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Continua exibição de filmes de Mazzaropi 
Pindamonhangaba está 

comemorando o Centená-
rio de Mazzaropi. A popu-
lação tem a oportunidade 
de assistir filmes e também 
conferir a exposição no Mu-
seu Histórico e Pedagógico 
Dom Pedro I e Dona Leo-
poldina. As sessões são 
realizadas às 19 horas e a 
entrada é gratuita.

Criaturas digitais 
percorreram as ruas 
da cidade divulgando 
trechos dos filmes de 
Mazzaropi em uma 
plataforma eletrônica

Os novos conselheiros 
tutelares de Pindamonhan-
gaba serão empossados 
nesta terça-feira (17). A ce-
rimônia de posse será no 
auditório da Prefeitura e a 
população está convidada 
para prestigiar e também 
conhecer os novos defen-
sores dos direitos das crian-
ças e dos adolescentes. 

Conselheiros 
tutelares tomam 
posse nesta 
terça-feira

Escoteiros 
visitam Parque 
do Trabiju

Dia de Campo reúne pesquisadores e produtores 
para discutir o melhor manejo para pastagens 

Pesquisadores e produ-
tores rurais estiveram reu-
niodos em Pindamonhan-
gaba para discutir sobre as 

melhores altrernativas no 
manejo de pastagens.

O evento, que também 
comemorou o Dia Nacional 

da Consevação do  Solo, 
contou com a presença do 
prefeito João Ribeiro e da 
secretária de Agricultura e 

Abastecimento do Estado 
de São Paulo, Monica Ber-
gamaschi.

Participantes do Dia de Campo em Pindamonhangaba caminham por pastagem formada pelos pesquisadores da Cati

Pinda forma atletas para o futuro

Martim Cesar pede conservação de 
praça na Quadra Coberta

O vereador Martim Cesar encaminhou Indicação para que seja feita a revitalização 
da Praça Marechal Humberto Castelo Branco, no cruzamento das ruas Prof. Demétrio 
Bouéri e Major Joaquim Antônio de Melo, no bairro Quadra Coberta, com a poda das 
das árvores e o conserto nos bancos.

A história  e os aconte-
cimentos recentes compro-
vam que Pindamonhanga-
ba é um celeiro de atletas.

Prova disso foram as 
conquistas de João Carlos 
de Oliveira, “João do Pulo”. 
Nos últimos anos, atletas de 

Pinda, de diversas modali-
dades, têm representado o 
Brasil em competições pelo 
mundo afora. As escolas de 
esportes da Prefeitura são 
responsáveis pela desco-
berta de novos talentos.

A  natação é uma das modalidades oferecidas 

Alunos de projetos esportivos 
irão participar de festival

As crianças e adoles-
centes de dois projetos es-
portivos de Pinda irão par-
ticipar de mais uma edição 
do Festac . O evento será 

sábado (21), no Centro 
Esportivo João do Pulo. O 
objetivo é promover a inte-
gração dos alunos.

Pinda terá 1ª 
Conferência da 
Pessoa com 
Deficiência



z

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 
Presidente: José Renato Campos Rosa
Tesoureiro: Benedito Donizette dos Santos
Membros:  José Alencar Lopes Júnior, Israel Abraão dos Santos 

Dias  e Arthur Ferreira dos Santos.
CONSELHO FISCAL: 
Fernando Prado Rezende, Domingos Geraldo 
Botan, Maria Perpetua Soares 
EDITOR CHEFE:
Kátia Fabiana Dubsky Matos Freire - MTB 40.553-SP
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel / Fax (12) 3644-2077 

CEP 12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
REPRESENTANTE NACIONAL: 
RGD-Comunicação S/C Ltda
Rua Duarte de Azevedo, 532 - Santana - CEP 02036-022 - São Paulo/
SP  - Tel./Fax: (11) 6971-1000 - (E-mail: rgdribas@uol.com.br)
IMPRESSÃO: Jornal Cidade de Rio Claro Ltda. (19) 3526-1000

CIRCULA  ÀS  TERÇAS E SEXTAS-FEIRAS

Prédio Domingos José Ramos Mello (Gaúcho)
Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980
Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte
CNPJ: 50455237/0001-35

Fundação Dr. João Romeiro
Tribuna do Norte
EXPEDIENTE

www.tribunadonorte.net
contato@tribunadonorte.net

2 TRIBUNA DO NORTEPindamonhangaba, terça-feira, 17 de abril de 2012

Confi ra Direto da Redação
EDITORIAL

Fonte: CPTEC/INPE

PREVISÃO DO TEMPO PARA PINDAMONHANGABA

TERÇA-FEIRA - 17/4

Temp. Máxima: 26ºC - Sol Nascente: 06:16
Temp. Mínima:  16ºC - Sol Poente: 18:46
Probabilidade de chuva: 5%

QUARTA-FEIRA - 18/4
Temp. Máxima: 279ºC - Sol Nascente: 06:16
Temp. Mínima: 15ºC - Sol Poente: 18:45
Probabilidade de chuva: 5%

QUINTA-FEIRA - 19/4

Temp. Máxima: 28ºC - Sol Nascente: 06:16
Temp. Mínima:  16ºC - Sol Poente: 18:44
Probabilidade de chuva: 5%

Nublado, 
muitas nuvens

Variação de 
nebulosidade

Variação de 
nebulosidade

Momento oportuno

Os alunos da escola mu-
nicipal Orlando Pires, no 
bairro Bom Sucesso, partici-
param de uma palestra so-
bre o combate ao mosquito 
transmissor da dengue. O 
evento foi realizado na sex-
ta-feira (13). 

As agentes da equipe 
epidemiológica do município 
estiveram na escola para 
conversar com os alunos so-
bre a importância da colabo-
ração de todos no combate 
aos criadouros do mosquito. 
A palestra teve como o tema 
“Cascão e a Dengue”.

“Motivar os alunos a se-
rem agentes de combate 
aos criadouros da dengue 
faz com que as informações 
cheguem a mais pessoas, 

Posse no 
Conselho 
Tutelar
O CMDCA - Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
irá empossar na terça-
feira (17), os conselheiros 
tutelares eleitos.  Os  eleitos 
foram: Cristiana Aparecida 
dos S. Marques de Oliveira, 
José Eduardo dos Santos, 
Luciana Ferreira, Ricardo 
Henrique Messias Xavier e 
Rodolfo Fonseca de Lima 
Rocha. A posse acontecerá 
no auditório da Prefeitura, 
às 17 horas. A presidente do 
CMDCA, Eliana Wolff, lembrou 
que a sociedade também é 
responsável pela proteção 
e garantia dos direitos das 
crianças e dos adolescentes. 
“Sendo vigilantes e con-
tribuindo com o trabalho 
dos conselheiros fazendo 
as denúncias”, destacou. O 
conselheiro tutelar atuará 
junto à família, à sociedade e 
ao Estado quando, por ação 
ou omissão, estes venham 
a expor as crianças e os 
adolescentes a situações de 
risco ou de violação de seus 
direitos.

Encontro 
Regional 
de Meio 
Ambiente

Pindamonhangaba foi re-
presentada no I Encontro Re-
gional Ambiental do Estado 
de São Paulo, promovido pela 
Procuradoria Geral do Esta-
do. O assessor de gabinete 
José Alencar Lopes Junior, 
representando o secretário 
de Governo da Prefeitura de 
Pinda, eng. Arthur Ferreira 
dos Santos, participou dos 
trabalhos sobre o tema: “Lei 
complementar nº 140/2011 e 
o tema das competências em 
matéria ambiental - Licencia-
mento e Fiscalização”.

O Parque Natural Mu-
nicipal do Trabiju recebeu, 
no último dia 6, a visita do 
Grupo de Escoteiros Itape-
va. Os escoteiros tiveram a 
oportunidade de fazer a trilha 
da caixa d´água e da cacho-
eira, acompanhados pelos 
guardas ambientais. O local 
tem sido procurado por inú-
meros moradores da cidade 
e também da região, devido 
às suas belezas e riquezas 
naturais. No momento, são 
permitidas visitas de grupos 
previamente agendados e 
autorizados. Os interessa-
dos em conhecer o espaço 
devem encaminhar um ofício 
para Secretaria de Governo, 
no prédio da Prefeitura de 

A  Adepi - Associação dos 
Direitos dos Portadores de 
Defi ciência de Pindamonhan-
gaba  promoveu, no sábado 
(14), o 1º Encontro de Sociali-
zação de Pessoas com Defi ci-
ência, evento realizado no cen-
tro comunitário do Araretama.

O encontro contou com 
35 pessoas portadoras de 
defi ciência. Foram aborda-
dos diversos assuntos como, 
transportes, associação dos 
defi cientes e direitos.

“Foi muito bom podermos 

reunir todos eles lá, acabou 
sendo um momento de des-
contração e ainda consegui-
mos conversar sobre alguns 
assuntos importantes para   
os defi cientes”, conta o presi-
dente da Adepi e coordenador 
do evento, Welliton Teixeira.

Teixeira agradeceu à Pre-
feitura pela colaboração. “A 
Prefeitura nos ajudou muito, 
divulgou nosso encontro, nos 
deu apoio no setor de trans-
porte e também de saúde, 
tínhamos no evento pessoas 

para aferir a pressão e levar e 
buscar os defi cientes”, disse.

No dia 5 de maio será re-
alizada uma homenagem ao 
Dia das Mães, no Centro de 
Convivência da Vila Prado, 
quando serão discutidos as-
suntos sobre associações; 
problemas de cadeira de ro-
das; direitos da pessoa com 
defi ciência e transportes. 
Também haverá uma pales-
tra sobre aposentadoria do 
defi ciente. 

Parque Trabiju recebe visita de escoteiros

Pindamonhangaba.Os visi-
tantes são recepcionados 
pelos guardas ambientais e 

têm a oportunidade de rece-
ber informações sobre o par-
que e caminhar pelas trilhas. 

O atendimento é feito todos 
os dias da semana das 7 às 
19 horas.

Escola municipal Orlando Pires 
recebe palestra sobre dengue

pois cada aluno tornará mul-
tiplicador das informações em 
suas casas e vizinhos. Nossos 
alunos e equipe de professo-

res estão envolvidos nesta ta-
refa”, conta Cristina Miranda, 
gestora de unidade da Rede 
Municipal de Educação. 

Pinda realiza 1º Encontro de Socialização 
de Pessoas com Defi ciência

Divulgação

No ano passado foi reali-
zada uma pesquisa “Retra-
tos da Leitura no Brasil”. De 
acordo com a pesquisa, a 
população brasileira lê em 
média quatro livros por ano. 
Alguns brasileiros lêem por 
hábito, mas independente-
mente da leitura ser feita por 
lazer, por motivos escolares 
ou religiosos, é necessário 
ultrapassarmos esta média.

Pelo resultado desta pes-

quisa, muitas pessoas po-
dem criar a visão de que o 
Brasil está atrasado em re-
lação a outros países desen-
volvidos; mas, se a média é 
de quatro livros por ano, isto 
signifi ca que temos este ano 
inteiro para nos dedicarmos a 
aumentar esta média, incen-
tivando a leitura em casa, na 
escola, no ambiente de traba-
lho etc.

O avanço tecnológico já 

atingiu a literatura e o formato 
dos livros. Temos os livros di-
gitais, mas, infelizmente, mui-
tos brasileiros não possuem 
nem mesmo o livro impresso 
e nem imaginam que já exista 
o livro digital. 

Sendo assim, estamos 
diante de diversas oportu-
nidades para criar e realizar 
projetos que envolvam a lei-
tura, para o crescimento de 
cada indivíduo e, consequen-

temente, para o crescimento 
do nosso país. 

Se é bom quebrarmos 
alguns recordes no esporte, 
que também seja bom que-
brarmos alguns recordes na 
área da leitura.

Pedagoga: Fabíola 
www.ventaniadosa-

ber.blogspot.com

Divulgação

Akim/AgoraVale

Tomam posse hoje na Prefeitura de Pindamonhan-
gaba os novos conselheiros tutelares da cidade.

Eles foram eleitos depois de passarem por testes 
de conhecimentos gerais, teste psicotécnico e pelo 
teste das urnas. Isso mesmo. Os classifi cados nas 
duas primeiras fases tiveram de enfrentar também o 
teste das urnas.

A missão dos valorosos conselheiros é zelar pela 
integridade de menores, os chamados “di menor”, 
quando suas famílias falham e eles começam a dar 
problemas na escola, desaparecem dela, ou pior, bai-
xam na delegacia.

Casos de abusos de toda sorte contra crianças e 
adolescentes têm de ser acompanhados pelo Conse-
lho Tutelar. Isso posto, resta torcer para que os novos 
conselheiros tenham vocação e estômago forte, pois 
o trabalho que os aguarda é árduo e muitas vezes, 
muitas mesmo, indigesto.

Mas o importante hoje é lembrar a fala da presi-
dente do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente em matéria publicada 
hoje na Tribuna do Norte sobre a posse dos conse-
lheiros. Eliana Wollf declara que o acompanhamento 
das crianças e dos adolescentes é uma responsa-
bilidade de toda a sociedade. Pode se dizer mais, é 
responsabilidade principalmente daqueles que têm 
crianças e adolescentes sob tutela, sejam pais, avós 
ou mesmo apenas responsáveis.

É impossível que um grupo de conselheiros tu-
telares dê conta de todas as mazelas que envolvem 
crianças e adolescentes em uma cidade que se apro-
xima rapidamente de 150 mil habitantes.

É preciso que as famílias se conscientizem da 
grande concorrência que sofrem por parte da delin-
quência, principalmente do tráfi co de drogas, que a 
cada dia alicia mais e mais os chamados “di menor”. 
Por conta de uma legislação precária, eles batem na 
delegacia e voltam, quase que imediatamente, para 
as ruas, onde retornam para seus delitos.

Repreender em casa, com sabedoria, a qualquer 
desvio de conduta cometido pelas crianças e adoles-
centes; exigir sempre que os limites entre deveres, 
obrigações e direitos sejam respeitados em casa, ga-
rante, na grande maioria dos casos, uma resposta po-
sitiva para os limites impostos pela escola e pela Lei. 

A escola instruí, a família educa. Se essa ordem 
for obedecida, ainda assim os conselheiros tutelares 
terão muito trabalho, principalmente porque parte 
importante dessa conta, a mais importante, ou seja, 
a família, enfrenta uma situação muito difícil na so-
ciedade atual. De qualquer forma, mandar crianças 
para a escola esperando que professores, diretores 
e funcionários façam o papel de pais e mães não vai 
dar certo.

Cabe também, a cada cidadão de bem, denunciar 
maus tratos, exploração, ou ainda qualquer atitude 
que possa colocar em risco a integridade física e mo-
ral de crianças e adolescentes. Cuidar bem deles é 
cuidar do futuro da sociedade, do futuro da cidade e 
do país. Faça você também a sua parte!

Responsabilidade 
de todos



Pindamonhangaba rece-
beu, na sexta-feira (13), o 
2º Dia de Campo. O even-
to, em comemoração ao 
Dia Nacional de Conserva-
ção de Solo, foi promovido 
por meio de uma parceria 
entre Prefeitura de Pinda-
monhangaba, Polo Apta, 

Cati e Governo do Estado.
Foram comparados dife-

rentes sistemas de reforma 
e formação de pastagem, 
avaliando o desempenho em 
cada sistema de produção e 
o custo. A conclusão deste 
trabalho foi de que o melhor 
custo benefício é o plantio 

direto, utilizando concentra-
ções de semente entre 20 e 
40 quilos por hectare, além 
de ser mais barato do que o 
sistema convencional de re-
forma e formação, ele agri-
de menos o meio ambiente, 
porque não tem reenvolvi-
mento de solo. Participaram, 

pesquisadores de diversos 
municípios do Estado de São 
Paulo e Rio de Janeiro.  Os 
participantes tiveram o pres-
tígio da companhia da secre-
tária de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São 
Paulo, Mônika Bergamaschi.

“Acredito que este 

evento foi positivo, conta-
mos com a presença maci-
ça de produtores e técnicos. 
Foi possível observar qual 
dos sistemas de produção é 
mais viável tecnicamente, 
além de ter a conservação 
do solo. A nossa função 
agora é levar aos produ-

tores, as informações do 
que é melhor para que eles 
possam desenvolver em 
suas propriedades”, conta 
o diretor do Departamento 
de Agricultura de Pinda-
monhangaba, Pedro Aldo 
Amadei Júnior, “P.A.”.

Dia de Campo atrai pesquisadores 
de várias regiões do Estado

O  CMPD - Conselho 
Municipal de Pessoa com 
Deficiência, em parceria 
com a Prefeitura de Pin-
damonhangaba, realizará 
a 1ª Conferência Munici-
pal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência de Pin-
damonhangaba. O evento 
acontece sexta-feira (20), 
às 13 horas, na Secretaria 
de Educação e Cultura, na 
praça Emílio Ribas. Para 
participar, basta fazer a 
inscrição no dia e no local 
do evento.

A conferência trará 
como tema “Um olhar atra-
vés da Convenção sobre os 

Direitos da Pessoa com De-
ficiência, da ONU: Novas 
Perspectivas e Desafios”.

“São novas fronteiras 
e nós iremos buscar novos 
conhecimentos, informa-
ções para conhecer os direi-
tos das pessoas com defici-
ência”, explica o presidente 
do Conselho Municipal das 
Pessoas com Deficiência de 
Pinda e vice-presidente do 
núcleo Sete, Carlos Alberto 
Gonzaga.

O presidente do Conse-
lho ainda conta que existem 
quatro eixos pré-estabele-
cidos por Brasília e que na 
conferência será discutido 

sobre isso. Gonzaga fala 
também sobre os delegados 
que representarão Pinda.

”Dessa conferência 
sairão dois delegados re-
presentantes do Conselho 
Municipal, que irão para o 
Conselho Regional, que é 
o núcleo sete e compreen-
de o Vale e litoral Norte. 
Juntos, baseados no que 
for definido na conferência, 
encaminharão os projetos e 
planos para a Conferência 
Regional e levarão para São 
Paulo. Os delegados eleitos 
discutirão em diversas con-
ferências esses assuntos”, 
conclui Gonzaga.

1ª Conferência dos 
Direitos da Pessoa 
com Deficiência 
será dia 20

A secretária de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo fala aos produtores durante o Dia de Campo  em Pindamonhangaba 

A cooperativa  de reciclagem vai receber o apoio da Novelis
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A cooperativa de Reci-
clagem Recicla Vida, loca-
lizada no bairro Castolira, 
apresentou a nova diretoria 
da entidade ao secretário de 
Governo Arthur Ferreira dos 
Santos e ao diretor de Gover-
no Carlos Henrique Marcon-
des, “Kalik”, na manhã de se-
gunda-feira (16). O encontro 
teve como objetivo conhecer 
a nova diretoria e também 
discutir medidas para contri-
buir com o trabalho da coo-
perativa no município.

A nova diretoria está for-
mada por Alice Pereira Fi-
lha, presidente; Ana Lúcia 
E. da Silva Marceloni, vice-

-presidente, e a secretária 
Marcelina Dias Mendes.

A cooperativa coleta, por 
mês, entre 30 e 40 tonela-
das de materiais recicláveis 
e cerca de 20 toneladas são 
comercializados. Por dia, 
são recolhidas mais uma to-
nelada de materiais.

A Recicla Vida receberá 
apoio da empresa Novelis, 
que repassará uma verba de 
mais de R$ 4 mil, destinada 
à compra de equipamentos 
e materiais necessários para 
melhoria das condições de 
trabalho das cooperadas.

Os interessados em con-
tribuir com a cooperativa 

Recicla Vida também podem 
levar as doações até a enti-
dade, localizada na travessa 
Felício Carpana Vitali, 53, 
Castolira. 

“Esse trabalho da coo-
perativa é muito importan-
te, porque contribui com o 
meio ambiente e gera renda 
para muitas famílias. Isso 
também colabora com a qua-
lidade de vida dos muníci-
pes, porque evita o acúmulo 
de lixo e o excesso dele nos 
aterros, aumentando a vida 
útil dos aterros sanitários”, 
comenta o secretário de Go-
verno, Arthur Ferreira dos 
Santos.

Cooperativa Recicla Vida 
apresenta nova diretoria

Akim/Agora Vale

Bruna Pires
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O projeto Edutran - Edu-
cação para o Trânsito  da Pre-
feitura, tendo como agentes 
educadores de trânsito, Ana 
Paula Lucci, Enio Borges e 
Michel Cassiano,  iniciou os 
trabalhos no programa “Es-
cola da Família,” no último 
domingo (15). As ações fo-
ram desenvolvidas na Escola 
Estadual Yolanda Bueno de 
Godoy e contou com a parti-
cipação de aproximadamente 
90 crianças.

As crianças participaram 
de uma palestra sobre nor-
mas de segurança no trânsito, 
bingo educativo e da “Cidade 
Mirim”. “É muito gratifican-
te e de extrema importância 
este trabalho, tendo em vista 
que através de nossas orien-
tações, podemos contribuir 
para um trânsito melhor e 
mais seguro, preservando a 
vida dessas crianças”, co-
mentou o agente educador de 
trânsito, Michel Cassiano.

As crianças aprendem 
sobre educação no trânsito 
de uma forma divertida. Os 
agentes educadores minis-
tram uma pequena palestra na 
escola, são passados vídeos e 
são feitas orientações sobre o 
tema abordado, seja pedestre, 
ciclista ou condutores. Após 
a palestra, e ainda dentro da 
sala de aula, é realizado um 
bingo educativo, onde, no 
lugar de números, são sorte-
adas frases com mensagens 
de trânsito. A dupla ganha-
dora  leva um kit de brindes 

Domingo (15),  foi um dia 
de muita diversão para quem 
foi ao Bosque da Princesa, 
onde foi realizado o projeto 
“Ruas de Lazer” com ativi-
dades esportivas e recreati-
vas  oferecidas para crianças, 
jovens e adultos.

As atividades, realizadas 
em comemoração ao Dia 
Nacional do Livro e Mon-
teiro Lobato, foram: jogos 
de mesa, gincana, ativida-
des esportivas, como vôlei 

e futebol, e oficinas de artes. 
As brincadeiras foram todas 
monitoradas por profissio-
nais da Secretaria de Espor-
tes.

A recreação foi toda ba-
seada em recursos temáticos 
com personagens do Sítio 
do Pica Pau Amarelo. As 
crianças foram maquiadas e 
transformadas em persona-
gens como Emília, Pedrinho 
e Visconde de Sabugosa. Os 
monitores se fantasiaram de 

personagens do Sítio para le-
var diversão às crianças.

Os moradores também ti-
veram a oportunidade de co-
nhecer a biblioteca do Bos-
que,  prestigiar a contação de 
histórias e   comprar livros 
que estavam disponíveis no 
momento.  

“A ação foi oferecida com 
o intuito de despertar, através 
do brincar, a importância da 
leitura, aproveitando o Dia 
Nacional do Livro, que será 

comemorado dia 18 de abril. 
Agradeço a participação de 
todos que prestigiaram o 
evento  Ruas de Lazer”, disse 
a gestora de atividades recre-
ativas, Márcia Fialho. 

Essa ação é desenvolvida 
todos os anos, mas  foi o pri-
meiro no qual as secretarias 
de Educação e Esporte, e os 
departamentos de Cultura e 
Turismo, se reuniram para 
fazer um “Ruas de Lazer”  
temático.

Edutran faz ações educativas na Escola da Família 
elaborado  pela própria es-
cola. “Depois do Bingo, as 
crianças vivenciam todas as 
orientações passadas em sala, 
de forma divertida e segura, 
na Cidade Mirim, devendo 
respeitar as regras do trânsi-
to em um percurso que imita 
as ruas de uma cidade, com 
suas devidas sinalizações. No 
final do percurso, cada crian-
ça recebe um kit educativo, 
contendo cartilhas e adesivos 
de trânsito”, explicou o agen-
te educador Enio Borges.

Rosani Nogueira, coor-
denadora do programa “Es-
cola da Família”, conta que 
é muita importante para o 
programa essa parceria siste-
matizada. “É bom que todas 
as escolas recebam as orien-
tações de educação para o 
trânsito. Para nós que traba-
lhamos a educação de forma 
integrada, essa parceria está 
sendo de grande valia, vem a 
somar com nosso trabalho”.

 
Veja as escolas e os dias em 

que elas serão atendidas 
pelo projeto:

Escolástica A. Salgado – 29/4
José Aylton Falcão – 20/5
Eloyna Salgado – 27/5
Ivone Nogueira – 10/6
Dirce Leopoldina – 24/6
Célia Keiko – 19/8
Rubens Zamith – 2/9
Pedro Silva – 16/9
Antônio Ap. Falcão – 30/9
Demétrio Badaró – 14/10
Pinto Pestana – 28/10
Monsenhor J. J. Azevedo – 11/11

Aiandra Alves Mariano

A Etec – Escola Técnica Estadual João Gomes de 
Araújo, em Pinda, vai abrir, a partir da próxima sema-
na, as inscrições para o vestibular para o segundo se-
mestre de 2012. 

O processo seletivo oferece 480 vagas para os cur-
sos técnicos de Administração, Contabilidade, Infor-
mática, Logística, Mecânica, Gastronomia, Nutrição e 
Dietética e Redes de Computadores.

Também há 80 vagas para Administração e Logística 
na classe de Extensão da Etec, na EE Prof. Rubens Zami-
th, no Distrito de Moreira César. Além disso,  há outras 
40 vagas para Técnico Jurídico na classe de Extensão da 
Etec, na EE Ryoiti Yassuda, no Campo Alegre.

De 27 de abril a 17 de maio, o candidato vai pre-
cisar preencher a ficha de inscrição eletrônica no site 
www.vestibulinhoetec.com.br e imprimir o boleto ban-
cário para pagamento da taxa de inscrição. O Manual 
do Candidato estará disponível para download no site. 

A prova de seleção será realizada no dia 17 de ju-
nho. A matrícula deverá ser feita em julho e as aulas 
começam em agosto.

A exigência é que o candidato esteja cursando a par-
tir do 2º ano do Ensino Médio ou já tenha concluído 
este ciclo.

Os cursos técnicos têm duração de 18 meses. Mais 
informações pelo site www.vestibulinhoetec.com.br

Pinda realizou “Ruas de Lazer” no Bosque

Inscrição para 
vestibulinho da 
Etec começa na 
próxima semana

O projeto Edutran leva educação do trânsito para as escolas da cidade...

... programação na Escola da Família começou neste fim de semana

Com a presença de centenas de crianças, o evento no Bosque da Princesa foi o primeiro a ser temático... 

... comemorando Monteiro Lobato e o Dia Nacional do Livro
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A Prefeitura de Pin-
damonhangaba, atra-
vés da Secretaria de 
Saúde e Assistência 
Social, oferece para a 
população, na rede de 
saúde do município, 
um especialista em ti-
siologia. Essa especia-
lidade atende junta-
mente com o programa 
de tuberculose.

O tisiologista trata 
às doenças infecciosas 
de pacientes com pro-
blemas no pulmão. Ele 
faz diagnóstico, trata-
mento e acompanha-
mento de tuberculose.  
O especialista atende 
no ambulatório de in-
fectologia.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba reali-
zou, neste primeiro 
semestre, a campa-
nha de prevenção à 
tuberculose e, no se-
gundo semestre, o 
projeto é atingir mais 
munícipes. A campa-
nha tem como objeti-
vo orientar a popula-
ção sobre a doença. 
Os trabalhos são re-
alizados na praça 
Monsenhor Marcon-
des e nos bairros, 
com panfletagens, 
realização de exames 
e orientações.

Para qualquer pes-
soa que suspeite es-
tar com a doença, 
a Prefeitura orienta 
que procure o ambu-
latório de infectolo-
gia, na rua Frederico 
Machado, próximo à 
Santa Casa, ou que 
vá até a unidade de 
saúde mais próxima 
de sua casa.

Visando o bem estar e a se-
gurança da população, a Pre-
feitura de Pindamonhangaba 
oferece o serviço de abrigo de 
animais. O serviço se divide 
em duas partes. A primeira é 
o recolhimento de animais de 
grande e de pequeno porte em 
vias públicas. Os cidadãos, os 
bombeiros ou a Polícia Mili-
tar podem recorrer ao serviço 
24 horas por dia. 

“Existindo o problema de 
animal solto em vias públi-
cas, e o abrigo sendo aciona-
do, nós mandamos a equipe 
para recolher o animal ime-
diatamente. Depois do re-
colhimento, o dono poderá 
reconhecer a posse e fazer 
a retirada do animal fazen-
do o pagamento de uma taxa 
na Prefeitura”, explica o res-
ponsável pelo abrigo,  vete-
rinário Marco Aurélio Vita-
li Cabral.

A segunda parte do servi-
ço é em relação a cães agres-
sivos. Outros tipos de reco-
lhimentos também são feitos, 
mas a prioridade é a agressi-
vidade.

Adoção
Outro trabalho realizado 

no abrigo de animais é o de 
doação de fi lhotes e também 
de animais adultos. Para a 

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está reformando 
uma das casas do Parque da 
Cidade. Os trabalhos tiveram 
início há pouco mais de um 
mês, quando foi feita a lim-
peza do local. No momento, 
está sendo trocado o forro da 
casa que servirá de sede ad-
ministrativa.

O Parque da Cidade é um 
dos locais que servirá de la-
zer para inúmeras famílias. 
Já foi feita a limpeza do ter-
reno, o que permitirá que os 
munícipes possam caminhar 
pelas trilhas em meio à natu-

Prefeitura reforma 
casa no Parque da Cidade

reza e ao ar puro.
Pindamonhangaba pos-

sui dois grandes parques: o 
da Juventude e o da Cidade. 
A Prefeitura está realizan-
do inúmeras melhorias nos 
dois. Estes espaços servem 
para momentos de lazer, ge-
ração de renda, turismo e ex-
posições.

Entre as melhorias no 
Parque da Cidade será feita, 
em breve, uma nova porta-
ria, serviço que possibilitará 
mais segurança aos frequen-
tadores. Os parques possuem 
mais de 1.200.000m², por es-

te motivo a unidade adminis-
trativa será no próprio local. 
Com esta iniciativa, será pos-
sível coordenar, da melhor 
forma possível, as atividades 
que serão disponibilizadas à 
população. 

No Parque da Cidade ha-
verá um enorme parque aquá-
tico com cinco piscinas e ain-
da contará com quiosques, 
churrasqueira, playground e 
centros culturais.

Tisiologista 
atende 
na rede 
de saúde

Pindamonhangaba oferece 
serviço de abrigo de animais

O abrigo está disponível 24 horas horas por dia

Casa será sede 
administrativa do 
Parque da Cidade

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

adoção o interessado precisa 
ir até o abrigo, onde há uma 
entrevista para saber o per-
fi l da pessoa e sua disponibi-
lidade de espaço; em segui-
da,   é verifi cado o perfi l do 
animal escolhido e feita uma 
avaliação para ver as condi-
ções de adoção.

Castração e consultas
O abrigo público de ani-

mais  oferece o serviço per-
manente de castração, que 
atende, em média,700 castra-
ções por ano, e é uma inicia-
tiva para desacelerar o núme-
ro da população animal. Há 
também o serviço de orien-
tação, este é feito median-

te agendamento via telefo-
ne. “Após esse agendamento 
o solicitante pode levar o ani-
mal para a consulta. Nós fa-
zemos a consulta, indicamos 
se há algum problema e pas-
samos o medicamento”, res-
salta o veterinário.

O local ainda conta com 
uma equipe de veterinários, 
auxiliar de veterinário, trata-
dores dos animais e funcioná-
rios de manutenção e limpeza.

O abrigo de animais fi -
ca localizado na Estrada do 
Massain - sem número, ao la-
do dos escoteiros. Mais in-
formações podem ser obtidas 
pelo telefone 3648-2959.

Akim/Agora Vale

Funcionários 
municipais 
trocam o forro 
da casa que 
está sendo 
reformada 
no Parque da 
Cidade
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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 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

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.

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

A vereadora
Geni Dias Ra-
mos – Dona Geni
(PPS) participou
da primeira mesa
redonda sobre o
Autismo, reali-
zada na quinta-feira, 12 de
abril, às 19 horas pela Univer-
sidade Anhanguera, polo
Pindamonhangaba, sob o tema
‘Revendo rumos na educação
de autistas em busca de novos
caminhos’.  O evento, gratui-
to e aberto ao público interes-
sado, recebeu profissionais da
área da educação, da saúde,
pais de crianças autistas e au-
toridades representantes de
órgãos e entidades.

A Universidade pretendeu
reunir especialistas no assun-
to para apresentar à popula-
ção os caminhos para lidar
com a doença no âmbito da
educação.

Sempre engajada em pro-
jetos socioeducacionais,
Dona Geni luta pela inclusão
das pessoas com deficiência,
dentre elas, as autistas. A
vereadora citou a importân-
cia do trabalho de cons-
cientização na sessão ordiná-
ria do dia 02 de abril, data em
que se comemora o Dia Mun-
dial de Conscientização do
Autismo. “Estima-se que o
autismo atinja cerca de 70 mi-
lhões de pessoas em todo o

EDUCAÇÃO E RESPEITO

Vereadora Dona Geni
participa da
1ª. Mesa Redonda
sobre o Autismo

mundo, a maioria do sexo mas-
culino. No início das nossas
ações buscamos mapear o nú-
mero de autistas do municí-
pio, também contamos com
o apoio das Secretarias da
Saúde e da Educação do mu-
nicípio e do Estado. Conti-
nuamos tentando formar uma
equipe multidisciplinar com-
pleta com fonoaudiólogos,
psicólogos, terapeutas
ocupacionais, psicopeda-
gogos, dentre outros, que
atendam as necessidades dos
autistas”, informou a
vereadora Dona Geni.

Integraram a mesa a
fonoaudióloga Luciana Wolff;
a terapeuta ocupacional Ana
Beatriz Pereira Rodrigues; a
pedagoga Rosana Naressi; a
cirurgiã dentista sanitarista Ana
Emília Gaspar, que também é
Secretária de Saúde da Prefei-
tura de Pindamonhangaba; a
mãe de autista Adriana Cristina
Dias da Silva; a pedagoga espe-
cializada em Distúrbios de
Aprendizagem Célia Mendon-
ça Gastaldo e a fisioterapeuta
Lígia Ronconi Ribeiro.

O vereador Dr. Isael enca-
minhou requerimento ao DER
(Departamento de Estradas de
Rodagem), solicitando infor-
mações sobre a previsão para
o início das obras a serem
executadas na Rodovia Caio
Gomes Figueiredo. Segundo
informações da regional do
DER, o Governo do Estado de
São Paulo liberou recurso no
valor de R$ 14,204 milhões
para pavimentação do acosta-
mento e recuperação do asfal-
to, dos trechos de Pinda-
monhangaba até o entronca-
mento com a Rodovia SP 123
(Floriano Rodrigues Pinhei-

ro, que liga Taubaté a Campos
do Jordão), quilômetros 151
até o 167,71. “As obras na
rodovia são muito necessári-
as, já que os moradores próxi-
mos e usuários reivindicam,
há tempos, segurança na pis-
ta, porque muitas pessoas es-

ESTRADAS

Vereador Dr. Isael
questiona início de
obras na Rodovia Caio
Gomes Figueiredo

tão se acidentando e até mes-
mo perdendo a vida em aci-
dentes. São muitas pessoas
que diariamente usam a rodo-
via, entre elas, aqueles que
percorrem o Caminho da Fé”,
enfatizou o vereador Dr. Isael.

Sinalização
No dia 30 de março, o

vereador Dr. Isael registrou
agradecimento ao Executi-
vo pela instalação de sinali-
zação de trânsito (colocação
de placas e sinalização de
chão) no final da rua João
Francisco da Silva e início
da Estrada do Atanásio, no

bairro Feital, fazendo liga-
ção com a rotatória que dá
acesso ao bairro Jardim Re-
gina e à Rodovia Presidente
Dutra. As placas, bem como
a sinalização de chão, já fo-
ram instaladas no local.

 SINALIZAÇÃO DE CHÃO COM A DESCRIÇÃO “PARE” EM ACESSO AO VIADUTO DO BAIRRO JARDIM REGINA

E À RODOVIA PRESIDENTE DUTRA

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Durante a sessão de Câ-
mara, no dia 16, o vereador
Dr. Jair Roma (PPS), enca-
minhou ao Executivo o re-
querimento através do qual
solicita estudos para a am-
pliação do número de va-
gas de estacionamento em
toda área central do muni-
cípio, destinada aos defici-
entes físicos. O pedido foi
feito por meio dos defici-
entes que tem encontrado
dificuldades em estacionar
seus veículos, devido a
existência de poucas vagas.
“É preciso oferecer aos de-
ficientes a
c o n d i ç ã o
de partici-
pação ativa
na realiza-
ção das ati-
vidades do
dia a dia e
l e m b r a r
que eles es-
tão cada
vez mais
autônomos
em relação

ACESSIBILIDADE

Dr. Jair Roma pede a
ampliação do número de
vagas de estacionamento
para deficientes físicos

ao trabalho e ao
seu desloca-
mento”,  en-
fatiza o verea-
dor.

Segurança
Atendendo a

pedido de mu-
nícipes, o vere-
ador Dr.  Jair
Roma solicita
estudos para a
insta lação de
“guard rail” na

esquina das Avenidas Vo-
luntário Vitoriano Borges
e Fortunato Mo-reira, pró-
ximo ao nº 642, na Rotató-
r ia  José  Dias ,  bair ro
Santana. Esta mesma pro-
teção já foi instalada no
sentido bairro-centro e,
devido ao excelente resul-
tado deste serviço, os co-
merciantes e moradores da
região - que já presencia-
ram diversos acidentes no
local - estão solicitando
esta medida de segurança
para preservar a integrida-
de de todos os munícipes.

O vereador José Carlos Go-
mes – Cal (PTB) está satisfeito

com os reparos feitos pela Nova
Dutra no viaduto do bairro das
Campinas, principalmente no lo-
cal onde havia uma erosão, no
qual existe um pilar de sustenta-
ção da proteção externa.

Cal está agradecendo ao
Gestor de Atendimento com o
cliente da CCR Nova Dutra,
Marcos Brunelli que atendeu
prontamente ao pedido de verifi-
cação do problema, que foi con-
sertado na última semana. “Agra-
decemos à Nova Dutra, que sem-
pre atende nossos pedidos pronta-
mente. Estávamos preocupados
com a erosão, principalmente, pela
segurança das pessoas que utili-
zam o viaduto como travessia”,
explica o vereador.

Funcionários da Prefeitura
Cal também agradece

aos funcionários da Prefei-
tura pelo conserto dos bu-
racos no trecho que liga a
rua Princesa Izabel, no Ci-
dade Nova, ao viaduto das
Campinas. O viaduto foi
inaugurado há dois meses
e os buracos já estavam
começando a se formar.
“A Prefeitura já está provi-

OBRAS

Cal agradece reparos
no viaduto das
Campinas

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP
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denciando os reparos no local.
Entretanto, sabemos que os bura-
cos no asfalto são resultado do
intenso tráfego de caminhões. Por
isso, o asfalto deve ser feito à
massa quente nesses locais, para

garantir maior durabilidade”, co-
menta.

Cal ainda salienta que pela
falta da alça de acesso ao viaduto
das Campinas, ligando a estrada
Municipal Canta Galo à avenida
Benedito Quirino, ocasiona um
intenso tráfego de caminhões no
interior do bairro das Campinas.
O vereador está solicitando   que
seja agilizado o levantamento to-
pográfico da área a ser negociada
com a família a fim de que a alça
seja feita rapidamente, diminuin-
do esse trânsito pesado do interior
do bairro e levando maior
tranquilidade aos moradores.

ANTES

DEPOIS

REPAROS NO TRECHO QUE LIGA A RUA PRINCESA IZABEL, NO

CIDADE NOVA, AO VIADUTO DAS CAMPINAS

VEREADOR DR. JAIR ROMA
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VEREADOR MARTIM CÉSAR

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-

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.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O vereador Alexandre
Faria (PT), no último dia
11, participou na Assem-
bleia Legislativa de São
Paulo, do “II Seminário
Esporte, Atividade Física
e Saúde”. Na parte da ma-
nhã, o palestrante foi o
Deputado Estadual, Edinho
Silva, que é Presidente Es-
tadual do Partido dos Tra-
balhadores. O parlamentar
defendeu o esporte como
Política Pública e instru-
mento eficiente de distri-
buição de riquezas, pois é
o seguimento de serviços
que mais cresce no país e
no mundo.  Edinho
enfatizou que é preciso cri-
ar um sistema integrado de
esporte, com fiscalização e
mobilização da sociedade,
através dos Conselhos, com
Políticas Públicas bem de-
finidas para o esporte e a
cul tura .  “É importante
aproveitar as heranças que

INCLUSÃO SOCIAL

Alexandre Faria quer
mais investimentos no
esporte de
Pindamonhangaba

JÚLIA CAMILO DA EXECUTIVA DO PT DE PINDA, DEPUTADO EDINHO SILVA, VEREADOR ALEXANDRE

FARIA E O PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL, JOSÉ AUGUSTO

a Copa do Mundo e as
Olimpíadas deixarão no
país”, enfatizou o deputa-
do petista.

Durante o seminário,
Alexandre Faria pôde com-
preender o esporte como
forte instrumento de inclu-
são social, de lazer, de base
e competição (alto rendi-
mento), onde o Estado tem
papel fomentador. “O De-
putado Edinho Silva, foi
muito feliz em ressaltar a
importância de integrar
politicas públicas para o es-
porte. Vamos propor para o
município de Pinda-
monhangaba, que se instale
nos bairros, uma ação inte-
grada do CRÁS, PSF, Pro-
gramas Culturais e Esporti-
vos, para otimizarmos os re-
cursos, com foco na pre-
venção de doenças e au-
mento da qualidade de vida
para a comunidade”, decla-
rou Alexandre Faria.

O Vice-Presidente da Câ-
mara de Pindamonhangaba,
vereador Abdala Salomão
(PSDB), em sessão plenária
da última sexta feira, afir-
mou sua disposição de lutar
pela implantação da Procu-
radoria Especial da Mulher
na Câmara Municipal.

O projeto de Lei será apre-
sentado nas próximas sessões
e estará auxiliando muito nas
políticas de prevenção à vio-
lência contra a mulher e,
quando necessário, no enca-
minhamento de denúncias
aos órgãos competentes. A
procuradoria desempenhará
um papel importante na luta
por igualdade social e de

POLÍTICAS PÚBLICAS

Abdala vai propor
implantação da
Procuradoria Especial da
Mulher no Legislativo

VEREADOR ABDALA SALOMÃO

oportunidades, ampliando
a articulação de políticas
públicas, programas e pro-
jetos que venham atender
às necessidades da mulher.
“Que a mulher já conquis-
tou seu espaço em todos os
segmentos da sociedade é
fato, o que precisamos a
cada dia, a cada instante é
banir de vez toda e qual-
quer violência contra elas
e este será o intuito princi-
pal desta Procuradoria, que
estarei implantando no Po-
der Legislativo para ajudar
diretamente nessas ações
preventivas em favor da
mulher”, enfatizou o vere-
ador Abdala.

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

TV Câmara - NET
CANAL 96 - ANALÓGICO

CANAL 04 - DIGITAL
Sessões às Segundas-feira às 18h00

Reapresentações: Quartas às 19h00 e sábados às 15h00

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

Câmara cria canal para facilitar
e estreitar ainda mais a

comunicação com os munícipes

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

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

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

O vereador Ricardo
Piorino (PDT) esteve reuni-
do ontem, dia 16, com os
moradores do Vale das Acá-
cias, para, juntos buscarem
soluções aos mais diversos
tipos de problemas enfrenta-
dos pela comunidade, espe-
cialmente, os moradores da
avenida das Rosas.

Segundo Piorino, o local
está totalmente abandonado,
envolvido por um verdadeiro
matagal e na lateral da aveni-
da há um córrego tomado pela
poluição, já sobreposto pelo
mato, sendo certo ainda que
vários moradores já quitaram
o pagamento do asfalto e a
benfeitoria sequer teve início.

“Após contatar pessoal-
mente as dificuldades en-
contradas pelos morado-
res e ouvi-los atentamen-

REUNIÃO

Ricardo Piorino é
convocado por
moradores do Vale
das Acácias

“ESTIVEMOS NO LOCAL E CONSTATAMOS

VÁRIOS PROBLEMAS”

te, fizemos as notações ne-
cessárias e já estamos en-
caminhando pedidos de
providências ao prefeito e
subprefeito municipal”, afir-
mou o vereador.

“Fiquei sensibilizado
pelo fato de não haver as-
falto na avenida e pelo fato
de muitos deles j á  t e r e m
e f e t u a d o  o  p a g a m e n -
t o ,  c o m o  é  o  c a s o  d a
Dona Lucimar”, enfatizou
Ricardo Piorino. “Agrade-
ço em nome da Dione o
convite feito e aguardamos
atitudes concretas da ad-
ministração em benefício
da comunidade que há dé-
cadas vem pedindo provi-
dências”, finalizou o Pre-
sidente da Câmara de Ve-
readores  de  Pindamo-
nhangaba.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

A PEDIDO DOS MORADORES, O
VEREADOR RICARDO PIORINO

VISITA O LOCAL E CONSTATA

DIVERSOS PROBLEMAS
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Cultura

Pindamonhanga-
ba conta com  diversas 
ofi cinas culturais. En-
tre elas, a de Figuras 
e Adereços, que está 
com vagas abertas e li-
mitadas. A Prefeitura, 
em parceria com a Es-
tação Arteduvale, pro-
move essas ofi cinas 
para resgatar os valo-
res culturais de diver-
sas partes do Brasil.

Quem quiser parti-
cipar  pode se inscre-
ver na Arteduvale de 
2ª a 6ª feira, das 14 às 
18 horas, sem nenhum 
custo. Todo o material 
necessário para par-
ticipar das ofi cinas é 
fornecido pelo projeto.

A ofi cina, que é 
orientada pelo arte-
-educador e artista 
plástico Alligton Au-
rélio, baseia-se na con-
fecção das peças atra-
vés da aplicação da 
técnica do empapela-
mento, que usa o “gru-
de”, uma cola feita de 
polvilho azedo e que 
promove grande resis-
tência e durabilidade 
aos trabalhos. 

Esse mês o tema 
da ofi cina é  Confec-
ção de Mamulengos, 
famosos fantoches das 
feiras populares do 
nordeste brasileiro.

O curso acontece 
às terças e quintas-fei-
ras, das 19 às 21 horas. 
“Esta ofi cina é muito 
indicada para quem se 
interessa por confec-
ção de cenários, bone-
cos, bonecões, enfeites 
e adereços dos folgue-
dos brasileiros”, res-
salta a presidente da 
Estação Arteduvale, 
Andréa Batista.

O cineasta Mazzaropi es-
tá sendo relembrado em Pin-
damonhangaba por meio de 
diversos eventos. As ações 
culturais tiveram início no 
último dia 10 e serão encerra-
das apenas no dia 29 de abril 
com o “Especial Mazzaro-
pi” no Domingão Sertanejo. 
O evento será na Praça En-
genheiro José Salgado Ribei-
ro, espaço cultural Luiz Car-
los Cardoso.

No último domingo (15), 
pela manhã, houve cantoria 
no túmulo de Mazzaropi. As 
canções emocionaram quem 
foi ao cemitério.

O prefeito João Ribeiro 
participou das homenagens 
e disse que o artista Mazza-
ropi tinha um carinho mui-
to grande por Pinda, “tan-
to é que foi enterrado nesta 
cidade. Além disso, teve o 
cirquinho de lata aqui e fez 
a alegria de muitas pesso-
as”, relembrou.

Conheça parte das pro-
duções de Amácio Mazzaro-
pi  visitando a exposição com 
os cartazes de seus fi lmes no 
Museu Histórico e Pedagógi-
co Dom Pedro I e Dona Leo-
poldina. As visitas podem ser 
feitas de terça-feira a sábado, 
das 8 às 17 horas.

Mazzaropi nos bairros
Nos bairros Cícero Pra-

do, Liberdade, Jardim Re-
gina, Karina, Ouro Verde, 
Ribeirão Grande, Cidade 
Jardim e Ipê I já houve exi-
bição de fi lmes do Mazzaro-
pi.Na noite desta terça-feira 
(17), a comunidade da Cruz 
Pequena é que terá a opor-
tunidade de conferir o fi lme 
“Jecão... Um Fofoqueiro no 
Céu”, no centro comunitá-
rio, às 19 horas.

O Piracuama irá receber 
na quarta-feira (18), na esco-
la Professor Vicente Puzzi,  
o fi lme “O Jeca Macumbei-
ro”. Na quinta-feira (19), no   
salão da igreja do bairro das 
Campinas será exibido: “Be-
tão Ronca Ferro”. Na sexta-
-feira (20), a comunidade do 
Goiabal assistirá “O Corin-
tiano”. As sessões serão re-
alizadas às 19 horas, e são 
gratuitas.

A novidade deste ano foi 
o projeto “Criaturas Digi-
tais”, um projeto de inserção 
da mídia digital no cotidiano 

A Cia Cênica de Dança 
Mônica Alvarenga, de Pinda-
monhangaba, conquistou di-
versos prêmios para a cida-
de no último fi nal de semana. 
Os bailarinos da companhia 
participaram do 9º Etoile 
Festival de Dança, realiza-
do dia 14, em Santo Amaro – 
São Paulo.

A Cia Cênica de Dan-
ça foi a única representante 
da região do Vale do Para-
íba no evento. Foram apre-
sentadas as coreografi as: 
“Muito Prazer, meu nome é 
mulher”, recebendo o prê-
mio de destaque de coreo-
grafi a  e 1° lugar; “Águas”, 

premiada com o 3° lugar, e 
“Giselle e seus mamulengos 
molengas”, que conquistou 
o 2° lugar.

Representaram Pinda os 
bailarinos Eric Johnny, Bia 
Santos, Maria Júlia, Daniela 
Queiroz, Ana Carolina Amo-
rim, Milena Gonçalves, Joa-
na Lívia e a professora e di-
retora da companhia Mônica 
Alvarenga.

Mônica agradece a Deus 
pelas conquistas; à Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, por 
meio do Departamento de 
Cultura, pelo apoio,  aos pais 
e alunos e ao seu  esposo pe-
la força.    

Mazzaropi é lembrado em 
cantoria e exibição de fi lmes

Prefeito João Ribeiro é abordado por criatura digital em visita à sede da Prefeitura de Pindamonhangaba

Ofi cina 
de fi guras 
em Pinda 
resgata 
valores 
culturais

Ofi cina artesanal na 
Arteduvale ensina 
a criar fi guras

das pessoas na cidade. Quem 
passou pelo centro, merca-
do municipal, feira, ponto 
de ônibus, Prefeitura, praça 
da Bíblia, Bosque da Prince-
sa, entre outros locais, teve a 
oportunidade de ver os tre-
chos dos fi lmes “O Corintia-
no”, “Jeca contra o capeta”, 
“Zé do Piriquito”, “O Jeca 
Macumbeiro”, “O Puritano 

da Rua Augusta”, “O lampa-
rina”, “Betão Roca Ferro” e 
“Um fofoqueiro no céu”.

“Um projeto com a cara 
do Mazzaropi, ousado, ino-
vador e para o povo! A ideia 
toda do projeto funcionou 
harmoniosamente. Resgata-
mos a cultura cinematográ-
fi ca dos fi lmes do Mazzaro-
pi, levando conhecimento 

aos novos e boas lembran-
ças aos mais velhos. Mis-
turamos cinema, artes cêni-
cas e tecnologia, impossível 
não chamar atenção. Os 
dois atores, Laila e Felipe, 
ambos de Pinda, represen-
taram muito bem, o que so-
mou muito para o sucesso 
do projeto. As imagens di-
zem tudo”, comenta Emma-

nuel Rezende, produtor.
As escolas municipais 

promoveram o concurso cul-
tural “Mazzaropi: Um Caipi-
ra no Cinema”. Esta ação foi 
desenvolvida com os alunos 
do 3º ao 5º ano das escolas 
municipais. A premiação se-
rá realizada dia 27 de abril, 
às 15 horas, no auditório da 
Prefeitura.

Manu Resende

Akim/Agora Vale

Divulgação

Cia de dança de Pinda conquista prêmios de festival

Bailarinas de Pindamonhangaba fi zeram bonito no 9º Etoile Festival de Dança, realizado em Santo Amaro

Cantoria emocionou os inúmeros fãs que foram até o Cemitério Municipal para homenagear Mazzaropi

Divulgação

Divulgação
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Em Pindamonhangaba 
a prática de esportes cresce 
a cada ano. A cidade já des-
ponta na região como uma 
das principais potências em 
várias modalidades. Esse 
crescimento é refl exo de um 
trabalho que possibilitou a 
construção de novos comple-
xos esportivos, propiciando 
que mais atividades esporti-
vas, entre elas escolinhas de 
iniciação esportivas, sejam 
oferecidas à crianças, jovens 
e idosos. A terra do lendário 
atleta João do Pulo projeta 
centenas de novos esportis-
tas todos os anos, aumentan-
do o número de conquistas e 
títulos nas diversas competi-
ções que contam com a parti-
cipação das delegações da ci-
dade.

Pinda, hoje conta com oi-
to centros esportivos cober-
tos, com quadras, piscinas, 
campos de futebol e pista de 
atletismo. Na região central, 
a população usufrui da Qua-
dra Juca Moreira, Centro Es-
portivo João do Pulo,   Qua-
dra Coberta e  Quadra do 
Alto Tabaú. No Araretama, o 
novo ginásio e a piscina se-
miolímpica foram inaugu-
rados em 2011, para os 55º 
Jogos Regionais. Na região 
Leste e no distrito de Morei-
ra César, os moradores têm 
os centros esportivos Jardim 
Eloyna, ‘Zito’ e ‘Pai João’. 
“Estamos prestes a receber o 
9º Centro Esportivo, que es-
tá sendo construindo na Ci-
dade Nova”, contou o secre-
tário de Esportes e Lazer de 
Pindamonhangaba, Antonio 
Carlos Macedo Giúdice. 

As aulas das diversas mo-
dalidades esportivas não 
acontecem apenas nos giná-
sios da cidade. Os campos de 
futebol, quadras nos bairros 
e centros comunitários são 

Esporte de Pinda 
continua formando 

novos atletas
celeiros da nova geração de 
atletas da cidade. 

O projeto ‘Bola Onde 
Mora’, voltado ao futebol 
para garotos de 7 a 17 anos, 
acontece nos campos do Ma-
ricá, Feital, Jardim Regina, 
bairro das Campinas e Jar-
dim Azeredo. “As crianças 
e adolescentes que queiram 
participar deste projeto pre-
cisam comparecer aos cam-
pos mencionados para fazer 
a inscrição e começar as au-
las, gratuitamente”, explicou 
Marcelo Mora, gestor geral 
do Departamento de Lazer 
da Sejelp.

O handebol e o futsal são 
trabalhados também com o 
projeto ‘Quatro Cantos’, re-
alizado nas quadras do Vila 
Rica, Cidade Jardim, Casto-
lira, Quadra da Apae, Mom-
baça, Feital, Triângulo/Delta, 
Jardim Morumbi, Jardim Re-
gina, CDHU e Mantiqueira. 
O procedimento para inscri-
ções é o mesmo que o projeto 
“Bola Onde Mora”. 

Adultos e idosos de Pin-
damonhangaba são benefi -
ciados com o projeto “Bair-
ro em Ação”, que abrange 
a ginástica e alongamen-
tos. As aulas são ministra-
das nos centros comunitários 
dos bairros Andrade, Arare-
tama, Alto Cardoso, Cida-
de Jardim, Campos Maia, 
Cidade Nova, Crispim, Fei-
tal, São Judas Tadeu, Jardim 
Eloyna, Triângulo/Delta, Jar-
dim Regina, Karina, Vila Ri-
ca, Mombaça, Morumbi, Ou-
ro Verde e Pasin.

São oferecidas cerca de 
três mil vagas, distribuídas 
nos 10 polos esportivos de 
Pindamonhangaba. Crianças 
e adolescentes podem esco-
lher uma das 15 modalida-
des. No quadro acima, veja 
os locais onde são oferecidas.

MODALIDADES OFERECIDAS

Atletismo – João do Pulo e Zito 

Basquete – João do Pulo, Pai João, Araretama,  Zito,  
Alzira Franco e Rodrigo Romeiro

Capoeira – Luis Caloi e Zito 

Ciclismo – Araretama

Futsal –  João do Pulo,  Zito,  Pai João, Araretama, 
Alto Tabaú, Alzira Franco

Futebol –  João do Pulo  e Zito.

Ginástica Artística – Luiz Caloi

Ginástica Rítmica – Luiz Caloi,  Pai João, Zito  e Araretama

Handebol – João do Pulo, Araretama, Jd. Eloina,  Pai João  e  Zito 

Judô – Luiz Caloi,  Zito  e  Pai João 

Karatê – Luiz Caloi e Pai João

Taekwondo – Luiz Caloi e Araretama

Tênis de Mesa – Luiz Caloi e Zito

Vôlei – Luiz Caloi, Juca Moreira, Araretama, Zito e Rodrigo Romeiro

Vôlei de Praia – João do Pulo

São várias modalidades esportivas com aulas que atendem a diversos bairros de Pindamonhangaba

Akim/Agora Vale Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale

Akim/Agora Vale
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Academia de Letras enlutada: 
 morre madre Cecília

A APL-Academia Pindamonhangabense de Letras encontra-
-se desfalcada em seu quadro de membros titulares... No 
domingo (15), morreu em São José dos Campos, onde se 
encontrava internada, madre Cecília, a professora e maestri-
na Cynira Novaes Braga, acadêmica titular da cadeira nº 40 
(Patrono: Dr. Paulo Emílio D’Alessandro).  Na segunda-feira 
(16), às 8 horas, houve missa de corpo presente na igreja sa-
lesiana local. O sepultamento da inesquecível professora de 
canto orfeônico do Instituto de Educação (atual Etec), ocorreu 
às 9 horas.
 “Irmã Franciscana desde 1964, vestira o hábito em 17 de 
janeiro de 1965, fazendo sua profissão de fé em 25 de janeiro 
de 1966. Em 17 de janeiro de 1969 fez sua  Profissão Perpé-
tua, tornando se Irmã Cecília”. (Biografias, 2001, Francisco 
Piorino Filho). Ainda segundo o livro do Piorino: “Trabalhou 
ativamente na criação do Conservatório Dramático musical 
Santa Cecília, junto ao Externo São José em 1968. Posterior-
mente, batalhou e conseguiu a criação da Faculdade de Mú-
sica Santa Cecília, com os cursos, a partir de 1975: de Edu-
cação Artística com habilitação em Música, Desenho, Artes 
Plásticas e Artes Cênicas e bacharelado  em instrumentos. 
Foi diretora da Famusc, que depois se tornaria Fasc – Facul-
dade Santa Cecília, de 1975 a 1988”. Infelizmente, antes que 
ela se fosse, o ensino de Pindamonhangaba já não contava 
mais com a  Faculdade de Música e o Extexnato São José 
(atual Colégio Bom Jesus). 

Madre Cecília e sua irmã, professora 
Therezinha Braga Schmidt

Professor Souza Leite recebeu diploma de 
membro honorário da APL em 1999; em 
2008 assumiu a cadeira de acadêmico titular

Juventrova  2012
Pelo menos 35 escolas locais já receberam o  regulamen-
to do Juventrova, concurso estudantil de trovas destinado a 
alunos a partir da 5ª série do Ensino Fundamental. As trovas 
devem ser enviadas até o dia 28 de maio para o jornal Tribu-
na do Norte: Praça Barão do Rio Branco, 25 – centro - CEP 
12400-280 – A/C de Altair Fernandes. A UBT (União Brasileira 
de Trovadores) seção de Pindamonhangaba agradece à bi-
blioteca Vereador Rômulo Campos D’Arace (Departamento 
de Cultura) que providenciou a entrega dos regulamento às 
escolas. Este ano o tema do concurso será PROVA.

Parabéns professor  Souza Leite
 

Antecipamos os nossos cumprimentos ao colega de  APL – 
Academia Pindamonhangabense de Letras, professor José 
de Souza Leite, pelo aniversário a ser comemorado no do-
mingo (22).   Souza Leite foi Horticultor Técnico – Escola de 
Horticultura de Itajubá-MG; pertenceu ao quadro do Exér-
cito Brasileiro, atuando em Piquete, cidade na qual dirigiu, 
como diretor, a Escola Agrícola General Osório, da fábrica 
Presidente Vargas e também foi  diretor do informativo ‘O 
Labor da Fábrica Presidente Vargas’. Em Pinda, foi profes-
sor no antigo Instituto João Gomes de Araújo (atual Escola 
Técnica); na Escola Estadual Dr. João Pedro Cardoso, onde 
atuou também como Assistente de Direção; na Escola Esta-
dual Professor João Martins de Almeida; na Escola Estadual 
Professor Mário Bulcão Giudice; no Externato São José. Em 
Taubaté foi professor do Idesa. Fora das escolas, teve tra-
balho intenso junto à Prefeitura de Pindamonhangaba, com 
profícua administração na função de secretário do Conselho 
Municipal de Turismo, na gestão do Dr. Caio Gomes Figuei-
redo; atuou como presidente do Conselho Municipal de Tu-
rismo na gestão do Dr. João Bosco Nogueira. Nas letras, 
salientou-se  como  colaborador nos jornais 7 Dias e Tribuna 
do Norte (criou a coluna Geografando, atualmente escrita 
pelo professor Leonardo Martuscelli.) Sua atividade social 
marcante se deu como presidente do Conselho Particular 
Vicentino e Lar de Velhos São Vicente de Paulo.  Desde 29 
de fevereiro de 2008, José de Souza Leite integra o quadro 
de membros titulares da Academia Pindamonhangabense 
de Letras, ocupando a cadeira nº 35T, cujo patrono é o Dr. 
Ângelo Paz da Silva.   

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigidos 
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
ELTON BARBOSA, de   nacionalidade   brasileira,   profissão   auxiliar operacional, 
estado civil solteiro, de 29 anos de  idade,  nascido  em Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, no dia 29 de  outubro  de  1982, residente e domiciliado Rua Luiz Ce-
sar Ferreira  nº  340,  bairro  das Campinas, nesta cidade, filho de JOÃO BARBOSA 
e MARIA EVANIR  LAURINDO BARBOSA. 
DEISE VICTÓRIA DA SILVA ROSA, de nacionalidade  brasileira,  profissão estu-
dante, estado civil solteira, de 18  anos  de  idade,  nascida  em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia 16  de  agosto  de  1993, residente e domiciliada Rua 
Luiz Cesar Ferreira  nº  340,  bairro  das Campinas, nesta cidade, filha de JOÃO 
BATISTA DA ROSA e LUCÍ DA  SILVA ROSA. 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,  13 de abril de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
IVAN LUIZ OLIVEIRA DE MELO,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão montador, 
estado civil solteiro, de  24  anos  de  idade,  nascido  em Pindamonhangaba, Estado 
de São Paulo, no  dia  2  de  abril  de  1988, residente e domiciliado na Estrada Muni-
cipal Jesus Antonio de  Miranda s/nº, Cruz Grande, nesta cidade, filho de  ORLANDO  
BENTO  DE  MELO  e HELENICE FATIMA OLIVEIRA DE MELO.                                      
TALITA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão  recepcionista, estado civil   
solteira,   de   23   anos   de   idade,   nascida   em Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, no  dia  6  de  julho  de  1988, residente e domiciliada na  Estrada  Colméia  
nº  1119,  Cruz  Grande, nesta cidade, filha de  GIL  CARLOS  DE  LIMA  e  ROSAN-
GELA  APARECIDA TORQUATO LIMA. 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,  13 de abril de 2012. 

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                 
JOCEMIR DANIEL LUIZ, de nacionalidade brasileira, profissão  ajudante, estado civil 
solteiro, de  38  anos  de  idade,  nascido  em  Canas  - Lorena, Estado de São Paulo, 
no dia 21 de outubro de  1973,  residente e domiciliado na Rua Amâncio Domingues 
Alves nº 123, Laerte  Assumpção em Moreira Cesar, Pindamonhangaba SP, filho de  
JOSÉ  ANTONIO  LUIZ  e BERENICE DANIEL LUIZ.                                               VA-
LÉRIA COSTA MANSO, de nacionalidade brasileira,  profissão  do  lar, estado civil   
solteira,   de   23   anos   de   idade,   nascida   em Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, no  dia  12  de  maio  de  1988, residente e domiciliada Estrada do Kanegae 
nº 795, Bom Sucesso,  nesta cidade, filha de BENEDITO DONIZETI COSTA MANSO 
e  MARIA  APARECIDA  DE FATIMA MARCOS COSTA MANSO. 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,  13 de abril de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
WESLEY  SANTOS  DE  ARAUJO,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão designer, 
estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido  em  São Paulo, Estado de São 
Paulo, no dia 23 de fevereiro de 1988,  residente e domiciliado na Rua  Dr.  Rodrigo  
Romeiro  nº  677,  Crispim,  nesta cidade, filho de VALTER SANTOS DE ARAUJO e 
ANGELA MARIA FRANCISCO.     
ALINE HELOISA CIT, de nacionalidade brasileira, profissão  técnica  em adminis-
tração, estado civil solteira, de 20 anos de idade, nascida  em Curitiba, Estado do 
Paraná, no dia 1 de novembro de 1991, residente  e domiciliada na Rua Dr. Rodrigo 
Romeiro nº 679, Crispim, nesta  cidade, filha de ELOI CIT e  REGINA   CELIA   DAVID   
CIT.   Apresentaram   os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se al-
guém  souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Pindamonhangaba,  
14 de abril de 2012.

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                 
BRUNO DOS SANTOS  OLIVEIRA,  de  nacionalidade  brasileira,  profissão ope-
rador de máquinas, estado civil solteiro,  de  22  anos  de  idade, nascido em Pin-
damonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 7 de  setembro de 1989, residente e 
domiciliado na Rua Padre Anchieta  nº  61,  Maria Áurea, nesta cidade, filho de JOSÉ 
CARLOS SOARES DE OLIVEIRA  e  MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA.                                        
DAIANA APARECIDA  OLIVEIRA   GOMES,   de   nacionalidade   brasileira, profis-
são assistente administrativo,  estado  civil  solteira,  de  22 anos de idade, nascida 
em Pindamonhangaba, Estado  de  São  Paulo,  no dia 24 de novembro de 1989, 
residente e domiciliada na  Rua  Iko  Katu nº 71, Maricá, nesta cidade, filha de DIMAS 
ARIMATÉA GOMES e MARIA  DE LOURDES DE OLIVEIRA GOMES. 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,  14 de abril de 2012.  

Faço  saber  que  pretendem  casar-se  e  apresentaram  os  documentos exigi-
dos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                   
FÁBIO DE ALMEIDA SILVA,   de   nacionalidade   brasileira,   profissão administrador 
de empresas,  estado  civil  solteiro,  de  26  anos  de idade, nascido em Taubaté, 
Estado de São Paulo, no dia 9  de  dezembro de 1985, residente e domiciliado Rua 
Marechal Deodoro  nº  395,  aptº. 32, Centro, nesta cidade, filho  de  ALTAIR  DA  
SILVA  e  ELZENIR  DE ALMEIDA SILVA.                       
ANA KAROLINA CLAUDINO DOS   SANTOS,   de   nacionalidade   brasileira, 
profissão contadora, estado civil  solteira,  de  26  anos  de  idade, nascida em 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 24 de  outubro de 1985, residente 
e domiciliada Rua Marechal Deodoro  nº  395,  aptº. 32, Centro, nesta cidade, filha 
de JAIR CLAUDINO DOS  SANTOS  e  CELIA REGINA RODRIGUES CLAUDINO. 
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,  16 de abril de 2012.                  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

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

Dia  24/04/2012 às 14:00 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

294º ROSANA DE FÁTIMA OLIVEIRA
RUA JOÃO PAULO DE CAMARGO, 54 – CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-170

295º LUIZ CARLOS DOS SANTOS
AVENIDA MIRABEAU ANTONIO PINI, 196 – NOVA ESPERANÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-070

296º MAGDA APARECIDA ELISIÁRIO
RUA BENEDITO GALVÃO DA COSTA, 18 – C.5 – Q. E – MARIETA AZEREDO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12441-470

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na 
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por 
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apre-
sentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP; 
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).

Dia 24/04/2012 às 13:30 horas

AUXILIAR DE CLASSE

51º LUCIARA DO NASCIMENTO MARIANO
RUA DOS CRAVOS, 15 – VALE DAS ACÁCIAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12440-340

52º ELIZANGELA CASIMIRO RODRIGUES
RUA JOAQUIM MARIANO DE PAULA, 210 – BETA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12413-100

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

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

Dia 24/04/2012 às 14:30 horas

ESCRITURÁRIO PLENO

67º LIEGE MARIA COSTANSI
RUA JOSÉ PEDRO DA CUNHA, 769 – JD. MARIA AUGUSTA
TAUBATÉ – SP
CEP 12080-500

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

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

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

Dia  24/04/2012 às 15:00 horas

MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. ORTOPEDISTA

1º REINALDO AYALA JUNIOR
AVENIDA PEDRO DE TOLEDO, 155 – APTO. 34 – VILA PARAÍBA
GUARATINGUETÁ – SP
CEP 12515-690

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba

Edital de Notificação

Controle 158/12

A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o SR. Almir Vicente Previato, 
proprietário do imóvel situado a Rua. Romã, Quadra E Lote 60  Jardim Eloyna, ins-
crito no município sob a sigla SE23.07.05.022.000 para que efetue a construção do 
muro do referido imóvel, no prazo de 90 dias a contar da data desta publicação, em 
atendimento e conformidade com o artigo 111º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c artigo 
1º e 3º da Lei 2.610 de 09/12/1991.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

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

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

RESOLUÇÃO Nº 05 DE 12 DE ABRIL DE 2012
Concede o registro neste Conselho às entidades de atendimento ao idoso, atualmen-
te registradas no Conselho Municipal de Assistência Social e estabelece prazo para 
regularização de pendências, caso necessário.

O Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba, criado pela Lei n°. 4.492/2006, 
no uso de suas atribuições legais em sua 4ª reunião ordinária realizada em 12 de 
abril de 2012,

resolve:
Art. 1º Fica autorizado o Registro neste Conselho das Entidades sem fins lucrativos, 
de atendimento ao idoso, atualmente registradas no CMAS.
Art. 2º Será concedido um prazo de 6 meses, prorrogável por mais 90 dias, a contar 
da expedição do registro, para as entidades que estão com pendências de regu-
larização conforme os critérios para registro das entidades sem fins lucrativos no 
Conselho Municipal do Idoso de Pindamonhangaba, a saber:
I - Comprovação de instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, 
higiene, salubridade e segurança, mediante a apresentação de:
a) Alvará de Funcionamento emitido pelo Departamento de Arrecadação;
b) Licença de Funcionamento emitida pelo Departamento de Vigilância Sanitária.
Parágrafo único. Caso a Entidade não possua a documentação referida no inciso I 
deverá informar o motivo da ausência do documento, firmando Termo de Compro-
misso de Regularização, cabendo ao CMI avaliar a possibilidade de registro baseado 
no referido ajuste.
Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Adilson Lima da Silva - Presidente do CMI

CMI – CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
PINDAMONHANGABA – ESTADO DE SÃO PAULO

Convocação para a 4ª Reunião Ordinária do COMSEA 
Ficam os senhores e as senhoras conselheiros do COMSEA convocados a compare-
cerem, na data e local abaixo, para a realização da quarta reunião ordinária do ano 
em curso cuja pauta vem a seguir:
Dia:   26/04/2012 (quinta-feira)
Horário:  14h00 (tolerância de 15min)
Duração: aproximadamente, 1 hora
Local:  CATI ( Av Nossa senhora do Bom Sucesso 1181)
Pauta:
“Produção e Abastecimento de Alimentos em Pindamonhangaba”.
Informes.
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder 
público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através do email: 
cpic@pindamonhangaba.sp.gov.br 
SUA PARTICIPAÇÃO É IMPRESCINDÍVEL!

Ana Emília Gaspar - Secretária Municipal de Saúde 

Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar 

e Nutricional
Criado pela Lei Municipal nº. 4.193 de 06/07/2004
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA

A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio da Secretaria de Administração, faz saber que em função da prorrogação da data de 
pagamento do boleto de pagamento da taxa de inscrição publicada em 10/04/2012, RETIFICA-SE AS DATAS DO CRONOGRAMA: 

ONDE-SE LÊ: 

PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS 17/04/2012 

PERÍODO ABERTO A RECURSOS 18 e 19/04/2012 

PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA 
                        

20/04/2012 LIBERAÇÃO DA ÁREA PARA IMPRESSÃO DAS CONVOCAÇÕES INDIVIDUAIS. 

ENVIO DE EMAIL DE CONVOCAÇÃO 

LEIA-SE 

PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS 20/04/2012 

PERÍODO ABERTO A RECURSOS 23 e 24/04/2012 

PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA 

27/04/2012 LIBERAÇÃO DA ÁREA PARA IMPRESSÃO DAS CONVOCAÇÕES INDIVIDUAIS. 

ENVIO DE EMAIL DE CONVOCAÇÃO 

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital que será publicado no Jornal Tribuna do Norte e nos sites 
www.pindamonhangaba.sp.gov.br e www.makiyama.com.br 

Pindamonhangaba, 16 de abril de 2012. 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 

Extrato de Convênio nº 095/2011
Processo Administrativo: 23.608, de 23/08/2011
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba- Secretaria de Educação e 
Cultura/ Associação dos Artistas Educadores do Vale do Paraíba
Objeto: Desenvolver o Projeto Oficinas Culturais Artes do Vale, promovendo e valori-
zando as manifestações da cultura popular
Prazo:31/12/2012
Data de Assinatura: 07/11/2011 

Extrato de Convênio nº 096/2011
Processo Administrativo: 12.135, de 20/04/2011
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba- Secretaria de Administra-
ção / – 2ª Cia Polícia Militar do 5º BPMI-Pindamonhangaba
Objeto: Desenvolver o Projeto Parceiros do Amanhã, que tem como finalidade o com-
plemento educacional de jovens
Prazo:31/12/2012
Data de Assinatura: 24/11/2011 

Extrato de Convênio nº 097/2011
Processo Administrativo: 3.028, de 04/02/2011
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e 
Assistência Social/ Associação Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba 
Objeto: Desenvolvimento do Projeto Camerata, Orquestra e Coral Jovem de Pinda-
monhangaba, com o objetivo de promover a inclusão social e educação por meio 
da música
Prazo: 21/12/2011
Valor: R$ 9.747,00 (nove mil, setecentos e quarenta e sete reais)
Data de Assinatura: 29/11/2011

Extrato de Convênio nº 098/2011
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Administra-
ção/ Colégio Tableau de Pindamonhangaba
Objeto: Implantação de campo de estágio na área de Auxiliar de enfermagem e téc-
nico em radiologia
Prazo: 01/01/2014
Data de Assinatura: 01/12/2011

Extrato de Convênio nº 099/2011
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Administra-
ção/ Faculdade Anhanguera de Taubaté- Unidade 1
Objeto: Implantação de campo de estágio na área de enfermagem .
Prazo: 01/01/2014
Data de Assinatura: 01/12/2011

Extrato de Convênio nº 100/2011
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Administra-
ção/ Universidade de Taubaté
Objeto: Implantação de campo de estágio na área de Medicina
Prazo: 01/01/2014
Data de Assinatura: 22/12/2011

Extrato de Convênio nº 101/2011
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e 
Assistência Social/ T Pinda Cursos Técnicos e Ensino Médio LTDA- EPP- Colégio 
Tableau
Objeto: Desenvolver o curso de auxiliar de enfermagem
Valor: R$ 124.875,00(Cento e vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco reais)
Prazo: 31/12/2012
Data de Assinatura: 05/12/2011

Extrato de Convênio nº 102/2011
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e 
Assistência Social/ Lar da Criança Irmã Julia
Objeto: Complementar a estrutura física das instalações prediais
Valor: R$ 20.045,87 (vinte mil, quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos)
Prazo: 31/12/2011
Data de Assinatura: 06/12/2011

Extrato de Convênio nº 103/2011
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e 
Assistência Social/ Inspetoria Salesiana de São Paulo
Objeto: Desenvolver o Projeto To Dentro, buscando oportunidade de inserção de 
adolescentes e jovens em curso técnico
Valor: R$ 8.521,50 (oito mil, quinhentos e vinte e um reais e cinqueta centavos)
Prazo: 30/12/2011
Data de Assinatura: 06/12/2011

Extrato de Convênio nº 104/2011
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e 
Assistência Social/ Lar da Criança Irmã Julia
Objeto: Atender crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social
Valor: R$ 43.502,80 (quarenta  e três mil, quinhentos e dois reais e oitenta centavos )
Prazo: 31/12/2011
Data de Assinatura: 07/12/2011

Extrato de Convênio nº 105/2011
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Administra-
ção/ Faculdade Anhanguera de Taubaté –Unidade I
Objeto: Implantação de campo de estágio na área de letras
Prazo: 01/01/2014
Data de Assinatura: 29/12/2011

Extrato de Convênio nº 106/2011
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Administra-
ção/ Fundação Universitária Vida Cristã
Objeto: Implantação de campo de estágio na área de Educação, para alunos da área 
de pedagogia
Prazo: 01/01/2014
Data de Assinatura: 22/12/2011

Extrato de Convênio nº 107/2011
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Administra-
ção/ Universidade de Taubaté
Objeto: Implantação de campo de estágio nas áreas de Pedagogia, letras, educação 
física e matemática
Prazo: 01/01/2014
Data de Assinatura: 23/12/2011

Extrato de Convênio nº 108/2011
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico/ Associação Comercial e Industrial  de Pindamonhangaba- ACIP
Objeto: manter o projeto empreender, mobilizando as micro e pequenas empresas
Valor : R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
Prazo: 31/12/2012
Data de Assinatura: 27/12/2011

Extrato de Convênio nº 110/2011
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Educação 
e Cultura/ Bloco Associação Recreativa e Cultural Bloco de Enredo Não Empurra 
Que Eu Já Vou
Objeto: desfile carnavalesco do ano de 2012
R$: 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais)
Data de Assinatura: 28/12/2011

Extrato de Convênio nº 111/2011
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Educação 
e Cultura/ Bloco de Enredo Associação dos Artistas do Vale do Paraíba
Objeto: desfile carnavalesco do ano de 2012
R$: 9.750,00 (nove mil, setecentos e cinquenta reais)
Data de Assinatura: 28/12/2011

Extrato de Convênio nº 112/2011
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Educação 
e Cultura/ Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Do Campo Alegre
Objeto: desfile carnavalesco do ano de 2012
R$: 26.000,00 (vinte e seis mil reais)
Data de Assinatura: 28/12/2011

Extrato de Convênio nº 113/2011
Convenentes: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Saúde e 
Assistência Social/ Associação dos Cooperadores Salesianos de Pindamonhangaba
Objeto: implantar um modelo de formação musical
R$: 27.970,00 (vinte e sete mil, novecentos e setenta reais)
Prazo: 31/12/2011
Data de Assinatura: 29/12/2011

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 100/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0351/12 DATA PROTOCOLO: 27/03/2012
Nº CEVS: 353800601-863-000393-1-4 DATA DE VALIDADE:28/03/2013
CNAE:   8640-2/05 Atividade odontológica.    EQUIPAMENTO: RAIOS X ODONTOLOGICO IN-
TRA-ORAL, n° de série: 4592, marca e modelo: FUNK RX 10, corrente e tensão: 60kVp   10mA.
RAZÃO SOCIAL: ODONTO CENTER ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/C LTDA
CNPJ/CPF:   53.326.690/0001-30
ENDEREÇO: Rua Prudente de Moraes N°: 67  COMPLEMENTO: SALA 3 BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-230 UF: SP - RESP. LEGAL: Grace Maria de 
Paiva Rego Carvalho CPF: 019.191.688-93
RESP. TÉCNICO: Grace Maria de Paiva Rego Carvalho CPF: 019.191.688-93 CBO: Cirurgião 
Dentista, em geral. CONS. PROF.: CRO N º INSCR.: 23.011 UF:SP
O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  28/03/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __28_de _março  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 151/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0177/12 DATA PROTOCOLO: 16/02/2012
Nº CEVS: 353800601-865-000121-1-4 DATA DE VALIDADE: 
22/03/2013
CNAE:   8650-0/04 Atividades de Fisioterapia
RAZÃO SOCIAL:   SIMONE SANTOS DE SOUZA
CNPJ/CPF:   028.411.116-36
ENDEREÇO: Rua Doutor Fausto Vilas Boas N°: 111
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Vila Bourguese
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-160 UF: SP
RESP. LEGAL: Simone Santos de Souza Alves CPF: 028.411.116-36
RESP. TÉCNICO: Simone Santos de Souza Alves CPF: 028.411.116-36
CBO: Fisioterapeuta CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.: 43041-F UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  22/03/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.
Pindamonhangaba, __22_de _março  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 152/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1347/11 DATA PROTOCOLO: 24/11/2011
Nº CEVS: 353800601-863-000113-1-2 DATA DE VALIDADE: 04/01/2013
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta.
RAZÃO SOCIAL:   ADIB MASSAT FERES JUNIOR
CNPJ/CPF:   046.248.258-88
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 901
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Adib Massat Feres Junior CPF: 046.248.258-88
RESP. TÉCNICO: Adib Massat Feres Junior CPF: 046.248.258-88 CBO: Médico Cirurgião em 
geral. CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 60.351 UF:SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  04/01/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __04_de _janeiro  de 2012
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 153/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1440/11 DATA PROTOCOLO: 21/12/2011
Nº CEVS: 353800601-863-000440-1-6 DATA DE VALIDADE: 03/01/2013
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta.
RAZÃO SOCIAL:   EDNA MARIA MUTARELLI
CNPJ/CPF:   072.331.418-78
ENDEREÇO: Rua Dr. Gustavo de Godoy N°: 165
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Vila Nair
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-040 UF: SP
RESP. LEGAL: Edna Maria Mutarelli CPF: 072.331.418-78
RESP. TÉCNICO: Edna Maria Mutarelli CPF: 072.331.418-78
CBO: Ginecologista/obstetra. CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 63.354UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  03/01/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __03_de _janeiro  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 154/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1348/11 DATA PROTOCOLO: 24/11/2011
Nº CEVS: 353800601-863-000132-1-8 DATA DE VALIDADE: 04/01/2013
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta.
RAZÃO SOCIAL:   SANDRA UMBELINA PEREIRA FERES
CNPJ/CPF:   062.511.858-80
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 901
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Parque dos Ypes
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Sandra Umbelina Pereira Feres CPF: 062.511.858-80
RESP. TÉCNICO: Sandra Umbelina Pereira Feres CPF: 062.511.858-80
CBO: Ginecologista/obstetra. CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 66.739 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  04/01/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __04_de _janeiro  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 155/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1443/11 DATA PROTOCOLO: 23/12/2011
Nº CEVS: 353800601-863-000309-1-0 DATA DE VALIDADE: 
23/12/2012
CNAE:   8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementares.
RAZÃO SOCIAL:   JOSÉ RICARDO PUPPIO DE AGUIAR
CNPJ/CPF:   260.971.118-27
ENDEREÇO: Rua José da Silva Andrade N°: 110
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Vila Bourghese
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-190 UF: SP
RESP. LEGAL: José Ricardo Puppio de Aguiar CPF: 260.971.118-27
RESP. TÉCNICO: José Ricardo Puppio de Aguiar CPF: 260.971.118-27
CBO: Oftalmologista. CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 102749 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  23/12/2011, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __23 de   dezembro  de 2011

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 156/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1274/11 DATA PROTOCOLO: 07/11/2011
Nº CEVS: 353800601-863-000149-1-5 DATA DE VALIDADE: 09/12/2012
CNAE: 8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares.
RAZÃO SOCIAL:   MARCOS ANTONIO MINICUCCI
CNPJ/CPF:   072.501.378-83
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 866
COMPLEMENTO:  BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Marcos Antônio Minicucci CPF: 072.501.378-83
RESP. TÉCNICO: Marcos Antônio Minicucci CPF: 072.501.378-83  CBO:  Médico Orto-
pedista. CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 76.062 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  09/12/2011, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __09 de   dezembro  de 2011

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 157/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1285/11 DATA PROTOCOLO: 08/11/2011
Nº CEVS: 353800601-863-000260-1-8 DATA DE VALIDADE: 
20/12/2012
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta.
RAZÃO SOCIAL:   PISANI PLASTICOS S/A
CNPJ/CPF:   87.833.737/0003-35
ENDEREÇO: Avenida Hum N°: 461
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Distrito Industrial
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12412-770 UF: SP
RESP. LEGAL: Zildo Galon CPF: 117.968.120-72
RESP. TÉCNICO: José Renato Couppê Schmidt  CPF: 831.051.408-59
CBO: Médico Urologista. CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 46784 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  20/12/2011, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __20 de   dezembro  de 2011

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 158/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0930/11 DATA PROTOCOLO: 11/08/2011
Nº CEVS: 353800601-863-000452-1-7 DATA DE VALIDADE: 16/08/2012
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta.
RAZÃO SOCIAL:   ROLAND HOTTE AMBROGI
CNPJ/CPF:   073.278.788-23
ENDEREÇO: Rua Frederico Machado N°: 294
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-000 UF: SP
RESP. LEGAL: Roland Hotte Ambrogi CPF: 073.278.788-23
RESP. TÉCNICO: Roland Hotte Ambrogi CPF: 073.278.788-23
CBO: Médico Psiquiatra. CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 47254 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  16/08/2011, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __16 de   agosto  de 2011

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 159/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1165/11 DATA PROTOCOLO: 14/10/2011
Nº CEVS: 353800601-863-000274-1-3 DATA DE VALIDADE: 
21/10/2012
CNAE:   8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consulta.
RAZÃO SOCIAL:   SILVANA LOPES
CNPJ/CPF:   976.711.268-53
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 595
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-000 UF: SP
RESP. LEGAL: Silvana Lopes CPF: 976.711.268-53
RESP. TÉCNICO: Silvana Lopes CPF: 976.711.268-53
CBO: Médico, em geral. CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 52012 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  14/10/2011, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __14 de   outubro  de 2011

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 160/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1188/11 DATA PROTOCOLO: 20/10/2011
Nº CEVS: 353800601-863-000363-1-5 DATA DE VALIDADE: 25/10/2012
CNAE:8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementares.
RAZÃO SOCIAL:   MECA ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR
CNPJ/CPF:   07.328.599/0001-36
ENDEREÇO: Rua Major José dos Santos Moreira N°: 595
COMPLEMENTO: BAIRRO: São Benedito
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12410-050 UF: SP
RESP. LEGAL: Maura Aparecida da Silva CPF: 159.477.588-57
RESP. TÉCNICO: Maura Aparecida da Silva CPF: 159.477.588-57
CBO: Cirurgiã Vascular CONS. PROF.: CRM N º INSCR.: 95281 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  25/10/2011, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __25 de   outubro  de 2011

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 161/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0138/12. DATA PROTOCOLO: 09/02/2012
Nº CEVS: 353800601-865-000119-1-6 DATA DE VALIDADE: 29/03/2013
CNAE:   8650-0/04 Atividades de Fisioterapia
RAZÃO SOCIAL:   ANDREZA APARECIDA LOPES PEREIRA
CNPJ/CPF:   330.128.828-63
ENDEREÇO: Rua Euclides Figueiredo N°: 112
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Cardoso
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12420-060 UF: SP
RESP. LEGAL: Andreza Aparecida Lopes Pereira CPF: 330.128.828-63
RESP. TÉCNICO: Andreza Aparecida Lopes Pereira CPF: 330.128.828-63
CBO: Fisioterapeuta CONS. PROF.: CREFITO N º INSCR.: 120308-F UF:SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  29/03/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __29 de   março  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 162/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 1186/11 DATA PROTOCOLO: 20/10/2011
Nº CEVS: 353800601-477-000100-1-4 DATA DE VALIDADE: 30/03/2013
CNAE:   4774-1/00 Comércio varejista de artigos de ótica
RAZÃO SOCIAL:   TECNOL TÉCNICA NACIONAL DE ÓCULOS LTDA
CNPJ/CPF:   44.606.085/50082-97
ENDEREÇO: Rua Deputado Claro César N°: 224
COMPLEMENTO: BAIRRO: Centro MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-220 UF: SP
RESP. LEGAL: Sérgio Carnielli CPF: 029.084.688-91
RESP. TÉCNICO: José Laércio de Sousa CPF: 628.208.698-15
CBO: Montador de instrumentos de ótica. CONS. PROF.: N/A N º INSCR.: 000UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  30/03/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __30 de   março  de 2012

ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 163/12
Comunicado de DEFERIMENTO:   RENOVAÇÃO LICENÇA
Nº PROTOCOLO: 0142/12 DATA PROTOCOLO: 09/02/2012
Nº CEVS: 353800601-477-000016-1-9 DATA DE VALIDADE: 
30/03/2013
CNAE:   4774-1/00 Comércio varejista de artigos de ótica.
RAZÃO SOCIAL:   INA OTICA LTDA ME
CNPJ/CPF:   08.676.798/0001-06
ENDEREÇO: Rua Dos Andradas N°: 206
COMPLEMENTO:  BAIRRO: Centro
MUNICÍPIO: Pindamonhangaba CEP: 12400-010 UF: SP
RESP. LEGAL: Isabel Cristina de Sá e Silva CPF: 057.862.128-23
RESP. TÉCNICO: Wagner Alexandre Alves CPF: 263.220.898-03 CBO: Ótico. CONS. 
PROF.: N/A N º INSCR.:000000 UF: SP

O Sr. ADRIANO JOSÉ DE BRUM, Diretor do Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos à 
Saúde, DEFERE em  30/03/2012, O ACIMA DISCRIMINADO.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento 
de tais exigências, ficando, inclusive, sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Pindamonhangaba, __30 de   março  de 2012
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Paixão por Esporte

Clássico no basquete

Os alunos dos projetos esportivos 4 Cantos e 
Bola Onde Mora, que atendem crianças e ado-
lescentes - faixa etária de 7 a 17 anos, participa-
rão do IV Festac - Festival de Atividades Comu-
nitárias. O evento será realizado no sábado (21), 
no Centro Esportivo João Carlos de Oliveira, 
“João do Pulo”, sendo restrito aos alunos dos 
respectivos projetos. 

Durante o evento serão realizadas atividades 
recreativas, esportivas e educativas, promoven-

do inclusão e integração dos participantes. 
São esperados cerca de 1.000 participantes. 
Os alunos são residentes nos bairros seguin-
tes:  Cidade Jardim, Mombaça, Crispim, 
Maricá, Castolira, Jardim Regina, Morumbi, 
Jardim Azeredo, Mantiqueira, Campinas, Ipê I, 
Feital, Delta.

Das 8h30 às 14 horas serão desenvolvidas as 
atividades com os alunos entre 7 e 12 anos; das 
15h30 às 18h30, alunos entre 13 e 17 anos.

O atleta pindenses Marcos 
Vinícius Gregório Dubsky 
conquistou o 1º lugar no lan-
çamento de dardo durante a 
2ª Etapa da Liga Coneleste 
de Atletismo. A competição 
ocorreu em Taubaté no úl-
timo sábado (14). O jovem 
treina na Secretaria de Espor-
tes de Pindamonhangaba e 
esta é a sua segunda conquis-
ta na modalidade. 

A 2ª etapa do Festival 
Mirim de Natação acon-
teceu na piscina do “João 
do Pulo”, sábado (14). O 
evento foi organizado pela 
FAP - Federação Aquática 
Paulista, com o apoio da 
Prefeitura de Pinda. Ao 
todo, 40 alunos da turma 
de treinamento mirim de 
Pinda participaram. 

A etapa teve a parti-
cipação de São José dos 
Campos, Taubaté e Tre-
membé, com atletas de 7 
a 10 anos de idade. Foram 
realizadas provas de até 
100 metros na categoria 
medley, masculino e fe-
minino e revezamentos 
4x50m medley.

“Todos ganharam me-
dalhas de participação, 
pois o objetivo é ver os re-
sultados e a evolução das 
crianças na natação”, ex-
plicou Priscila Matheus, 
gestora de esportes de Pin-
damonhangaba. A 1ª etapa 

aconteceu em São José 
dos Campos, também com 
a participação de crianças 
de Pinda. A FAP anunciou 
que a terceira e última etapa 
será realizada novamente 
em São José dos Campos.

O secretário de Es-
portes e Lazer de Pinda, 
Antonio Carlos Macedo 
Giudice, comentou que a 
participação das crianças 
no evento é importante 
para dar continuidade à ge-
ração vitoriosa de atletas. 
“As crianças têm a opor-
tunidade de participar   de 
uma competição que tem 
nível de Campeonato Pau-
lista. Isso é importante para 
dar ritmo e formar uma ge-
ração de campeões”, disse 
o secretário.

A turma mirim de nata-
ção de Pindamonhangaba 
é treinada pela professora 
Adrianne Maria, na pis-
cina do Centro Esportivo 
João do Pulo.

Pela primeira vez, Pin-
damonhangaba participa do 
Campeonato Paulista de fut-
sal, categoria adulto femi-
nino. Após o título pelo 
sub 20, no ano passado, a 
equipe  participa de duas 
competições simultâneas 
neste primeiro semestre 
de 2012, com o adulto e o 
próprio sub 20. No sábado 
(14), pela categoria adul-
ta, Pinda empatou com 
Osasco por 1 a1 no ginásio 
de esportes do Jardim Eloy-
na, pela terceira rodada da 
competição.

A base das duas equipes é  
praticamente a mesma, exce-
to pelo adulto, que conta com 
oito atletas de 21 anos. O sub 

Atleta de Pinda conquista 1º lugar

Festival mirim 
premia nadadores

Pinda empata com Osasco no Paulista
Futsal feminino 

Pindamonhangaba visita 
Taubaté no Paulista
O próximo desafi o de Pindamonhangaba na disputa 
da primeira fase do Campeonato Paulista de basquete 
masculino de 2012 será realizado às 20 horas de quarta-
feira (18), diante do Taubaté.
O clássico regional será realizado em Taubaté, no Centro 
Esportivo Felix Guisard, e colocará frente a frente duas 
equipes que buscam recuperação na competição.
Pindamonhangaba e Taubaté ainda não venceram nenhum 
de seus compromissos pelo estadual.

Hoje tem Pindamonhangaba versus São Caetano

Depois de empatar o duelo realizado na tarde do último sábado (14), no Ginásio do Alto do Tabaú, por 1 a 1, com o 
Osasco, Pindamonhangaba entra em quadra nesta terça-feira (17), em mais um compromisso válido pela categoria 
principal do Estadual de Futsal Feminino. A equipe da cidade joga na condição de visitante contra o São Caetano. O 
confronto acontece às 19h30 no Ginásio Joaquim Cambaúva Rabello.
Pindamonhangaba ocupa a quarta posição na tabela de classifi cação, tendo conquistado uma vitória e dois empates.
O São Caetano é o líder do torneio até o momento. A equipe do ABC Paulista tem um jogo a mais que 
Pindamonhangaba e registra três vitórias e um empate.

Futsal feminino

20 fez apenas dois jogos pelo 
Campeonato Paulista e as me-
ninas mantêm a caminhada 
vitoriosa com dois placares fa-
voráveis : contra São Bernardo 
do Campo e Santo André. 

“Com o sub 20 nós que-
remos o bicampeonato. Na 
categoria adulta é a primeira 
vez que participamos, mas já 
enfrentamos as equipes mais 
fortes e conseguimos bons 
resultados, então vamos lu-
tar pela segunda fase”, disse 
João Vitor, auxiliar técnico e 
treinador de goleiras. 

O empate contra Osasco 
no sábado foi importante 
para a equipe, já que o jogo 
foi conhecido como “cho-
que rei”, onde a campeã 

sub 20 de 2011 (Pinda) en-
carou a campeã do adulto 
(Osasco). 

O próximo jogo das meni-
nas do futsal na categoria 
adulto é neste sábado, con-
tra Piracicaba, na cidade 

Alunos 
de projetos 
esportivos participarão do IV Festac

A 2ª Etapa do evento reu-
niu atletas de Pindamonhan-
gaba, Taubaté, Tremembé e 
Jacareí. As provas de pista e 
campo reuniram competido-
res da categoria menor.

Dubsky treina intensa-
mente e com muita dedicação 
para alcançar seus objetivos. 
Ele recebe o apoio do pai, 
Almir Dubsky, que também 
é atleta e representa Pinda-
monhangaba em diversas 
competições; da mãe, pro-
fessora Gracil, e da irmã 
Márcia. O jovem agradece 
o apoio dos familiares, dos 
amigos da equipe e também 
dos professores.

adversária. No sub 20, são 
12 equipes se enfrentando 
em jogos únicos; no adulto 
são 14, também em jogos 
únicos. As quatro melho-
res se classificam para a 
próxima fase.

Marcos Vinícius 
Gregório Dubsky, da 
Secretaria de Esportes 
de Pindamonhangaba, 
em 1º no pódium da 2ª 
Etapa da Liga Coneleste 
de Atletismo, em 
Taubaté

Dardo

Largada de prova modalidade nado de costas
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Pinda encara Taubaté quarta-feira (18)


