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Escola Olímpica
prepara futuros
campeões

Dança
Vertical
encanta
público
no CE “Zito”

A Prefeitura de Pindamonhangaba deu início ao projeto Escola Olímpica, que tem o objetivo de descobrir os novos talentos que irão defender as cores da cidade por todo o Brasil e
exterior em um futuro bem próximo. Meninos e meninas das escolas municipais serão escolhidos em seletivas que começam a ser realizadas nos dias 19, 20 e 26 de maio, nos centros
esportivos "Zito", "Araretama" e "João do Pulo".
Os selecionados poderão integrar as equipes de treinamento.
Esportes 16

O público que compareceu ao CE “Zito”
para conferir a apresentação da peça
“Mulheres do Sol e o Balão” ﬁcou encantado
com a leveza e perícia das bailarinas, que
dançaram penduradas em um balão a 20
metros de altura. A apresentação mistura
as artes do balé, circo e ginástica.
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Novelis investe em ação
sócioambiental em parceria
com Reciclavida
Página 4
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TN entrevista

Em Pindamonhangaba “Nescau”
é sinônimo de muita aventura
Divulgação

O entrevistado desta semana é um atleta de aventura que
tem levado o nome de Pindamonhangaba às principais competições dessa modalidade no Brasil e também no exterior.
Nescau descobriu seu talento desbravando trilhas e acampando nas matas da serra da
mantiqueira em Pindamonhangaba. Conheça os projetos do
atleta mais radical da cidade.
Página 12

Hortaliças podem ser produzidas em casa a baixo custo e sem agrotóxicos, trazendo benefícios para a saúde

Dona Geni
agradece
pedidos
realizados
e atendidos

Projeto Hortalimento atrai
moradores de cidades vizinhas

A vereadora Dona
Geni agradece à Prefeitura e demais departamentos e órgãos competentes por atender aos
pedidos realizados em
Moreira César.

Os benefícos de ter em casa
uma horta orgânica já está
atraindo a atenção de moradores de toda a região.

previsão
do tempo

Eles têm procurado o projeto
Hortalimento para fazer o curso
de Horta Orgânica Doméstica,
que começou mais uma turma

no dia 28 de abril. O curso ensina entre outras coisas, técnicas
de compostagem que permitem
dar uma destinação ecológica,

Sexta-feira - 4/5

Sábado - 5/5

Variação de
Nebulosidade
TEMP. MÍNIMA 13ºC
TEMP. MÁXIMA 25ºC

Variação de
Nebulosidade
TEMP. MÍNIMA 13ºC
TEMP. MÁXIMA 26ºC

com reaproveitamento na horta,
de grande parte do lixo orgânico produzido em uma casa de
família.
página 5
Domingo - 6/5
Variação de
Nebulosidade
TEMP. MÍNIMA 12ºC
TEMP. MÁXIMA 25ºC

Informativo
Legislativo

Segunda-feira - 7/5
Variação de
Nebulosidade
TEMP. MÍNIMA 14ºC
TEMP. MÁXIMA 25ºC
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Editorial

Cultura

Cooperativas de reciclagem
Hoje a Tribuna do Norte traz a notícia da parceria formada pela Novelis, uma das maiores recicladoras de alumínio de todo o mundo, senão a
maior, com a iniciante Reciclavida, cooperativa de
reciclagem instalada no residencial Castolira.
Por causa da atuação da Novelis, instalada
há muitos anos em Pindamonhangaba, a cidade
ganhou destaque mundial como a “cidade da reciclagem de alumínio”, e embalada por esse importante título, passou a investir na reciclagem
como uma “filosofia de vida” a ser difundida entre
a população.
É importante lembrar que as ações da Prefeitura nesse sentido passaram sempre pela idéia
maior de preservar o meio ambiente.
Não só as árvores, rios, matas, animais. Mas
também as ruas, os bairros, a cidade como um
todo, deveria ser preservada, bem tratada, ficando
livre, principalmente do lixo. Hoje a consciência da
preservação ambiental e urbana continua sendo
difundida em cada ação realizada pela Prefeitura,
e os resultados são positivos. Muito embora, ainda
existam os “espíritos de porco”, literalmente, que
insistem em depositar lixo e entulho em locais inapropriados, propiciando o surgimento de animais
nocivos e, nos períodos de chuva, o entupimento
de bocas de lobo, provocando inundações. Mas
eles são a exceção.
Paralelamente, o trabalho sobre a importância
da reciclagem foi árduo e começou com a separação do lixo seco, ensinando as pessoas a fazerem
essa separação na pia da cozinha.
Depois veio o caminhão da coleta Seletiva.
Agora é só colocar o reciclável na rua no dia certo
que ele será recolhido e terá a destinação correta:
as cooperativas de reciclagem da cidade.
E a população tem cooperado. Esse é mais um
trabalho da Prefeitura de Pindamonhangaba que
deu certo. Ainda existe muito material reciclável
que vai parar no aterro sanitário, mas, aos poucos, mais e mais empresas e famílias entendem a
importância de separar o que é reciclável. O projeto é um sucesso e cresce a cada nova pesagem
do material recolhido.
Voltando à Novelis, ao reconhecer a importância de uma iniciativa como a Reciclavida, uma
das maiores empresas do mundo mostra a todo o
empresariado a importância de investir em ações
sócioambientais, ajudando a tornar o mundo um
pouco melhor para todos. Que tal iniciativa possa
ser imitada por muito mais empresas e pessoas!

Geografando
Criação: Professor Souza Leite
Nova apresentação: Professor Leonardo Martuscelli

Veto do Código Florestal
Com a aprovação do Novo
Código Florestal no dia 25 de
abril o texto segue para sanção
da presidente Dilma Roussef.
Porém, há uma grande movimentação, principalmente nas
redes sociais, em favor do veto
do novo texto legal.
O grande problema é que
a bancada ruralista conseguiu
aprovar uma lei que incentiva
novos desmatamentos. Segundo
um estudo da Universidade de
Brasília a nova legislação poderá
aumentar em 47% o desmatamento no país até 2020.
O Brasil poderá se tornar
o maior produtor de alimentos do mundo em dez anos,
porém, essa posição será

atingida com a expansão
do agronegócio, um modelo
que concentra terras, produz
para exportação, expulsa o
povo do campo, depende de
agrotóxico e monocultivo,
gera lucro para transnacionais, e mantém a fome e a
pobreza no Brasil.
Particularmente, acredito
ser uma contradição o país
que receberá a Rio+20 para
discutir a sustentabilidade do
planeta, aprovar uma lei que
permite o desmatamento da
florestas nativas.
Cabe a presidente Dilma a
tarefa de vetar o novo Código
para que se evite a legalização
dos crimes ambientais.

“Cultura é o que fica depois de
se esquecer tudo o que foi aprendido” André Maurolis
Participando do Encontro Regional de Pontos de Cultura do
Estado de São Paulo, fico com a
impressão de que há um longo caminho a ser percorrido. Estamos às
voltas com a RIO+20, uma conferência que trata do desenvolvimento sustentável, promovida pela Organização das Nações Unidas, em
que um dos temas a ser debatido
será o fazer cultural sustentável.
Surge aí, pelo menos, uma
questão: o que é fazer Cultura?
Para mim, “Cultura é todo o modo

de fazer repetido ao longo do tempo, através de diversos agentes”,
ou seja, cultura em essência é sustentável, pelo fato de que ela não
precisa de nenhum agente externo
para acontecer, ela se repete de
maneira voluntária. Não se trata
de sistema, é modo de fazer. Não
há pretensão de domínio ou hegemonia, há, sim, a intenção de levar
adiante aquilo que se recebe.
Dessa maneira, a cultura pode
ser registrada e reconhecida em
qualquer tempo, mas só acontece
através do tempo. Reconhecer cultura é ver um pouco de si naquilo
que se tem. Uma vez li que cultura

é o melhor conforto para a velhice,
concordo! Não só para a velhice,
mas para a “Adultice”, Juventude e
Infância. O saber recebido conforta,
dá a direção do caminho trilhado
que leva sempre a algum lugar.
Me desalenta um pouco, amigo
leitor, a marginalização da cultura.
Como se a cultura fosse um amontoado de coisas que se faz quando
ninguém vê. Isso não é cultura! Isso
tem outro nome... A cultura que eu
conheço atinge a todos, e esta acima da diferença de condição social,
de gênero, de região ou religião.
Por outro lado, me anima a possibilidade de que os entes públicos

Dorival Alves Cabral/CVP

Câmara de Pindamonhangaba homenageia
Sociedade São Vicente de Paulo
Entidade completou 101 anos em Pindamonhangaba
A Câmara de Vereadores realizou
no dia 26 de abril, sessão solene comemorativa aos 101 anos de existência da SSVP -Sociedade São Vicente
de Paulo em Pindamonhangaba.
“É uma honra para nós homenagearmos pessoas que desenvolvem um trabalho tão bonito no
município. A Sociedade é referência no que faz, pois ajuda muitas
pessoas”, afirmou o presidente da
Câmara, vereador Ricardo Piorino.
Os homenageados da Sessão
foram os integrantes da entidade:
João Rodrigues, José da Silva,
José Menino de Campos, José Benedito Faria, Deodato Silva, José

Piorino Teixeira, Archimedes Luiz
Sampaio, Benedito Laércio Leite,
Aparecido Moreira, João Batista da
Costa e Ivo Teixeira (em memória).
O evento contou com a participação de vereadores, autoridades,
integrantes da Sociedade São Vicente e munícipes.
História
A Sociedade São Vicente de
Paulo foi constituída em 23 de abril
de 1833 na França, por um grupo
de jovens universitários, que tinham
como objetivo, prestar às famílias
necessitadas, assistência material e
espiritual, baseando-se na fé cristã-católica. Em Pindamonhangaba,

a SSVP iniciou seus trabalhos em
abril de 1911, com a fundação da
Conferência São Francisco de Assis, ainda existente.
Hoje a entidade é, além de um
movimento da Igreja Católica, a
segunda maior Organização Não
Governamental do mundo em número de membros, ficando atrás
apenas da ONU – Organização das
Nações Unidas. Seus membros, denominados “Vicentinos”, reúnem-se
semanalmente para compartilhar o
evangelho, fazer orações, prestar
conta de seus trabalhos e discutir
sobre as necessidades das famílias
que atendem.

Câmara realiza palestra “Saúde do Homem”
Preocupada com a saúde e o
bem estar de seus servidores, a Câmara Municipal de Pindamonhangaba, através do Departamento de
Recursos Humanos, realizou uma
palestra para tratar sobre a “Saúde
do Homem”. O evento teve o objetivo de esclarecer dúvidas e alertar
sobre os cuidados que todo homem
deve ter com a saúde.
Mesmo em meio a um mundo
globalizado e mais liberal, o sexo
masculino ainda enfrenta alguns

“tabus” quando o assunto é prevenção. Um exemplo disso é o exame
de próstata. Diversos homens não
o fazem por vergonha ou por acharem que o teste clínico afetará a sua
masculinidade. “Eu gostei de participar da palestra, pois me alertou
sobre a importância de cuidar da
minha saúde. É mais fácil prevenir
do que remediar um problema que
poderia ter sido evitado antes”, afirmou o funcionário Ricardo Rodrigues Augusto.

Para tratar desse e de outros
assuntos, a Câmara convidou o
médico, dr. José Renato Couppê
Schmidt, especialista em Urologia
e Pós-graduado em Harvard, para
dirigir a palestra. O médico, que
atende em Pindamonhangaba, alertou sobre a importância de realizar
exames periodicamente, e dos cuidados simples, como higiene e boa
alimentação, que todos homens devem ter para adquirir uma vida mais
saudável.

Artesanato é ótima opção para o Dia das Mães
A Associação Atlética Ferroviária será sede de mais uma Feira
de Artesanatos “A arte do povo em
nossas mãos”. A 18ª edição do
evento acontecerá no domingo (6),
das 9 às 19 horas, e será uma ótima opção para as compras do Dia
das Mães. No final de semana que
antecede a data comemorativa,
a feira será aberta à população e
contará com artesanatos para todos os gostos.
O objetivo é oferecer oportunidade aos artesãos de Pindamonhangaba e região de mostrarem
e comercializarem seus trabalhos.
Mais de 100 artesãos partici-

Divulgação

parão do evento, com exposição e
venda de trabalhos feitos em madeira, tecido, biscuí, bordado, pin-

tura, reciclagem, enfim, todo tipo de
artesanato. Também haverá produtos da culinária típica, como doces
e compotas, e diversas apresentações artísticas e musicais.
Entidades beneficentes participarão vendendo seus artesanatos para custeio de obras assistenciais. O evento conta com
apoio da Prefeitura, por meio do
Departamento de Turismo, que
também divulga seu trabalho,
e gráfica Center Print. Esta é a
18ª Feira, mas na verdade são
12 anos de realização, sob a organização do casal Ana Maria e
Adelson Cavalcante.

se responsabilizem por fomentar
o “fazer cultural”. Afinal, o Estado
existe em favor do POVO, e nele
tem seu ponto de partida e de chegada.
“Sem a cultura, e a liberdade relativa que ela pressupõe, a sociedade, por mais perfeita que seja, não
passa de uma selva. É por isso que
toda a criação autêntica é um dom
para o Futuro” Albert Camus.

José Alencar Lopes Junior,
é pastor protestante, jornalista e membro honorário da
Academia Pindamonhangabense de Letras - cadeira 7H

Nova Gokula
promove fim
de semana
monástico
A fazenda Nova Gokula, de
Pindamonhangaba, promove, nos
dias 5 e 6 de maio, o fim de semana
monástico.
Independentemente da religião
ou posição social, os participantes
poderão vivenciar a experiência
mística do canto dos mantras, estudo de antigos livros sagrados
e atividades tais como o mutirão
com plantio de mudas, praticar
jardinagem, aprender a culinária
lacto-vegetariana na cozinha comunitária etc.
Mais informações pelo e-mail
ramaputradas@gmail.com.

Boi no rolete

A Comunidade São Pedro e
São Paulo, bairro Cidade Jardim,
informa que está marcada para o
dia 13 de maio a 1ª Festa do Boi
no Rolete. Será no campo de futebol do bairro, com almoço das
12 às 15 horas, e muita animação
(música, leilão de animais, barracas típicas etc.). Mais informações
e aquisição de ingressos (a apenas
R$ 15 por pessoa), ligar para 36482734/9112-3779).

Nova data
da Missa em
Coruputuba
A pedido de Dona Carminha, o
vereador Cal avisa aos munícipes
que a realização da missa do mês
de maio, em Coruputuba, será no
segundo domingo do mês, dia 13.
Domingo em que será comemorado o Dia das Mães. A celebração
será às 10h30, na Igreja Nossa Senhora Aparecida. O celebrante será
o padre Glauco, salesiano. Todos
estão convidados.

Errata

Na última edição da Tribuna
(27/04/12) na matéria “Incubadora
de Empresas prepara empreendedores de Pindamonhangaba para
mercado competitivo”, publicamos
uma foto equivocadamente. A foto
na matéria não retrata a realidade
atual da incubadora. É uma foto
dos arquivos do jornal, tirada há
cerca de dois anos.
Na mesma matéria, Evandro
Gomes é identificado como gerente
do Sebrae Pinda, mas ele ocupa o
cargo de gerente da incubadora de
empresas.
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Começa fase “casa a casa” da
Campanha do Agasalho 2012
Akim/Agoravale

Os vários parceiros da Campanha do Agasalho se reuniram na “Praça do Quartel” para o primeiro dia de arrecadação

A campanha do agasalho
de casa em casa começou na
manhã de quarta-feira (2). O
ponto de encontro dos voluntários foi na praça Padre
João de Faria Fialho, Largo
do Quartel. Neste primeiro
momento serão visitados 14
bairros. As doações devem
ser feitas para os voluntários,
que estão devidamente credenciados.
Segundo o responsável
pela campanha, Mário Augusto Monteiro, é importan-

te que os agasalhos sejam de
boa qualidade para que sejam
aproveitados.
A campanha é uma parceria da Prefeitura de Pindamonhangaba, Fundo Social de
Solidariedade, Batalhão Borba Gato, Sabesp, Polícia Militar, Defesa Civil, Unimed e
Corpo de Bombeiros.
Em 2011, mais de 130 mil
peças de roupas e cobertores foram arrecadadas. Este
ano a expectativa é arrecadar
mais de 140 mil peças.

IML de Pinda recebe
diversas melhorias
O IML - Instituto
Médico Legal de Pindamonhangaba recebeu diversas melhorias no mês
de abril. Por meio do
Departamento de Obras
da Prefeitura foram feitas adequações na sala
dos médicos, melhorias
no sanitário dos funcionários, no portão de
entrada, no acesso de
viaturas, bicicletário e
pintura externa.

Além destas melhorias, uma das principais
obras realizadas no IML
foi a adequação de uma
das salas, que irá receber
mais uma câmara de refrigeração de cadáveres.
Com essas reformas,
o objetivo é melhor adequar o espaço de trabalho para os profissionais
e dar maior qualidade
ao atendimento da população.

Ouvidoria é o elo entre o
munícipe e a Prefeitura
Desde 2005, a Prefeitura de Pindamonhangaba
conta com uma Ouvidoria. Este setor é o elo entre
o munícipe e o Executivo.
Ela foi criada por meio
da lei nº 4.241, de 14 de
janeiro de 2005, e regulamentada pelo decreto
nº 4.250, de 12 de janeiro
de 2006, por iniciativa do
prefeito João Ribeiro.
A Ouvidoria serve para
assegurar ao cidadão a análise de suas reivindicações,
buscar a melhoria da qualidade no serviço público
prestado pela Prefeitura,
fortalecer a cidadania e garantir o direito à informação.
O munícipe pode entrar
em contato com a Ouvidoria pelos telefones 36445651, 3644-5652 ou pelo
e-mail:ouvidoria@pindamonhangaba.sp.gov.br.
Este setor conta com
o ouvidor Paulo Ramos
Mello, três funcionárias e

uma estagiária. Eles recebem as reclamações e encaminham ao setor responsável pela área em questão,
para que os possíveis problemas possam ser sanados o mais breve possível.
A equipe da Ouvidoria está à disposição para
atender as reclamações das
mais diversas áreas, seja
saúde, transporte público,
vigilância sanitária, trânsito, limpeza de terrenos,
obras, serviços, etc. As respostas aos munícipes são
fornecidas via telefone, e-mail ou pessoalmente.
“Colocamos a Ouvidoria à disposição da população, valorizando sempre
a sua opinião, e buscando
soluções para os problemas apontados. Observamos rigorosamente as
determinações legais relativas ao sigilo, em especial dos dados pessoais”,
frisa o ouvidor.

“Agradecemos a todos
os responsáveis pelos locais
que estão recebendo as doações para a nossa campanha
e também à Unimed pela
parceria, porque 15 unidades
desta empresa estão recebendo agasalhos e cobertores
que serão encaminhados ao
Fundo Social de Pindamonhangaba. Também agradeço
a todos os nossos voluntários,
porque sem eles esse trabalho ficaria difícil”, enfatiza a
presidente do Fundo Social,

Maria Angélica Ribeiro.
Vila Nair, Campo Belo,
Jardim Mariana, Mombaça,
Beira Rio, Boa Vista, Bosque, Crispim, Alto Tabaú,
Santana, Carangola, Vila
Suíça, Residencial Maria
Emília, Residencial Andrade
e Morumbi são os primeiros
bairros a serem visitados.
As doações podem ser realizadas até o dia 16 de maio
nos diversos postos de arrecadação disponibilizados na
cidade.

Postos de Arrecadação
Prefeitura de Pindamonhangaba, Supermercado Excelsior, Supermercado
Rosado, Escola da Família, AA Ferroviária, Secretaria de Esportes, Fapi, Anhanguera, Secretaria de Educação e Cultura,
Corpo de Bombeiros, Policia Militar,
Delegacia da Mulher, rede da Unimed e
Subprefeitura de Moreira César.

Sábado é o Dia D da Campanha
de Vacinação contra a Gripe
AIANDRA ALVES MARIANO

No sábado (5), a Prefeitura de Pindamonhangaba, através da
Secretaria de Saúde e
Assistência Social, realiza o Dia D da Campanha
Nacional de Vacinação
contra Influenza. O objetivo dessa campanha
é prevenir a infecção da
doença.
A vacina estará disponível nos postos de
saúde e em diversos
pontos da cidade, das
8 às 17 horas. O público-alvo são idosos,
gestantes e crianças,
maiores de 6 meses e
menores de 2 anos. A
vacinação para pessoas
com doenças crônicas
terá início a partir do
dia 14 de maio.
A campanha também
é dirigida aos trabalhadores da saúde, pessoas
com doenças crônicas/
imunodeprimidos, indígenas e população carcerária. Após o ‘Dia D’
a vacinação vai estar
disponível, para quem
está incluso nesse grupo, nas unidades de saúde da rede.
Além de imunizar a
população contra a gripe A H1N1, tipo que se
disseminou pelo mundo
na pandemia de 2009,
a campanha também
vacinará a parcela da
população participante contra outros 2 tipos
do vírus influenza – A
(H3N2) e B.

“Palmirinha”
Aos 80 anos, “Vovó
Palmirinha”, como agora quer ser chamada, é
a “garota-propaganda”

da campanha gratuita de
vacinação contra a gripe.
Ela estará em folderes e
cartazes que o governo
paulista está distribuindo

a postos de saúde, farmácias, hospitais, supermercados, terminais de
ônibus e estações de metrô, entre outros locais.
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Coleta de lixo orgânico totaliza
mais de 110 toneladas por dia

“Imagine uma cidade cheia de lixo espalhado por todos os cantos. É somente nesta hora que muitas
pessoas dão valor aos profissionais da limpeza urbana, conhecidos como lixeiros”
Arquivo TN

MARCOS CuBA

Durante a manhã o trabalho tem hora para começar,
mas não para acabar. Os coletores partem para as ruas a
partir das 7 horas. O centro
da cidade recebe estes profissionais todos os dias, nos demais bairros a coleta de lixo
orgânico é realizada em dias
alternados.
Pindamonhangaba conta
também com a coleta seletiva
(material reciclado), na qual
os moradores podem contribuir com o meio ambiente e
ainda ajudar muitas famílias
ligadas ás cooperativas de reciclagem.
Para garantir a limpeza da
cidade, a Coletora Pioneira,
que presta serviços em Pindamonhangaba há mais de 30
anos, sempre vencendo as licitações do setor, divide a cidade em 22 setores. A coleta
é realizada no período diurno, a partir das 7 horas, e noturno, a partir das 17 horas.
A Pioneira possui em seu
quadro funcional 150 profissionais, nos caminhões trabalham dois coletores e um motorista. Para a coleta de lixo

Caminhão da Coleta Seletiva: separação adequada do lixo em materais diversos gera renda para famílias ligadas a cooperativas de reclclagem

orgânico são utilizados 10
caminhões, além deste tipo
de coleta há dois veículos
para coleta de lixo hospitalar,
dois para entulho e um para a
seletiva.
A empresa informa que
por dia são coletadas mais
de 110 toneladas de, apenas, lixo orgânico e que
ainda há muitas pessoas
que não separam os lixos, o
que poderia ajudar o meio
ambiente.

Em Pinda os moradores podem contribuir com o meio ambiente
Em
Pindamonhangaba
os moradores podem contribuir com o meio ambiente e
reduzir a quantidade de lixo
enviada para o aterro sanitário todos os dias. Atualmente
a Coletora Pioneira recolhe
110 toneladas de lixo doméstico diariamente.
Para isso, basta separar
o lixo seco do lixo orgânico

e observar os dias da coleta
de cada um. Assim, uma boa
parte do lixo produzido em
casa deixa de ir para o aterro sanitário, que ganha mais
tempo de vida útil, e volta
para a indústria através do
trabalho das cooperativas de
reciclagem da cidade.
Também é possível participar das aulas de alimenta-

limento oferece cursos sobre
como produzir uma horta orgânica doméstica.
Todos os dias a Coleta Seletiva passa pelos bairros, a programação pode ser visualizada
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Os materiais
recolhidos são encaminhados
às cooperativas Moreira César
Recicla e Recicla Vida.

Akim/Agora Vale

Moradores de Pinda
podem utilizar o
serviço Cata-treco

Cooperativa Recicla Vida recebeu uma doação de R$ 4.500,00 como incentivo para a compra de materiais

Novelis investe em ação socioambiental

No dia 23 de março, a
empresa Novelis fechou uma
parceria com a Cooperativa Recicla Vida. A empresa doou uma verba de R$
4.500,00 à cooperativa como
incentivo para a compra de
materiais para os cooperados. A Prefeitura de Pindamonhangaba é parceira da
Reciclavida e apoia as ações.
Na quinta-feira (3), o que foi
comprado com o valor doado
foi entregue aos cooperados.
Com o recurso doado foi
feita a aquisição de conjunto
de rodas e pneus para os carrinhos de coleta, luvas, botas
de segurança, capa de chuva, kits primeiros socorros,
morsa, bombas para encher
pneus, rastelo, máscaras, entre outros.
“Os recursos financeiros
foram doados para a compra
de equipamentos de segurança,
entre outros materiais que facilitam o serviço dos cooperados.
Essa ação incentiva o trabalho
na cooperativa”, explica o diretor de Governo, Carlos Henrique Marcondes, Kalik.

ção saudável do Cpic - Centro de Práticas Integrativas e
Complementares e reaproveitar boa parte dos alimentos que poderia ir para o lixo.
Quem faz a opção de ter uma
horta orgânica em casa também pode fazer a compostagem, diminuindo ainda mais
a quantidade de lixo orgânico
produzido. O Projeto Horta-

Essa ação socioambiental da Novelis vai ajudar 21
cooperados. Kalik espera que
essa atitude sirva de exemplo
para que outras empresas desenvolvam ações como essa.
Todos os cooperados da
Recicla Vida ficaram satisfeitos com a iniciativa, já que
isso trará benefícios para a
própria segurança e aumento
nos lucros da cooperativa.
“Nós achamos que essa
iniciativa vai melhorar nossas condições de trabalho e
assim será mais fácil chamar
outros para trabalhar com a
gente. Dessa forma vamos
aumentar a demanda de trabalho gerando mais empregos e lucros, e, claro, com
segurança”, explica a presidente da cooperativa Recicla
Vida, Alice Pereira Filho.
A vice-presidente, Ana Lúcia Eliani da Silva Marceloni,
complementou que a ação,
além de trazer benefícios e segurança vai fortalecer e incentivar o trabalho de todos.
O representante da Novelis, Alan Costa, explica que

o montante doado à cooperativa foi resultado de um prêmio, devido aos excelentes
índices de segurança, que a
empresa recebeu. “Nós ganhamos esse prêmio e assinamos um termo que esse valor
seria investido no setor de
segurança, aliando isso com
o direcionamento ambiental.
Nós tivemos como enfoque
a segurança e a reciclagem
e fechamos a parceria com
a cooperativa Recicla Vida”,
frisa Costa.
“A cooperativa é um
exemplo de perseverança.
Eles dão uma lição de vida
para todos, e essas ações de
reciclagem já estão tendo um
grande resultado, principalmente com a redução de resíduos”, concluiu o secretário
de Governo, Arthur Ferreira
dos Santos.
Além da Prefeitura e da
Novelis, a Sabesp também é
uma grande parceira da Recicla Vida.
Recicla Vida
A Recicla Vida é uma
cooperativa que tem como

objetivo coletar, produzir e
comercializar produtos recicláveis. É um grupo organizado de catadores que
percorre as ruas da cidade e
dos bairros em busca de materiais que podem ser reciclados, todo o material é levado
para a cooperativa onde é
separado e vendido, o lucro é
dividido entre todos os cooperados.
Empresas e também a comunidade são parceiros da
cooperativa separando o lixo
seco, o que facilita o trabalho
de coleta.
O caminhão da Coleta
Seletiva destina todo o material recolhido na área central e bairros para as duas
cooperativas de reciclagem
do município. O material
coletado no Distrito de Moreira César é destinado à
cooperativa Moreira César
Recicla.
A cooperativa visa a conscientização e sensibilização
da comunidade sobre a importância da reciclagem para
o município.

Os moradores de Pindamonhangaba têm a opção de
utilizar os serviços do Cata-treco
gratuitamente. Os
bairros Andrade, Carangola
e Vila Cuia serão visitados
entre os dias 7 e 10 de maio.
Já no Pasin e Vila São José
os entulhos e materiais inservíveis deverão ser colocados
à frente das residências entre
os dias 7 e 11.
Durante a visita do Cata-treco aos bairros, a equipe
do Departamento de Serviços
Municipais e da Subprefeitura retiram diversos objetos
inservíveis, que devem ser
colocados na rua na semana
da passagem do veículo. O
serviço é gratuito, no entanto, é importante lembrar que
os materiais deverão ser colocados em frente às residências apenas durante a execução do programa nos bairros,
caso contrário, os munícipes

poderão ser multados.
Implantado há sete anos,
o programa tem como objetivo recolher resíduos sólidos
dispostos pelos munícipes
na rua durante o período de
atendimento de determinada
localidade. A programação
completa do primeiro semestre de 2012 está disponível
no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br, a programação do segundo semestre será
disponibilizada em breve.
Os moradores da Vila São
João e Vila São Benedito poderão colocar os entulhos à
frente das residências até
domingo (6). Em Moreira
César, a retirada é diferente da execução dos trabalhos
nos demais bairros. É preciso que os moradores deixem
os materiais em locais visíveis e evite colocá-los próximos aos muros e atrás de
postes.
Arquivo TN

Máquina da equipe do Cata-treco da Prefeitura

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 4 de maio de 2012
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Projeto Hortalimento atrai
moradores de cidades vizinhas

Escola Municipal Orlando Pires, no Bonsucesso

Prefeitura realiza
melhorias em escolas
Desde 2005 a Prefeitura
de Pindamonhangaba vem
realizando inúmeras melhorias nas escolas da Rede
Municipal de Ensino. No
momento as escolas Paulo
Freire, na Vila Prado; Orlando Pires, no Bonsucesso,
e Manoel César Ribeiro, no
Crispim, estão recebendo
ampliações e sendo reformadas.
Na escola do bairro Vila
Prado estão sendo feitas
obras no sanitário para deficientes; reforma na cozinha;
melhorias na área externa e

na área para lazer das crianças, e mais uma sala de aula.
A previsão de término é início de agosto.
Já na escola do Bonsucesso a Prefeitura está fazendo:
a ampliação do galpão, ampliação da cozinha, despensa, e melhoria na entrada da
unidade escolar, com uma
área de espera para os pais .
A previsão do término é para
o final de junho.
“Com estes trabalhos iremos ampliar o número de
vagas nestas escolas. Vila
Prado e Bom Sucesso são

Vacinação contra
a febre aftosa:
De 1º a 31 De maio.
Bovinos e BuBalinos
com até 2 anos de idade.

dois bairros nos quais tivemos aumento no número de
alunos e precisamos dessa
ampliação para dar mais conforto às crianças, professores
e funcionários das escolas.
No Crispim está sendo feita
mais uma sala e vamos atender mais 50 alunos”, destaca
a secretária de Educação e
Cultura Bárbara Zenita.
A escola Orlando Pires
atende atualmente 137 crianças e conta agora com quatro
salas; a Paulo Freire atende
156 alunos em cinco salas,
sendo 10 classes.

O projeto atraiu várias pessoas dos municípios vizinhos como: Taubaté, Campos
do Jordão e Guaratinguetá

O projeto Hortalimento,
do Fundo Social de Solidariedade de Pindamonhangaba, tem atraído moradores da
região. As atividades são desenvolvidas por profissionais
qualificados que ensinam do
planejamento, a execução e
os cuidados com uma horta
caseira. No último sábado
(28), tiveram início as aulas
da 3ª turma do curso Horta
Orgânica Doméstica.
Representantes de municípios vizinhos como: Taubaté, Campos do Jordão e Guaratinguetá estão participando
do curso.
“Ao se apresentar no primeiro dia do curso pudemos

observar que as pessoas que
estão participando têm diferentes interesses, de acordo
com a proposta oferecida
pelo curso, pois a horta caseira, além de ser muito importante para a saúde, pode
colaborar com uma diminuição sensível de gastos com a
aquisição desses produtos e
permite maior contato com a
natureza, durante todo o processo de produção”, comenta
a coordenadora do projeto,
Magda Félix.
Durante as aulas, os
participantes
aprendem
que com pouco espaço é
possível produzir hortaliças em variedade e quan-

tidade suficiente para toda
família e também vender o
excedente. Todos recebem
apostilas e um calendário anual de plantio para
ajudar a escolher o que e
quando plantar.
Na aula inaugural os alunos puderam conhecer o
espaço do projeto e na ocasião também foi ensinado
sobre compostagem caseira, considerada uma grande
vantagem, pois, através dela
pode se reduzir em até 50%
de todo lixo orgânico, sendo
até mesmo o lixo doméstico,
diminuindo a quantidade do
lixo recolhido e enviado aos
aterros sanitários.

Juntos, o Governo do estado de são Paulo e todos os criadores de bovinos e bubalinos bateram o recorde de 16 anos sem
casos de febre aftosa no rebanho paulista. ainda assim, esta é uma doença preocupante e os cuidados não podem parar.
sua participação é muito importante para continuar este trabalho e fazer com que nosso estado continue crescendo no mercado
internacional. entregue a declaração da vacinação na unidade de Defesa agropecuária de sua região até dia 7 de junho.

Marque no calendário:
de 1° a 31 de maio
vacine seu rebanho
contra a febre aftosa.
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TRIBUNA DO NORTE

Pindamonhangaba, sexta-feira, 4 de maio de 2012

REIVINDICAÇÃO

INFRAESTRUTURA

SEGURANÇA

Vereador Dr. Isael
Vereador Dr. Jair
Vereador Janio
reúne-se com moradores Roma pede a cobertura agradece “lombada”
do bairro Carangola
da quadra do Feital
em frente à Câmara
FOTOS : D IRETORIA

DE

C OMUNICAÇÃO /CVP

Através de requerimento, o vereador Dr. Jair Roma (PPS)
solicita ao Executivo a cobertura da quadra de esporte, do
bairro Feital, onde há muitas crianças que frequentam aulas de
treinamento e por não haver cobertura ficam expostos ao sol

VEREADOR DR. ISAEL
(PV) EM CONVERSA
COM MORADORES DO
BAIRRO

CARANGOLA

O vereador Dr. Isael (PV)
reuniu-se com moradores do
bairro Carangola, onde recebeu importantes solicitações,
como a construção de uma rotatória. Na entrada do bairro
Carangola, somente no último
dia 23 de abril, foram
registrados três acidentes graves envolvendo motociclistas,
devido à falta de sinalização no
local. A solicitação foi encaminhada ao Secretário de Obras e
Serviços, Ricardo Amadei, com
quem o vereador Dr. Isael também conversou. “Os estudos
para construção da rotatória,
bem como a reurbanização de
todo o local, serão feitos junto

à Secretaria de Planejamento e
esperamos que providências urgentes sejam tomadas, para que
acidentes sejam evitados”, ressaltou o vereador Dr. Isael.
Outras Solicitações
Os moradores do bairro
Carangola fizeram outras importantes solicitações ao vereador Dr. Isael, como a limpeza e
construção de calçada em área
verde localizada na Avenida
Georg Heituschka, onde também foram implantadas a AMI
(Academia da Melhor Idade)
e o playground. A comunidade pede ainda policiamento diário no bairro.

forte e aos dias chuvosos. “Esta reivindicação veio por meio de
moradores do bairro, que frequentam a quadra para a prática de
atividades esportivas. Portanto, é importante atendermos à
comunidade em atenção à todos os frequentadores do local,
pois além de melhorar a infraestrutura na região, os usuários
poderão usufruir do espaço, com muito mais comodidade”,
declara o vereador.

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.

Centenário de Mazzaropi
Dr. Jair Roma esteve na sexta-feira, dia 27, no auditório da
Prefeitura, onde participou da entrega de
certificados aos alunos da Rede Municipal de Pindamonhangaba que foram
premiados pela participação no concurso
cultural “Centenário
de Mazzaropi”, comemorado em abril. Na
oportunidade, houve
a participação de dez
alunos que, através de pesquisas, desenvolveram uma redação
com o tema “Mazzaropi: Um Caipira no Cinema”. “Este projeto
deu oportunidade às crianças de conhecerem a biografia de
Amácio Mazzaropi, resgatando suas obras e toda a história
deixada por esse artista”, ressalta o vereador.

TRÂNSITO

TRANSPARÊNCIA

Cal solicita reparos
no asfalto da Ponte
do Carangola

Alexandre Faria é
impedido de realizar
prestação de contas
na Câmara

VEREADOR DR. ISAEL

EM REUNIÃO COM

SECRETÁRIO

DE

OBRAS, RICARDO AMADEI, QUE
CARANGOLA

RECEBEU A

IMPORTANTE SOLICITAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA PARA ACESSO AO BAIRRO

O vereador José Carlos
Gomes – Cal (PTB) está solicitando à Prefeitura que providencie, com urgência, reparos no asfalto na saída da ponte do Carangola.
O vereador vem constantemente solicitando melhorias
na pista do local, pois com as
chuvas dos últimos dias, surgiram novamente alguns buracos. Como esse é um caminho utilizado por muitos motoristas por ser um acesso importante na cidade, o trânsito
fica mais difícil e pode acabar
ocasionando acidentes.

VEREADOR CAL

na cidade. O vereador sugere que,
aproveitando o momento, a Prefeitura busque
F
:D
C
/CVP
uma parceria
com essas instituições para a implantação desse
sistema assim
como foi feito em
Campos do Jordão e Aparecida.
“Diante da segurança que vai oferecer à população, o custo desse sistema é muiV EREADOR SOLICITA À P REFEITURA OS REPAROS NO ASFALTO NA
SAÍDA DA PONTE DO C ARANGOLA
to pequeno. A
rede de câmeras
vai atuar em be“No último final de semana
nefício da segurança da nossa
houve um acidente com uma
população. Precisamos trabalhar
moto devido aos buracos no loem cima disso ”, explica.
cal. Pedimos que o serviço seja
Cal ainda reforça que as
feito com um bom material para
câmeras já existentes na cidade
que o problema seja resolvido de
não estão funcionando e a cidauma vez por todas”, comenta Cal.
de fica desprovida dessa importante alternativa de prevenSegurança
ção à violência. “Esse é um
O vereador Cal está, mais
momento de criar essa nova
uma vez, solicitando o apoio do
central para que seja mais uma
Governo do Estado e da Polícia
alternativa para diminuir a
Militar para a implantação das
criminalidade no município”.
câmeras de videomonitoramento
Acompanhe o trabalho do vereador e dê
sua sugestão: http://vereadorcal.blogspot.com
Siga o vereador no twitter: www.twitter.com/Vereador_Cal
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OMUNICAÇÃO

PESSOAS

FOTOS : D IRETORIA
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15ª Sessão Ordinária do ano de 2012, a realizar-se no
Palácio Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,
no próximo dia 07 de maio, segunda-feira, às 18h.

CONTOU COM A

PRESENÇA DE MAIS DE

Nova Câmara
O prédio que abriga a
nova Câmara Municipal,
está funcionando há três

ORDEM DO DIA

O vereador Alexandre Fa- Câmara e encontrarem as porria (PT) foi impedido de reali- tas fechadas. Isto é lamentázar o evento de prestação de vel! Peço desculpas por este
contas do seu mandato
na Câmara Municipal
de Pindamonhangaba.
Marcado para o dia 27
de abril, às 19h30, conforme requerimento
411/12, apresentado e
aprovado em Plenário
do dia 02/04, o evento
foi cancelado um dia ALEXANDRE FARIA, DEPUTADOS MARCO AURÉLIO E CARLINHOS
antes. “Fui informado DE ALMEIDA E ISAAC DO CARMO
no final da tarde de
quinta-feira, através de um incidente que poderia ter sido
parecer do Departamento Ju- evitado”, afirmou o vereador
rídico da Câmara, que com petista.
apontamentos subjetivos, não
Após a mudança, o evento
orientava a utilização do es- foi realizado na Sede do Lions
paço da Casa de Leis para Club e contou com a presença
realização do meu evento de de mais de 200 pessoas. Entre
prestação de contas. Na sexta- os convidados, estavam: o
feira, no período da manhã, Deputado Estadual Marco
conversei com o Presidente Aurélio de Souza, Deputado
Ricardo Piorino, que em cima Federal Carlinhos de Almeida,
dos pareceres, tomou a deci- ambos do Partido dos Trabasão de suspender a utilização lhadores, o Presidente do Sinda Câmara. É dever e obriga- dicato dos Metalúrgicos de
ção do vereador prestar con- Taubaté e Região, Isaac do
tas dos trabalhos que realizou Carmo, representantes de endurante o seu mandato, e isto tidades, autoridades locais, e
é garantido por lei. Realiza- munícipes.”A prestação de
mos o evento em outro local, contas foi realizada com êximas muitas pessoas foram pre- to, participação popular e
judicadas, por se dirigirem a transparência. Estou satisfeito e agradeço a
todos que compareceram”, finalizou Alexandre
Faria.
EVENTO

anos. Foi talvez o maior trabalho do vereador Janio, que está
exercendo seu sexto mandato, a
construção da nova Câmara Municipal quando foi Presidente
do Legislativo no biênio 2007/
2008.
Foi construido um prédio
grande, moderno, confortável,
com amplo estacionamento com
mais de duzentas vagas, e assim
nossa cidade, após mais de trezentos anos sem a Câmara ter
prédio próprio, passou a ter uma
nova “Casa do Povo” para atender melhor a nossa população,
lembrando que esta obra foi
construída em tempo recorde de
apenas onze meses. Outro detalhe muito importante: a nova
Câmara está permitindo fazer
uma economia aos cofres públicos de aproximadamente R$
150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais) por ano que eram gastos com aluguel do prédio antigo, e portanto em três anos, cerca de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)
foram economizados.

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba

DE

IRETORIA DE

FOTOS : D IRETORIA

OTOS

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB), fez questão de
registrar a sua satisfação e o seu
agradecimento à Prefeitura, pela
colocação de dois obstáculos do
tipo “lombadas” na rua Alcides
Ramos Nogueira, em frente à
Câmara Municipal.
Janio comentou que, “após a
pavimentação asfáltica dessa
rua, no início deste ano, aumentou ainda mais o movimento não
só de ciclistas e pedestres, mas,
principalmente de veículos. São
pessoas que se dirigem à Câmara, ao Forum, os moradores do
Real Ville, do Araretama, Cidade Jardim, enfim, todos se utilizam dessa rua e muitos estavam
abusando da velocidade e já estava ocorrendo acidentes nesse
trecho; o asfalto foi importante,
porém agora, a lombada também é necessária para zelar pela
segurança de todos. Agora a obra
ficou completa, ou seja, prédio
novo, asfalto novo com a segurança dos obstáculos que foram
colocados”, concluiu Lerario.
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MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
I. Projeto de Lei n° 51/2012, do Vereador Isael Domingues, que “Institucionaliza o
percurso conhecido como CAMINHO DA FÉ, segmento deste Município de
Pindamonhangaba”.
II. Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal n° 03/2012, do Vereador Isael
Domingues, que “Dá nova redação ao artigo 118, da Lei Orgânica Municipal e dá outras
providências”.
Pindamonhangaba, 02 de maio de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente
Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição
dos Senhores Vereadores no livro próprio.
Projetos em Fase de Tramitação: ANO 2009.
1.Projeto de Lei n.º 12/2009, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina a quadra localizada na
Rua Cônego João Antonio da Costa Bueno, no Bairro do Santana, de Junércio Paiva.”
Projetos de Lei em Fase de Tramitação: ANO 2011.
1.Projeto de Lei n° 15/2011, do Vereador Martim Cesar, que “Denomina uma via pública do
município, no Loteamento Vitória Vale III, de BENEDICTO CLAUDIANO”.
2.Projeto de Lei n° 39/2011, do Vereador Jair Roma, que “Denomina a Creche do Loteamento de
Interesse Social Liberdade, no Distrito de Moreira César de PROFª ODETE CORRÊA MADUREIRA
e dá outras providências”.
3.Projeto de Lei n° 86/2011, do Vereador Alexandre Faria, que “Denomina uma praça pública do
município de Pindamonhangaba, localizada na Avenida Rodrigo da Silva Araújo, no Bairro Santa
Cecília”.
4.Projeto de Lei n° 107/2011, do Vereador Janio Ardito Lerario, que “Denomina o Centro
Comunitário do Loteamento Mombaça de MARIA SACRAMENTO DA SILVA”.
5.Projeto de Lei n° 137/2011, do Vereador Ricardo Piorino, que “Denomina o Parque da Juventude
de LIGIA MARIA FERREIRA DA FONSECA”.
6.Projeto de Lei n° 195/2011, do Poder Executivo, que “Dá nova redação ao art. 3° da Lei n° 2.939,
de 15 de outubro de 1993, que dispõe sobre a Planta de Valores necessária a determinação dos
valores venais dos imóveis urbanos, para cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano, e dá outras
providências”. (Adiado por 60 dias - 22/06/2012)
Projetos de Lei em Fase de Tramitação: ANO 2012.
1.Projeto de Lei n° 19/2012, do Vereador Alexandre Faria, que “Denomina Prédio Público
localizado entre a Avenida Otaviano Damasceno e Professor Félix Adib Miguel, no Bairro Vila
Verde, neste Município, que abrigará o PSF “Programa de Saúde Família”, no Jardim Bela Vista.
2.Projeto de Lei n° 52/212, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para
o exercício de 2013 e dá outras providências”.
Projetos de Resolução em Fase de Tramitação: ANO 2010.
1.Projeto de Resolução n.º 02/2010, da Mesa da Câmara, que “Institui o Código de Ética e Decoro
Parlamentar”. Há parecer da Assessoria Jurídica. Aguarda parecer da Comissão de Justiça. (Adiado
por 90 dias – 12/07/2010 – Aguardar trabalho de revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno).

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

Acesse: www.camarapinda.sp.gov.br
Departamento de Comunicação
Diretora de Comunicação:
Natália Lugli Sper
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto (MTb 32.783)
Robson Luís Monteiro (MTb 18.021)
Telefones: (12) 3644-2275, 3644-2279 e 3644-2281
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ESPORTE

MELHORIAS

SEGURANÇA

Dr. Marcos Aurélio
pede a cobertura da
quadra do Ouro Verde

Martim Cesar pede
informações sobre a
Estrada Municipal que
dá acesso ao Lago Azul

Ricardo Piorino
solicita aumento
no efetivo da Polícia

O vereador Dr. Marcos
Aurélio Villardi (PR) requer do Executivo estudos
e providências para construção de uma cobertura e
o fechamento da quadra
junto a praça do Ouro Verde, e a colocação de um
guarda à noite. Este é um
pedido dos moradores do Jardim Cristina, Ouro Verde e
Jardim Imperial. Eles alegam
que a quadra seria melhor
aproveitada se houver cobertura. “Creio que ali poderá
ser sede de jogos e eventos,
principalmente para a melhor idade e ainda fortalecer
o comércio daquela região”,
destaca o vereador.
Praça
Monsenhor Marcondes
O vereador Dr. Marcos
Aurélio pede ao Departa-

mento competente estudos
e providências para a implantação de um projeto de
paisagismo e revitalização
da Praça Monsenhor Marcondes, localizada no centro da cidade.
“É a principal praça do
município, faço este pedido para melhor receber os
munícipes e visitantes que
circulam pela referida praça. A reforma da calçada já
foi feita, agora temos que
trocar o piso da área central, lembrando que o mesmo esta escorregadio e vem
ocasionando acidentes às
pessoas que ali transitam.
Precisamos devolver à população o conforto de uma
praça mais limpa e pura”,
afirma o vereador Dr. Marcos Aurélio.
DIRETORIA

DE

C OMUNICAÇÃO /CVP

V EREADOR D R . M ARCOS A URÉLIO

DIRETORIA

DE

C OMUNICAÇÃO /CVP

“ESTAMOS BUSCANDO TODAS AS FORMAS QUE POSSAM
PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA PARA A CIDADE”
O Presidente da Câmara, Ricardo Piorino, apresentou requerimento na última sessão ordinária, endereçado ao Governador
Geraldo Alckmin, solicitando em caráter de urgência, aumento efetivo das
Polícias Civil e Militar de
nossa cidade.
Segundo consta do requerimento, há vários policiais que residem em nosso município e estão exer-

VEREADOR MARTIM CESAR

últimos meses. “Mencionamos no requerimento os
nomes e locais onde estão
lotados estes policiais, o
que certamente facilitará a
nossa empreitada”, explicou o vereador.
Piorino lembrou ainda
que há policiais de nossa
cidade, finalizando curso
na Academia de Polícia,
que ao invés de serem destinados para outras cidades, poderiam ser aproveiDIRETORIA

Atento às condições precárias de algumas vias públicas do município, o vereador
Martim Cesar (DEM) solicita
informações sobre o andamento de sua Indicação feita
ao Executivo, para que seja
providenciado o asfaltamento
da Estrada Municipal Sebastião Vieira Machado, no trecho nas proximidades do
Residencial Colonial Village,
da rua dos Flamboyant’s, que
dá acesso ao Parque Lago
Azul, por onde circula a linha
de ônibus que atende aos moradores deste loteamento, no
bairro do Socorro. “A melhoria a ser executada acabará
com os transtornos causados
pela poeira aos proprietários
e moradores dos imóveis vizinhos destas vias”, comenta o
vereador Martim Cesar.
Acessibilidade
no transporte
intermunicipal
Preocupado em atender

as pessoas portadoras de necessidades especiais ou
com mobilidade reduzida,
e sua consequente inclusão
social, garantindo o seu
acesso ao transporte coletivo, o vereador Martim
Cesar solicita a empresa de
ônibus Pássaro Marron, que
seja feito estudos para adequar todos os ônibus
intermunicipais conforme
disposto nos Art. 244 e Art.
227 § 2º da Lei Federal nº
10.048, de 8 de novembro
de 2000, que trata sobre a
Acessibilidade no transporte público, afim de garantir
acesso adequado a todos
usuários.
“Esperamos que a empresa atenda ao nosso pedido,
desta forma, proporcionando maior comodidade aos
usuários portadores de necessidades especiais”, enfatiza o vereador Martim
Cesar.

V EREADOR

DE

C OMUNICAÇÃO /CVP

COBRA AUMENTO NO EFETIVO POLICIAL

cendo suas funções em outras cidades, algumas delas bastante distantes, o que
poderia ser um fator que
facilitaria a vinda desses
policiais para nossa cidade, que está passando por
sérios problemas nesta
área, com o elevadíssimo
índice de criminalidade nos

tados para exercerem suas
funções em Pindamonhangaba. “Esperamos que nosso Governador nos dê uma
atenção especial, pois, não
podemos permanecer nesta
situação vulnerável, perigosa e irresponsável”, finalizou o vereador Ricardo
Piorino.

EVENTO

OBRAS

RECONHECIMENTO

Vereador Abdala
participa da reabertura
do restaurante Colméia

Toninho da Farmácia
volta a cobrar o
início da construção
do Centro de Zoonoses

Dona Geni agradece
pedidos realizados

DE

CUIABÁ, DOM M ILTON S ANTOS

ROSÂNGELA, O ARCEBISPO
E O V EREADOR A BDALA

C OMUNICAÇÃO /CVP

bispo em Cuiabá,
com o acompanhamento musical da
Sra.Yolanda Vinagre
e família. “As novas
instalações deixaram
o restaurante mais espaçoso e aconchegante. O restaurante
Colméia é um dos
melhores restaurantes da região, e contribui muito para o
turismo gastronômico em Pindamonhangaba”, comentou Abdala.

VEREADOR ABDALA E GERALDO
GONÇALVES (CONHECIDO POR GG)

F OTOS : D IRETORIA

DE

C OMUNICAÇÃO /CVP

ro a cobrança de uma maior agilidade no processo dessa construção”, enfatiza o vereador
Toninho da Farmácia.
Castração de cães e gatos
O vereador Toninho da Farmácia alerta sobre a necessidade
de aumentar o número de cirurgias de castração de cães e gatos.

C ÃO A BANDONADO

mais adequada para a redução do
número de animais abandonados
nas ruas de nosso município, evitando com isso a transmissão de
doenças e a procriação em massa”,
diz Toninho da Farmácia.
Chumbinho Não!
O vereador Toninho da Farmácia cobra uma ação mais efetiva dos órgãos competentes no sentido de coibir a venda e o comércio do Temik 150, popularmente
conhecido como chumbinho, produto este que é utilizado para envenenamento de cães e gatos.
“Faço esta solicitação, pois inúmeros são os relatos de pessoas
que perderam seus animais por
conta da ingestão deste fami-gerado produto”, pede Toninho da
Farmácia.

C OMUNICAÇÃO /CVP

DE
F OTOS : D IRETORIA

PROPRIETÁRIA DO RESTAURANTE ,

As cirurgias realizadas atualmente são insuficientes para o controle da população de animais de
rua. Somente com uma campanha
maciça poderemos reduzir o número de animais abandonados,
pois estes cães e gatos que hoje se
encontram em situação de abandono, são possíveis reprodutores,
aumentando cada vez mais o número animais nas ruas de nossa
cidade. “A castração é a forma

DE

A

O vereador Toninho da Farmácia (PDT) volta a cobrar o
Executivo Municipal uma ação
mais incisiva no andamento do
projeto de construção do CCZ.
“A cada dia que passa a data limite para o início da construção da
obra esta mais próximo, causando em todos que se preocupam
com o bem-estar animal, uma
grande apreensão. Seria muito
decepcionante depois de todo este
processo não conseguirmos dar
inicio a construção desta obra
que é de grande importância para
toda a politica do bem-estar animal do município”, destaca o vereador.
Enquanto isso, inúmeros são
os relatos de cães abandonados
pelas ruas da cidade, casos de
maus-tratos, envenenamento de
cães e gatos pelo produto popularmente conhecido como chumbinho. “A construção do CCZ é
de grande importância para toda
a politica de bem estar animal
pois alem de ser um local adequado para tratamento, abrigo, e realização de cirurgias de castração,
é o CCZ que vai direcionar todas
as politicas do município em relação aos animais, por isso reite-

para atender aos alunos das
unidades dos NAPs existentes
no município (Centro e
Moreira César).
No final de abril, a
vereadora recebeu um ofício
com uma resposta informando
sobre a necessidade de se ampliar o serviço e contratar profissionais, bem como a de se
identificar um espaço no
Araretama apto para receber o
NAP. “Um passo importante
foi dado, o profissional Terapeuta Ocupacional será contratado por meio de concurso
público que está em fase de
finalização e deverá ocorrer
ainda este ano”, afirmou Dona
Geni.
O NAP (Núcleo de Apoio
Psicopedagógico) é um projeto da Prefeitura de Pindamonhangaba que tem como
objetivo oferecer atendimentos especializados nas áreas de
fonoaudiologia, pedagogia e
psicologia.

DIRETORIA

O vereador
Abdala Salomão
(PSDB) prestigiou no sábado,
dia 28 de abril, a
Missa Sertaneja
de Reinauguração do Restaurante Colméia, no
bairro Cruz Grande. O evento reuniu diversos convidados para celebrar a reabertura de um dos mais
tradicionais restaurantes de comida caipira da
cidade. A missa
foi celebrada por
Dom Milton Santos, que é Arce-

A vereadora Geni Dias
Ramos – Dona Geni (PPS)
agradece à Prefeitura e demais
departamentos e órgãos competentes por atender aos pedidos realizados:
Reparo de iluminação da
quadra de esportes do bairro
Vila São João, em Moreira
César;
Reparo na iluminação de
dois postes na Rua São Felipe,
no bairro Vila São João;
Reparos na calçada paralela à SP – 62 entre os bairros
Terra dos Ipês I e Residencial
Pasin.
Recapeamento asfáltico
em algumas ruas dos bairros
Mantiqueira e Vila São Benedito;
Iluminação e patrolamento na Rua José Pedro da
Silva Queiroz, no bairro
Queiroz.
“Agradeço à Prefeitura e
demais órgãos responsáveis,
como a empresa Bandeirante
Energia, pelo cumprimento da
atribuição de prestar esse serviço à população, proporcionando aos munícipes mais comodidade, um lugar melhor
para se viver”, disse a vereadora.
Terceiro NAP em Pinda
A vereadora Dona Geni
solicitou, por meio de requerimentos, informações sobre a
possibilidade da construção de
um 3º. NAP (Núcleo de Apoio
Psicopedagogico) no bairro
Araretama e realizar a contratação de mais profissionais

V EREADORA D ONA G ENI

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.
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Pinda antiga:

O Largo do Rossio
Altair Fernandes
Largo do Rossio, que quer
dizer praça larga, largo espaçoso, era como se chamava
no final do século XIX a praça Barão do Rio Branco. Uma
área histórica, onde se encontram, além das edificações seculares, Palacete Tiradentes,
construído entre 1862 e 1865,
sede da Câmara Municipal, e
a igreja São José, concluída
em 1848, os prédios do Externato, inaugurado em 1924
(atual Externato Bom Jesus),
e o da agência de Correios e
Telégrafos ,que começou a ser
construído em 1950 e só foi
inaugurado em 1960. Ainda
quanto ao fator histórico do
local, é oportuno mencionar
que desde 2010 a praça Barão
do Rio Branco, antigo Largo
do Rossio também é o endereço do jornal secular Tribuna
do Norte, que no próximo 11
de junho completará 130 anos
de existência.
Um dos documento considerados interessantes pertencentes ao acervo do Arquivo
Histórico Municipal Waldomiro Benedito de Abreu,
transcrição paleográfica de
Silvia Maria Pereira Novais
e Jurandyr Ferraz de Campos,
trata de uma série de desapropriações movidas pela Câmara Municipal da então Vila
Real de Pindamonhangaba
em 1844, objetivando reaver
terrenos murados que antes
formavam o Largo do Rossio.
A Câmara havia julgado
de utilidade pública e municipal que o tal logradouro
voltasse a ser como era antes.
É que a legislatura anterior,
tendo concedido a maior
parte daquela área para proprietários formarem seus
quintais, havia desmanchado
a praça, onde na época estava

sendo edificada a igreja dedicada a São José. Por conseqüência desse ato, a igreja se
encontrava entre dois terrenos murados
Para a Câmara, ao ceder
os terrenos para formação
de quintais, o poder público
havia tirado o merecimento,
ou seja, a importância do referido logradouro. Uma das
ações visando reintegrá-los
ao patrimônio municipal, legalmente e de acordo com o
valor que fosse arbitrado, foi
contra Manoel Eufrazio de
Toledo e sua mulher, dona
Anna Rosa de Abreo.
A primeira ação neste
sentido foi uma audiência
pública realizada às 10 horas
da manhã do dia 16 de setembro de 1844, a qual teve
como juiz municipal Ignácio
Marcondes de Oliveira Cabral; escrivão, Miguel Gonçalves da Silva; porteiro das
audiências, responsável pelo
pregão, Benedito Rodrigues
da Silva; e procurador da
Câmara, Antonio Marques
Villela.
Naquela audiência pública foram escolhidos e nomeadas as autoridades que
procederiam a avaliação em
dois quintais pertencentes ao
casal citado. A data da avaliação foi então marcada pelo
juiz municipal para o dia 23
de setembro, às 4 horas da
tarde, mas devido a um inconveniente acabou sendo
realizada no dia 7 de outubro
daquele ano de 1844 no Largo do Rossio.
A avaliação ocorreu com
a presença do juiz Ignacio
Marcondes de Oliveira Cabral, tendo como escrivão
Antonio Filiciano de Morais.
No local, os avaliadores Antonio de Godoy Moreira e

Oléo sobre tela de Hélio Hatanaka

Em 1844 ainda não havia sido construída a igreja São José

Adriano de Almeida, declararam os seguintes valores: os
dois terrenos pela quantia de
duzentos mil reis (200$000)
mais 70 braças (uma braça
equivalia a 2,2m) de muros
a três mil e seiscentos, perfazendo um total de duzentos e cinquenta e dois mil
reis (252$000). Avaliaram
ainda: mais sete e meia braças de muro que divisavam
com outro quintal a dois mil
e quatrocentos reis, total de
dezoito mil réis (18$000); as
telhas que cobriam os muros,
que saiu a quarenta e quatro
mil réis (44$000).
E foi assim que, somados os valores da avaliação,
obteve-se um total geral de
quinhentos e quatorze mil
réis (514$000), quantia esta
que devolveria ao Largo do
Rossio o espaço que já lhe
pertencia.

Um Anúncio do Passado
Publicava-se no jornal local A Cidade (extinto) nos anos trintas:

Largo São José, a praça
Barão do Rio Branco
Com a edificação da igreja, cujas obras de construção
só foram concluídas em 1848,
a denominação Largo do Rossio foi sendo esquecida e o
local passou a ser conhecido
como Largo São José. No entanto, ainda que esta denominação tenha se popularizado
até os dias atuais, o histórico
logradouro já foi conhecido
por Largo da Imperatriz e Praça Municipal.
Largo da Imperatriz passou a se chamar depois da
visita que o imperador Pedro
II e sua esposa dona Tereza
Cristina fizeram a Pindamonhangaba, em 1877. Foi uma
forma de homenagear a imperatriz. Durou até a proclamação da República, aí as denominações que lembravam a
monarquia começaram a ser
extintas e, por conta disso, os
políticos da época passaram
a se referir ao largo simplesmente como Praça Municipal.
Somente em 1915 é que
surgiu a praça Barão do Rio
Branco. Uma homenagem ao
diplomata nascido no Rio de
Janeiro, José Maria da Silva Paranhos Júnior (1845 –
1912), historiador, estadista,
diplomata, filho do visconde
do Rio Branco. Nomeado
barão do Rio Branco pela
princesa Isabel, quando o
governo republicano anulou
os títulos nobiliárquicos passou a assinar José Maria Paranhos do Rio Branco.

Lembranças
Literárias:
neumac.blogspot.com

Alma solitária
O vento melancólico e cruel
Geme por entre os galhos morimbundos,
E seu pranto é amargo como o fel.
E o vento a chorar... Chora amargo o vento.
Suas rajadas rasgam sem piedade
As entranhas do bosque agonizante.
E as folhas mortas dançam junto ao vento,
Que alucinado açoita e varre o bosque.
Os galhos nus se agitam contra o céu
Acizentado nubloso e entristecido...
E esse vento implacável a chorar...
O vento que a chorar a tudo açoita,
O bosque sem ninguém, frio, deserto,
Apenas são minha alma solitária.
Luiz Gonzaga S. Marcondes
Tribuna 21/7/1963

SEGUNDO CADERNO
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Arquivo TN

Tribuna relembra
série de reportagens
sobre Mães

Com o nascimento de Maísa, então sua terceira ﬁlha, a mãe Josiene Aparecida Santos Silva protagonizou uma das histórias acompanhadas pela reportagem da Tribuna

Entre 2003 e 2009 a Tribuna narrou a
história de mulheres vivendo a experiência
de ser mãe sob as mais diversas condições

Para comemorar os 130
anos do jornal Tribuna do
Norte e também para homenagear as mães, estamos
preparando uma reportagem
muito especial para a próxima semana.
Vamos relembrar algumas
histórias marcantes, contadas

pelas repórteres Aiandra Alves
Mariano e Fernanda Maria,
durante seis anos no jornal.
Entre 2003 e 2009, no mês
das mães, as duas jornalistas
emocionaram os leitores com
as histórias reais de dezenas
de mulheres. No jornal, elas
narraram lutas, adversidades,
Arquivo TN

Três anos atrás Judith Coli Correa dava à luz a
menina Luisa: a reportagem da Tribuna registrou

As jornalistas Aiandra Alves Mariano e Fernanda Maria

alegrias e emoções dessas
mulheres na maior missão de
suas vidas: a maternidade.
“Excepcionalmente Mães”,
“Mães Menininhas”, “Maternidade Encarcerada”, “Mães
do Coração”, “O nascimento de uma Mãe” e “Mamães
com Açucar”, nos apresentaram o dia a dia de mulheres
comuns, que tiveram suas
vidas mudadas após a maternidade.
Uma a uma, essas mulheres, mães de crianças especiais, mães muito jovens,
mães presidiárias, mães
adotivas, mães de primeira
viagem e vovós, abriram
o coração e entregaram às
repórteres da Tribuna, uma
parte de suas vidas, com o
objetivo de tocar nosso leitor.
Três anos após a última
reportagem, Aiandra e Fernanda vão se unir mais uma
vez para reencontrar algumas
dessas mulheres e nos contar
como elas e seus ﬁlhos estão
vivendo atualmente.
Arquivo TN

Arquivo TN

Fernanda Maria exibe o livro premiado “Especialmente Mãe”

Depoimento:

Histórias que viraram livro
FERNANDA MARIA*

Registrar histórias com
sentimentos em reportagens deixa mais que as
marcas feitas no papel e
que ﬁcam guardadas nos
arquivos do jornal. O texto que sensibiliza e emociona o leitor gera uma reação, às vezes em cadeia,
começando pelos efeitos
que provoca no repórter.
O jornal Tribuna proporcionou minhas primeiras experiências em matérias humanizadas e uma
delas, para ser mais exata,
a primeira delas, gerou
esta reação, extrapolou os
efeitos em mim, e gerou
um importante fruto, sendo base para a produção
de um livro.
“Excepcionalmente Mãe”, a edição do dia
das mães de 2003 pode
ser considerada o “pré”
primeiro capítulo de “Especialmente Mãe: a realidade de quem tem ﬁlhos
portadores de deﬁciência”, obra que coroou a
minha formação como
jornalista e que aprofundou histórias contadas na

reportagem, além de reunir
outros personagens que não
foram contados no jornal,
mas somaram para ilustrar
um universo tão particular.
Todos os anos, nas semanas que antecedem o dia das
mães, trago à memória meu
livro e tantas histórias bonitas
de mães que eu e a Aiandra
contamos nas reportagens
especiais. E reﬂito o quanto, mesmo com o passar dos
anos, as histórias são atuais
e os sentimentos comuns a
tantas famílias que vivem situações semelhantes.
Poder reviver essa experi-

ência e voltar à ativa nas
páginas da Tribuna nas
comemorações dos 130
anos desta história será
uma deliciosa aventura.
Vai ser um prazer mergulhar neste reencontro.
*Fernanda Maria
é jornalista, pósgraduada em
Jornalismo Literário.
Trabalhou no
Jornal Tribuna do
Norte de 2000 a
2007. Atualmente
é assessora de
comunicação da
Câmara de Vereadores
de Taubaté.

Reportagem originou
livro premiado
A primeira reportagem da série feita
pelas jornalistas da Tribuna acabou
gerando um livro. “Especialmente Mãe: a
realidade de quem tem ﬁlhos portadores de
deﬁciência”, foi o livro reportagem escrito
por Fernanda Maria para a conclusão do
curso de jornalismo na Universidade de
Taubaté, em 2004. No ano seguinte, a obra
foi premiada com o 2º lugar no Prêmio
Expocom, promovido pela Intercom e que
premia os melhores trabalhos de estudantes
de jornalismo de todo o país.
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Arquivo Pessoal

Arquivo pessoal

Parabéns
Para a aniversariante do
dia 7 de maio, Fátima. Ela
recebe abraços dos filhos e
amigos que lhe desejam muita
felicidade e alegria.

100 anos
A sempre jovem dona Mathilde Morse comemorou a invejável marca de 100
primaveras muito bem vividas. Ela nasceu no dia 3 de maio mas comemorou
a data com familiares e os muitos amigos no domingo, dia 29 de abril.
Parabéns pela vitalidade e alegria!
Arquivo Pessoal

Moradores do Araretama vão até Aparecida de bicicleta
Quarenta moradores do Araretama foram até Aparecida pelo 15º Passeio Ciclístico Rumo à
Basílica. Os participantes saíram do bairro às 2h35 da manhã de domingo (29/4), lá chegando
às 5h10. “Nós voltamos de bicicleta. Saímos de lá às 10 horas e chegamos ao Araretama às 13
horas”, conta Antônio Matias, organizador do evento.
Desde 1997 acontece o passeio ciclístico a Aparecida. Tudo começou com uma brincadeira. “A
gente estava à toa e começou a falar em ir a Aparecida de bike. A partir daí virou tradição no
bairro este passeio à Basílica”, explicou Matias.
Em 2008, 73 moradores participaram do passeio com as bicicletas. Foi o maior número de
pessoas que já foi a Aparecida de bicicleta, saindo do Araretama.

Arquivo Pessoal

Parabéns

Tudo de ótimo!

Muita felicidade para Simone
Silva Souza, que completou
mais uma primavera no
dia 1º de maio. Esposo,
filhos, familiares e amigos a
parabenizam.

A mamãe Kelly e o papai
Sidnei, tios, avós e amiguinhos
estão muito contentes com
o primeiro aniversário da
pequena Ana Lívia, que
assoprou as velinhas no dia
30 de abril. Muita felicidade e
tudo de ótimo.
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Espetáculo de
dança
vertical
encanta
público

Quem foi ao Centro Esportivo José Ely Miranda,
“Zito”, na tarde de domingo (29) encantou-se com a
apresentação da Cia Base. O
espetáculo de dança vertical
“Mulheres do Sol e o Balão”
agradou pela beleza e magia. A cidade foi contemplada
por meio do projeto Circuito
Cultural Paulista, promovido
pelo Governo do Estado em
parceria com a Prefeitura de
Pindamonhangaba.
O trabalho encenado,
vencedor de diversos prê-

mios, contou a história de
um inventor do século XX.
Com seus marujos, o capitão realizou o grande sonho
de voar. As cores laranja e
amarelo do balão serviram
de cenário ao céu do típico
outono pindense.
A professora de dançateatro Mônica Alvarenga
prestigiou a apresentação e
acrescenta que é muito interessante quando a cidade proporciona momentos de lazer
ao munícipe, e que a dança
ao ar livre é um trabalho que

desperta interesse pela ousadia e criatividade.
“A apresentação em Pindamonhangaba foi muito
boa, ﬁcamos um pouco apreensivos por causa do tempo,
mas deu tudo certo e espetacular. É essencial levar a cultura para diversos lugares”,
comenta Cristiano Cimino,

Akim/Agora Vale

Peça discute temas
importantes nas
escolas municipais

diretor do espetáculo.
A secretária de Educação
e Cultura, Bárbara Zenita
frisou que as parcerias são
sempre importantes, porque é
possível oferecer bons trabalhos ao público. Ela agradeceu à plateia que compareceu
e teve a oportunidade de conferir o trabalho da Cia Base.
Akim/Agora Vale

dançar e que com perseverança os sonhos podem
ser realizados.
“O Boto Azul” conta a
história de João, um boto
que nasceu com a cor diferente de seus irmãos botos cor-de-rosa.
A proposta do espetáculo é valorizar o folclore e a cultura popular nacional, ao mesmo
tempo dialoga com conﬂitos presentes no cotidiano das crianças, tais
como a discriminação,
o bullying e a superação
de deﬁciências.
Este espetáculo será
oferecido por meio do
Programa de Ação Cultural do Estado de São
Paulo. O grupo “Mala e
Baú” percorre as estradas
do Brasil desde maio de
2010, realizando pesquisas, trabalhos com teatro,
contações de histórias e
literatura.
O texto é de Adriana
Napoli, o elenco é formado por Adriana Napoli,
Jorge Lampa e Marcelo
Prudente.
Divulgação

Integrante do grupo cutural “Mala e Baú”

Nem a chuva “esfriou” o interesse do público pela apresentação da peça “Mulheres de Sol e o Balão”

Prefeitura entrega certiﬁcados a alunos
participantes do concurso Mazzaropi

Alunos da Rede Municipal de Ensino de Pindamonhangaba receberam na tarde
de sexta-feira (27), certiﬁcados e premiação pela participação no concurso cultural
“Centenário de Mazzaropi”.
Participaram do concurso
dez alunos, cada um representando uma escola municipal. Eles tiveram que desenvolver uma redação com
o tema “Mazzaropi: Um Caipira no Cinema”, com base
em pesquisas digitais.
O concurso foi uma iniciativa da Secretaria de Educação e Cultura em comemoração ao Centenário de
Mazzaropi, comemorado no
mês de abril.
“Essa iniciativa permitiu
que as crianças conhecessem a biograﬁa de Amácio
Mazzaropi, fazendo o resgate da cultura caipira. Os pais
tiveram uma participação
positiva no desenvolvimento
das redações”, disse a diretora pedagógica Márcia Fernandes Lima Silva.

As escolas da Rede
Municipal de Ensino de
Pinda estão recebendo,
desde quinta-feira (3), as
apresentações do espetáculo “Sara Sereia e o Boto
Azul: Mistérios do Rio”.
Este trabalho é do grupo
“Mala e Baú”. Eles vieram à cidade por meio de
uma parceria com a Prefeitura de Pindamonhangaba e Governo do Estado
de São Paulo, pelo Proac.
“Sara Sereia e o Boto
Azul: Mistérios do Rio” é
um espetáculo que utiliza
a técnica da contação de
histórias e é inspirado em
lendas do folclore brasileiro. A primeira é “Sara
Sereia”, que conta a história de Sara, uma jovem
sereia que, ao contrário
das outras, não sabia cantar, na verdade Sara era a
jovem sereia mais desaﬁnada de todos os seres do
rio. Seu sonho era outro,
ser bailarina. Só havia um
problema, ela não tinha
pernas. Sara Sereia prova
com sua história que cada
um tem uma maneira de

Akim/Agora Vale

Em maio, escolas estaduais
terão atividades culturais
AIANDRA ALVES MARIANO

Mais de três mil alunos
de escolas estaduais da Diretoria Regional de Ensino,
sediada em Pindamonhangaba, irão participar de diversas
atividades culturais até o ﬁm
deste mês. A ação integra os
projetos Lugares de Aprender
e Escola em Cena, do programa Cultura é Currículo,
que oferece aos estudantes a
oportunidade de visitar gratuitamente museus, centros,
parques e institutos de arte e
cultura e de assistir a espetáculos de teatro e dança.

A programação inclui visitas a instituições culturais
da região, como o Museu
do Folclore de São José dos
Campos; o Museu Mazzaropi, em Taubaté; e o Museu de
Arte e Cultura de Caraguatatuba.
Implantado em 2008, o
Cultura é Currículo está inserido na proposta curricular,
com objetivo de democratizar o acesso de professores
e alunos da Rede Estadual a
produções culturais que contribuam para ampliar sua formação.
Divulgação

Aluno exibe certiﬁcado e prêmio por participação no concurso sobre Mazzaropi

As pesquisas para elaboração das redações foram
realizadas junto com os mediadores do programa “Informática Educacional”, da empresa Planeta Educação.
“Foi muito válido para os
alunos conhecerem a ﬁgura
de Mazzaropi, utilizando re-

cursos tecnológicos para pesquisa”, ressaltou a gestora da
escola Elias Bargis Mathias,
Ana Lúcia Couto Aires.
Os alunos participantes
falaram da importância de conhecer a história de Amácio
Mazzaropi. “Achei legal, no
começo não ﬁquei muito inte-

ressada, mas quando comecei
a pesquisar a vida dele, gostei
muito”, disse a aluna Kelly
Cavalcante Freitas Morgado. A premiação aconteceu
no auditório da Prefeitura e
contou com a participação
de gestores, do vereador Jair
Roma, professores e pais.

Alunos visitarão Museu do Mazzaropi, em Taubaté
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TN entrevista
Marcos Nescau Aventura
no DNA
Tribuna do Norte: Nescau, o que é um atleta de
aventura?
Nescau: Então, o esporte
de aventura é uma modalidade com alto grau de risco
físico, dado às condições extremas de altura, velocidade
ou outras variantes em que
são praticados. O atleta de
aventura precisa saber vários
esportes como surf, natação,
alpinismo,
montanhismo,
trekking, mountain bike, canoagem, entre outras coisas.
Para que o atleta seja bem
sucedido é preciso ter condicionamento físico, equipamentos adequados e preparo
especial, com noções de navegação, primeiros socorros.
E, além de tudo isso, deve ter
uma consciência ecológica,
que é fundamental.
TN: E como você conheceu o esporte?
Nescau: Minha ligação
com o esporte começou ainda na infância. Aos seis anos
comecei a praticar natação,
depois ﬁz judô e fui campeão. Paralelamente, comecei a fazer trilhas em Pinda,
comecei a acampar. Pouco
depois, esse gosto pela natureza e pelo esporte se juntou
ao meu espírito de aventureiro e eu comecei a me interessar pelo esporte de aventura.
TN: Então foi um processo lento?
Nescau: Sim, eu fui conhecendo um esporte por
vez e depois juntei tudo.
Mas além do esporte em si,
na infância eu aprendi a gostar de competir e de vencer.
Quando participei da primeira competição de natação eu
treinei muito. No dia da prova, eram 50 metros livres.
Fui com tanta gana de vencer
que quando terminei a prova e olhei, os outros atletas
ainda estavam fazendo a virada da metade. Quando recebi a medalha de campeão,
eu lembro que pensei: “É
isso que eu quero na minha
vida!” (risos).

AIANDRA
ALVES MARIANO

duto aqui em Pinda mesmo.
Agora isso é proibido, mas
na época podia fazer. Fiz com
uns amigos militares, eles tinham todos os equipamentos.
TN: Você estava falando
dos limites. E os limites de
segurança?
Nescau: Pois é. Esses limites devem ser respeitados.
O esporte de aventura envolve riscos e para minimizar
esses riscos, o cuidado com
a segurança é fundamental.
Por isso é um esporte muito caro, porque exige equipamentos adequados, bem
conservados,
impecáveis.
Além disso, o atleta precisa
de treinamento básico em
primeiros-socorros, navegação e orientação. E também
deve sempre conhecer o local
onde vai se aventurar. A pesquisa topográﬁca é muito importante, para saber onde há
rios, vales, penhascos. Tudo
isso faz parte do preparo para
as competições.
TN: No ano passado
você participou da Expedição Chauás 300 km, maior
corrida de aventura solo do
mundo. Como foi a experiência?
Nescau: Foi inesquecível. É uma prova muito dura,
com a participação dos maiores atletas de todo o país. Participei na modalidade solo,
ou seja, ﬁz a prova sozinho.
Foram três dias, de Bertioga
(SP) até São Luiz do Paraitinga (SP), com caminhada,
canoagem, mountain bike
e natação. Choveu muito, o
que diﬁcultou tudo. Me lembro que no percurso de canoagem, chovia e trovejava. Era
noite e não dava pra ver nada
à frente. Aí vem o medo, o

O entrevistado desta
edição é um jovem de Pindamonhangaba que, ainda
adolescente, percorrendo
trilhas mata adentro na
nossa cidade, descobriu
sua vocação.
Marcos Rodrigo Ferreira Correa, mais conhecido
como “Nescau”, é atleta
e consegue unir, em sua
proﬁssão, três grandes pai-

xões: natureza, aven
tura e esporte.
Nessa entrevista ele conta como
se apaixonou pelo esporte de aventura e narra um pouco da vida sem
rotina de um esportista.
Ele ainda fala sobre sua
mais recente conquista e

Arquivo pessoal

Segundo Marcos Nescau, a prática de esporte de aventura envolve diversas modalidades, como o montanhismo

tal do limite. Você pensa: “O
que eu estou fazendo aqui?”
Por outro lado, você sabe que
está preparado, que tomou todas as medidas de segurança.
Eu tinha a meta de ﬁcar entre

os dez melhores. Consegui a
sexta colocação e pretendo
melhorá-la neste ano.
TN: Mas de novo? Não
está bom ﬁcar entre os seis?
Arquivo pessoal

TN: Mas só a vitória importa pra você?
Nescau: (rindo) Não é só
a vitória, mas é a superação.
Gosto de superar a mim mesmo, de vencer meus limites.
Por isso escolhi o esporte de
aventura, porque estamos
sempre lidando com nosso limite, seja físico, emocional.
TN: E qual foi sua primeira aventura nos esportes
radicais?
Nescau: Eu tinha dezesseis anos e ﬁz rapel num via-

destaca seus projetos
audaciosos para este
ano.

Mountain bike é outro dos esportes radicais praticados por Marcos Nescau

Nescau: É como eu disse antes: preciso me superar
sempre. Para 2012 eu pretendo ﬁcar entre os três primeiros colocados. Mas meu
maior desaﬁo neste ano vai
ser a Expedição La Mission,
no Chile. Será em dezembro
e é uma competição muito
difícil, com atletas de vários
países. Estou me preparando
muito, mas tem o agravante
da neve, que nunca enfrentei.
Meu objetivo é ﬁcar entre os
seis melhores.
TN: No ano passado também você trouxe uma prova
de aventura, a UltraMTB
para Pinda. Você pretende
repetir a dose em 2012?
Nescau: Claro. Vamos
trazer uma etapa da prova novamente para Pinda. Vai ser
em outubro. Da outra vez foi
muito legal, teve uma grande participação de atletas da
cidade. Estamos formando
boas equipes de esporte de
aventura, principalmente de
montain bike. Tem um grupo
bem animado e pretendemos

fomentar ainda mais isso na
cidade.
TN: E porque essa vontade de trazer o esporte de
aventura para cá?
Nescau: Primeiro, porque Pinda é uma cidade privilegiada. Tem um relevo
incrível, que pode ser muito
explorado. A Serra da Mantiqueira é um dos melhores
locais no Estado para fazer
esporte de aventura. Além
disso, o esporte de aventura
nos aproxima da natureza.
Nos ensina a ter respeito, a
querer preservar e cuidar do
nosso meio ambiente.
TN: Então, podemos esperar novidades ainda este
ano?
Nescau: Sim. Como eu já
disse, teremos a etapa da UltraMTB em outubro, temos
também alguns outros eventos agendados. E a maior
novidade eu espero que seja
uma boa colocação na Expedição dos Chauás e na La
Mission.
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POP

Sniper Elite V2
ganha versão
PlayStation 3
AIANDRA ALVES MARIANO

A versão para PlayStation 3 do
game Sniper Elite V2 foi lançada nesta semana nos Estados Unidos. Além
dessa versão, na sexta-feira (4), será
disponibilizada também as versões
para Xbox 360 e para PC (compatível
com Windows Vista SP2 ou 7).
O game oferece a experiência de
participar de emocionantes missões
militares de atiradores de elite (“snipers”), com visão em terceira pessoa,
durante a Segunda Guerra Mundial.
O jogo traz 11 missões diferentes,
que podem ser abordadas da maneira

Divulgação

que o jogador bem entender. Como
sniper, o jogador terá um verdadeiro show de horrores, já que algumas
mortes dos oponentes resultam em
animações brutais, nas quais vemos
órgãos e ossos sendo destruídos.
É possível conferir o trailer “
Assassinate the Führer” de Sniper Elite V2, na internet (http://
w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = _
JQ6qNIYXtM&feature=player_embedded), que mostra a missão de um
atirador de elite que pode mudar a
história com um tiro certeiro para matar Hitler.

Novo ﬁlme do
Batman ganha trailer
AIANDRA ALVES MARIANO

Foi divulgado nesta semana o
novo trailer do longa “Batman - O
Cavaleiro das Trevas Ressurge”.
Dirigido por Christopher Nolan,
o ﬁlme conta a história do terrorista Bane (Tom Hardy), que força
Batman (Christian Bale) a voltar à
ativa depois de ter levado a culpa
pelos crimes de Harvey Dent. A

previsão é de que produção chegue ao Brasil em 27 de julho.
O longa é o último ﬁlme da
saga do Batman dirigida por Nolan e conta também com Anne
Hathaway no elenco.
Quem quiser pode conferir o novo trailler no site
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=g8evyE9TuYk.

Game leva jogador a se aventurar virtualmente como atirador de elite em missões militares

O que rola no cinema
Cinemark – São José dos Campos
(4 a 10/5)

American Pie: O Reencontro
17h40 – 20h20 – 23h

Divulgação

Anjos da Lei
12h10 – 14h40 – 17h05 – 19h30 – 22h
Espelho, Espelho Meu
12h20 – 15h

Usuários do Facebook
podem se declarar
doadores de órgãos
na rede social

Filme é o último da saga dirigido pelo diretor Christopher Nolan

O Facebook passou a permitir que seus
usuários se declarem doadores de órgãos, em
uma tentativa de fomentar a prática entre seus
milhões de participantes.
A rede social habilitou a categoria ‘Doador de órgãos’ no perﬁl do usuário como parte
da opção ‘Saúde e bem-estar’, sob a epígrafe
‘Acontecimento cotidiano’.
Uma vez ativada, a condição de doador poderá ser compartilhada de forma pública, com
amigos e com a família. O internauta poderá
indicar onde reside, desde quando é doador e
as razões que o levaram a tomar essa decisão.

Ovos protagonizam série fotográﬁca na internet

Os Vingadores 3D (dublado)
11h - 14h - 17h10 - 20h10 - 23h10
Os Vingadores 3D (legendado)
12h - 15h10 - 18h10 - 21h10 - 00h10
Paraísos Artiﬁciais
11h50 – 14h20 – 16h40 – 19h – 23h40
Mais informações no site: http://www.cinemark.com.br/programacao/sao-jose-dos-campos/center-vale
Taubaté Shopping

Até o fechamento desta edição o Moviecom, cinema
do Taubaté Shopping, ainda não havia atualizado a
programação para o ﬁnal de semana.

Sucesso na Rede
Silvio Santos em saia justa
Divulgação

Divulgação

AIANDRA ALVES MARIANO

Um ovo muito peralta, que não
quer virar omelete. Esse é o enredo
de uma série fotográﬁca no site Flickr, que está fazendo sucesso.
Com criatividade e talento, a fotógrafa paulistana Vanessa Dualib, deu
vida a Eggbert, um “ovinho safado e
exibicionista” e uniu, num só projeto,
três paixões da artista: humor, fotograﬁa e alimentos.
O ovo é um anti-herói, rico em
colesterol e idéias que vive diversas
aventuras na série. Além das histórias do ovinho aventureiro, a artista
tem outros projetos que unem comida
e fotograﬁa. A artista foi entrevistada
recentemente por Jô Soares.
As séries estão no site www.vanessadualib.com.

Os Vingadores
12h30 - 15h40 - 18h40 - 21h40

Um dos vídeos mais
acessados nesta semana
mostra o apresentador
Silvio Santos numa “saia
justa”. Durante o quadro
“Não Erre a Letra”, exibido no último domingo no
SBT, a calça do apresentador caiu.
Silvio levou na brincadeira, e suas “colegas de
auditório” e convidados
caíram na gargalhada junto com o animador. “Caiu
as calças do animador. Segura! Quem mandou não
segurar”, disse Silvio às
gargalhadas.

Silvio Santos

O vídeo da situação
constrangedora pode ser
conferido no endereço:

http://www.youtube.com/watch?v=ZoYsrNSj9O
M&feature=g-logo
A série conta a história de Eggbert, um ovo que não quer virar omelete
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Moreira César terá serviços de
TV a cabo e Internet banda larga
Divulgação

Atendendo pedidos dos
munícipes do Distrito de Moreira César, desde o ano passado a vice-prefeita, Myriam
Alckmin, e a vereadora Dona Geni não pouparam esforços para conseguir viabilizar
os trâmites legais para a liberação dos serviços oferecidos
pela empresa Net.
No mês de julho de 2011
a vice-prefeita recebeu em
seu gabinete os representantes da empresa para definir os
locais de instalação dos cabeamentos que levam serviços
de internet banda larga, TV
e telefonia fixa. E neste mês
de maio a empresa Net, através de oficio, informou a prefeitura de Pindamonhangaba
que Moreira César receberá
o cabeamento no segundo semestre deste ano. Esta é mais
uma opção de internet e TV
aos munícipes do distrito.

Em maio, Moreira
César começa
a receber os
cabos da Net

PM abre inscrições para
1.160 vagas em concurso

A Polícia Militar do Estado de São Paulo abriu, nesta
semana, as inscrições para o
concurso público que pretende preencher 1.160 vagas de
soldado masculino e feminino de segunda classe. O salário é de R$ 2.242,38 e os interessados têm até o dia 23 de
maio para se candidatarem.
As inscrições devem ser
feitas pelo site da Vunesp. A
taxa é de R$ 50. Para participar, os candidatos devem ter
nível médio completo e ter
entre 18 e 30 anos. Também é
necessário ter habilitação nas

categorias B e E, altura mínima de 1,65m para homens e
1,60m para mulheres.
O concurso é composto
por seis etapas: prova escrita; prova de condicionamento físico; exames de saúde;
exames psicológicos; investigação social e análise de documentos e títulos.
As provas escritas serão
realizadas no dia 24 de junho,
a partir das 14 horas. Na região, o candidato poderá realizar a prova no município
São José dos Campos.

Escola municipal promove
palestra para pais
Divulgação

Divulgação

Palestrante fala durante evento na escola municipal professor Mário de Assis César, em Moreira César

Concurso vai preencher 1.160 vagas na Polícia Militar

A escola municipal professor Mário de Assis César
iniciou na sexta-feira (27), o
projeto de “Responsabilidade
Pública e Cidadania”. O tra-

balho foi apresentado aos pais
durante uma reunião. Foram realizadas palestras no período da
manhã e tarde. Os pais ouviram
atentamente as informações so-

bre pediculose (piolho) ministradas pela professora Marlene
Aparecida Faria Santana.
Segundo a gestora Ana
Cláudia Silva Pinheiro, os pais

também tiveram a oportunidade de conhecer a biblioteca (recém-inaugurada), onde foram
incentivados a emprestar os
livros e realizarem pesquisas.

Pindamonhangaba, sexta-feira, 4 de maio de 2012
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Futsal tem maratona no fim de semana

Uma verdadeira maratona
vai marcar o final de semana do Grêmio União/Sejelp,
envolvido no Metropolitano com cinco categorias e
competindo, paralelamente,
no Troféu Piratininga, como
representante de Pindamonhangaba nas categorias sub
15 e sub 17. Ambos as competições são promovidas pela
Federação Paulista de Futsal.
Nesta sexta-feira (4), as
equipes do sub 15 e sub 17
jogam no ginásio do Jardim
Eloyna, a partir das 19 horas,
contra a Seleção de Aparecida, pelo Troféu Piratininga.
No domingo (6), equipes
das categorias sub 9, 11, 13,
15 e 17 jogam pelo Metropolitano, contra o EC Mogiano,
de Mogi das Cruzes. Os jogos serão no ginásio do Araretama, às 9 horas.
Para fechar a maratona,
na segunda-feira (7), equipes
das categorias sub 15 e 17
jogam no Jardim Eloyna, a
partir das 19 horas, pelo Troféu Piratininga. O adversário
será a Seleção de Jacareí.
A entrada é gratuita e as
equipes contam com o apoio
da torcida para enfrentar os
adversários em todas as competições. Os responsáveis
pelos times garantem que a
presença da torcida contribui
com resultados positivos.

Akim/AgoraVale

Jogos começam no sábado, terminam somente na segunda-feira e vão movimentar o futsal no final de semana em Pinda

Grêmio União vence quatro partidas no Metropolitano
Divulgação

No feriado de 1º de maio,
o Grêmio União/Sejelp colocou todas as equipes em quadra para jogar o Campeonato
Metropolitano A2, masculino, no ginásio do Araretama.
O torneio é realizado pela
Federação Paulista. O adversário da equipe de Pinda, em
todas as categorias, foi o Indaiatubana, de Indaiatuba.
De cinco jogos, o Grêmio
União/Sejelp venceu quatro
e perdeu um. O destaque da
rodada ficou por conta do sub
15, com a liderança entre as
34 equipes que disputam o
Metropolitano, além de ter o
melhor ataque da categoria
na temporada com 42 gols
marcados.
A 3ª rodada do Metropolitano, no 2º turno, acontece
neste domingo (6), no ginásio do Araretama, contra o
GE Mogiano, de Mogi das
Cruzes. Os confrontos serão
nas categorias: sub 9, 11, 13,
15 e sub 17, com início às 9
horas. A entrada será gratuita e a torcida está convidada
para vibrar pelos representantes da cidade.

Futsal masculino
de Pindamonhangaba
é vice nos Jogos da
Juventude

Grêmio União está firme e está vencxendo todas no Campeonato Metropolitano

Confira os resultados contra Indaiatubana
Sub 9 - Grêmio União/Sejelp 1 x 5 AD Indaiatubana
Sub 11 - Grêmio União/Sejelp 7 x 1 AD Indaiatubana
Sub 13 - Grêmio União/Sejelp 3 x 2 AD Indaiatubana
Sub 15 - Grêmio União/Sejelp 7 x 2 AD Indaiatubana
Sub 17 - Grêmio União/Sejelp 2 x 1 AD Indaiatubana

A equipe de futsal
masculino sub 18 de
Pindamonhangaba ficou
com o vice-campeonato
nos Jogos da Juventude, após perder por 3 a
2 para São Sebastião. O
jogo aconteceu em São
José dos Campos no feriado de 1º de maio. Com
a derrota, Pinda não participará da fase estadual.
O time pindense tinha
conquistado a fase sub
regional, classificando-se para a fase regional,
enfrentando Aparecida e
Piquete. “Ganhamos as
duas partidas e fomos
para a final contra São
Sebastião. Infelizmente
não conseguimos a vi-

tória”, lamentou Adilson
Caju, assistente técnico
da equipe. O sub 18 continua em quadra disputando o Metropolitano
de Futsal, porém a equipe de Pinda ainda não
conseguiu uma vitória
em cinco jogos.
Categoria adulto
Pelo adulto masculino, o time de Pindamonhangaba tem uma
vitória, um empate e
duas derrotas na Liga
Paulista. Nesta sexta (4),
a equipe viaja até Bauru,
para enfrentar o time da
casa, buscando o segundo resultado positivo na
competição.

Final do Campeonato Municipal de Malha acontece domingo
Divulgação

Divulgação

Está marcada para domingo (6),
a grande final do Campeonato Municipal de Malha 2012. O time da
Assoef recebe a Água Preta/Sejelp/VWM Transportes, na raia de
malha da Estrada de Ferro Campos
do Jordão, às 9 horas, e precisa
vencer as duas partidas em casa
para levar a decisão do campeonato para campo neutro, contra a
equipe do Bosque da Princesa.
Lucas Ouverney, presidente da
Liga de Malha Pindamonhangabense, comenta que o jogo promete ser
muito disputado, já que se criou uma

rivalidade grande entre as equipes
durante o campeonato. De um lado
a “revelação da malha” nos últimos anos, o time da Assoef/Ferroviária, atual campeão paulista
de seleções. O time sensação da
cidade possui em seu elenco,
além de experientes atletas, as
revelações da categoria de base.
Do outro lado, o forte time da
Água Preta/Sejelp/VWM Transportes, a “Seleção de Pinda”,
atual campeã dos Jogos Regionais, uns dos melhores times de
malha do Estado nos últimos anos.
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Escola Olímpica forma base
competitiva para o futuro
Akim/AgoraVale

A Prefeitura de Pindamonhangaba deu o pontapé inicial para formar atletas das
escolas de base para as modalidades esportivas. Com o
projeto “Escola Olímpica”, o
objetivo é fortalecer as bases
das equipes de Pinda e formar
atletas para o futuro, focando
na educação e na prática do
esporte diário.
Desde 2005, Pindamonhangaba integra o quadro
das cidades mais competitivas no cenário esportivo nacional, com conquistas nos
torneios: sul-americano, nacional, estadual e regional.
A “Escola Olímpica” selecionará alunos da Rede Municipal de Ensino, nascidos
entre 2001 e 2002, para fazer
parte de uma das oito modalidades oferecidas pelo projeto.
O processo de seleção
será por intermédio de testes
práticos e físicos para conhecer e identificar os pequenos

talentos da cidade, que participarão das aulas em tempo integral. Durante a manhã, eles
frequentarão a escola e à tarde
focarão no esporte.
A Prefeitura oferecerá a estrutura necessária,
com quatro refeições diárias
acompanhadas por nutricionistas. O primeiro teste acontecerá em Moreira César,
no Centro Esportivo “Zito”,
dia 19 de maio. As escolas
municipais já receberam as
informações do projeto e estão repassando aos alunos,
para que no dia marcado eles
levem a ficha de inscrição e
participem das seletivas. No
dia 20 de maio, as seletivas
serão no Araretama (de manhã), e no Jardim Eloyna (à
tarde). No dia 26 de maio,
no Centro Esportivo João do
Pulo, será a última seletiva
para crianças da região central e algumas que estiveram
ausentes nas anteriores.

Modalidades e vagas

O projeto foca oito modalidades desde o início: atletismo, basquete, futsal, judô,
ginástica rítmica e artística,
vôlei e natação. Para 2012,
o handebol e o tênis de mesa
serão acrescentados no projeto.
A partir de julho de 2012,

durante uma semana, 240
crianças serão selecionadas
para conhecerem as modalidades, praticarem um pouco e
serem analisadas pelos olheiros do projeto. Em agosto,
apenas 140 crianças serão escolhidas para iniciar as atividades em fevereiro de 2013.

Festival de Natação reúne
1.500 alunos da Prefeitura
O “Festival de Natação”
dos alunos do Setor de Atividades Aquáticas, da Secretaria da Juventude, Esporte
e Lazer de Pindamonhangaba,
acontecerá neste sábado (5), no
Centro Esportivo Zito; domingo
(6), no Araretama; e no dia 12, no
Centro Esportivo João do Pulo,
sempre a partir das 13 horas.
O Festival de Natação
Infantil é o principal evento
do Setor de Atividades Aquáticas e tem como objetivo a
integração dos alunos, pais e
professores. Os pequenos nadadores também têm a chan-

ce de se apresentarem pela
primeira vez e mostrarem um
pouco do conhecimentoadquirido na modalidade. “Os
alunos receberão medalhas
pela participação no evento, como incentivo”, contou
a professora Maristela Mora.
Atualmente o setor de
Atividades Aquáticas atende
1.500 alunos de natação infantil, sendo crianças e adolescentes dos 7 aos 17 anos.
O setor conta com 21 Professores e 4 Gestores, além
do gestor geral, professor
Marcelo Mora.

Setor atende 1.500 alunos de natação infantil

Primeira edição
No segundo semestre de 2011, as primeiras 140 crianças foram
escolhidas para iniciar a primeira edição da “Escola Olímpica”. Desde
fevereiro deste ano, as crianças treinam nos ginásios.

Final de semana com medalhas e
classificações no judô pindense

Akim/AgoraVale

COLABORAÇÃO CELSO MANZANO
Representando o estado
de São Paulo, após classificação na Copa São Paulo
de Judô, o judoca Matheus
Theotônio conquistou, no
dia 29 de abril, em Curitiba
- PR, a medalha de prata na
classe Sênior Meio Pesado
no Campeonato Sul Brasileiro de Judô.
Também no último dia
28, na cidade de São Caetano do Sul, judocas de Pindamonhangaba participaram
do Campeonato Estadual
do Interior das classes sub
11, sub 13, sub 15, sub 17,
sub 20 e sênior. A equipe da
Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer de Pinda levou 37 atletas e subiram ao
pódio 16, sendo eles: Tanaís
Borges e Otávio Carneiro no
sub 11; Danielle Ingrid, Maria Gabriela Lemes, Ingrid

Judô é uma das modalidades que mais cresce em Pindamonhangaba

Bagio e Bianca Marcelino
no sub 13; Adilson Souza,
Cleber Andrade, Ana Camila Silva, Tainá Borges e
Lindisay Vitória no sub 17;
Luís Antônio Nunes, Tamires
Brandão, Yasmin Francine e
Gabriella Lopes no sub 20, e
João Paulo Coelho no Sênior,
garantindo uma vaga para o
Campeonato Paulista.
No domingo (29), aconteceu a fase regional dos Jogos Abertos da Juventude,

em São José dos Campos.
Quatorze judocas, em suas
respectivas categorias, representaram Pindamonhangaba
nesse evento. Destaque para
quatro atletas que obtiveram
classificação para a fase estadual, que acontecerá em junho, em Presidente Prudente.
Os classificados foram: Luís
Antonio Nunes, na categoria
pesado; Cleber de Andrade,
na absoluto; Tamires Brandão, na categoria meio mé-

dio, e Ana Camila Silva, na
categoria meio pesado.
A próxima competição
dos atletas locais será o
Campeonato Paulista da
Classe Sub 17, a ser realizada sábado (5), no Sesc,
em Santos. Já a atleta Thaís
Borges integrará a Seleção
Brasileira sub 20, que fará
um estágio internacional
entre os dias 6 e 25 de maio
em Lyon, na França, e Kiev,
na Ucrânia.

Akim/AgoraVale

Paixão por Esporte
Talita

Leite

www.talitaleitte.blogspot.com
Projeto Social Grêmio União

Avassalador:

Grêmio União faz campanha impecável no Metropolitano de Futsal
O Projeto Social Grêmio
União representa Pindamonhangaba em todas as categorias menores da Série A2 do Metropolitano de Futsal Masculino, e uma
campanha em especial, merece
destaque: a equipe sub15 apresenta um desempenho impecável na competição. Os representantes da cidade já fizeram nove
jogos no torneio e saíram vitoriosos em oito oportunidades.
O Grêmio União é líder isolado da categoria, com vinte e
cinco pontos somados em vinte e
sete possíveis.
Nessa última semana, por
exemplo, jogando no Ginásio
Rita Eny Cãndido, no Araretama, Pindamonhangaba derrotou

o Atleta Cidadão de São José
dos Campos no sábado (28), e
na terça-feira (1º/5), atropelou a
Indaiatubana por 7 a 2.
Com quarenta e dois tentos
assinalados, o Grêmio União
possui também o melhor ataque
da competição, ostentando uma
média que ultrapassa quatro gols
por partida.
Os próximos desafios da
cidade nas categorias menores da série A2 do Metropolitano de Futsal Masculino
serão realizados na manhã
de domingo (6), novamente
no Ginásio do Araretama. O
Grêmio encara o Mogiano nas
categorias sub 9, sub11, sub13,
sub15 e sub17.

Grêmio União sub15 lidera Metropolitano

Jogo Beneficente:

Seleção de Master versus São Paulo
O estádio José Rodrigues Alves será palco de um Jogo Beneficente entre
uma Seleção Máster e um combinado do São Paulo de Pindamonhangaba.
A partida será realizada no domingo (6), a partir das 9h30, e tem como
objetivo arrecadar fundos que possam contribuir com o tratamento médico do
esportista Marco Antonio Miranda, mais conhecido como Marquinho.
Os ingressos custam cinco reais e estão sendo vendidos em diversos pontos comerciais espalhados pela cidade. O estádio José Rodrigues Alves é apelidado como o Morumbi de Pindamonhangaba e fica localizado na rua José
Almicar Bedaque, no Parque São Domingos.
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Solenidade de posse e lançamento
de livro em sessão plenária da APL
Posse de acadêmico e noite de autógrafos reúne grande público no Palacete Visconde da Palmeira, sede do Museu Dom Pedro I e Dona Leopoldina
Akim

Evento recebeu grande número de pessoas, entre acadêmicos e convidados.

ALTAIR FERNANDES
Na noite do último dia 27,
no salão de eventos culturais
do Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona
Leopoldina, a APL – Academia Pindamonhangabense de
Letras, presidida por Alberto
Marcondes Santiago, realizou sessão plenária solene
na qual assumiu a cadeira nº
11H do quadro de membros
honorários, a historiadora e
poetisa Juraci Conceição Faria. Complementando a noite literária e cultural, houve
lançamento do livro de poesias ‘Sentimentos’, da artista plástica e poetisa Glauci
Mantovani Vittorazo.

Iniciando a solenidade, após
as formalidades comuns em
eventos da APL, a acadêmica professora Elisabete
Guimarães lembrou que naquela data comemorava-se
o Dia do Educador. Em seguida, pediu que se fizesse
um minuto de silêncio em
homenagem a educadora
pindamonhangabense Cynira Novaes Braga, a Irmã
Cecília, assim mais conhecida e estimada por todos.
Irmã Cecília morreu no dia
23 de abril, deixando vaga
a cadeira nº 40 de membros
titulares da Academia Pindamonhangabense de Letras.

Akim

A acadêmica Juraci Faria apresenta
seus filhos

Lançamento
Coube ao vice-presidente
APL, Luiz Carlos Loberto,
falar sobre o trabalho realizado pela poetisa e artista
plástica Glauci Vitorazzo ao
longo e sua carreira artística.
Em seguida, houve o pronunciamento da autora sobre
o livro que estava lançando.
Encerrando as apresentações,
o editor, poeta Tonho França
(Editora Multifoco) também
falou sobre a obra, elogiando o talento da poetisa para
retratar sentimentos da vida
nos ambientes campestres.
Posse
A acadêmica Elisabete Guimarães fez a apresentação da

Akim

nova colega de APL, Juraci
Conceição Faria, a convidando para falar sobre o patrono
da cadeira que assumia, a de
nº 11H, professor Vicente de
Paulo Salgado (1917/1919),
que ficou conhecido nacionalmente pelo sucesso da dupla
sertaneja Tar e Quar, que fazia
com seu irmão, José Salgado,
nos anos trintas.
Com apresentação de slides
referentes ao assunto, a historiadora Juraci falou da vida
e obra do patrono da cadeira
nº 11H da Academia Pindamonhangabense de Letras,
agradando seus familiares e
amigos presentes. Entre as
obras poéticas do professor
Vicente Salgado, seu premiado poema Deus foi interpretado pelo acadêmico e
também professor, Ricardo
Estevão. A filha do inesquecível poeta e músico, Lilian
Salgado, também foi home-

nageada com um poema de
autoria de Juraci Conceição,
cabendo à acadêmica Rosana
interpretá-lo. A dupla Tar e
Quar também foi comentada
por Elisabete Guimarães com
fotos antigas.
Após o juramento do acadêmico, assinatura do livro de
ingresso, Juraci Conceição
foi diplomada, recebeu o boton da APL e falou da satisfação em passar a fazer parte
da entidade.
Com a palavra aberta aos
acadêmicos e convidados,
pronunciamentos foram feitos pela professora Yolanda
Neves Prata Serafim, prefeito de São José do Barreiro
(terra natal da neoacadêmica). Encerrada a solenidade
de posse, e em alusão ao Dia
do Índio, comemorado em 19
de abril, a acadêmica Rosana
Dalle interpretou uma lenda
sobre o tema, de sua autoria,

ao mesmo tempo em que no
telão era exibido um vídeo
sobre o índio brasileiro.
O evento foi encerrado com
coquetel oferecido aos convidados e noite de autógrafos
do livro de Glauci Vitorazzo.

ComPusera a mesa
Presidente da APL – Alberto
Marcondes Santiago; vice-presidente – Luiz Carlos Loberto;
vice-prefeita Myriam Alckmin
(representou o prefeito João
Ribeiro); dr. Paulo de Andrade (representou o presidente
da OAB-Pinda, dr. Antonio
Aziz Boulos); vereador dr. Jair
Roma (representou presidente
da Câmara, dr. Ricardo Piorino); José Milton Magalhães
Serafim - prefeito de São José
do Barreiro; professora Bárbara França Macedo – secretária
municipal de Educação e Cultura); historiadora Juraci Conceição Faria.

Akim

A formação da mesa dos trabalhos
Akim

Akim

O editor Tonho França elogia a obra de Glauci Coube à vice-prefeita Myriam
Alckmin diplomar a nova acadêmica

Acadêmicas, Norma Marcondes (irmã do
professor Vicente) e Bete Guimarães

Akim

O professor Vicente e alunas, numa das fotos antigas
Akim

Membros da Academia Pindamonhangabense de Letras que compareceram à sessão plenária solene do dia 27 de abril
Akim

Akim

Telão mostrou
publicações
referentes
à dupla Tar
e Quar; voz
de Vicente
em gravação
antiga
emocionou o
público

Prefeito de São José do Barreiro cumprimenta
a nova acadêmica

Lílian (filha de Vicente), Juraci Faria e Therezinha
(também irmã de Vicente)
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NÃO MEREÇO
MAS AGRADEÇO!

EDITAL PARA CITAÇÃO DE FRANCISCO ANTUNES DOS SANTOS FILHO COM
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 6758/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO SEGUE:O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM.
Juiz de Direito da SAF-Setor de Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São
Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), FRANCISCO ANTUNES DOS SANTOS FILHO, com
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo
Fiscal, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 6758/2010,
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída
a esta serventia em 30/11/2010, conforme petição inicial, referente a valores de
IMPOSTO PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 04111305009000.
Deu-se á causa o valor de R$ 1.307,51 em 18/11/2010. Pelo presente edital fica o
executado (s), FRANCISCO ANTUNES DOS SANTOS FILHO, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado
é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido
de que o prazo para oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar
da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade
e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 2 de maio de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito
EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA JENI MAFALDA FONSECA COM PRAZO DE 30
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº
7407/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
COMO SEGUE:
O Doutor ALESSANDRO DE SOUZA LIMA, MM. Juiz de Direito da SAF-Setor de
Anexo Fiscal de Pindamonhangaba. Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER à executada(s), MARIA JENI MAFALDA FONSECA, com endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SAF-Setor de Anexo Fiscal,
tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 6758/2010, que
lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta
serventia em 30/11/2010, conforme petição inicial, referente a valores de IMPOSTO
PREDIAL, na conformidade da certidão de dívida ativa 04110411022000.Deu-se á
causa o valor de R$ 3.977,55 em 18/11/2010. Pelo presente edital fica o executado
(s), MARIA JENI MAFALDA FONSECA, devidamente CITADA para todos os atos
e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e
advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias,
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para
oferecimento de eventual penhora é o de 30 (trinta dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus
ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente,
nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executada
que não poderá alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado
e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 2 de maio de 2012.
ALESSANDRO DE SOUZA LIMA
Juiz de Direito

José Ouverney é “Magnífico Trovador”

Eu, José Ouverney, recebi com enorme alegria e
não menor surpresa, da UBT – seção de Bandeirantes/
PR, o “Troféu Luiz Otávio”, juntamente com o título de
“Personalidade da Trova”, uma homenagem que aconteceu
na noite de 27 de abril de 2012, naquele município, com
direito a um banner gigante à entrada do prédio que
abrigou a solenidade. Tal honraria me foi entregue pelo
próprio Prefeito, Sr. Celso Silva. A razão alegada para
tal distinção é o trabalho que presto à Trova no Brasil,
através das colunas que mantenho na “Tribuna do Norte”,
no “Jornal da Cidade” e no “PortaR3” e, principalmente,
através do site www.falandodetrova.com.br
que é
considerado a mais completa fonte de consultas do gênero.
Além de manter ampla biblioteca e notícias atualizadas
sobre concursos e acontecimentos em geral, talvez a
função mais importante do “Falando de Trova” seja a de
resgatar autores já falecidos, sua obra e suas biografias,
que não constavam na Internet. Temos 1.360 trovadores
com página própria, registro diário da data de nascimento
de cada um deles e quase 500 concursos com todas as
composições neles classificadas,desde 1960, quando da
realização dos I Jogos Florais de Nova Friburgo, por Luiz
Otávio e J.G. de Araújo Jorge.
É um trabalho desenvolvido ao lado de meu filho,
o “web designer” José Ouverney Junior, sem qualquer
intuito lucrativo. Muito ao contrário.
Acho importante ressaltar que Bandeirantes já é
a terceira seção de UBT a reconhecer publicamente
a seriedade dessa prestação de serviços. Em 2011 já
fôramos exaltados pelas UBTs de Santos e de São Paulo.
Reconhecimentos que eu e meu filho dividimos com nossa
terra natal, para sempre querida Pindamonhangaba.
Leitor/a, perdoe-me por esta auto-divulgação, mas não
almejo exposição alguma de meu nome. A intenção é
justamente divulgar o amor por minha terra, servindo-a no
que posso oferecer de meu melhor.
Quando disto alguém se gaba, / só posso lhe dar razão:
ser de Pindamonhangaba, / mais que sina... é inspiração!
É o amor, o amor de filho / que te proclama a mais linda:
de todas eu vejo o brilho / e em todas te vejo, Pinda!
(José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova
Friburgo, desde 2008 e ocupa a cadeira nº 33 na Academia
Pindamonhangabense de Letras)
www.falandodetrova.com.br - (o mais completo
portal de trovas na Internet)
=================
(Viva mais feliz: deixe uma Trova falar por você!)
José Ouverney é “Magnífico Trovador” em Nova Friburgo, desde 2008 e ocupa a
cadeira nº 33 na Academia Pindamonhanbense de Letras)
Cadastre-se no site
www.falandodetrova.com.br
(o seu portal de trovas na Internet)

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 3.845, DE 25 DE ABRIL DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso de
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO, o que dispõe as Leis Federais nºs 6.766, de 19.12.79, c/c. a Lei
nº 9.785, de 29.01.99;
CONSIDERANDO, o interesse do Município no desenvolvimento urbano da cidade,
eliminado os vazios urbanos ainda existentes;
CONSIDERANDO, a necessidade de aumentar a oferta de Lotes para fins habitacionais no Município.
R E S O L V E:Art.1º. Declarar APROVADO o Projeto Urbanístico e Habitacional Residencial
“Village Campos Elíseos” ficando desde já, conseqüentemente, aceita as áreas
destinadas a sistema de circulação, implantação de equipamentos e espaços livres
de uso público, com as seguintes características e elementos:I – Denominação do Loteamento:- Residencial “Village Campos Elíseos”
II – Localização do Loteamento:- Fazenda Agostinho II – Gleba II “A”, bairro Araretama (Lei nº 4.972, 16 de outubro de 2009), antigo bairro Mombaça, com frente
para a Estrada Municipal Carlos Lopes Guedes Filho (antiga Avenida de Ligação do
Araretama), medindo 201.246,759m2 (duzentos e um mil, duzentos e quarenta e seis
metros e setecentos e cinqüenta e nove centímetros quadrados), matrícula nº 44.427
do Cartório do Registro de Imóveis e Anexos de Pindamonhangaba, no município de
Pindamonhangaba/SP, imóvel cadastrado sob a sigla SO.22.13.01.05.00, arquivado
no Processo Externo da PMP nº 3.315, de 30 de janeiro de 2012.
III – Proprietário do Loteamento:- G.J. Participações e Empreendimentos Ltda.
IV – Composição:- 12 (doze) quadras (240 lotes), compostos por 239 lotes residenciais (quadras B,C,D,E,F,G,H, I,J,K e L) e 1 (um) lote comercial (Quadra A), totalizando 67.644,38 m2 (33.613% da área total do Loteamento).
V – Áreas que passarão a constituir bens públicos, sem ônus para o Município:
1 – Áreas Públicas:a) Área destinada a sistema de circulação (sistema viário, calçadas, ruas):46.241,939m2 (22,978%)
b) Área destinada à área institucional (equipamentos comunitários e urbanos):10.274,070m2 – (5,104%)
2 – Áreas de Espaços Livres de Uso Público:c) Área destinada à área verde – 73.281,380 m2 (36,414%)
d) Área destinada a sistema de lazer – 3.804,990m2 (1,891%)
3 – Áreas de Lotes (nº de lotes 240):67.644,38 m2 – 33.,613%
Art.2º. São as seguintes as obras de infra-estrutura exigidas para o loteamento, cujo
cronograma para execução em 24 (vinte e quatro) meses, foi aprovado pelos órgãos
competentes e cujos projetos aprovados, acham-se arquivados no Processo PMP nº
3315, de 30/01/2012, devendo ser rigorosamente cumpridos:
- Guias e sarjetas;
- Rede de distribuição de água;
- Rede de coleta e tratamento de esgotos domésticos;
- Galeria de águas pluviais;
- Rede de energia elétrica e iluminação pública;
- Pavimentação asfáltica;
- Paisagismo e Arborização.
Art.3º. Para efetivação do registro no CRIA fica fixado o prazo de 06 (seis) meses,
a contar da data da publicação da presente portaria, tendo como garantia hipotecaria os lotes 19 a 35 da Quadra “E” e lotes 01 a 12 da Quadra “L”, avaliados em
R$3.514.584,00 (três milhões quinhentos e quatorze mil e quinhentos e oitenta e
quatro reais).
Parágrafo único – A garantia, prevista no “caput” deste artigo, corresponde à execução das obras de infra-estrutura devidas nas alíneas do artigo anterior, e será objeto
da lavratura de competente Escritura Pública de caucionamento dos referidos lotes.
Art.4º. O Empreendedor se compromete a não alienar a terceiros os lotes dados
como garantia de hipoteca, de que trata o parágrafo único, do art.3º, até a conclusão
do cronograma de obras.
Art.5º. Durante a execução das obras, o loteador solicitará, em todas as fases de
execução, o comparecimento do Engenheiro da Prefeitura, para constatar o cumprimento adequado dos projetos aprovados.
Art. 6º. A Prefeitura Municipal se reserva o direito de somente receber o Loteamento
e autorizar a ocupação dos Lotes ao final de sua implantação rigorosamente cumprida, inclusive o diâmetro de galerias e após a apresentação do Termo de Recebimento pela SABESP e a apresentação do Término de Serviço pela Concessionária
de Energia Elétrica local.
Art.7º. Integram a presente portaria todos os projetos, memoriais descritivos e exigências constantes no Processo Externo PMP nº 3315/2012.
Art.8º. A validade da presente aprovação fica subordinada ao cumprimento integral
do disposto na presente portaria.
Art.9º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 25 de abril de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 25 de abril
de 2011.
José Carlos Teixeira Junior
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR

DEINTER 1 – “DR. WALDY SIMONETTI”
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE TAUBATÉ
DELEGACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
1º DISTRITO POLICIAL DE PINDAMONHANGABA - SP

EDITAL Nº 001 / I / 2012
O Sr. Dr. VICENTE LOURENÇO L JUNIOR,
Delegado de Polícia Titular do 1° Distrito
Policial de Pindamonhangaba, no uso e gozo
de suas atribuições legais etc...
FAZ SABER AO PUBLICO EM GERAL QUE, usando de suas atribuições legais que
lhe conferem o Art. 27, Inciso II do Decreto nº 44.448 de 24/11/99 e Resolução SSP46 de 21/12/70, o Ilmo. Sr. Dr. IVAHIR FREITAS GARCIA FILHO, Digníssimo Delegado Seccional de Policia de Taubaté – SP, realizará no próximo dia 10 de Maio as
10:00 hs, nesta na sede do 1° Distrito Policial de Pindamonhangaba, CORREIÇÃO
ORDINÁRIA E PERIÓDICA, referente ao segundo semestre do corrente ano. Ficam,
pois, convidados todos os funcionários sujeitos a fiscalização correicional e demais
pessoas interessadas, as quais poderão apresentar queixas, reclamações, sugestões, atinentes ao serviço policial e/ou administrativos prestados por esta Repartição
Policial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, foi expedido o presente Edital que será publicado e afixado na forma da
Lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba aos 20 de Abril
de 2012. Eu, Zélia Maria dos Santos, Escrivã de Polícia que o digitei.
REGISTRE-SE
e
CUMPRA-SE.
Dr. VICENTE L L JUNIOR
Delegado de Polícia

LICENÇA DA CETESB
ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S.A. torna publico que recebeu da CETESB a Licença Prévia Nº 3001328 e requereu a Licença de Instalação para ARTEFATOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E ESTUQUE;
FABRICAÇÃO à RUA CARLOS AUGUSTO MACHADO, 370, MOREIRA CESAR,
PINDAMONHANGABA/SP.

Drª Alexandra Manfredini, biomédica e coordenadora
do Núcleo de Diabete do Laboratório Cedlab
Sugestões de temas e dúvidas - alexandra@laboratiocedlab

GORDURA ABDOMINAL
Excesso pode prejudicar a respiração
Com a chegada do outono e a queda da temperatura é
comum perceber o crescimento nos casos de resfriados e
crises de bronquite e asma. Para aquelas que já sofrem de
problemas respiratórios, essa é a pior época do ano.
Mas algo que nem todos sabem é que o acúmulo de
gordura, principalmente na barriga, pode agravar os problemas respiratórios.
O acúmulo de gordura abdominal pode elevar o diafragma e pressionar a base dos pulmões, o que pode diminuir o fôlego e prejudicar as reações diante de possíveis
infecções. Além disso, o tecido adiposo libera substâncias
inflamatórias que na circulação podem parar nos pulmões,
estimulando processos inflamatórios já existentes (como
os que ocorrem na asma e na bronquite).
Diante dessa situação, somos encorajados a fazer atividades e exercícios que nos ajudarão a perder essa gordura
sem “perder o fôlego”. Mas como fazer exercícios numa
época em que todos fogem da academia?
Não existe um exercício específico nesse caso, mas a
várias modalidades que podem ajudar quem quer perder
peso e trabalhar a respiração. Apostar em algumas atividades aeróbicas como a corrida e a natação, ou mesmo aulas
de pilates é uma ótima alternativa para começar.
Por isso, separe 40 minutos durante 2 ou 3 dias da semana e divida o tempo em:
10 minutos de caminhada de leve a moderada;
20 minutos de fortalecimento muscular – que pode ser
trabalhado com exercícios intercalados de membros superiores e inferiores, ou mesmo, com abdominais;
10 minutos de caminhada e alongamento
Não esqueça de passar por uma avaliação médica antes de iniciar qualquer atividade – Além de prevenir futuros problemas, o ajudará a potencializar o treino, considerando particularidades e limitações.

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
LEI Nº 5.376, DE 25 DE ABRIL DE 2012.
Autoriza o Município celebrar convênio com a Casa de Apoio “Sol Nascente”,
e dá outras providências.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio e termos de aditamento, com a Casa de Apoio Sol Nascente, para a manutenção de no
mínimo 02 (dois) leitos para pacientes de doença da AIDS, mediante apresentação
de plano de trabalho.
Art. 2º. Fica autorizado, ainda, a repassar mensalmente o valor de 46,27 UFMP
vigente.
Parágrafo Único: A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação
preliminar dos documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº
02/08 do Tribunal de Contas e Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei Municipal nº 3.373, de 28 de novembro de 1997.
Pindamonhangaba, 25 de abril de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ana Emília Gaspar
Secretária de Saúde e Assistência Social
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 25 de abril de 2012.
José Carlos Teixeira Junior
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
SAJ/cba/Projeto de Lei nº 54/2012

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
LEI Nº 5.368, DE 11 DE ABRIL DE 2012.
Denomina o prédio do Centro Comunitário do Goiabal.
(Projeto de Lei nº 142/2011, de autoria do Vereador Janio Ardito Lerário)
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica denominado de Sebastiana da Silva Procópio – Dona Tiana, o prédio do Centro Comunitário do Goiabal, localizado à Avenida dos Cedros, 745, Bairro
do Goiabal.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 11 de abril de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Paulo Amadei Usier
Secretário de Planejamento
Registrada e publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 11 de abril de 2012.
José Carlos Teixeira Junior
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos
SAJ/app

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL N.º 3.839, DE 18 DE ABRIL DE 2012.
João Antônio Salgado Ribeiro, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais, , Resolve NOMEAR os senhores abaixo relacionados
para constituírem Comissão Técnica de Avaliação da Chamada Publica para análise
e julgamento dos projetos paisagísticos propostos para adoção de áreas verdes do
Município.
Rafael Ribeiro Cavalcante de Souza – Encarregado de Setor – Secretaria
de Governo e Integração
- Ricardo de Oliveira Duarte Leal – Arquiteto – Secretaria de Planejamento
- Andréia Padovani Junquetti – Engenheira – Secretaria de Obras e Serviços
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 18 de abril de 2012.
João Antônio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Domingos Geraldo Botan
Secretário de Finanças
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos em 18 de abril de 2012.
José Carlos Teixeira Junior
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

LICENÇA DA CETESB
SILVA & SANTANA REMOLDAGEM LTDA ME, torna público que recebeu da CETESB a Licença Previa N° 3001314 e requereu a Licença de Instalação para serviços de pneus (recondicionamento, recauchutagem, etc.) sito à AVENIDA PREFEITO
NICANOR RAMOS NOGUEIRA, 11, MOMBAÇA, PINDAMONHANGABA/SP.

Tribuna do Norte
Pindamonhangaba, sexta-feira, 4 de maio de 2012
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Balanço Patrimonial
EMPRESA: CONSELHO CENTRAL DE PINDAMONHANGABA DA SSVP
CNPJ
: 01.217.455/0001-26
Período.......:01.01.2011 a 31.12.2011

Emitido em 31.12.2011
Folha:
001

Descrição das Contas
1.0.00.00.000

Saldos D/C

ATIVO

34.676,01 D
4.283,36 D

1.1.00.00.000 ATIVO CIRCULANTE

4.283,36 D

DISPONÍVEL

1.1.01.00.000
1.1.01.01.0000

CAIXA

1.1.01.01.0001

Caixa

4.283,36 D
4.283,36 D

1.2.02.01.0000

TERRENO

30.392,65 D
25.600,00 D
25.600,00 D

1.2.02.01.0001

Terreno

25.600,00 D

1.2.00.00.0000 ATIVO PERMANENTE
1.2.02.00.0000 IMOBILIZADO

2.792,65 D

1.2.02.02.0000 MÓVEIS E UTENSILIOS

2.792,65 D
2.000,00 D

Móveis e Utensilios

1.2.02.02.0001

1.2.02.03.0000 VEÍCULOS
1.2.02.03.0001

Veículos

2.0.00.00.0000

PASSIVO

2.000,00 D

34.676,01
29.971,88
29.971,88
29.971,88

2.3.00.00.0000 PATRIMONIO LIQUIDO
2.3.01.01.0000 PATRIMONIO S ENTIDADES

Patrimonio Social

2.3.01.01.0001

C
C
C
C

2.3.02.00.0000 SUP OU DEF ACUMULADOS

4.704,13 C

2.3.02.01.0000 SUP OU DEF ACUMULADOS

4.704,13 C
4.704,13 C

Superavits Acumulados

2.3.02.01.0001

Reconhecemos a exatidão das contas do Balanço Patrimonial, Ativo e Passivo que totalizam o valor de
R$ 34.676,01 (Trinta e quatro mil,seissentos e setenta e seis reais, um centavo ) conforme elementos
fornecidos a contabilidade.
Pindamonhangaba, 31 de dezembro de 2011.

ANGELA MARIA ROMÃO DOS S. OLIVEIRA

MARIA APARECIDA DE MELLO OLIVEIRA

CRC: 01 SP 189917/O-3
Contadora

CPF 283.965.018-58
Presidente

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do
Código Civil Brasileiro:
FABIO APARECIDO DIAS, de nacionalidade brasileira, profissão trabalhador rural, estado civil solteiro,
de 31 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 21 de dezembro
de 1980, residente e domiciliado na Estrada Municipal
Emidio Alves de Assis Neto nº 834, bairro das Oliveiras, nesta cidade, filho de JOSÉ DIVALDO DE SOUZA
DIAS e MARIA DE FATIMA DE JESUS DIAS.

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo Art. 1.525, do
Código Civil Brasileiro:
DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, de nacionalidade
brasileira, profissão motorista, estado civil solteiro, de
33 anos de idade, nascido em Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, no dia 27 de junho de 1978, residente e domiciliado Rua Deodato Pestana nº 80, fundos, Alto do Cardoso, nesta cidade, filho de ANTONIO
MEDEIROS DE OLIVEIRA e MARIA JOSÉ MORING
DE OLIVEIRA.

ERIKA CONCEIÇÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, de 31
anos de idade, nascida em Pindamonhangaba,
Estado de São Paulo, no dia 24 de novembro de 1980,
residente e domiciliada na Estrada Municipal Emidio
Alves de Assis Neto nº 834, bairro das Oliveiras,
nesta cidade, filha de JOSÉ CONCEIÇÃO DA SILVA
e MARIA BENEDITA DA SILVA E SILVA. Apresentaram
os documentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o
na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 27 de abril de 2012.

RAFAELA SALGADO DA SILVA ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil viúva, de 24 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 13 de dezembro de
1987, residente e domiciliada Rua Deodato Pestana nº
80, fundos, Alto do Cardoso, nesta cidade, filha de
JOSÉ MILTON DA SILVA e DORA DOS SANTOS
SALGADO. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5,
do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de
algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.
Pindamonhangaba, 2 de maio de 2012.

Demonstração de Resultado do Exercício
EMPRESA: CONSELHO CENTRAL DE PINDAMONHANGABA DA SSVP
CNPJ
: 01.217.455/0001-26
Período.......:01.01.2011 a 31.12.2011

Emitido em 31.12.2011
Folha:
001

RECEITAS

16.790,21
16.790,21
16.790,21
285,12
0,00
143,00
64,12
113,19
231,20
88,94
284,48
18,40
65,88
4,89
1.267,53
10.694,12
0,00
0,00
68,00
2.462,29
0,00
40,00
0,00
20,00
0,00
30,00
0,00
103,00
806,05
0,00
0
0,00

RECEITAS DE ENTIDADES
RECEITA BRUTA
Donativo em Dinheiro
Promoções Beneficientes/ Contribuições
Cons. Part. Campos do Jordão
Cons. Part. Moreira Cesar
Cons. Part. Nossa Sra. Bom Sucesso
Cons. Part. Pindamonhangaba
Cons. Part. Sagrado Coração de Jesus
Cons. Part. Sagrada Familia
Cons. Part. São Bento do Sapucai
Cons. Part. Santo Antonio do Pinhal
Cons. Part. Vila São Benedito
Cons. Part. São Sebastião
Contrib. Obra Unida SSVP - 2,5%
Cons. Part. Nossa Sra. Bom Sucesso/ Rifa
Cons. Part. Sagrada Familia/ Jornal
Materiais Vicentinos
Reembolso de Eventos
Parc. Boletim Brasileiro
Cons. Part. São Sebastião/ Rifa/Livros
Cons. Part. Vila São Benedito/ Rifa
Cons. Part. Sto Antonio do Pinhal/ Rifa/Livros
Cons. Part. Pindamonhangaba/ Jornal
Cons. Part.Campos Jordão/Assembleia/Livros
Cons. Part. São Bento do Sapucai/ Jornal
Cons. Part.N Sra Bom Sucesso/Livros/almoço
Doações
Cons. Part. Moreira Cesar/ Rifa e Debito ant.
Reembolso Cons.Manut.Veiculos
Reembolso de Combustiveis e Lubrificantes

DESPESAS

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

16.479,11 D
16.479,11 D
16.479,11 D

Demonstração
de Resultado do Exercício
DESPESAS GERAIS
DESPESAS OPERACIONAIS

Emitido em 31.12.2011
0,00 D
Folha: 241,40
002 D

EMPRESA:
CONSELHO CENTRAL DE PINDAMONHANGABA DA SSVP
Conselho Nacional
CNPJ
: 01.217.455/0001-26
Impressos
e Mat. Escritório
Período.......:01.01.2011 a 31.12.2011

0,00 D
0,00 D
0,00 D
228,35 D
162,00 D
1.200,00 D
4.883,48 D
37,91 D
0,00 D
0,00 D
640,37 D
430,05 D
7,22 D
110,00 D
0,00 D
Emitido em 31.12.2011
0,00 D
Folha:
002
342,56 D

Serv. Prest. Pessoa Física

Serv. Prest. Pessoa Juridica
Material de Consumo
Xerox, Reproduções e Fotocópias
Materias Vicentinos
Honorários Profissionais
Despesas com Eventos
Impostos, Taxas e Contrib. Diversas
Repasse doações Padre Misael Donizete
Decimas de Receitas Gerais
Auxilios para Diversos Conselhos
Combustíveis e Lubrificantes
Conserv., Reparos e Manut.
Demonstração
deInstalação
Resultado do Exercício
Conserv., Reparos e Manut. Veiculos
Alimentação

EMPRESA: CONSELHO CENTRAL DE PINDAMONHANGABA DA SSVP
Medicamentos
CNPJ
: 01.217.455/0001-26
Décima ao Conselho Metropolitano
Período.......:01.01.2011 a 31.12.2011

171,49 D
33,34 D
0,00 D
0,00 D
162,00
D
7.980,81
4.883,48 D
D
0,00
0,00 D
D
10,13 D
640,37
D
0,00 D
430,05
D
0,00
7,22 D
D
311,10
110,00 D

Licenciamento de Veículos
Despesas com Cartorio
Despesas de Viagem e Estadias
Repasse
Materias Remessa
Vicentinosde Jornal
Contrib.
Obra
- 75%
Despesas
comUnida
Eventos

Contrib.
P/Metropolitano
RepasseConselho
doações Central
Padre Misael
Donizete
Despesas
de Correios
Auxilios para
Diversos Conselhos

Repasse
a Obra
Unida
Combustíveis
e Lubrificantes
Repasse
Rifa
C.Metropolitano
SJC
Conserv.,
Reparos
e Manut. Instalação

SUPERAVIT
Conserv., Reparos e Manut. Veiculos

0,00 D
Reconhecemos
Medicamentos a exatidão da Presente Demonstração de Resultado apresentando um superavit de R$ 311,10 0,00 D
(Trezentos
e
onze
reais,
dez
centavos
)
conforme
elementos
fornecidos
a
contabilidade.
Décima ao Conselho Metropolitano
342,56 D
Alimentação

171,49
33,34
0,00
0,00
7.980,81
0,00
10,13
0,00
0,00
311,10

Licenciamento de Veículos

Pindamonhangaba, 31 de dezembro de 2011.
Despesas com Cartorio

Despesas de Viagem e Estadias
Repasse Remessa de Jornal
Contrib. Obra Unida - 75%
Contrib. Conselho Central P/Metropolitano
Despesas de Correios
Repasse a Obra Unida
Repasse Rifa C.Metropolitano SJC

SUPERAVIT

Reconhecemos a exatidão da Presente Demonstração de Resultado apresentando um superavit de R$ 311,10
(Trezentos e onze reais, dez centavos ) conforme elementos fornecidos a contabilidade.
Pindamonhangaba, 31 de dezembro de 2011.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
Rua Deputado Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados a seguir, por
ordem de classificação, munidos da seguinte documentação, em original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Histórico Escolar;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

MARIA APARECIDA DE MELLO OLIVEIRA
CPF 283.965.018-58
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008
CONVOCAÇÃO
Convocamos a comparecer no Departamento de Recursos Humanos, situado na
MARIA APARECIDA DE MELLO OLIVEIRA
ANGELA MARIA ROMÃO DOS S. OLIVEIRA
Rua Deputado
Claro César, nº 30, centro, os candidatos nominados
a seguir, por
CPF 283.965.018-58
CRC: 01 SP 189917/O-3
Contadora
ordem de classificação,
munidos da seguinte documentação, emPresidente
original e cópia:
01 - Comprovante de votação da última eleição
Observação: os candidatos que justificaram a ausência nas eleições deverão apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 11/05/2012 às 13:30 horas
ENCARREGADO DE SETOR
23º MARCELO SILVA CONSTANTINO
RUA GINO AMADEI, 152 – JD MORUMBI
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12403-780
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS DOS
MEMBROS JUVENIS, ANTIGOS ESCOTEIROS, ESCOTISTAS, PIONEIROS E COLABORADORES DO GRUPO ESCOTEIRO ITAPEVA – 97 SP E ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO GRUPO ESCOTEIRO ITAPEVA – 97 SP.
A Diretoria da APRMJAEEPC e do Grupo Escoteiro Itapeva – 97 SP, de acordo com
os artigos 31 a 34 e seus incisos do Estatuto da UEB e artigos 11, letras “a” e “e” e 22
do Estatuto da Associação, vêm pelo presente convocar os Membros da Assembleia
com direito a voto para Reunião Ordinária a realizar-se no dia 02 de junho de 2012,
sábado, às 15horas e trinta minutos em primeira convocação e em segunda convocação às 16 horas e trinta minutos, na sede do Grupo Escoteiro, situada nesta Cidade,
na Estrada Municipal do Massaim, número 08, bairro Massaim, para:
1 – Leitura e aprovação da Ata Anterior;
2 – Deliberação sobre as Contas do Exercício de 2011;
3 – Deliberação sobre as Contas de Janeiro a Maio de 2012;
4 – Eleição das Diretorias Executivas para o biênio 2012 / 2014;
5 – Eleição das Comissões Fiscais para o biênio 2012 / 2014;
6 – Outros Assuntos
Pindamonhangaba, SP, 04 de maio de 2012
Arnor Fadú Sáber – Dir. Presidente

Dia 11/05/2012 às 14:00 horas
546º LEILA APARECIDA GALDINO DE SOUZA
RUA RODRIGO ROMEIRO, 497 – CRISPIM
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12402-060
547º TELMA CRISTINA SILVERIO DE ABREU CUPIDO
RUA PADRE TIMOTEO CORREA DE TOLEDO, 291 – VILA SÃO JOSÉ
TAUBATÉ – SP
CEP 12070-500
548º CLAUDIA FADU SOUTO SABER E SILVA
RUA JOSÉ BASTOS JÚNIOR, 327 – SANTA CECÍLIA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-630
549º SELMA FELÍCIO DE SOUZA PINTO
ALAMEDA DAS PRATAS, 74 - ELDORADO
TREMEMBÉ – SP
CEP 12120-000
550º AURÉLIA CRISTINA COSTA SILVA
RUA GERALDO PRUDENTE DOS SANTOS, 29 – VILA SUÍÇA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12405-060
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 apresentar certidão de quitação eleitoral;
02 - Carteira de Identidade;
03 - CPF;
04 - Cartão do PIS/PASEP;
05 - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
06 - Certidão de Nascimento (solteiro) ou Certidão de Casamento;
07 - Certificado de reservista (sexo masculino);
08 - Comprovante de escolaridade conforme exigido no edital do concurso;
09 - Comprovante de experiência conforme exigido no edital do concurso;
10 - Atestado de Antecedentes Criminais;
11 - Comprovante de residência;
12 - 02 (duas) fotos 3 x 4 coloridas (recentes);
13 - Certidão de Nascimento dos filhos e dependentes;
14 - Caderneta de Vacinação (dos filhos de 0 a 5 anos);
15 - Declaração de Escolaridade (dos filhos de 6 a 14 anos).
Dia 11/05/2012 às 13:30 horas

CONVOCAÇÃO PARA A 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS –
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE PINDAMONHANGABA - 2012
Ficam os Srs. Conselheiros e conselheiras, titulares e respectivos suplentes do
CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social, convocados a comparecerem na
5ª reunião Ordinária de 2012, a realizar - se:
Dia:
Horário:

ESCRITURÁRIO PLENO
68º THAIANE TERCILIA DOS SANTOS DA SILVA
RUA RODRIGO LOBATO, 91 – ALTO DO CARDOSO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12420-020
RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO

09/05/2012
17h00

Local: CRAS – Centro de Referência em Assistência Social
(Rua Euclides de Figueiredo, nº. 132 – Alto do Cardoso).
PAUTA:
•
INFORMES
•
LEITURA DE ATAS
•
COMISSÕES PERMANENTES
•
ESTUDO LEGISLAÇÃO SUAS
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder
público) que comuniquem seus suplentes e justifiquem sua falta através dos emails:
cmaspinda@gmail.com ou cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

ANGELA MARIA ROMÃO DOS S. OLIVEIRA
CRC: 01 SP 189917/O-3
Contadora

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL – REGIÃO DE SÃO PAULO
38º DISTRITO ESCOTEIRO RIO PARAÍBA DO SUL
GRUPO ESCOTEIRO ITAPEVA – 97 SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

“A PARTICIPAÇÃO DE TODOS É IMPRENSCINDÍVEL PARA A EFETIVAÇÃO DO
CONTROLE SOCIAL”
Maria Conceição Bispo
Presidente

Ofício 005/05/2012

Ilmo Sr.

Venho como Presidente desta entidade, convocar os senhores técnicos das equipes
filiadas a Liga Coneleste de Atletismo, para uma reunião dia 09/05/2012 às 15:00
hrs no Ginásio Manoel César Ribeiro, no bairro Chácara Galega, sito à praça Melvin
Jones sem número (próximo à Associação Atlética Ferroviária).
Na oportunidade, estaremos tratando sobre as participações dos “PCD’s” e Veteranos no ano de 2012.
Sem mais a que nos cabe, despeço-me.
Atenciosamente.
Entidades Filiadas
Luis Antônio Silveira.
Presidente.

SÚMULA DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DIRETOR DO FUNDO DE APOIO ESPORTIVO
DE PINDAMONHANGABA – FAEP

Convocação

REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2012

9ª Reunião Ordinária 2012 CMDCA

Reuniu-se o Conselho Diretor do FAEP, no dia 26 de abril de 2012, no Centro Esportivo João Carlos de Oliveira e deliberou sobre a seguinte pauta: a) aprovação da
planilha de valores de bolsa auxilio dos beneficiados do FAEP do mês de maio: totalizando 518 beneficiados no valor de R$ 420.670,00; b) apresentação da publicação
da súmula da ata anterior, do mês de março; c) análise e aprovação par a custear
uma cirurgia do atleta do vôlei que se lesionou representando o município. Pindamonhangaba, 26 de abril de 2012.
Antonio Carlos de Macedo Giudice
Presidente do FAEP

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
PORTARIA GERAL Nº 3.844, DE 19 DE ABRIL DE 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais, a Lei nº 3870, de 21.12.01, Lei nº 4364, de 20.12.05 e Lei
nº 4.897, de 16.01.09, NOMEIA o Sr. Carlos Eduardo de Moura, para o emprego de
provimento em comissão de Gerente, a partir de 17 de abril de 2012.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a
partir de 17 de abril de 2012.
Pindamonhangaba, 19 de abril de 2012.
João Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal
Ricardo Galeas Pereira
Secretário de Administração
Registrada e Publicada na Secretaria de Assuntos Jurídicos, em 19 de abril de 2012.
José Carlos Teixeira Junior
Respondendo pela Secretaria de Assuntos Jurídicos

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- CMDCA, convocados a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da “Nona Reunião Ordinária” do ano em curso, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
Informes
Leitura de atas
FUMCAD
Capacitação do Conselho Tutelar
Deliberação projeto “Amar a vida – drogas jamais”
Ausências de conselheiros
Audiência pública do CMDCA
Semana do adolescente
Dia:

08/05/2012 (terça-feira)

Horário: 17h
Duração: Até 2 horas.
Local: CRAS – Centro de Referência em Assistência Social
(em frente à Prefeitura Municipal)

Eliana Maria Galvão Wolff
Presidente
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Tribuna do Norte

ClassificadosTN
Pindamonhangaba, sexta-feira, 4 de maio de 2012

VENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR - EMPREGOS

CONFIRA AS VAGAS DO PAT- POSTO DE
ATENDIMENTO AO TRABALHADOR
Pindamonhangaba - Moreira César

ALINHADOR
DE PNEUS
ARMADOR DE
FERRAGENS
AT E N D E N T E
DE FARMACIA
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
CABELEIREIRO ESCOVISTA
CARPINTEIRO
CASEIRO (VAGA
PARA CASAL)
COZINHEIRO
INDUSTRIAL
ELETRICISTA DE
MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
ESTAGIÁRIO DE
PUBLICIDADE
ESTETICISTA
I N S TA L A D O R

DE ALARME
INSTRUTOR DE
INFORMÁTICA
MANICURE
MECÂNICO DE
CAMINHÃO/
CARRETA
MECÂNICO DE
REFRIGERAÇÃO
MONTADOR DE
MÓVEIS
M O T O R I S TA
CARRETEIRO
PEDREIRO REFRATARISTA
PIZZAIOLO/ ESFIHEIRO
SERRALHEIRO
VENDEDOR EXTERNO (cursos
profissionalizantes, publicidade)

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

SERVIÇOS
Fazemos Limpeza
em caixas d’água.
Tel 8213-3965
Higienização: limpeza em prédios e
residências. Tel 36412964, 3637-2543
Motorista particular. Tel 3643-1250
ou 9124-5064
Precisa-se Revendedor de Folheados, Margem de lucro
de 30%. Tel 35275283 / 3527-4200
Precisa-se de consultora de vendas
de cosméticos e outros. Tel 9196-7993
Precisa-se de vendedor externo, venda de impressos gráficos. Tel 3642-7392
Presto serviço de
passar roupa ou
tomar conta de idoso. Tel 9156-2427
Procuro emprego
de babá ou acompanhante de idosos , sou
auxiliar de enfermagem. Tel 3642-4777
Procuro emprego de
de
acompanhante
idosos. Tel 3648-4836
Procuro
serviços
como
motorista
para viagens e excursões,
categoria
“AD”. Tel 8179-3539
Procuro trabalho
de acompanhante
de idosos, passo roupas. Tel 9156-2427
Procura-se serviços como diarista;
limpeza, passadeira,
acompanhante
de
idosos, boas referências Tel 9195-8696
DIVERSOS
Aparador com espelho de ferro, R$ 150;
conjunto de 4 panelas
inox com tampa de vidro, seminovos R$ 50.
Tel 3642-3740
Balcão expositor, arquivo de aço, geladeiras, freezer, maq. lavar
louças, maq. de costura, televisor, ventiladores, aparelho de DVD.
Tel 8213-3965
Banheira hidromassagem, com bomba, usada, R$ 450. Tel 36488395 ou 9790-7954
Bicicleta Montain Bike
GTS, R$ 1.800; supor-

te de teto p/ bicicleta,
novo. Tel 9115-9942
Bicicleta Poty, média, pink, 21 marchas, cetinha, R$130.
Tel 3645-6305
Caiaque de fibra, remo
de alumínio, colete salva vidas. Tel 3643-1250
ou 9124-5064
Cabo de aço, (mais ou
menos 100 m), bitola 3/8,
usado. Tel 9115-9942
Cama de solteiro, madeira maciça, R$ 100;
Colchão de mola, R$ 50
e mesa p/ computador,
R$ 80. Tel 3642-4094
Carrinho de churrasquinho, grande , inox,
lona. Tel 3522-2279
Carrinho berço Love,
azul e cinza, seminovo,
R$ 150. Tel 9757-6730
Carrinho de bebê, Galzerano, em ótimo estado de conservação, R$
150,00. Tel 3522-4589
Computador, Sempron
2400 COM, 512 Mb
Ram, HD 200 Gb, R$
250. Tel 9176-4886
Computador completo, scaner, impressora,
rack e cadeira. Tel 97756060 ou 9216-6688
Computador, Processador AMD Phenom
X4, placa mãe Asus, 2
Gb memória, HD 500
Gb. Tel 9104-4537
Computador com impressora Multifuncional, em bom estado de
conservação Tel 81377896 / 9229-7965 ou
3522-1028
Doa-se um cachorro
abandonado, adulto.
Tel 88397211.
Fogão, novo, inox,
4 bocas, electolux,
R$700. Tel 8839-7211
Geladeira, balcão expositor, estufa para
salgados,
bicicletas,
arquivo de aço, camas.
Tel 8213-3965
Guarda-roupa mogno, solteiro ; rack, R$
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas,
R$
300. Tel 8814-6514
Jaqueta de Couro,
preto, feminino,
tamanho M, R$ 50. Tel
3642-3740
Jogo de sofá 2 e 3 lugares, seminovo, R$
250. Tel 3523-3521 ou
9114-3560

Mesa dobraveis, brancas, para bar (40 jogos). Tel 9605-5596 /
9175-3599
Mesa de som Oneal,
com 8 canais, seminova; video cassete Hi-Fi
MTS Stereo 4 cabeça
Sharp. Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil.
Tel 9115-8884
Playstation 2 Sony,
novo, 2 controles, cartão memória e na garantia. Tel 3645-3119
ou 9168-7195
Porta de aço de 3 x
3m, bom estado de
conservação, R$ 600.
Tel 9115-9942
Policorte 220v; motor
de gol 1.600; conjunto
de oxiacetileno c/carrinho. Tel 3643-4173 ou
8119-4264
Refrigerador; freezer
Eletrolux, bom estado
de conservação, R$
550,00. Tel 3648-4890
ou 9771-6431
Teclado Mod PSR
510, Yamaha, efeito
Ecohotronic Staner. Tel
3642-2427
Título Ferroviária. Tel
9105-0366
TV Phillips, nova, R$
380; ventilador Arno,
novo, R$ 80; sofa 3 e
2 lugares, seminovo,
R$250. Tel 9114-3566
ou 3522-3521
Tv Philips, 21 polegadas, tela plana, seminova. Tel 9110-1180
Ventilador Arno, novo,
220v, R$ 80. Tel 35233521 ou 94114-3560
Várias embalagens p/
cerveja; rádio AM, FM,
toca cd para carro; rodas montadas, pneus
175x70 x13; macaco
hidráulico; geladeira; estufa para salgados. Tel
9708-5107
COMPRAM-SE
Carretinha, serra circular, esmiril, morsa,
mesas. Tel 8213-3965
Garrafas de cervela e
de Coca-cola litro. Tel
8213-3965

TROCA-SE
Geladeira 160L, consul
por uma bike de aluminium tratar 3522-4589
VEÍCULOS
VENDEM-SE
Celta 2003, preto,
abaixo da tabela. Tel
9104-8554
Corsa Sedan 2008,
Classic Life , R$ 1.000
abaixo da tabela, único
dono. Tel: 3648-8238
Escort Hobby 1.0, 94,
prata. Tel 9110-1180
Escort 93, branco, vidro elet. teto solar, R$
3.100. Tel 8141-3359
Eco Sport XLS 2006,
completa, único dono,
R$1.000 abaixo da tabela. Tel 3648-8238 ou
9163-1205
Fiesta 97, vermelho,
Tel 8202-0035
Fiorino 2001, pneus
novos. Tel 8207-6468
ou 9627-0567
Fusca 79, 1300, R$
3.000. Tel 3643-4173
ou 8119-4264
Fusca 79, 1300, vermelho, R$4.000, ou
troco. Tel 3648-8395
Gol Special 1.0, 8V,
ano 2000, branco, R$
10.700. Tel 7813-6147
ou 9114-5009
Gol 96, trava elétrica, alerme e som. Tel
3642-1165
Kombi ano 2.010, Tel.
9746-4352
Mazda, pickup, cabine dupla, diesel, R$
17.500. Troca-se por
menor valor. Tel 36488395 ou 9790-7954
Monza SL/E, completo, 91, vinho, c/ kit gás.
Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, branco, único dono, R$
18.000. Tel 3648-3000

Palio Weekend 1.5,1997,
vermelho, conservado.
Tel 3643-2229 / 36376437
Peugeot 307, Feline
2003, abaixo da tabela.
Tel 9781-0235
Perua
Kombi
97,
bege. Tel 9768-5533
Renault Clio 2003/
2004, prata, 4 portas, 2
airbag, por R$ 13.900.
Tel 3642-8311
Renault Clio Hatch,
4ª geração, vid. trava
elét., fim, cd-mp3, calefação, abaixo da tabela ou troco por veículo
chevrolet (maior valor).
Tel 977-11544
Renault Sandero Expression, 1.0, 16v, Hiflex, 2009/2010, prata,
19.000Km, tabela. Tel
8204-8088
Siena ELX 1.0, 16V,
2001, trav vidr elétr.,
dir hidr, R$ 13.800. Tel
9137-3792
Siena 2005, vidros elétricos, dir hidr, alarme,
tabela. Tel 9179-0817
Uno Mille 1.0, 2000,
todo original, alarme,
trava. Tel 9709-1715
Verona 92, LX 1.6,
Alcool, verde metálico. TEl 3643-3162 ou
9112-1049
TROCA-SE
Apollo 1.8, motor AP,
92, por Uno 98/99,
valor de R$ 8.000. Tel
3645-8776
MOTOS
Green Safari 150 (Garini), ano 2008. TEl
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005,
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, preta, alarme, completa.
Tel 9173-0682
Twister
2008, R$
7.000. Tel 9147-4721
ou 3641-1172
YBR ED 2007/08, completa, vermelha, R$
3.000 ou troca-se. Tel
9226-9424
IMÓVEIS
VENDEM-SE
CASAS
Alto do tabaú, 2 dorm,
close, e dem, dep, gar,
quint, rua Gal Júlio Salgado, 790. Tel 36422951
Avenida Abel C. Guimarães, apart. 2 dorm,
sala 2 ambientes, banh
social. Tel 9775-8200
Bela Vista, 2 dorm, e
dem. dep, 300m², R$
128 mil. Tel 9707-1591
Boa Vista, sobrado,
a/c 209m², 4 dorm, na
rua José Alves Paloma,
67. Tel 8112-4379 ou
3642-4379
Bosque, 2 casas independentes, R$ 130.000,
Tel (13) 9115-8107
Campo Alegre, 2 dorm.,
e dem. dep., garagem
coberta ou troco por
terreno, aceito financiamento. Tel 3643-1770 ou
9123-4503
Campo Belo, 2 dorm,
1 suite, edícula, R$
250.000. Tel 88397465 / 8803-4573
Campo Belo, apartamentos, novo, 2
dorm, sendo 1 suite,
dem dep, gar, R$ 170
mil. Tel 3642-3740 ou
9736-7019
Cidade Jardim, edícula,
terreno de 250 m², R$ 75
mil. Tel 9181-0245
Crispim, 240 m², 2
quartos,dem dep, gar,
lav e 1 quarto e banh nos
fundos.Tel 3642-2470
Crispim, 3 quartos,
edícula e demais dependências. R$ 190
mil. Tel 8839-7211
Jardim Aurora, sobrado 3 dorm. (1 suite),
sala 2 amb, coz americana, ampla área exterma. Tel 3642-1124
ou 9772-5171
Jardim Aurora, apartamento, 2 dorm, e
dem. dep. gar e quin-

tal, R$ 90.000. Tel
3643-1783
Jardim Aurora, divisa
com o Campo Belo,
nova, 2 dorm. (1 suíte),
dem. dep., gar, Aceita financiamento. Tel 36431770 ou 9123-4503
Jardim Rezende, sobrado, 93m², novo, 2 dorm, e
dem dep, 2 banh, gar, R$
135.000. Tel 3648-5776
ou 9127-5485
Jardim Regina, antiga, rua 12. Tel 36376210 ou 9729-8882
Maricá, 2 dorm, dem.
dep, R$ 140 mil. Tel
9156-4167
Moreira César, CDHU
Ipê II, 1 dorm, dem
dep, gar, R$ 38.000. Tel
9110-1180
Moreira César, CDHU
Ipê II, 3 dorm, dem
dep, gar, quitada. Tel
9173-0682
Moreira César, próximo
à praça São João, sobrado, 2 dorm., sendo 1
suite, e dem dep., com
ponto comercial, R$ 140
mil. Tel 9153-7933
Morumbi, 3 dorm, sendo 1 suite e dem dep, R$
190.000. Tel 3643-4242
Mombaça, 3 cômodos,
R$ 78.000. Tel 97744108
Mombaça, 2 dorm.
R$ 140.000. Tel 36423027
Parque das Palmeiras, 3 dorm, sendo 1
suite, dem dep, jardim
de inverno, coz americana, gar 2 carros,
quintal e cerca elétrica, A/T 200 m² - A/C
100m². Tel 9107-4318
Pq. São Domingos,
sobrado, 3 dorm e
dem dep, 4 banh, ár/
ser, quartinho no fundo
e gar, rua Cap Vitório
Basso, R$ 250.000. Tel
3522-4589
Próximo à praça são
Benedito, (rua dos
Bentos) 3 dorm, e dem.
dep, R$ 110 mil ou troca-se. Tel 3643-4242
Próximo ao Pão de
Açúcar, Ed. Juliana,
apartamento (72 m²)
2 quartos, sala, coz,
ban, uma vaga, c/ móveis plan Italinea, R$
135.000,
condomínio
R$ 75,00. Tel 9184-7669
Real Ville, ou aluga-se,
3 dorm.,2 suites, com
hidromassagem,pla-car
solar, banheiro social,
lavabo, sala de estar,
sala de TV, cozinha,
despensa, área de lazer, 2 sacadas, var, qun,
canil, gar coberta para 2
carros. Tel 3642-3740
Santana, 3 dorm, e
dem. dep, R$ 165 mil.
Tel 3643-4242
Taubaté, sobrado, 2
suítes + 2 dorm. e dem
dep., A/T 290m² e A/C
208m². Aceita imovel
como parte do pagnto. Tel 8146-4313 ou
8116-7386
Ubatuba, próxima da
praia. Tel 9768-5533
Ubatuba, Apto. próximo da Secretaria de
Saúde, R$ 115 mil . Tel
3642-3027
Ubatuba, Chalé de 30m²,
a/c 1200m², R$40.000.
Tel 9768-5533
Vila São Benedito, 2
casas construídas no
mesmo terreno, toda
de laje piso frio, área
de serviço e garagem,
bem localizadas, totalmente independentes,
inclusive água e luz.
Cel. 9154-0918
Excelente sobrado condominio fechado, Village
do sol, sl estar, sl jantar,
cozinha, lavabo, 2 quartos + 1 suite, amplo quintal, espaço gourmet e gar
2 carros. 140m², esquina,
Tel 9106-9234
ALUGAM-SE
Centro, rua Marechal
Deodoro, 230, fundos,

quarto e dem. Dep, R$
600 mensais. Tel 35270345 ou 8843-2938 c/
proprietário
São José dos Campos, 2 cômodos, quarto e cozinha, somente
para mulheres, próximo ao terminal rodoviário central. Tel 81413359
Ubatuba, 1 dorm, a
30m da Praia Maranduba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada,
casa nova, mobiliada,
a 100 metros da praia,
reservas com antecedência.Tel. 3642-3740
ou 9736-7019
COMERCIAL
kitnetes, 2 dorms, 1
vaga na garagem. Tel
9746-6193
Loja de roupas , artigos de couros e acessórios, valor a combinar. Tel 3527-1203 ou
9229-9787
Quartos para moças,
individual, com banheiro em São José dos
Campos, R$ 200. Tel
8141-3359
Galpão, Moreira César, 240m², ideal para
supermercado, igreja
ou loja. Tel 9746-6193/
7813-5344 ID: 96*2898
Mercearia, passo o
ponto, excelente localização, esquina com a
via Expressa. Tel 36424975
Padaria e confeitaria,
ótima localização, com
moradia. Tel 91411700
Prédio com 3 pontos
comerciais,
centro,
vendo. Tel 7813-5344
ID: 96*2898
Ponto comercial, no
centro, passo parcelado e aceito carro. Tel
9196-7993 / 8838-8225
Salas comerciais perto do Bosque. Tel
9765-9995
Salas
comerciais,
com banheiro e sacada, na Vila São Benedito. Tel 8112-5697 ou
9220-1831
Salão de beleza, vendo, na praça Santa
Luzia, funcionando há
2 anos, lugar para 4
profissionais. Tel 91048071 ou 8207-5158
Salão de cabeleireiro,
no centro, mobiliado,
pronto para uso imediato. Tel 9103-9032
CHÁCARA
VENDEM-SE
Bonsucesso, 3.200m²,
água, luz, asfalto, R$
110.000, Tel 9114-0847
Cerâmica,10.290m²,
casa, R$ 450 mil. Aceita
proposta Tel 3643-4242
Goiabal, 11 alqueires,
escritura, pomar, R$
140.000, Tel 9114-0847
Goiabal, 6000m², casa
c/ piscina, quadra de
areia, R$ 90.000, Tel
9117-1439

Lagoinha, 11 alqueires,
c/ 3 casas R$ 250.000
ou troco c/ casa no centro. Tel 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ casas, 7 alqueires, 7 km
da cidade R$190.000
Tel 3645-5896
Mandu, estrada do Trabiju, fins de semanas,
aniver e casamento,
galpão p/ jogos, quiósque c/ churr, banh, piscinas. Tel 9620-8641.
Mandu, para eventos,
com piscina, churrasqueira, cozinha, fogão
a lenha. Tel 8137-7006
Moreira César, com
1000m², pomar, casa
grande, R$ 135 mil.
Tratar no local rua Piratingui, 68
Piracuama, casa
e
dorm e dem dep., a/t
8.000m², R$ 200 mil.
Tel 3643-4242
Piracuama, 2500m²,
casa, piscina e demais
benfeitoria, R$ 220 mil.
Aceita-se troca com
imóvel de menos valor.
Tel 3642-3027
Próximo ao Balneário
das Águas Claras, com
sobrado, 3 dorm e dem
dep, a/t 21.000m², R$
300 mil. Tel 3643-4242
TERRENOS
Na cidade de Cunha,
24.000m² c/ mata,
R$ 36 mil à vista. TEl
3637-2974 ou 78117015
Bom Sucesso, ótima
localização. Tel 97342869
Carangola, 250m². Tel
9115-9942
Cruz Grande, com rio,
15.000m², R$ 150 mil.
Tel 3643-4242
IpêII, com escritura. Tel
3637-1494 ou 91730682

Jard.
Bela
Vista,
300m², próximo à Fac.
Anhanguera. Tel 36423027
Jardim Mariana, 125m².
Tel 3642-7161
Jardim Mariana, 250m²,
R$ 70.000. Tel 35224684
Jardim Mariana, meio
lote. Tel 9798-0178
Laerte Assumpção,
265m², R$ 35.000 (à
vista). Tel 3637-2974
Mombaça de esquina,
650m², R$ 200 mil. Tel
3642-3027
Mombaça, meio lote,
infraestrutura completa, parcialmente murado. Tel 3642-5639
Parque das
Palmeiras, quitado, R$
50.000. Tel 3642-3027
Real Ville, 460m², bem
localizado. Tel 97466193/ 7813-5344 ID:
96*2898
Res. Mantiqueira, 2
terrenos murados (c/
11x24mt cada), aceito troca em imóvel. Tel
8173-9989
Residencial Lessa, c/
700m². Tel 3642-3027
Res. Village do Sol
(cond. fechado em Pinda), plano, 271,08 m² ,
R$ 72.000 + 16 parcelas
R$ 620. Tel 9117-0763
Santa Cecília, 25 x 50
m, 150 mil. Tel 88397465 ou 8803-4573
Shangri-lá, para chácara de 1.000 m², alto
e plano. Tel 9612-9746
Shangri-lá, 2 terrenos
de 500m², a 5 minutos
do viaduto das Campina. Tel 8165-5500
Taubaté, próximo ao
centro, 5.000m², rua
Bela Vista, R$ 110 mil
o m². Tel 3648-5776 ou
9127-5485

