem lo-
calizadas, totalmente 
independentes, inclu-
sive água e luz.  Cel. 
9154-0918
Excelente sobrado con-
dominio fechado, Villa-
ge do sol, sl estar, sl 
jantar, cozinha, lavabo, 
2 quartos + 1 suite, 
amplo quintal, espaço 
gourmet e gar 2 carros. 
140m²,  esquina,  Tel 
9106-9234

ALUGAM-SE

Centro, rua Marechal 
Deodoro, 230, fundos, 
quarto e dem. Dep, 
R$ 600 mensais. Tel 
3527-0345  ou 8843-
2938 c/ proprietário
São José dos Campos,  
2 cômodos, quarto e 
cozinha, somente para 
mulheres, próximo ao 
terminal rodoviário 
central. Tel 8141-3359
Ubatuba, 1 dorm, a 
30m da Praia Maran-
duba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada, 
casa nova, mobiliada, 

Trabiju, fins de se-
manas, aniver e ca-
samento,  galpão p/  
jogos, quiósque c/ 
churr, banh, pisci-
nas. Tel 9620-8641.
Mandu, para even-
tos, com piscina, 
churrasqueira, cozi-
nha, fogão a lenha. 
Tel 8137-7006 
Moreira César, com  
1000m², pomar, casa 
grande, R$ 135 mil. 
Tratar no local rua Pi-
ratingui, 68
Pinhão do Borba, chá-
cara, 6.600m², pla-
na casa com piscina, 
R$140 mil. Tel 3643-
4242
Piracuama,  2500m²,  
casa, piscina e demais 
benfeitoria, R$ 220 
mil. Aceita-se troca 
com imóvel de menos 
valor. Tel 3642-3027

TERRENOS
Na cidade de Cunha, 
24.000m² c/ mata, R$ 
36 mil à vista. TEl 3637-
2974 ou 7811-7015
Carangola, 250m². 
Tel 9115-9942
Centro, 450m², pron-
to para construir. Tel 
3643-4242
IpêII, com escritura. 
Tel 3637-1494 ou 
9173-0682
Jard. Bela Vista, 
300m², próximo à 
Fac. Anhanguera.  Tel 
3642-3027
Jardim Mariana, 
125m². Tel 3642-7161
Jardim Mariana, 250m², 
R$ 70.000. Tel 3522-
4684 

Jardim Mariana, meio 
lote. Tel 9798-0178
Laerte Assumpção, 
265m²,  R$ 35.000 (à 
vista). Tel 3637-2974
Mombaça, meio lote, 
infraestrutura com-
pleta, parcialmente 
murado. Tel 3642-
5639
Parque São Domin-
gos, Próximo ao “João 
do Pulo”, 300m², todo 
murado, R$ 120 mil. 
Tel 3643-4242
Parque das  Palmeiras,  
quitado, R$ 50.000. 

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

ou 9736-7019
COMERCIAL

kitnetes, 2 dorms, 1 
vaga na garagem. Tel 
9746-6193
Loja de roupas , arti-
gos de couros e aces-
sórios, valor a combi-
nar. Tel 3527-1203 ou 
9229-9787
Quartos para moças, 
individual, com ba-
nheiro em São José 
dos Campos, R$ 200. 
Tel 8141-3359
Galpão, Moreira Cé-
sar, 240m², ideal para 
supermercado, igre-
ja ou loja. Tel 9746-
6193/ 7813-5344 ID: 
96*2898
Mercearia, passo o 
ponto,  excelente loca-
lização, esquina com 
a via Expressa. Tel 
3642-4975
Padaria e confeita-
ria, ótima localiza-
ção, com moradia. 
Tel 9141-1700 
Prédio com 3 pontos 
comerciais, centro, 
vendo. Tel  7813-
5344 ID: 96*2898 
Ponto comercial, no 
centro, passo par-
celado e aceito car-
ro. Tel 9196-7993 / 
8838-8225
Salas comerciais per-
to do Bosque.  Tel 
9765-9995
Salas comerciais, 
com banheiro e saca-
da, na Vila São Bene-
dito. Tel 8112-5697 
ou 9220-1831
Salão de cabeleirei-
ro, no centro, mo-
biliado, pronto para 
uso imediato. Tel 
9103-9032 

CHÁCARA  
VENDEM-SE

Bonsucesso,  3.200m², 
água, luz, asfalto,  R$ 
110.000,  Tel 9114-
0847
Cerâmica,10.290m², 
casa, R$ 450 mil. Acei-
ta proposta Tel 3643-
4242
Goiabal, 11 alquei-
res, escritura, pomar,  
R$ 140.000,  Tel 
9114-0847
Goiabal, 6000m², 
casa c/ piscina, quadra 
de areia, R$ 90.000,  
Tel 9117-1439
Goiabal, (Lago Azul) 
6000m², casa, piscina, 
churrasqueira e pomar, 
R$ 90 mil, aceita-se 
proposta.Tel 3643-
4242
Lagoinha, 11 alqueires, 
c/ 3 casas R$ 250.000 
ou troco c/ casa no 
centro. Tel 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ ca-
sas, 7 alqueires, 7 km 
da cidade R$190.000 
Tel 3645-5896
Mandu, estrada do 

Açougueiro
Ajudante de ser-
ralheiro ( com ex-
periência em pon-
tear)
Alinhador de pneus
Assistente admi-
nistrativo
Atendente de far-
mácia
Auxiliar de enfer-
magem
Auxiliar de mecâni-
co de manutenção
Auxiliar de técnico 
de eletrônica (tele-
fonia)
Caldeireiro
Coordenador de 
equipe de manu-
tenção
Corretor de imó-
veis
Cozinheiro indus-
trial
Cuidador de idosos
Dentista
Encanador indus-
trial

Estagiário em pu-
blicidade ou jorna-
lismo
Esteticista
Gesseiro
Manicure
Mecânico de refri-
geração
Mecânico de veícu-
los automotores
Mecânico monta-
dor
Motorista carreteiro
Professor de turis-
mo e hotelaria
Programador de 
sistema de infor-
mação
Técnico de edifica-
ções
Técnico de teleco-
municações (tele-
fonia)
Técnico eletrônico 
(telefonia)
Vendedor externo 
(publicidade, cur-
sos profissionali-
zante)

VENDE-SE

Tel 9108-968742 Jogos de mesa, 
Bistro, R$ 3,5 mil.



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

Cadastre-se no site
www.falandodetrova.com.br

(o seu portal de trovas na Internet)
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EDITAL 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 Seccional de Po-
lícia em Taubaté – SP, realizará CORREIÇÃO ORDINÁRIA PERIÓDICA, 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 uni-
dade. Na ocasião, a Autoridade Corregedora procederá à audiência do público que, 
poderá apresentar queixas, reclamações e sugestões 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

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

UM SUSTO GERA OUTRO SUSTO!
Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Diante 

das proximidades dos festejos dos XXVII Jogos 
Florais de Bandeirantes/PR (27.04.2002), lembrei-
me que, no mesmo concurso de trovas, edição 
2001, o tema humorístico para participantes do 
Paraná foi “SUSTO”. Houve cinco vencedores, por 
ordem alfabética: Amália Max, Assis, Harley, Maria 
Lúcia e Neide.

Apenas com o intuito de brincar, peguei os cinco 
trabalhos condecorados e fiz uma réplica para cada 
um. De onde se entenderá a razão do título da 
matéria.

Você poderá gostar ou odiar, mas não deixe de 
ler. Aqui vão:

Depois do enxerto a coitada,
que quis o rosto alisar,
agora vive assustada...
Seu rosto só quer sentar!
AMÁLIA MAX - PONTA GROSSA

. MINHA RÉPLICA:
Sentar-se nem é o entrave,
a perua aposentada
- sabe, de fato, o que é grave? –
ficou com cara... engraçada!

................................................................. 

Que baita susto o sujeito
levou quado ao céu chegava...
- Na porta, crachá no peito,
a sogra dele o esperava!
ANTONIO AUGUSTO DE ASSIS – MARINGÁ

MINHA RÉPLICA:
Por que o susto? A velha é boa,
tanto é que estava no céu!
Se é como o genro apregoa,
iria pro beleléu!

.............................................................. 

Maior susto recebeu,
- coitado do português...
quando seu filho nasceu
com cara de japonês!
HARLEY CLÓVIS STOCHERO - ALMIRANTE       

     TAMANDARÉ

. MINHA RÉPLICA:
Manoel é tão distraído
que não lembra, com certeza;
o susto não faz sentido:
sua esposa é japonesa!

............................................................ 

Foi um susto no velório
quando alguém gritou: - tá viva!
E o genro, em tom vexatório:
- Mas que velha vingativa!
MARIA LÚCIA DALOCE – BANDEIRANTES

.MINHA RÉPLICA:
Essa cena pastelão
sequer me arranca suspiro:
não houve ressurreição,
o genro é que errou o tiro!

........................................................... 

Não me assuste se eu te assusto,
que dois sustos assustados
vão provocar grande susto
em dois sustos desmaiados!
NEIDE ROCHA PORTUGAL – BANDEIRANTES

MINHA RÉPLICA:
Uma situação caótica
diante do espelho se vê;
diz, assustada, a neurótica:

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CIDADE NOVA
FUNDADA EM 06 DE AGOSTO DE 1979

RUA MOGI DAS CRUZES, Nº 500—PINDAMONHANGABA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em conformidade com o capítulo IV (quarto), Artigo 8º ( oitavo ), do  Estatuto desta 
Associação. Convocamos, todos os associados para Assembleia Geral Ordinária, a 
realizar-se no próximo dia 18 (dezoito ) de abril, as 19 (dezenove) horas em primeira 
convocação, e 30 minutos depois em segunda convocação com qualquer número de 
associados presentes. A pauta desta assembléia é a Eleição da nova Diretoria para 
o próximo biênio, 2012 e 2013.
Pindamonhangaba, 12 de abril de 2012.

José Orlando Cornélio
Presidente

Ata da 14.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de In-
frações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 03.04.2012.

Às dez horas do dia três de abril de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Décima Quarta Sessão Ordinária do corrente ano, sob a 
Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores, Ivair Marcos 
da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 12.ª Sessão Extraordinária, reali-
zada em 29.03.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: 
I – RELATOR: Sr. Ivair Marcos da Silva: INDEFERIDO, por votação unânime: Recur-
so 1-0025/12 Jose Eduardo dos Santos. iI – EXPEDIENTE: Ofício 018/12 – JARI 
encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando as Atas da JARI para 
publicação.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Mem-
bros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 03 de Abril de 2012. 

Ata da 13.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 05.04.2012.

Às dez horas do dia cinco de abril de dois mil e doze, nesta Cidade de Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para, 
em sua sede, realizar a Décima Terceira Sessão Extraordinária do corrente ano, sob 
a Presidência do Sr Fernando Monteiro Cozzi e presença dos senhores Ivair Marcos 
da Silva, membro titular e Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 14.ª Sessão Ordinária, realizada em 
03.04.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– RELA-
TOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unânime: 
Recurso 1-0024/12 Simone Cristina da Silva Machado.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Mem-
bros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 05 de Abril de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:                
CARLOS APARECIDO DA  SILVA   SOUSA,   de   nacionalidade   brasileira, profissão fisioterapêu-
ta, estado civil solteiro, de 33 anos de  idade, nascido em São Paulo, Estado de São Paulo, no  dia  
31  de  agosto  de 1978, residente e domiciliado Rua Professor  Joaquim  Machado  nº  44, Morumbi, 
nesta  cidade,  filho  de  MANOEL  ALVES  DE  SOUSA  e  MARIA AUXILIADORA DA SILVA SOUSA.                                           
DANIELA MARCONDES RODRIGUES, de  nacionalidade  brasileira,  profissão do lar, estado civil  
solteira,  de  37  anos  de  idade,  nascida  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 6 
de fevereiro  de  1975, residente e domiciliada Rua Professor Joaquim Machado nº 44,  Morumbi, 
nesta cidade, filha de LUIZ ANTONIO RODRIGUES e MARIA CELIA  MARCONDES RODRIGUES. 
Apresentaram os documentos 1, 3 e  4,  do  Art.  1.525,  do Código Civil. Se alguém  souber  de  
algum  impedimento,  oponha-o  na forma da Lei.                                           
Pindamonhangaba,  10 de abril de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:                 
ANTONIO  CARLOS  BARBOSA  DOS  SANTOS,  de  nacionalidade  brasileira, profissão pedreiro, 
estado civil divorciado,  de  53  anos  de  idade, nascido em Pilão Arcado, Estado da Bahia, no dia  
20  de  novembro  de 1958, residente e domiciliado Rua Darcy Lourenço nº  378,  bairro  das Cam-
pinas, nesta cidade, filho de  JOÃO  BARBOSA  DOS  SANTOS  e  MARIA ALVES DOS SANTOS.                                                    
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão auxiliar de limpeza, estado 
civil divorciada, de  43  anos  de  idade, nascida em São Luiz do Paraitinga, Estado de São Paulo, 
no dia  24  de janeiro de 1969, residente e domiciliada Rua Darcy  Lourenço  nº  378, bairro das 
Campinas, nesta cidade, filha de JOSÉ TEODORO  DE  OLIVEIRA e CECILIA DA CRUZ OLIVEIRA. 
Apresentaram os documentos 1, 3,  4  e  5, do Art. 1.525, do  Código   Civil.   Se   alguém   souber   
de   algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.                            
Pindamonhangaba,  11 de abril de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:                   
RODRIGO  ANTONIO  CARNEIRO,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão ajudante geral, es-
tado civil solteiro, de 22 anos  de  idade,  nascido em Pimenta Bueno, Estado de Rondônia, no 
dia 30 de  outubro  de  1989, residente e domiciliado Rua Dr. Fontes Junior nº  1149,  Maria  Áu-
rea, nesta cidade, filho de  EDENILSON  ANTONIO  CARNEIRO  e  OLIVIA  JESUS CARNEIRO.                                                             
TAMIRIS MOREIRA PEREIRA,  de   nacionalidade   brasileira,   profissão balconista, estado civil 
solteira, de 18 anos  de  idade,  nascida  em Tremembé, Estado de  São  Paulo,  no  dia  20  de  
setembro  de  1993, residente e domiciliada Rua Dr. Fontes Junior nº  1149,  Maria  Áurea, nesta 
cidade, filha  de  RONALDO  FERNANDES  PEREIRA  e  ANGELA  MARIA MOREIRA. Apresen-
taram os documentos 1,  3  e  4,  do  Art.  1.525,  do Código Civil. Se alguém  souber  de  algum  
impedimento,  oponha-o  na forma da Lei.                                                           
Pindamonhangaba,  11 de abril de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
NELITON LUÍS   MACHADO,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão engenheiro industrial, 
estado civil solteiro, de  33  anos  de  idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Pau-
lo, no dia 4 de  maio  de 1978, residente e domiciliado na Rua Severino da Silva Lopes  nº  701, 
Jardim Mariana, nesta cidade, filho de NILTON MACHADO e EDNA DE  JESUS MACHADO.                                                               
MARILIA LEMES DE SOUZA,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão escriturária, estado civil 
solteira, de 26 anos de idade,  nascida  em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia  23  de  
abril  de  1985, residente e domiciliada na Avenida Vereador Alfredo Molinari  nº  165, Andrade, nesta 
cidade, filha de MÁRIO DOS  SANTOS  DE  SOUZA  e  SUELI LEMES DE SOUZA. Apresentaram 
os documentos 1, 3 e 4,  do  Art.  1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum  impedimento,  
oponha-o  na forma da Lei.                                                          
Pindamonhangaba,  11 de abril de 2012.                 
                                                
Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos pelo Art. 
1.525, do Código Civil Brasileiro:                 
ALEXSANDER DE CASTRO SOARES, de  nacionalidade  brasileira,  profissão eletricista de ma-
nutenção, estado civil  divorciado,  de  41  anos  de idade, nascido  em  Taubaté,  Estado  de  São  
Paulo,  no  dia  18  de fevereiro de 1971,  residente  e  domiciliado  Rua  Antonio  Rodrigues Simões 
nº 236, Mombaça, nesta cidade, filho de ANTONIO SOARES FILHO  e JUREMA APARECIDA DE 
CASTRO SOARES.                                   
EMILIANA TITO DOS SANTOS, de nacionalidade  brasileira,  profissão  do lar, estado  civil  divor-
ciada,  de  48  anos  de  idade,  nascida  em Vespasiano, Estado de Minas Gerais, no dia 30  de  
setembro  de  1963, residente e domiciliada Rua Antonio Rodrigues Simões nº 236,  Mombaça, 
nesta cidade, filha de JOSE SABINO DOS SANTOS e ROSALINA  CELIA  TITO. Apresentaram os 
documentos 1, 3, 4 e  5,  do  Art.  1.525,  do  Código Civil. Se alguém souber de algum impedimento,  
oponha-o  na  forma  da Lei.                                                                  
Pindamonhangaba,  12 de abril de 2012. 

PORTARIA GERAL Nº 3.830, DE 04 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 
21.12.2001 e Lei nº 4.364, de 20.12.2005, Resolve DESIGNAR a Sra. Eliza-
bete de Oliveira Duarte Leal, chefe de serviço, para substituir o Sr. Paulo 
Henrique de Godoi Faria, Coordenador Geral de Almoxarifados, no período 
de 14 a 23 de março de 2012, durante o período em que a mesmo encontrar-
-se em férias.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
14 de março de 2012.
Pindamonhangaba, 04 de abril de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal 

Valno Herculano Coutinho
Respondendo pela Secretaria de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 04 de 
abril de 2012.

Rodolfo Brockhof
Secretário de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo Interno nº 10150/2012

PORTARIA GERAL Nº 3.833, DE 10 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 
21.12.2001 e Lei nº 4.364, de 20.12.2005, Resolve DESIGNAR o Sr. José 
Mauro Tavares,  Gestor Geral de Atividades Esportivas e Lazer, para subs-
tituir o Sr. João Ribio Vinci Júnior, Diretor do Departamento de Esportes, 
no período de 10 a 29 de abril de 2012, durante o período em que a mesmo 
encontrar-se em férias.
Esta portaria entra vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 
partir de 10 de abril de 2012.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal 

Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de 
abril de 2012.

José Carlos Teixeira Junior
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo Interno nº 11110/2012
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO Nº. 14, DE 20 DE MARÇO DE 2012.

Plano de aplicação dos recursos do FUMCAD para 2012

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhanga-
ba, criado pela Lei nº. 2.626/91, no uso de suas atribuições legais, na sua 5ª reunião 
ordinária em 20 de março de 2012,

considerando o disposto no art. 260-I da Lei Federal 8.069/90, e artigo 9º, inciso 
IV da Resolução Conanda 137/2010, Resolução CMDCA 14/2012, bem como das 
prioridades elencadas no Plano de Ação,

resolve:

Art. 1º Os recursos do FUMCAD arrecadados em 2011 serão aplicados da seguinte 
forma:

        
  
Art. 2º Os projetos serão avaliados segundo a seguinte ordem de prioridade:

I – Auxílio, orientação e tratamento a dependentes químicos;

II – Combate à violência sexual;

III – Formação de conselheiros tutelares;

IV – Formação de conselheiros de direitos;

V – Campanhas de educação em direitos;

VI – Outros projetos.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Eliana Maria Galvão Wolff
Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO Nº. 15, DE 10 DE ABRIL DE 2012.

Fixa critérios para aprovação de programas, projetos e ações a serem financiados 
com recursos do FUMCAD.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhanga-
ba, criado pela Lei nº. 2.626/91, no uso de suas atribuições legais, em sua 7ª reunião 
ordinária realizada em 10 de abril de 2012, 
considerando o disposto no art. 260-I da Lei Federal 8.069/90, e Resolução Conanda 
137/2010,
resolve:
Art. 1º A aplicação dos recursos do FUMCAD, deliberada por este Conselho de Direi-
tos, será destinada para o financiamento de ações governamentais e não-governa-
mentais relativas a:
I - desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, da 
política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente;
II - acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de adolescente, órfão ou abando-
nado, na forma do disposto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal e do art. 260, 
§ 2º da Lei n° 8.069, de 1990, observadas as diretrizes do Plano Nacional de Promo-
ção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar 
e Comunitária, sendo aplicados 5% (cinco por cento) do total das destinações;
III - programas e projetos de pesquisa, de estudos, elaboração de diagnósticos, siste-
mas de informações, monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, 
proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
IV - programas e projetos de capacitação e formação profissional continuada dos ope-
radores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente;
V - desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas educati-
vas, publicações, divulgação das ações de promoção, proteção, defesa e atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente; e
VI - ações de fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, com ênfase na mobilização social e na articulação para a defesa dos 
direitos da criança e do adolescente.
Art. 2º O Conselho deverá publicar anualmente, ou quando julgar necessário, editais 
contendo as prioridades a serem atendidas, os prazos e os documentos a serem apre-
sentados, em obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e 
publicidade.
Art. 3º Os Planos de Trabalho apresentados pelas entidades serão avaliados pelos 
membros da Comissão de Avaliação de Projetos deste Conselho, com parecer funda-
mentado na Lei nº. 8.069/90 e submetidos à aprovação do Plenário.
Parágrafo único. Sendo aprovada a destinação, a resolução que a materializar será 
anexada à documentação respectiva, para fins de controle de legalidade e prestação 
de contas.
Art. 4º Nos processos de seleção de projetos nos quais as entidades e os órgãos 
públicos representados neste Conselho figurem como beneficiários dos recursos do 
FUMCAD, os mesmos não devem participar da comissão de avaliação e deverão 
abster-se do direito de voto.
Art. 5º Os critérios básicos para a análise e aprovação dos programas, projetos e 
ações a serem apresentados são, cumulativamente, os seguintes:
I - ser apresentado por órgão público municipal ou entidade registrada neste Conselho 
de Direitos;
II – atender a um ou mais dos objetivos estratégicos constantes do Plano Decenal dos 
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes;
III - respeitar as diversidades de gênero, raça/etnia, origem, cultura e crença das crian-
ças e adolescentes;
IV – estar disponível a atender às demandas do Conselho Tutelar;
V – ter metas bem definidas e compatíveis com o porte do projeto;
Art. 6º Serão priorizados os projetos que:
I - atendam as prioridades elencadas nos Planos de Ação e Aplicação;
II - ofereçam instalações e atendimento acessíveis a crianças e adolescentes com 
deficiência;
III – levem em consideração as características territoriais e as especificidades da po-
pulação;
IV – prevejam parcerias com os serviços públicos existentes.
Art. 7º É vedada a utilização dos recursos do FUMCAD para despesas que não se 
identifiquem diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços, exceto em 
situações emergenciais ou de calamidade pública, previstas em lei, condicionada à 
aprovação do Plenário, e ainda:
I - a transferência sem a deliberação deste Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente;
II - pagamento, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar;
III - manutenção e funcionamento deste Conselho dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente;
IV - o financiamento das políticas públicas sociais básicas, em caráter continuado, e 
que disponham de fundo específico, nos termos definidos pela legislação pertinente; e
V - investimentos em aquisição, construção, reforma, manutenção e/ou aluguel de 
imóveis públicos e/ou privados, salvo quando a instalação for de uso exclusivo da 
política de atendimento à criança e adolescente, e, no caso de aluguel, por tempo 
determinado, condicionados à aprovação do Plenário.
Art. 8º Serão avaliados preferencialmente os projetos que atendam as prioridades 
elencadas no Plano de Ação.
Art. 9º A avaliação e aprovação por este Conselho referem-se à garantia dos direi-
tos humanos de crianças e adolescentes e sua adequação aos princípios da Lei nº. 
8.069/90 sem prejuízo da análise dos órgãos de saúde, educação, assistência social, 
jurídico, esporte, finanças, planejamento e convênios, e não garante sua execução 
caso algum desses órgãos venha a impor restrições legais nas áreas de suas respec-
tivas competências.
Art. 10. O financiamento de projetos pelo FUMCAD deve estar condicionado à previ-
são orçamentária e à disponibilidade financeira dos recursos.
Art. 11. Os programas de acolhimento institucional receberão anualmente os recursos 
a eles destinados proporcionalmente ao número de crianças e adolescentes acolhidos 
por cada entidade no mês de janeiro de cada ano.
Art. 12. A aplicação dos recursos do FUMCAD está sujeita à prestação de contas de 
gestão, nos aspectos qualitativo, quantitativo e financeiro, aos órgãos de controle in-
terno do Poder Executivo e a este Conselho de Direitos, bem como ao controle externo 
por parte do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas e do Ministério Público.
Parágrafo único. Este Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, diante de 
indícios de irregularidades, ilegalidades ou improbidades em relação ao Fundo ou 
suas dotações nas leis orçamentárias, dos quais tenha ciência, deve apresentar re-
presentação junto ao Ministério Público para as medidas cabíveis.
Art. 13.  Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as reso-
luções 01/2009 e 02/2010 e 03/2010, ressalvadas as destinações em vigor.

Maura Salgado Valentini
Vice-Presidente do CMDCA

Convocação - 1ª Reunião Extraordinária 2012 CMDCA
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados 
a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da “Primeira Reunião Ex-
traordinária” do ano em curso, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
o Posse do Conselho Tutelar
Dia:   17/04/2012 (terça-feira)
Horário:  17h
Duração:  Até 2 horas.
Local:  Auditório da Prefeitura
Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso, 1400 Centro
  

Maura Salgado Valentini
Vice-Presidente do CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CALENDÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROJETOS

14/fev INSTITUTO PROFISSIONAL SALESIANO PROJETO TÔ DENTRO 25.224,60R$      
10/abr PROJETO GURI ENSINO MUSICAL 117.334,25R$    
8/mai APAE HORTA SUSPENSA 21.990,78R$      
5/jun IA3 APRENDIZ NA EMPRESA 45.042,66R$      
3/jul COOPERADORES SALESIANOS PROJETO RECOMEÇO 82.610,00R$      

14/ago LAR IRMÃ JÚLIA ACOLHIMENTO 32.604,53R$      
11/ t LAR NOVA ESPERANÇA ACOLHIMENTO 7 825 09R$11/set LAR NOVA ESPERANÇA ACOLHIMENTO 7.825,09R$        
9/out PODER PÚBLICO SECRETARIAS

Pindamonhangaba, 20 de março de 2012

Eliana Maria Galvão Wolff
   Presidente do CMDCA
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PLANO DE AÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA - 2012 / 2016 

EIXO 1 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Diretriz 01 - Promoção da cultura do respeito e da garantia dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes no âmbito da família, da sociedade e do Estado, considerada as condições de 
pessoas com deficiência e as diversidades de gênero, orientação sexual, cultural, étnico-racial, 
religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade e de opção política. 

AÇÕES METAS RESPONSÁVEIS 
Realizar seminários 
sobre Direitos da 
Criança e do 
Adolescente em 
escolas, associações, 
espaços comunitários, 
sindicatos, empresas e 
entidades. 

Seminários mensais a 
partir de 05/2012. 

CMDCA 

Diretriz 02 - Universalização do acesso a políticas públicas de qualidade que garantam os direitos 
humanos de crianças, adolescentes e suas famílias e contemplem a superação das 
desigualdades, afirmação da diversidade com promoção da equidade e inclusão social. 

AÇÕES METAS RESPONSÁVEIS 
Incentivar programas de 
inserção de 
adolescentes a partir de 
16 anos no mercado de 
trabalho.

Programas em 
funcionamento até 2014.

CMDCA e entidades 

Realizar um 
levantamento sobre a 
acessibilidade nos 
serviços públicos e 
entidades. 

Todos os serviços 
acessíveis até 2016. 

CMDCA, CMPD, 
entidades 

Elaborar um documento 
onde conste a descrição 
de todos os serviços da 
rede.

Concluído em 10/2012 CMDCA e parcerias 

EIXO 2 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 

Diretriz 03 - Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou 
violados, consideradas as condições de pessoas com deficiência e as diversidades de gênero, 
orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade e de 
opção política. 

Criado pela Lei Municipal nº. 2.626 de 19/12/1991 
Com base na Lei Federal 8.069/1990 Art. 88 Inc II 
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CEP 12.420‐060 ‐ Tel/Fax: 12 ‐ 3643‐1607 / 3643‐1609 
E‐mail: cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br 

“AGINDO NO PRESENTE CONSTRUÍMOS O FUTURO” 

AÇÕES METAS RESPONSÁVEIS 
Incentivar a criação ou 
ampliação de entidades 
e serviços a que alude o 
artigo 101 do ECA, com 
especial ênfase aos 
programas de auxílio, 
orientação e tratamento 
a alcoólatras e 
toxicômanos. 

CAPS-AD e/ou outros 
serviços em 
funcionamento até 
12/2014.

Secretaria de Saúde e 
Assistência Social e 
entidades 

Deliberar uma política 
municipal de 
enfrentamento, cuidado 
e atendimento na área 
de abuso e exploração 
sexual de crianças e 
adolescentes. 

Resolução estará em 
vigor até 18/05/2014. 

CMDCA, CMAS e 
COMUS, CREAS e 
entidades 

Criação de uma Casa de 
Passagem para acolher 
famílias com crianças 
e/ou adolescentes 
abordadas em situação 
de rua/risco social. 

Casa em funcionamento 
até 12/2013. 

Secretaria de Saúde e 
Assistência Social e 
entidades 

Diretriz 04 – Universalização e fortalecimento dos conselhos tutelares, objetivando a sua atuação 
qualificada. 

AÇÕES METAS RESPONSÁVEIS 
Estabelecer protocolo de 
procedimentos para as 
atividades do Conselho 
Tutelar.

Todo o procedimento 
normatizado até 
12/2012.

CT 

Divulgar para a 
sociedade as atribuições 
e os resultados do 
Conselho Tutelar. 

Inserções mensais na 
mídia e campanha 
publicitária em 
novembro de cada ano. 

CMDCA 

Criar um Conselho 
Tutelar para atender o 
distrito de Moreira 
César.

Eleição em 02/2015. CMDCA, Prefeito, 
Secretaria de Saúde e 
Assistência Social. 

Realizar palestras 
mensais nos CRAS 
sobre a atuação do 
Conselho Tutelar 

Palestras mensais a 
partir de 01/2013 

CT 

EIXO 3 – PROTAGONISMO E PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Criado pela Lei Municipal nº. 2.626 de 19/12/1991 
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Diretriz – Fomento de estratégias e mecanismos que facilitem a participação organizada e a 
expressão livre de crianças e adolescentes, em especial sobre os assuntos a eles relacionados, 
considerando sua condição peculiar de desenvolvimento, pessoas com deficiência e as 
diversidades de gênero, orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, 
nacionalidade e opção política. 

AÇÕES METAS RESPONSÁVEIS 
Indicação de um 
adolescente por 
entidade para 
acompanhar as reuniões 
do CMDCA com direito a 
voz.

Reuniões com a 
presença dos 
adolescentes até 
09/2012.

Entidades 

Incentivar a participação 
de crianças e 
adolescentes no 
processo legislativo. 

Programa implantado 
até 12/2013. 

Câmara dos Vereadores 

Solicitar aos veículos de 
comunicação espaços 
destinados à expressão 
de crianças e 
adolescentes. 

Espaços em todos os 
veículos até 2015. 

Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, 
Diretoria de Ensino e 
entidades 

EIXO 4 – CONTROLE SOCIAL DA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 

Diretriz – Fortalecimento de espaços democráticos de participação e controle social, priorizando 
os conselhos de direitos da criança e do adolescente e assegurando seu caráter paritário, 
deliberativo, controlador e a natureza vinculante de suas decisões. 

AÇÕES METAS RESPONSÁVEIS 
Propor a revisão de lei 
do CMDCA em 
conformidade com a 
legislação vigente 

Lei em vigor até 
12/2012.

CMDCA e Secretaria de 
Assuntos Jurídicos 

Revisar o Regimento 
Interno do CMDCA 
adequado de acordo 
com o art. 14 da 
Resolução 105/2005 do 
Conanda

Resolução em vigor até 
06/2012.

CMDCA 

Regulamentar os 
critérios para a 
apresentação de 
projetos a serem 
beneficiados com 
recursos do FUMCAD 
em harmonia com a 

Resolução em vigor até 
04/2012.

CMDCA 
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resolução 137/2011 do 
Conanda.
Divulgar amplamente à 
sociedade a 
possibilidade de efetuar 
doações ao FUMCAD 
nos termos do art. 260 
do ECA. 

Arrecadação de 
R$1.500.000,00 no 
FUMCAD até 12/2012. 

CMDCA e parcerias 

Estabelecer calendário 
de prestação de contas 
dos projetos em 
execução em audiências 
públicas.

Audiências trimestrais a 
partir de 06/2012. 

CMDCA 

Divulgar as ações do 
CMDCA. 

Espaços em todos os 
veículos até 06/2013. 

CMDCA e parcerias 

Criar o Fórum Municipal 
de Direitos da Criança e 
do Adolescente. 

Fórum criado até 
06/2013.

CMDCA 

EIXO 5 – GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

Diretriz 09 – Efetivação da prioridade absoluta no ciclo e na execução orçamentária das três 
esferas de governo para a Política Nacional e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes, garantindo que não haja cortes orçamentários. 

AÇÕES METAS RESPONSÁVEIS 
Monitorar a aplicação 
dos recursos públicos 
nas ações voltadas à 
criança e adolescente. 

Monitoramento
permanente com 
apresentação nas 
reuniões a cada 3 
meses

Comissão de Orçamento 
e Fundo 

Diretriz 10 – Qualificação permanente de profissionais para atuarem na rede de promoção, 
proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. 

AÇÕES METAS RESPONSÁVEIS 
Qualificar profissionais 
de saúde, educação, 
cultura, assistência 
social, esporte e lazer 
em direitos da criança e 
do adolescente. 

No mínimo 30% dos 
funcionários qualificados 
até 12/2014. 

Secretaria de Educação 
e Cultura e Secretaria 
de Saúde e Assistência 
Social. 

Exigir o cumprimento do 
artigo 26 do Decreto 
Federal nº. 5.626/2005 

Manter 5% dos 
profissionais
qualificados.

CMDCA 
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PLANO DE AÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA - 2012 / 2016 

EIXO 1 – PROMOÇÃO DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Diretriz 01 - Promoção da cultura do respeito e da garantia dos direitos humanos de crianças e 
adolescentes no âmbito da família, da sociedade e do Estado, considerada as condições de 
pessoas com deficiência e as diversidades de gênero, orientação sexual, cultural, étnico-racial, 
religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade e de opção política. 

AÇÕES METAS RESPONSÁVEIS 
Realizar seminários 
sobre Direitos da 
Criança e do 
Adolescente em 
escolas, associações, 
espaços comunitários, 
sindicatos, empresas e 
entidades. 

Seminários mensais a 
partir de 05/2012. 

CMDCA 

Diretriz 02 - Universalização do acesso a políticas públicas de qualidade que garantam os direitos 
humanos de crianças, adolescentes e suas famílias e contemplem a superação das 
desigualdades, afirmação da diversidade com promoção da equidade e inclusão social. 

AÇÕES METAS RESPONSÁVEIS 
Incentivar programas de 
inserção de 
adolescentes a partir de 
16 anos no mercado de 
trabalho.

Programas em 
funcionamento até 2014.

CMDCA e entidades 

Realizar um 
levantamento sobre a 
acessibilidade nos 
serviços públicos e 
entidades. 

Todos os serviços 
acessíveis até 2016. 

CMDCA, CMPD, 
entidades 

Elaborar um documento 
onde conste a descrição 
de todos os serviços da 
rede.

Concluído em 10/2012 CMDCA e parcerias 

EIXO 2 - PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 

Diretriz 03 - Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou 
violados, consideradas as condições de pessoas com deficiência e as diversidades de gênero, 
orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade e de 
opção política. 

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 05 DE ABRIL DE 2012

Convoca a I Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamo-
nhangaba

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Pindamonhangaba, 
criado pela Lei nº 4.682/2007, no uso de suas atribuições legais, na sua 4ª 
reunião ordinária em 05 de abril de 2012,

considerando a Resolução CONADE nº 03/2011, 

resolve:

Art. 1º Convocar a I Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência de 
Pindamonhangaba a se realizar dia 20 de abril de 2012.

Art. 2º A I Conferência Municipal desenvolverá seus trabalhos sob a temática 
“Um olhar através da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiên-
cia, da ONU: novas perspectivas e desafios”.

Parágrafo único. O tema citado no caput será discutido em 4 eixos:
a) educação, esporte, trabalho e reabilitação profissional;
b) acessibilidade, comunicação, transporte e moradia;
c) saúde, prevenção, reabilitação, órteses e próteses e
d) segurança, acesso à justiça, padrão de vida e proteção social adequados.

Art. 3º É criada a Comissão de Organização da Conferência Municipal, com-

CONSELHO MUNICIPAL 
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

posta dos seguintes conselheiros:

I – representando o poder público:
Urbano Reis Patto Filho
Célia Regina Ascenço

II – representando a sociedade civil:
Vanessa Cristina Cornetti de Lima
José Remício Eiras

Art. 4º A Comissão terá as seguintes atribuições:

I – elaborar o regimento interno e submetê-lo à aprovação da conferência
II – organizar o credenciamento dos participantes
III – orientar os participantes quanto aos objetivos e organização dos trabalhos
IV – articular os responsáveis pelos grupos de trabalho
V – sistematizar as propostas para votação
VI – conduzir a eleição dos delegados
VII – elaborar relatório para a etapa regional

Parágrafo único. A Comissão deverá seguir as orientações do CONADE e do 
CEAPcD.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Carlos Alberto Gonzaga
Presidente do CMPD

  EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A  Associação de Moradores do Residencial Ipê I e Jardim Carlota ( AMORIJAC ) na 
pessoa de sua presidente  CONVOCA  todos os  associados em conformidade com  
o inciso II do Artigo 25,  para uma Assembléia Geral Ordinária  a realizar no dia de 13 
de Maio de 2012, Local Av. Das Alamedas das Grevíleas, nº 988, Ipê I  Setor Sul, das 
10 horas as 17;00 horas, com vista para o Artigo 19 e  Artigo 36, Artigo 13 e  Artigo 14, 
os interessados deverão se inscrever até três dias antes as eleições;
Pauta,  Eleição da diretoria executiva e conselho fiscal

 Pindamonhangaba, 13 de Abril de 2012

        ----------------------------------------------------------
 Márcia Garcia da Silva

Presidente
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 CAMARA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 08:41:00  Exercício de 2012  
 Controle de Execuçao Orçamentaria
 BALANCETE SINTÉTICO - FINANCEIRO
 Março  de  2012
 RECEITAS DESPESAS
 Conta Descrição Anterior Período Acumulado Conta Descrição Anterior Período Acumulado TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 611000.001    Recebimento de Duodécimo do Exercício 1.330.000,00 665.000,00 1.995.000,00 01    Legislativa 880.635,85 528.890,16 1.409.526,01 TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 1.330.000,00 665.000,00 1.995.000,00  TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 880.635,85 528.890,16 1.409.526,01  RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 722110.001    INSS - TERCEIROS 4.355,73 3.453,45 7.809,18 621000.001    Devolução de Duodécimo do Exercicio Anterior 1.325.038,87 0,00 1.325.038,87 722110.002    INSS - SERVIDORES 34.946,25 19.867,51 54.813,76  TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 1.325.038,87 0,00 1.325.038,87 722110.003    INSS - VEREADORES 7.754,04 3.877,02 11.631,06   722130.001    FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 2.180,84 1.059,82 3.240,66  DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 722200.001    PENSAO ALIMENTICIA 3.855,84 2.257,65 6.113,49 721200.001    RESTOS A PAGAR PROCESSADO - 2011 174.032,24 1.353,51 175.385,75 722310.001    IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 43.274,26 23.942,19 67.216,45 722110.001    INSS - TERCEIROS 1.939,67 3.266,45 5.206,12 722420.001    RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 1.760,00 1.569,06 3.329,06 722110.002    INSS - SERVIDORES 39.669,76 19.475,46 59.145,22 722520.001    CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 12.070,20 6.162,03 18.232,23 722110.003    INSS - VEREADORES 7.531,83 3.877,02 11.408,85 722520.003    CONTRIBUIÇAO SINDICAL 0,00 5.413,89 5.413,89 722130.001    FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 2.180,84 1.059,82 3.240,66 722540.003    CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21.547,18 10.773,59 32.320,77 722200.001    PENSAO ALIMENTICIA 4.474,27 2.257,65 6.731,92 722540.004    CONSIGNAÇAO BANCO DO BRASIL S.A 27.026,36 14.044,14 41.070,50 722310.001    IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 49.284,25 22.433,58 71.717,83 722599.001    VALE TRANSPORTE 1.202,57 624,90 1.827,47 722420.001    RETENÇAO DO IMP. S/ SERV. QUALQUER NATUREZA 771,73 1.374,81 2.146,54 722599.002    CREDITO DE TERCEIROS 2.739,62 2.323,02 5.062,64 722520.001    CONSIGNAÇAO ASSOC. SERVIDORES PUB. MUN 12.070,20 6.162,03 18.232,23 724530.001    RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 8.692,80 2.704,85 11.397,65 722540.003    CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20.829,79 10.773,59 31.603,38 TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 171.405,69 98.073,12 269.478,81 722599.001    VALE TRANSPORTE 1.202,57 0,00 1.202,57 722599.002    CREDITO DE TERCEIROS 2.624,32 1.071,53 3.695,85 724530.001    RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA 18.494,71 1.682,91 20.177,62 TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 335.106,18 74.788,36 409.894,54  DISPONIBILIDADES DISPONIBILIDADES    TESOURARIA 0,00     TESOURARIA 0,00    BANCOS    BANCOS        COMUM 49,38        COMUM -1.889,29        APLICAçãO 1.606.974,68        APLICAçãO 728.932,74    TOTAL DOS BANCOS 1.607.024,06     TOTAL DOS BANCOS 727.043,45 TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 1.607.024,06  TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 727.043,45  TOTAL GERAL 3.871.502,87  TOTAL GERAL 3.871.502,87
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                                            PORTARIA GERAL Nº  3.834, DE 10 DE ABRIL DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 

R   E   S   O   L   V   E:-
Art.1º. Alterar o art. 1º da Portaria Geral nº 3.758, de 20 de dezembro de 2011, que aprovou o “Projeto Urbanístico do Lo-
teamento Parque Empresarial Santa Rita”, no dispositivo a seguir indicado, que passa a vigorar com a seguinte redação:

      “V – . . . 
      1 – Áreas Públicas:-
      . . .
b) Área destinada à viela sanitária – EPU (equipamento público urbano):-
2.912,12 m2  – 0,69%”
Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro                                          
Prefeito Municipal                                                  

Paulo Amadei Usier 
Secretário de Planejamento

Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de abril de 2012.
José Carlos Teixeira Junior

Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
SAJ/app/Processo Interno nº 25197/2011/Memo nº160/12-SEP

                                            PORTARIA GERAL Nº 3.835, DE 10 DE ABRIL DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, 

R   E   S   O   L   V   E:-

Art.1º. Alterar o art. 1º da Portaria Geral nº 3.759, de 20 de dezembro de 2011, que aprovou o “Projeto Urbanístico do Loteamento 
Parque Empresarial Santa Rita II”, no dispositivo a seguir indicado, que passa a vigorar com a seguinte redação:
      “V – . . . 
      1 – Áreas Públicas:-
      . . .
b) Área destinada à viela sanitária – EPU (equipamento público urbano):-
2.566,71 m2  – 1,38%”
Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 10 de abril de 2012.

João Antonio Salgado Ribeiro                                          
Prefeito Municipal                                                  
Paulo Amadei Usier 

Secretário de Planejamento
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 10 de abril de 2012.

José Carlos Teixeira Junior
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

SAJ/app/Processo Interno nº 25197/2011/Memo nº160/12-SEP
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Paixão por Esporte

Divulgação

Ainda existem vagas para 
as aulas de futsal masculino 
e feminino na quadra da Es-
cola Estadual  Alzira Franco 
(atrás do supermercado Pão 
de Açúcar). As vagas abertas 
são para as turmas da manhã. 

As inscrições podem ser 
feitas no Centro Esportivo 
“João do Pulo”, mediante 

apresentação de cópia do RG 
ou Certidão de Nascimento e 
duas fotos. As aulas são para 
crianças e adolescentes de 7 a 
17 anos.

As turmas têm aulas toda 
terça e quinta-feira no perío-
do da manhã e noite. “Porém, 
as vagas são apenas para as 
turmas do período da ma-

nhã”, lembrou Priscila Ma-
theus, gestora de esporte de 
Pindamonhangaba.

A Secretaria de Esportes 
informa que apenas na quadra 
da escola  Alzira Franco  há 
vagas para o futsal. Nos gi-
násios esportivos e em outras 
quadras já foram encerradas.  

As escolinhas de forma-

ção esportiva de Pindamo-
nhangaba contribuem com 
o desenvolvimento físico e 
intelectual das crianças e jo-
vens, além disso, revelam 
inúmeros talentos, como é o 
caso de muitos representantes 
do município que participam 
de grandes competições por 
todo o país e no exterior.

Grêmio União encara Vedete no Metropolitano
O Projeto Social Grêmio União volta a jogar no Ginásio de Esportes Rita Eni Cândido. 
Representando a cidade nas categorias menores da Série-A2 do Metropolitano de Fut-

sal, as equipes sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 e sub 17 do Grêmio recebem o Vedete SAS, 
na manhã de sábado (14), no bairro do Araretama. A primeira partida terá início às 9 horas.

Olho no lance: 

Pindamonhangaba recebe Osasco no Alto do Tabaú

Pindamonhangaba encara mais 
um compromisso válido pela cate-
goria principal do Estadual de Futsal 
Feminino, desta vez, dentro de casa. 
A equipe da cidade entra em quadra 
neste sábado (14), diante de Osasco.

A partida será às 16 horas, no Giná-
sio do Alto do Tabaú, com entrada franca.

Depois de estrear com um empa-
te na competição, Pindamonhangaba 
venceu o clássico regional contra Ja-

careí e agora vem embalada para seu 
terceiro desafi o.

Osasco só fez um jogo pelo Es-
tadual, mas vale ressaltar que nessa 
única exibição, a equipe jogou fora de 
casa e aplicou expressivos 9 a 0.

Jardim Eloyna sedia jogo do 
Super Paulistão de handebol
Quem não for muito fã do futebol 

de salão, pode apoiar Pindamonhan-

gaba em outra modalidade na tarde 
de sábado (14), quando, às 17 horas, 
em partida válida pelo Super Paulis-
tão de handebol feminino, a equipe da 
cidade recebe a Metodista no Ginásio 
de Esportes do Jardim Eloyna.  

Pindamonhangaba conquistou sua 
primeira vitória na competição na úl-
tima semana jogando fora de casa, 
contra o São Caetano, e agora busca 
seu segundo bom resultado.

Todas as noites de 
quartas, quintas e sextas-
-feiras, a Liga de Futsal de 
Pinda promove o campe-
onato Salonão, com jogos 
nas categorias sub 11 e 
Principal em cinco ginásios 

de esportes da cidade.
Na noite de quarta-

-feira (11), os jogos acon-
teceram nos ginásios do 
Alto do Tabaú e no Cen-
tro Esportivo “Zito”,em 
Moreira César.

Pindamonhangaba vem se 
destacando no ciclismo, par-
ticipando de competições na-
cionais e internacionais. Na 
modalidade Mountain Bike 
não está sendo diferente. Re-
presentando o município, Ce-
sário Barbosa Filho, há quatro 
anos, coloca o nome da cida-
de nas primeiras posições dos 
torneios estaduais e nacionais.

Após sofrer lesão em 
2011, o ciclista voltou às 
competições em fevereiro, 
conquistando o terceiro lu-
gar na Copa São Paulo, que 
aconteceu em São Sebastião, 
pela categoria XCM - mara-
tona. Em março, Cesário foi 
para Jarinu, interior paulista, 
e fi cou em quarto lugar pela 
categoria XCO, circuito, na 
Copa Interestadual. Ainda em 
março, o pindense fi cou com 
a 2ª colocação no Big Biker 
Cup, disputada em Itanhandu, 
Minas Gerais.“Nesta compe-
tição, dos 650 que largaram 
eu fi quei na 38º colocação”, 
contou o ciclista.

No primeiro dia de abril, 
Cesário levantou o troféu de 
campeão em Santa Isabel, 
ao participar do campeonatZ 

regional. “Minha próxima 
etapa é dia 22 de abril, em 
Vinhedo, pelo torneio Inte-
restadual”, divulgou.

Em 2010, Cesário Barbo-
sa foi campeão da Copa São 
Paulo e Pedal Cup, mas com 
a lesão no ano seguinte, o ci-
clista de Pindamonhangaba 
teve que esperar para partici-
par das novas etapas. “Que-
brei o pulso em uma prova, 
tive que fi car três meses para-
do. No segundo semestre de 
2011, eu participei de algu-
mas provas para me recuperar 
da lesão”, disse Cesário.

Atualmente, ele conta 
com os apoios da Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba; da 
loja Nakashima Bike, em 
Mogi das Cruzes; da Sabesp 
de Pindamonhangaba,  e da 
Churrascaria Gramado. “Es-
tou aberto a novos apoios e 
é importante o incentivo para 
as novas modalidades que es-
tão se destacando na cidade”, 
frisou Cesário.

Para conhecer os traba-
lhos do ciclista e oferecer-lhe 
apoio os interessados podem 
ligar para o telefone (12) 
9120-3506.

Salonão movimenta  
os ginásios da cidade

Nesta sexta-feira (13), às 20h15, no ginásio da 
Apae (Crispim), jogam pela categoria sub 11:  

-Dragões x Grêmio União B
-Bosque x Grêmio Unidos Dom Bosco
-Colégio Anglo Emilio Ribas x Grêmio União A

Resultados
Categoria Principal
Juventus A 0×5 Só Amigos
Unidos do Parque 7×4 Bosque
Unidos do Araretama 4×5 Castolira B
Real Esperança 2×4 Vila São José 

Próximos jogos

Na  quinta-feira (12),  às 20h15, no ginásio da AA 
Ferroviária, jogaram pela categoria sub 11:

Projeto Viva Lorena x Grêmio União A
-Ferroviária x Escolinha Sejelp
-Bosque x Colégio Anglo Emilio Ribas
Categoria Principal
Às 20h15, no ginásido do Jardim Eloyna, jogaram:
-Estrela x Unidos do Parque
-Bayer x Dragões

Vagas para escolinha de futsal

O ciclista Cesário leva o nome de 
Pindamonhangaba nas primeiras posições 

dos torneios de Mountain Bike

Mountain Bike de Pinda sobe ao 
pódio nas principais competições

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação

As provas de Mountain Bike exigem habilidade  e experiência para os cicilstas que participam


