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Segunda-feira - 21/5

PINDA +20:

Parcialmente 
Nublado 

Participação 
da população 
é fundamental

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba está empenhada em 
envolver o maior número possí-
vel de pessoas nas discussões 
que serão realizadas durante 
o Pinda +20, que acontecerá 
durante a Semana do Meio Am-

biente de 2012, no mês de junho.
Pensar nas ações que ga-

rantam uma cidade humaniza-
da, que ofereça as melhores 
condições de desenvolvimento 
à sua população e que preserve 
o meio ambiente, é o objetivo 

desse grande evento que acon-
tecerá no Parque da Cidade, e 
promete movimentar os mais 
variados setores da cidade, com 
foco principal nas crianças e nos  
jovens.

A reciclagem é uma das ações que podem garantir um futuro mais saudável para o planeta

Madagascar 3, 
Fifa 13 e a visita da 
cantora  Lady Gaga 

nos Simpsons

TN POP

Confi ra também o lançamento do box da 
banda Los Hermanos, os principais fi lmes 
que rolam nos cinemas da região e o que 
mais chamou a atenção dos internautas  

O Batalhão Borba Gato comemorou mais um aniversário 
com a realização de parada militar e condecorações. 
Autoridades e a população prestigiaram as festividades

Akim/Agoravale

Divulgação

abralatas.com.br

“Cidade Limpa” 
é melhor 

para todos
Segundo CadernoTEMP. MÍNIMA   11ºC 
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Editorial

Precisamos pensar o que 
queremos para a nossa 
cidade para, no mínimo, 

daqui a 20 anos. O evento Rio +20 
(Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Susten-
tável), que será realizado no mês 
de junho, 20 anos após a Eco-92 
– que transformou para sempre a 
perspectiva mundial sobre o tema 
Meio Ambiente – nos alerta sobre 
a necessidade de trazer essa refle-
xão para o município, pois o desen-
volvimento sustentável pressupõe 
o equilíbrio dos aspectos econômi-
cos, sociais e ambientais.

Precisamos entender o proces-
so de crescimento para além dos 
números do PIB - Produto Interno 
Bruto, mudando o paradigma, e 
considerando como crescimento 

Coluna do Meio Ambiente
E Pinda, no futuro?

o processo ordenado e susten-
tável, no qual se leve em conta 
também os impactos e a agressão 
ambiental.

No final do último mês, o jor-
nal Estado de São Paulo publicou 
uma entrevista com a ex-ministra 
do Meio Ambiente da Dinamarca, 
Connie Hedegaard, em que ela 
afirma que, para fazer do Rio +20 
um sucesso, o resultado da con-
ferência tem que ser algo voltado 
para as pessoas que estejam lu-
tando contra a pobreza. Tem que 
ser algo que leve a um progresso 
tangível às pessoas.

É engano imaginar que a 
economia verde diz respeito so-
mente aos países desenvolvidos. 
A economia verde significa que 
os desenvolvidos equilibram mo-

dernidade, inclusão social e meio 
ambiente. Temos que buscar estra-
tégias de crescimento que integrem 
de forma equânime, renda, consu-
mo e proteção ao meio ambiente.

Acredito que temos uma gran-
de oportunidade de discutir o cres-
cimento de Pindamonhangaba 
pensando na geração de empre-
gos, no crescimento urbano e sem 
descuidar da despoluição dos rios 
e córregos, da poluição sonora, 
do crescimento da zona urbana, 
da mobilidade urbana, e de todo o 
tipo de atividade econômica, pois 
as condições, por exemplo, climá-
ticas, poderão no futuro afetar tanto 
os planos de crescimento como as 
iniciativas para a erradicação da 
miséria.

Todos nós entendemos que a 

economia verde não se consegue 
de uma hora para a outra, é um 
trabalho de mudança de compor-
tamento, derrubada de paradigma, 
investimento em educação e novos 
costumes.

Convido a você, nesta próxima 
Semana do Meio Ambiente, que 
será realizada entre os dias 1º e 6 
de junho, a refletir e participar de 
alguma forma, para elaborarmos 
a resposta sobre o que queremos 
para Pinda nos próximos 20 anos.

Arthur Ferreira 
dos Santos 

é engenheiro, 
responsável 

pela Semana do 
Meio Ambiente 

2012 -Pinda +20

No último dia 11, a escola mu-
nicipal Professor Jairo Monteiro 
homenageou as mães, recebendo 
a comunidade escolar para um dia 
especial, que teve a participação da 
Brinquedoteca  “EDUCARTE”. 

O tema foi “Minha mãe é uma 
estrela”. Os alunos prepararam uma 
lembrança, leitura de poesias, sor-
teio de cestas e um café especial. 
A equipe da brinquedoteca lembrou 

às mães que um dia as crianças 
irão crescer, então não haverá mais 
brinquedos espalhados pelo chão, 
mas, sim, saudade desse tempo. 

Michele, mãe do aluno Gabriel, 
também aprovou: “é gostoso quan-
do alguém dedica uma homenagem 
a nós, é um presente de Deus ser 
mãe”. Aproximadamente 150 pes-
soas da comunidade participaram 
da festa.

Para aprender não tem idade e 
é por este motivo que muitos adul-
tos frequentam a EJA - Educação 
de Jovens e Adultos na escola mu-
nicipal “Ayrton Senna da Silva, no 
Pasin. No último dia 10 eles partici-
param de uma grande homenagem 
às  mães. Na ocasião foi feita uma 
roda de conversa e houve declama-
ção do poema “Relembranças”, de 
autoria de Isaura Bastos Rodolfo.

Os alunos estão envolvidos no 
projeto de leitura “Saiu no Jornal, 
será que a notícia é legal?”, e 
tiveram contato com parte do 
poema declamado, cujo tema 
abordado os aproximou de sen-
timentos profundos, o amor de 
mãe, e quiseram conhecer o 
poema na íntegra, surgindo assim 
a ideia de convidar a autora para 
declamá-lo.

“Os poemas são pássaros que 
chegam/  não se sabe de onde e 
pousam/ no livro que lês./ Quando 
fechas o livro, eles alçam vôo/ como 
de um alçapão./ Eles não têm pou-
so/ nem porto;/ alimentam-se um 
instante em cada/ par de mãos e 
partem./ E olhas, então, essas tuas 
mãos vazias,/ no maravilhado/ es-
panto de saberes/ que o alimento 
deles já estava em ti...”

Mario Quintana

É contrário à natureza da poe-
sia tentar defini-la ou enquadrá-la 
no processo de formatação de um 
texto, levando-a a esconder-se por 
entre as gavetas virtuais do infer-
no tecnológico. Seria como tentar 

explicar, em vez de simplesmente 
reconhecer, o cheiro de mínimas 
violetas que nos diz de como as mo-
léculas estremecem no ar invadindo 
acidentalmente o nosso nariz. 

Hoje em dia a ciência quase 
tudo explica, o fenomeno de sentir 
o cheiro das violetas no ar, uma 
simples propagação de átomos no 
ar. A tecnologia que cria e alimen-
ta a GERAÇÃO T (de testemunha, 
tecnológicos) sabem tudo e não 
entendem nada, ainda mais sobre 
a poesia.

Há uma carência de versos 
a serem soltos no ar. No caminho 
para o aeroporto onde me encon-
tro agora, conversávamos sobre o 
infeliz Augusto dos Anjos, que por 

fatalidade tão jovem deixou a vida, 
mas seus versos estão por ai sol-
tos, aqui, ali e acolá nos deparamos 
com aquele “gênio que sumiu e a 
semente ficou”.

Nossa língua é um produto so-
cial, propriedade de conjunto de 
saberes e práticas de nossa socie-
dade, é o oposto da formalidade. O 
poeta é uma espécie de transgres-
sor da norma formal, subverte a or-
dem e através da desordem cria ex-
pressão, movimento e sentimento.

Fazer poesia é agir, falar, pen-
sar e representar tudo ao mesmo 
tempo, o mestre PESSOA disse 
certa vez: “O poeta é um fingidor, 
que chega a fingir que é dor; a dor 
que deveras sente; e os que o leem 

sentem as duas dores, as que ele 
não teve e as que ele não tem”.

O contrário de poesia é vida 
cotidiana, rotina, hiperocupação. 
Vamos amigo leitor, fugir enquanto 
é tempo, precisamos ir, não pode-
mos parar e esperar. Finalizo minha 
reflexão lembrando-me de Geraldo 
Vandré, em seu disco “Pra não dizer 
que eu não falei das flores”.

“Vem vamos embora que espe-
rar não é saber, quem sabe faz a 
hora não espera acontecer”.

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

Poesia

Para a Semana da Enfermagem 
eu desejo a todos nós, trabalhado-
res da saúde, TEMPO. Tempo para 
refletir. Um levantamento realizado 
em 2011, pela Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo, revela que 
no estado todo dia morre uma pes-
soa, vítima de acidentes de traba-
lho. Bom, sou enfermeira já faz 13 
anos. Durante esse período   vi tan-
tos homens e mulheres morrerem... 
acho que trabalhavam para susten-
tarem suas famílias, pagarem suas 
contas, mas receio não ter encon-
trado nenhum deles nos números 
acima. Então, essa informação me 
parece um tanto distante.

No entanto, há pouco mais de 
sete meses, assumi, na Prefeitura 
de Pindamonhangaba, a função de 
avaliar, junto com a equipe do Ce-
rest - Centro de Referência Regio-
nal em Saúde do Trabalhador, todos 
os acidentes de trabalho notificados 
no município. Aqui eu aprendi que, 
para cada acidente de trabalho 
fatal, existe a potencialidade de 
ocorrer 30 acidentes graves. A par-
tir de então, dados provenientes do 
Raat - Relatório de Atendimento ao 
Acidentado do Trabalho apontaram 

que tivemos a ocorrência de 47 
acidentes com mutilações, esmaga-
mentos e/ou fraturas e, esses traba-
lhadores, não há dúvidas, conhece-
mos um a um e seus ambientes de 
trabalho. 

Interessante pensarmos tam-
bém no dado trazido pela Divisão de 
Saúde do Trabalhador da Vigilância 
Sanitária Estadual, o qual ressalta 
que 48% dos acidentes graves e fa-
tais ocorreram com menores de 18 
anos. Seria possível que somente 
14 crianças fossem acometidas de 
acidentes no último ano em Pinda-
monhangaba? Sim. Seria possível. 
Mas é provável? Onde estariam 
os flanelinhas, os vendedores de 
pinhão e passe de ônibus, os cobra-
dores de van, os lavadores de car-
ro, os recicladores de lixo? Espero 
que na escola. Estaríamos nós, 
enfermeiros, auxiliares e técnicos 
de enfermagem, médicos e assis-
tentes sociais, representantes do 
Conselho Tutelar e da Vara da Fa-
mília, com o olhar voltado para os 
tão solitários quase 3% de crianças 
gravemente acidentadas em seus 
quase empregos de verdade?

Ainda bem que nos sobra tem-

po para refletirmos sobre os 14% de 
acidentes de trajeto que ocorrem na 
cidade. Segundo o artigo menciona-
do, as principais causas das mortes 
durante o trabalho foram os aciden-
tes de trânsito e as quedas de edifí-
cios. Em Pinda, queda de altura é a 
terceira colocada (17%) no ranking 
dos acidentes típicos. Geralmente, 
os trabalhadores se acidentam pe-
los próprios equipamentos que es-
tão manuseando ou por máquinas 
que estão operando (57%), quando 
não por objetos que caem em algu-
ma parte de seu corpo (24%).

Fico me perguntando se tam-
bém adoecemos no trabalho, por-
que não sei dizer. Como eu disse, 
para a realidade dura em que vive-
mos, se não vira um número não 
vira gente. Se não vira gente não é 
cuidado, nem garante direitos traba-
lhistas e previdenciários. 

Dentre as causas* mais fre-
quentes que mantêm afastados do 
trabalho os profissionais de enfer-
magem para tratamento de saúde 
estão as LER/DORT, os transtornos 
mentais e os acidentes causados 
por material perfurocortantes. Dos 
primeiros trabalhadores, não posso 

mencionar muita coisa. Quanto aos 
últimos, em 2011, 60 de nós se aci-
dentou fazendo glicemia capilar, ou 
administrando medicamento, pun-
ção venosa ou descartando agulha, 
mas por que será que 35%** não 
estavam usando luvas descartá-
veis?

Em plena Semana de Enfer-
magem, e consciente de que cabe 
a todo profissional de saúde rever 
sua rotina de trabalho, seu modo 
de organizar o serviço, trabalhar 
em equipe e melhorar a notificação 
dos acidentes de trabalho, eu peço 
um minuto ou dois de atenção para 
o modo como estamos trabalhando 
e como estamos enxergando o tra-
balho de quem está ao nosso redor.

Trabalhar o cuidado do outro só 
é nobre quando cuidamos do es-
sencial: nós mesmos.

Milena Santana é enfermeira 
do Cerest Pindamonhangaba.

*Fonte: http//site.
portalcofen.gov.br

**Dados provenientes 
do Sinan, referentes a 2011, 

em Pindamonhangaba

Trabalhar o cuidado só é nobre quando cuidamos do essencial

Alunos do EJA participam 
de homenagem às mães

Dia das Mães na escola 
Professor Jairo Monteiro

Aos jovens pode parecer que 20 anos é tempo demais.
Quem na faixa dos 40 anos ainda não se surpreendeu ao 

ver o filho de 16 anos falando que determinado fulano é velho, 
quando na verdade tem a mesma idade que você. “Velho? Como 
assim? Não é velho não.”

É que para quem só tem 20 anos, esse é o tempo de toda 
uma vida. Portanto, na ótica de quem não chegou aos 20, al-
guém com 40 anos é velho. Coloca velho nisso.

Então falar aos jovens sobre o que se pretende fazer daqui 
há 20 anos é algo que parece fora de cogitação.

Mas são eles mesmos, os jovens, que um dia eram crianças 
brincando lá em casa, que servem de modelo para que todos 
pensem, com bastante cuidado, sobre como 20 anos passam 
rápido. Eram apenas crianças e agora são moços e moças boni-
tos, fortes, vistosos.

A preocupação sobre o que se pretende para a cidade daqui 
a 20 anos é uma preocupação justa e que deve ser levada a sério 
por toda a sociedade, nos seus mais variados níveis.

Uma cidade que cresce a olhos vistos como Pindamonhan-
gaba tem ainda mais motivos para planejar muito bem cada pas-
so que dá em direção a esse destino, que está mais perto do que 
possa parecer.

O rápido crescimento populacional; o espantoso aumento da 
frota de veículos; a proliferação de condomínios verticais; o sur-
gimento de bairro após bairro, que vão sendo construídos a uma 
velocidade que foge da compreensão. Com certeza, há quem 
olhe e pergunte: será que tem tanto morador para tanto aparta-
mento, condomínio e novos bairros?

Mas eles estão aí e serão habitados por pessoas que geram 
lixo e esgoto; consomem água potável, vão e voltam do trabalho, 
da escola, da academia, da casa dos amigos, na maioria das ve-
zes, de carro. É, esse bem que há 20 anos não era tão acessível 
assim, agora está cada vez mais fácil de adquirir. Sinal de que o 
país está crescendo, e com ele Pindamonhangaba.

Isso quer dizer que novos prédios, condomínios, universida-
des, shoppings geram também mais trânsito nas regiões onde 
estão instalados, já que a frota cresce mais rápido que as ave-
nidas.

Uma cidade que cresce, invariavelmente, atrai a atenção de 
gente que está em busca de uma vida melhor, do sucesso. E é 
por isso que Pinda já não é, faz tempo, aquela cidade onde todo 
mundo se conhece.

O futuro brilhante que está diante da Princesa do Norte cer-
tamente trará consigo as mazelas do desenvolvimento. É preciso 
que a sociedade se organize, discuta, planeje e cobre dos atuais 
e futuros dirigentes, leis e ações que garantam um desenvolvi-
mento que priorize o ser humano, a qualidade de vida e, é claro, 
o meio ambiente.

O Pinda +20 está sendo preparado para ser um primeiro pas-
so nessa direção, na qual Pindamonhangaba precisa caminhar, 
pois sua vocação é para o crescimento, para o sucesso, mas 
é preciso atravessar esse momento de transição com planeja-
mento e sabedoria, para que se possa gozar, no futuro, de uma 
maturidade tranquila, sem sobressaltos.

20 Anos
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MARIA FERNANDA MUNHOZ
A população de Pinda-

monhangaba está convidada 
a participar da Semana do 
Meio Ambiente 2012 – Pinda 
+20, que será realizada de 1º 
a 6 de junho no Parque da Ci-
dade, com entrada gratuita. O 
evento terá debates, palestras, 
atrações culturais, exposições 
e, ao final, uma mesa redon-
da, na qual serão definidas 
propostas em uma agenda 
ambiental e de desenvolvi-
mento, para os próximos 20 
anos de Pindamonhangaba.

Para o êxito do evento, é 
fundamental a participação 
da população. Essa participa-
ção pode ser feita por meio da 
presença nos debates e even-
tos, e também pela Internet, 
no site oficial da Prefeitura 
de Pindamonhangaba (www.
pindamonhangaba.sp.gov.
br), clicando no banner Pin-
da+20, e no Facebook (www.

Pinda+20 
será aberta à 
participação 
popular

Dia 1º/6 -  sexta feira 
Pinda+Educação 
“A economia verde no 
contexto do desenvolvimen-
to sustentável de Pinda”
Encontro com alunos do 
Ensino Infantil e Funda-
mental às 10  e às 14h30
Das 9 às 12 horas e das 14 
às 17 horas: Exposições 
no Parque da Cidade

Dia 2/6 -  sábado
Das 9 às 12 horas: Exposi-
ções no Parque da Cidade
Às 9 horas: Plantio de árvores 
da Prefeitura nova até o 
prédio antigo da Prefeitura
Às 15 horas: Evento Cultu-
ral no parque da Cidade

Dia 3/6 -  domingo
Das 9 às 12 horas: Exposi-
ções no Parque da Cidade
Às 10 horas: Apresentação da 
Banda Sinfônica dos Fuzileiros 
Navais do Rio de Janeiro

Evento que comemora a Semana do Meio Ambiente 2012 discutirá desenvolvimento 
sustentável entre os dias 1º  e 6 de junho, no Parque da Cidade. Entrada será gratuita

Programação

Pinda+20 
será aberta à 
participação 
popular

Dia 4/6 -  segunda-feira
 Pinda+Social
“Política de diretrizes para 
erradicação da pobreza e 

disseminação das práticas 
de responsabilidade social”
Congresso com alunos 
do Ensino Médio e Técni-
co às 10 e às 14h30
Das 9 às 12 horas e das 14 
às 17 horas: Exposições 
no Parque da Cidade

Dia 5/6 -  terça-feira 
Pinda+Desenvolvimento
“O quadro institucional de 
Pinda para promoção do 
desenvolvimento sustentável”
“Plano Diretor de Pinda como 
mecanismo de estímulo efetivo 
do desenvolvimento sustentável”
Seminário com alunos do Ensino 
Superior às 10  e às 15 horas 
Das 9 às 12 horas e das 14 
às 17 horas: Exposições 
no Parque da Cidade

Dia 6/6 quarta-feira
Das 9 às 12 horas: Mesa 
Redonda: Criação da pro-
posta para Pinda + 20
Das 9 às 12 horas: Exposi-
ções no Parque da Cidade

Parque da Cidade está sendo 
preparado para o Pinda+20
O Departamento de Servi-

ços Municipais da Prefeitura 
de Pindamonhangaba está 
preparando o Parque da Ci-
dade para receber o evento 
da Semana do Meio Ambien-
te, Pinda+20.

De acordo com o dire-
tor do Departamento, Sérgio 
Guimarães, a área da frente 
foi totalmente roçada e limpa. 
“Foi recuperada uma trilha 
localizada dentro da mata, 
para acolher os visitantes e 

colocá-los em contato direto 
à natureza. Além disso, novas 
árvores estão sendo planta-
das”, explicou Sérgio.

O Pinda+20 será reali-
zado de 1º a 6 de junho, no 
Parque da Cidade. No even-
to, serão feitos debates de 
temas que giram em torno da 
preservação do meio ambiente 
com foco nos estudantes, com 
espaço aberto para pessoas 
de todas as idades. No final de 
semana e concomitantemente 

aos dias de debates, haverá 
exposições de mais de 20 pro-
jetos, além de atividades cul-
turais e esportivas.

Encerrando o evento, será 
realizada uma mesa redonda, 
tendo como base o material 
desenvolvido nos três dias 
de discussão, da qual sairá 
um documento único, que 
responde a questão: “O que 
queremos para Pindamo-
nhangaba para os próximos 
20 anos”.

facebook.com.br/pinda20). 
Os encontros para discussão 
de cada tema têm como pú-
blico alvo os estudantes, mas 
também são abertos a pesso-
as de todas as idades.

Temas como economia 
verde, erradicação da po-
breza e conscientização am-
biental, dentro dos universos: 
educação, social e desenvol-
vimento, serão tratados por 
meio de palestras e, ao final 
de cada dia de debate, sairá 
um documento com as pro-
postas para o futuro da ci-
dade. Essas propostas serão 
unidas às colaborações en-
viadas pela Internet e farão 
parte da mesa redonda que 
definirá a agenda Pinda+20. 
Essa agenda, além de ser ofi-
cial para a cidade, será leva-
da para o Seminário Nacio-
nal sobre Desenvolvimento 
Sustentável no Cenário das 
Administrações Municipais 

Brasileiras: Status Atual, 
Desafios e Perspectivas, que 
acontece dias 11 e 12 de ju-
nho, como uma preparatória 
para o Rio +20 – Conferência 
das Nações Unidas sobre De-
senvolvimento Sustentável.

“Acredito que esse seja 
o momento ideal para as 
pessoas mudarem sua for-
ma de pensamento, que se-
para a preservação do meio 
ambiente de todos os outros 
temas ligados ao desenvol-
vimento. A preservação dos 
rios e mananciais é condição, 
por exemplo, para o desen-
volvimento da agricultura e 
também para consumo das 
pessoas e sua saúde. Dados 
da ONU alertam que, todos 
os anos, milhões de pessoas 
no planeta, crianças em sua 
maioria, morrem de doenças 
associadas ao fornecimen-
to inadequado de água e a 
condições sanitárias ruins. É 

preciso criar a consciência de 
que desenvolvimento e meio 
ambiente têm que estar inter-
ligados e de que cada um de 
nós, sem demagogia, pode e 
deve fazer a sua parte para 
um mundo melhor, seja com 
ações pequenas no nosso dia 
a dia ou com participação 
em eventos como esse, co-
laborando para as diretrizes 
da administração pública”, 
enfatizou o secretário de Go-
verno, eng. Arthur Ferreira 
dos Santos, responsável pela 
Semana do Meio Ambiente 
2012 Pinda+20.

O prefeito João Ribei-

ro acredita que a realização 
deste evento é um dos cami-
nhos para a participação das 
pessoas definindo o futuro 
que querem para si e para 
as próximas gerações. “Essa 
é uma grande oportunidade 
para debatermos os proble-
mas e propormos soluções. 
É um momento de reflexão, 
onde é necessário o envolvi-
mento da cidade, pois, além 
de ideias, o Pinda +20 vai 
apresentar compromissos 
fundamentais para o muni-
cípio e para toda a socie-
dade para os próximos 20 
anos. Com isso, temos a 

possibilidade de contribuir 
para o desenvolvimento não 
apenas da economia, mas de 
uma política social voltada 
para o meio ambiente e para 
o Ser Humano. O evento, em 
princípio, é voltado para es-
tudantes de todas as idades, 
pois dessas cabeças-pensan-
tes sairão as teorias e as prá-
ticas do que será realizado 
nos próximos 20 anos, mas 
toda a população está convi-
dada a participar também, da 
maneira que puder, e dar sua 
contribuição para um futuro 
melhor para nossos filhos e 
netos”, conclui o prefeito. 

Akim/AgoraVale
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O Parque da Cidade (no canto esquerdo inferior da foto) será palco de um dos mais importantes eventos que já foram realizados em Pindamonhangaba

A Prefeitura sempre envolve crianças e jovens em seus plantios
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Os agentes de trânsi-
to Ana Paula Lucci e Ênio 
Borges, da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, reali-
zaram uma palestra sobre 
trânsito na 5ª Sipat - Se-
mana Interna de Prevenção 
de Acidentes do Trabalho 
da empresa Circuit. Foram 

ministradas duas palestras 
com o tema “Direção De-
fensiva”. Cada turma con-
tou com aproximadamente 
30 participantes que inte-
ragiram fazendo perguntas 
durante toda a palestra.

“É de extrema impor-
tância a inclusão do tema 

abordado nas Sipat’s, pois 
grande parte dos acidentes 
de trânsito ocorre no trajeto 
que faz parte do dia a dia 
da vítima, e um funcioná-
rio que se acidenta no tra-
jeto de casa ao trabalho se 
enquadra no que chamamos 
de acidente de trajeto; a ví-

tima é considerada como 
estando em serviço”, afir-
ma Borges.

A Seção de Educação 
para o Trânsito agradece à 
empresa Circuit Equipamen-
tos Esportivos por recebê-los 
e confiar  no trabalho desen-
volvido.

O Edutran, além de traba-
lhar nas escolas municipais 
com os quintos anos, também 
faz   palestras em várias em-
presas da cidade. Esta ação 
visa reduzir o número de 
acidentes de trânsito e cons-
cientizar os participantes a 
terem uma boa conduta no 

trânsito, respeitando as leis.
De acordo com a agen-

te Ana Paula Lucci, a Seção 
de Educação para o Trânsi-
to coloca-se à disposição da 
população, diariamente, para 
esclarecer dúvidas e também 
para atender pedidos de pa-
lestras.

Karina Bizarria
Aconteceu segunda-feira 

(14), na Câmara de Pinda-
monhangaba, a sessão sole-
ne de abertura da Campanha 
de  Enfrentamento da Vio-
lência e Abuso Sexual con-
tra Crianças e Adolescentes. 
A população se fez presente 
em número bastante expres-
sivo.

Na ocasião, foi homena-
geado o juiz da 3ª Vara da 
Comarca de Pindamonhan-
gaba e Juiz da Infância e 
Juventude, Alessandro de 
Souza Lima, que enfatizou 

a importância de trabalhos e 
ações de prevenção e ajuda 
às nossas crianças e adoles-
centes.

Outra homenageada foi 
a diretora de projetos so-
ciais da empresa Tenaris 
Confab, Rosangela Silva 
Gomes. Ela falou da sa-
tisfação de trabalhar com 
projetos que envolvem 
jovens e do empenho dos 
mesmos para serem agra-
ciados com o prêmio de 
excelência da empresa 
Confab.

“É dever de todos nós 

preservar a integridade 
física e moral de nossas 
crianças e adolescentes. 
Essa campanha é uma gran-
de iniciativa e merece todo 
o nosso apoio”, declarou a 
vice-prefeita e secretária 
de Relações Institucionais, 
Myriam Alckmin.

Para ajudar as nossas 
crianças e adolescentes, as 
denúncias podem ser feitas 
pelos números 100 (Secre-
taria de Direitos Humanos), 
180 (Delegacia de Atendi-
mento à Mulher) e 194 (Po-
lícia Federal).

Agentes de trânsito realizam 
palestra educativa em empresa

Sessão solene abre a 
Campanha de Enfrentamento 
da Violência e Abuso Sexual

Alunos da escola Elias 
Bargis produzem 
jornal educativo

Os alunos do 5°ano da 
escola municipal professor 
Elias Bargis Mathias, junto 
com a professora Kelly Ca-
valcante Freitas Morgado, 
desenvolveram um jornal 
educativo para a escola. O 
jornal Bargis News é bi-
mestral e feito a partir de 
um levantamento prévio 
sobre os assuntos que os 
alunos acham interessante 
que sejam divulgados para 
a escola.

As matérias do Bargis 

News são todas desenvolvi-
das pelos alunos com o au-
xílio da professora. A ideia 
do projeto surgiu por causa 
das dificuldades que os alu-
nos tinham na produção de 
seus textos. Eles participam 
diretamente na elaboração 
do jornal, desde a produção 
das matérias até a ordem 
que cada uma será diagra-
mada.

Segundo a professora 
Kelly, o objetivo do jornal 
é que os alunos utilizem dos 

procedimentos e recursos 
próprios da produção escri-
ta, além de planejar o que 
será escrito, estabelecendo 
os aspectos fundamentais e 
sua ordem provável.

“A importância do jornal 
é que envolve alunos, fun-
cionários e a comunidade, o 
retorno tem sido muito satis-
fatório. Os pais têm acesso 
ao jornal através dos alunos, 
e todos os estudantes da es-
cola recebem um exemplar”, 
destacou a professora Kelly.
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Além de escolas, o Edutran também atua nas empresas, orientando motoristas sobre direção defensiva e respeito à sinalização

Trabalho ajuda na melhoria da produção de texto

Vereadores, autoridades e instituições, todos contra a pedofilia
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A Prefeitura de Pinda-
monhangaba realiza, desde 
2010, uma parceria com a 
empresa Planeta Educação 
oferecendo aos alunos da 
Rede Municipal programas 
diferenciados para ajudar no 
desenvolvimento educacio-
nal, utilizando a ludicidade.

A parceria oferece aos alu-
nos três programas: Matemáti-
ca Descomplicada, Informática 
Educacional e Aprendizagem 
Sistêmica.  Os programas fun-
cionam em todas as escolas 
municipais e são ministradas 
pelos mediadores da Planeta 
Educação, que trabalham em 
conjunto com os professores.

As aulas acontecem uma 
vez por semana em cada sala. 
Em dois anos de parceria 
mais de 19 mil alunos já fo-
ram atendidos com a equipe 
formada por 54 profissionais.

O objetivo da parceria é 
que em todos os programas 
o aprendizado das crianças 

A vacinação contra a gripe 
(influenza), que começou dia 
5, vai até o dia 25 de maio. 
Neste sábado (19), a Prefeitu-
ra de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
realizará mutirão na praça 
Monsenhor Marcondes, das 
7h30 às 12 horas. A equipe 
de saúde vai estar disponível 
na praça para atender toda a 
população, dentro do público 
que pode ser vacinado. 

O intuito da Prefeitura, ao 
realizar essas ações, é a pre-
venção da doença inibindo a 
infecção.

No quadro de vacinação 
estão inclusos os idosos, ges-
tantes e crianças, maiores de 

6 meses e menores de 2 anos; 
trabalhadores da saúde; pes-
soas com doenças crônicas/
imunodeprimidos; indígenas 
e população carcerária. 

A vacinação para pessoas 
com doenças crônicas come-
çou no dia 14 e duzentas pes-
soas já foram imunizadas. 

Ao todo, já foram vacina-
das 10.547 pessoas, atingindo 
48% da meta de vacinação. 
Deste total, 8.228 são idosos, 
sendo 55% da meta dessa 
faixa etária. Pinda tem como 
meta vacinar 18 mil pessoas, 
sendo 11.200 idosos. 

A vacinação está disponí-
vel nas unidades de saúde do 
município.

Karina Bizarria
Na sessão ordinária reali-

zada na segunda-feira (14), os 
vereadores de Pindamonhan-
gaba aprovaram por unanimi-
dade o projeto 66/2012, que 
trata da doação da àrea para a 
instalação de uma unidade do 
Senac em Pindamonhangaba. 
A aprovação foi acompanha-
da por diversos munícipes 
que fizeram questão de com-
parecer à Casa de Leis.     

Prefeitura realiza parceria de 
sucesso com a Planeta Educação

Aprendizagem Sistêmica
Na Aprendizagem Sistêmica os alunos aprendem 

valores e desenvolvem habilidades socioemocionais 
por meio de estruturas de sala de aula.

Informática Educacional
Na Informática Educacional os alunos recebem no-

tebooks em sala de aula, para aprenderem a matéria que 
a professora está ensinando, tendo como ferramenta o 
computador.

Matemática Descomplicada
No programa Matemática Descomplicada os alunos 

trabalham com atividades lúdicas (jogos e brincadei-
ras), que são focos no ensinamento dos conteúdos que a 
professora está ensinando. Desmistificando a matemá-
tica tão temida por todos.

seja mais significativo e 
atraente, por meio da ludici-
dade. 

Os professores também 
são beneficiados com essa 
parceria, eles recebem for-
mação continuada nas três 
áreas dos programas ofereci-
dos, para ajudar os mediado-

res em sala de aula.
“Desde a implantação dos 

programas, o desenvolvi-
mento dos alunos melhorou 
bastante, as avaliações estão 
com um resultado positivo”, 
ressaltou a diretora pedagó-
gica Márcia Fernandes Lima 
Silva.

Pinda atinge 55% 
da meta de idosos 
vacinados

Veja o total de pessoas imunizadas até o momento:

Vacinação
Público-alvo Números

Crianças 1429   45%
Gestantes    519   34%

Trabalhadores de Saúde    411   17%
Idosos 8228     55% 
Total 10.547

Prevenção Contra a Gripe
A melhor forma de prevenir a gri-

pe e suas complicações é através da 
vacinação.

A vacina  é inativada e possui uma 
eficácia de até 90% em pessoas sa-
dias.

As boas práticas de higiene tam-

bém ajudam a evitar a contamina-
ção por este vírus, como por exem-
plo, usar água morna e sabão na 
higiene das mãos e evitar o contato 
com pessoas possivelmente conta-
minadas (que esteja tossindo ou es-
pirrando).

Caso o contaminado seja você, 
também devem ser tomadas medidas 
para evitar a transmissão do vírus, 
como permanecer em casa até que es-
teja melhor e cobrir a boca e o nariz 
ao tossir e espirrar, para evitar a dis-
seminação do vírus no ar.

PLENOMED 
SISTEMA DE 

BENEFÍCIOS - 
CUIDANDO 

DE VOCÊ-
FALE CONOSCO  

3642-5673

Doação da área do Senac 
aprovada por unanimidade

O governo tinha como 
exigência a cessão de, pelo 
menos, 1.000 m² para a ins-
talação do Senac, e o terreno 
doado é três vezes maior e 
muito bem localizado.

A vice-prefeita, Myriam 
Alckmin destacou a im-
portância desta conquista. 
Segundo ela, o Senac que-
ria um terreno com fácil 
acesso. “Nós identificamos 
uma área perto de prédios 

no bairro do Santana, com 
todos os requisitos que eles 
pediam”. Segundo a vice-
-prefeita, os técnicos vie-
ram de São Paulo e apro-
varam de imediato a área 
oferecida, perto de um gran-
de supermercado, Instituto 
IBAD, colégio e faculdade 
Salesianos e da saída para 
Moreira César.

“Agradeço todo o empe-
nho e entusiasmo do presi-

dente do Sincomércio, An-
tonio Cozzi. A participação 
dele em todo esse processo 
foi fundamental”, declarou 
Myriam Alckmin.

Vale lembrar que, por lei, 
o Senac tem que disponibili-
zar 40% dos seus cursos gra-
tuitamente, fato que levou a 
vice-prefeita se empenhar 
ainda mais junto ao governo 
do Estado para a aprovação 
do complexo.

Vacinação continua nas Unidades de Saúde

O senac oferece 40% de seus cursos de forma gratuíta para a população

O Programa Informática Educacional leva laptops para as salas de aula
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Acompanhe os trabalhos do vereador Dr. Isael pelas redes sociais:
www.facebook.com.br e twitter.com/IsaelDomingues. Encaminhe

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

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

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

A vereadora Geni Dias Ramos –
Dona Geni (PPS) realizou homena-
gens durante a Sessão Solene reali-
zada na Câmara Municipal na últi-
ma segunda-feira, 14 de maio, ás
20h.

Os homenageados da noite fo-
ram: o Juiz de Direito da 3ª Vara da
Comarca de Pindamonhangaba,
Alessandro de Souza Lima e a Dire-
tora de Projetos Sociais da Empresa
Tenaris Confab, Rosângela Silva
Gomes.

Dona Geni é autora do Projeto
de Lei Ordinária (43/2011 de 18 de
abril de 2011) que institui a Semana
Municipal de “Conscientização, Pre-
venção e Combate à Pedofilia e ao
abuso e exploração sexual Infanto
Juvenil”, cuja abertura se deu pela
Sessão Solene em questão.

“É com grande satisfação que
realizamos a Sessão de abertura des-
ta semana, que simboliza a nossa
constante luta pelo fim do abuso de
menores. A sessão já era prevista em
um dos artigos do Projeto de Lei de
minha autoria, que institui a semana
de combate à Pedofilia. Se faz ne-
cessário o movimento pela causa, já
que resultados de estudos nos esta-
dos brasileiros indicam um alto ín-

O segundo turno da vota-
ção do Projeto Ficha Limpa
Municipal, de autoria do ve-
reador Dr. Isael (PV), será
na próxima segunda-feira,
dia 21, durante Sessão Ordi-
nária na Câmara. O autor do
projeto convida toda popu-
lação a mais vez comparecer
em massa à sede do Le-
gislativo. “No último dia 07,
o povo mostrou que tem for-
ça, pois a primeira aprova-

ção ocorreu graças à presen-
ça maciça do público. E no
dia 21, queremos novamen-
te comemorar a festa da de-
mocracia com a aprovação
definitiva da Lei Ficha
Limpa Municipal”. A pri-
meira votação foi aprova-
da por unanimidade por
nove vereadores presentes
à Sessão.

A proposta de Emenda à

POLÍTICA

Projeto Ficha Limpa, do
vereador Dr. Isael,
será votado em 2º turno
na próxima segunda-feira

Lei Orgânica do Municí-
pio ,  denominada Ficha
Limpa Municipal, prevê
alteração no artigo 118,
para impedir que pessoas
condenadas pela Justiça em
segunda instância, por ór-
gão colegiado, transitado e
julgado, assumam cargos
comissionados como secre-
tários, diretores e assesso-
res, nos Poderes Executivo
e Legislativo.

Ação de apoio popular
Mais de quatro mil assi-

naturas foram coletadas jun-
to à população durante mo-
bilizações de ação de apoio
popular realizadas na cidade
por voluntários do Movimen-
to Social Pinda é + Ficha
Limpa. As assinaturas foram
anexadas ao projeto. Todos
os vereadores assinaram, re-
gistrando apoio ao projeto.

VEREADOR DR. ISAEL (PV), AUTOR DO PROJETO FICHA LIMPA MUNICIPAL, DEMAIS VEREADORES

E VOLUNTÁRIOS DO MOVIMENTO SOCIAL PINDA É + FICHA LIMPA, ALÉM DO GRANDE PÚBLICO

QUE COMPARECEU À PRIMEIRA VOTAÇÃO NO DIA 07 DE MAIO

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Vereadora Dona Geni
participou da Sessão Solene
que abordou o tema
“Exploração sexual infantil”
SESSÃO ABRIU A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVEN-

ÇÃO E COMBATE A EXPLORAÇÃO E AO ABUSO INFANTIL

dice de abuso e exploração sexual
infantil. Somente no ano passado,
de acordo com o Ministério da Saú-
de, cerca de 800 crianças no Brasil
foram vítimas de estupro e isso pre-
cisa acabar”, afirmou a vereadora.

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADORA DONA GENI, O JUIZ  ALESSANDRO DE

SOUZA LIMA E O VEREADOR JANIO

ROSÂNGELA SILVA GOMES E DONA GENI

ORDEM DO DIA

17ª Sessão Ordinária do ano de 2012,
a realizar-se no Palácio Legislativo

“Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”,
no próximo dia 21 de maio, segunda-feira, às 18h.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 50/2012, do Vereador Isael Domingues, que

“Dispõe sobre a instituição do Sistema Cicloviário do Município e dá

outras providências”.

II. Projeto de Lei n° 61/2012, do Vereador Abdala Salomão, que

“Denomina o Distrito Industrial de Pindamonhangaba de João Bosco

Nogueira”.

III. 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”. (2° Turno)

Pindamonhangaba, 15 de maio de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

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

O vereador Abdala
Salomão (PSDB) solicitou
em Sessão Plenária a cria-
ção de cursos para serem  de-
senvolvidos nos bairros da
cidade, através da Unidade
Móvel do Senai num convê-
nio de forma permanente
com a Prefeitura Municipal.
Tal medida visa qualificar
profissionais e criar oportu-
nidades de expandir a grade
extracurricular dos jovens,
facilitando o acesso ao pri-
meiro emprego. A proposta
envolveria o Poder Executi-
vo, a Escola Senai e Comis-
são Municipal de Emprego
de Pindamonhangaba para
realização de cursos que qua-
lifiquem os

trabalhadores nas áreas
com déficit de profissionais
e com alta empregabilidade.
“As industrias e empresas
que operam dentro do muni-
cípio, tem necessidade de
pessoas com qualificação em
áreas específicas e a parce-

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Abdala Salomão
pede parceria em prol
do primeiro emprego

ria servirá para ajustar esta
dificuldade, trazendo gran-
des benefícios para toda a
população do município”,
afirmou o vereador. “Preci-
samos fortalecer o envol-
vimento desses órgãos (Pre-
feitura, Senai e Sincomércio)
em um convênio que seja
longo e permanente, além de
formalizar também os tipos
de cursos, como: soldador,
operador de injetora plásti-
ca, operador de empilha-
deira, dentre outros que são
necessários  para as empre-
sas e que sejam levados aos
bairros de forma gratuita
também”, finalizou o verea-
dor Abdala.

VEREADOR ABDALA

SALOMÃO:
“PRECISAMOS

FORTALECER O

ENVOLVIMENTO DA

PREFEITURA,
SENAI E

SINCOMÉRCIO

EM CONVÊNIO

QUE SEJA LONGO

E PERMANENTE”

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

O Vereador Toninho da Farmácia (PDT) cobra a prefeitura
por que ainda não foram executados alguns pedidos do verea-
dor:

REIVINDICAÇÕES

Vereador Toninho
da Farmácia cobra
indicações que ainda
não foram atendidas

Agenda
Neste domingo, dia 20 de

maio, o vereador Toninho
da Farmácia estará reunido
com os moradores do Ipê I,
em Moreira César, às 10h00.

ILUMINAÇÃO NO ACESSO 5, 6, 8, NO

LAGO AZUL – GOIABAL E TRANSPORTE

PARA OS MORADORES.

LOMBADA NA AVENIDA ESPANHA, NO

RESIDENCIAL PASIN

ILUMINAÇÃO DAS RUAS 2 E
5 NO BAIRRO DO QUEIROZ

COLOCAÇÃO DE UM ABRIGO DE

PASSAGEIROS AO LADO DO SANTO

CRUZEIRO, NA RODOVIA CAIO

GOMES FIGUEIREDO – BONSUCESSO

IMPLANTAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA

NA COMUNIDADE DA CHACRINHA

NO BOSQUE
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LOMBADA NA RUA JOSÉ MALABARBA – IGREJA

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – CRISPIM

Estará presen-
te na Sessão de
Câmara, dia 28 de
maio, o grande
comunicador e es-
portista Milton
Neves, atualmen-
te trabalhando na
Rede TV Bandei-
rantes, no progra-
ma Terceiro Tem-
po. Respeitado
por toda mídia na-
cional, Milton
Neves será agra-
ciado com a Co-
menda “João do
Pulo”, na semana
comemorativa ao
saudoso atleta
pindense, ex-re-
cordista mundial
do salto triplo,
João Carlos de
Oliveira, o famoso “João do
Pulo”.

“A honraria foi aprovada
por unanimidade e será entre-
gue anualmente na semana
comemorativa ao nosso que-
rido João. Este ano teremos a

RECONHECIMENTO

Ricardo Piorino
receberá Milton Neves
durante sessão solene

“VAMOS ENTREGAR A COMENDA
‘JOÃO DO PULO’ A QUEM MERECE”

satisfação de homenagear um
esportista que manteve duran-
te a vida de João, estreitos
laços afetivos, consolidando
uma verdadeira amizade”,
afirmou o vereador.

Taxistas
Atendendo solicitação da

categoria, o verea-
dor apresentou Pro-
jeto de Lei, que foi
aprovado por unani-
midade, o qual re-
gulamentará a saída
dos carros de seus
respectivos pontos,
respeitando a ordem
de chegada de cada
um dos taxistas.

VEREADOR RICARDO PIORINO

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

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

O vereador Martim Cesar (DEM), atento às condições
das estradas rurais do município, encaminhou ao Prefei-
to João Ribeiro Indicação para que seja fei ta a
“perenização”  na travessa da Estrada Municipal Emídio
de Assis Alves Neto na altura do nº 790 no bairro dos
Oliveiras. “Este é um local que fica muito ruim na época
das chuvas, devido ao grande trânsito de veículos e
máquinas agrícolas. Com a perenização serão evitados os
atoleiros, comuns neste trecho da estrada”, justifica o
vereador.

Calçada no Campo Alegre
O Vereador Martim Cesar agradece ao Executivo pelo

atendimento à Indicação 21/2012, que pediu a constru-
ção da calçada (passeio público) nas proximidades da
Praça São Francisco, que beneficiou a comunidade local,
e aproveita para reiterar a solicitação de construção da

AMI - Academia da
Melhor Idade, que
atenderá os morado-
res do bairro Campo
Alegre.

O vereador Dr. Marcos Au-
rélio Villardi (PR) pede para
que a Administração Munici-
pal junto ao seu departamento
competente, realize estudos e
providências para a realização
de uma completa reforma no
vestiário do campo de futebol
Walter Guimarães, localizado
nas proximidades do anel viá-
rio, no bairro Campo Alegre.
Em sua última visita ao cam-
po, os moradores do bairro
Jardim Cristina solicitaram ao
vereador Dr. Marcos Aurélio
que fosse realizado  através de
requerimento, um pedido para
que o Executivo tomasse pro-

vidências e medidas cabíveis
para a reforma e a manutenção
necessária no vestiário do cam-
po Walter Guimarães. “Em
uma região que conta com uma
pratica de esporte ativa e pos-
sui três times de futebol, sem-
pre temos que dar condições e
incentivo para as atividades
esportivas e físicas”, enfatizou

O vereador Janio Ardito
Lerario (PSDB), atento aos pe-
quenos e grandes problemas da
cidade, e sempre atendendo as
pessoas que o procuram com seus
pedidos, tem encaminhado e tem
sido atendido em várias de suas
reivindicações, tais como:

1. A substituição da tampa
de boca-de-lobo quebrada na rua
Profª Myriam Penteado Ro-
drigues Alckmin com a rua Fran-
cisco Cozzi.

2. Tapar buracos no asfalto
da rua Padre Anchieta, esquina
com a avenida Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro no Alto do
Cardoso.

3. Executado um mutirão de
limpeza na rotatória localizada
na entrada do loteamento
Mombaça.

4. Foi colocada grade de
proteção na boca-de-lobo na rua
Major José dos Santos Moreira,
em frente o nº 305.

Com o atendimento dos pedi-
dos, Janio se expressou: “sempre
trabalhamos assim ao longo dos
últimos 20 anos como vereador,
ou seja, ouvindo a população e

ATUAÇÃO
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Vereador Janio
Lerario tem diversos
pedidos atendidos

levando as suas reivindicações
aos órgãos competentes para
resolvê-los; às vezes são pedidos
simples e pequenos, porém, para
o morador que solicitou é muito
importante, e, às vezes pedidos
de grande alcance para a cidade;
o mais importante é que o cida-
dão seja atendido e beneficia-
do”, concluiu Lerario.

Congratulações com
a escola “Pe. Zézinho”
O vereador Janio fez questão

de deixar registrado nos anais do
legislativo pindamonhangaben-
se, congratulações com os pro-
fessores, alunos e funcionários

da Escola de Educação Infan-
til Pe. José Orlando Siqueira
do Amaral – “Pe. Zézinho”,
localizada na Vila São Bene-
dito, pela comemoração de
trinta anos de sua existência.

Janio disse: “fazemos
questão de cumprimentar a
todos que fazem parte da es-
cola infantil Pe. José Orlando
Siqueira do Amaral - “Pe.
Zézinho”, que no último mês
de abril completou trinta anos,
na pessoa da Diretora Profª.
Cidinha Pedroso, sendo uma
escola tradicional e muito res-
peitada na região de Moreira
César, se preocupando com
os alunos não só na formação
escolar, mas também, cívica e

cristã, tornando-os cidadãos com-
petentes e responsáveis. Essa
escola foi a primeira escola in-
fantil construída em nossa cida-
de no longínquo ano de 1982, na
Vila São Benedito, pelo então
Prefeito Geraldo Alckmin Filho
- “Geraldinho”, hoje, Governa-
dor de São Paulo, sempre preo-
cupado com a educação, e sendo
Subprefeito de Moreira César
José Maria da Silva”, finalizou o
vereador.

VEREADOR JANIO LERARIO

ESPORTE

Dr. Marcos Aurélio
pede reforma de
vestiário no campo
Walter Guimarães

o vereador Dr. Marcos Auré-
lio.

Academia
da Melhor Idade
O vereador Dr. Marcos Au-

rélio enviou solicitação ao pre-
feito, para que se estude a pos-
sibilidade de instalação de uma
Academia da Melhor Idade –
AMI, no bairro da  Quadra
Coberta, atendendo pedido dos
moradores da região.

De acordo com o vereador,
esta solicitação se faz necessá-
ria, visando o bem estar e a
qualidade de vida da popula-
ção, principalmente os mora-

dores da re-
gião, que se-
rão os gran-
des benefici-
ados com
esta iniciati-
va.

“ T e n d o
em vista toda
minha expe-
riência na
área médica
ambulatorial
em nossa ci-
dade, creio
que a prática
de exercícios

físicos, contribui para uma me-
lhor qualidade de vida de nos-
sa população, principalmente
as que se exercitam regular-
mente. A instalação desta aca-
demia, virá de encontro aos
nossos propósitos de mais qua-
lidade de vida e bem estar da
nossa população”, destaca o
vereador Dr. Marcos Aurélio.

OBRAS

Martim Cesar
solicita “perenização”
no bairro dos Oliveiras
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MARTIM CESAR AGRADECE AO

EXECUTIVO PELA CONSTRUÇÃO DA

CALÇADA (PASSEIO PÚBLICO) NAS

PROXIMIDADES DA PRAÇA SÃO

FRANCISCO

O vereador Dr. Jair Roma
(PPS) continua solicitando
providências quanto a
revitalização do ponto de
ônibus intermunicipal, na
Rua Rubião Júnior, no cen-
tro de Pindamonhangaba.
“Este é um local de grande
circulação de munícipes,
havendo assim a necessida-
de de melhorias, iluminação
e adequação com o objetivo
de proporcionar mais con-
forto e segurança a todos os

REVITALIZAÇÃO
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Dr. Jair Roma solicita
providências para
melhorias no ponto de
ônibus da “Rubião Júnior”

usuários”, finaliza o verea-
dor.

Fiscalização
Dr. Jair Roma indaga, ain-

da, sobre o prédio, que en-
contra-se fechado e abando-
nado, na Avenida Indepen-
dência, ao lado do nº 1232,
próximo ao Auto Posto Ci-
dade Nova. O vereador pede
informações sobre a situa-
ção constatada no local e
quais providências serão to-

madas, pois segundo a
resposta obtida, a área
já foi visitada pela Fis-
calização de Posturas
e pela equipe de Con-
trole de Vetores. “Fo-
mos procurados para
interceder na busca de
uma solução, pois os
munícipes estão com
medo de abordagens
com risco de furto e
outros delitos. Além
disso, o prédio também
está servindo de depó-
sito de lixo”, ressalta o
vereador.

O vereador José Carlos Go-
mes – Cal (PTB), por meio de
indicação de Projeto de Lei, está
sugerindo a implantação do Pro-
grama de Acuidade Visual no
Município, através das Secreta-
rias de Educação e de Saúde. O
objetivo do programa é, justa-
mente, proporcionar exames nas
escolas, principalmente  as de
ensino fundamental para que esse
diagnóstico seja feito o quanto
antes a fim de buscar soluções

para evitar que as crianças sejam
prejudicadas em seu rendimento
escolar por apresentarem proble-
mas de visão. “Vários médicos
oftalmologistas com quem temos
contato solicitaram alguma ini-
ciativa que pudesse contribuir
para que os problemas visu-
ais na crianças sejam identi-
ficados e tratados rapida-
mente para garantir um me-
lhor resultado, tanto na cor-
reção, como no aprendiza-
do. É muito pequeno o nú-
mero de pessoas que pas-
sam por algum tipo de ava-

SAÚDE

Vereador Cal sugere
criação de Programa
de Acuidade Visual
em Pindamonhangaba

liação oftalmológica antes de ini-
ciar a fase escolar”, comenta Cal.

Aprovação da
área do Senac
Cal está satisfeito com a apro-

vação do projeto de Lei, na últi-
ma sessão, que visa a doação de
área de terreno, localizado pró-
ximo à praça do Santana, para a
construção de uma unidade do
Senac na cidade. O vereador vê a
nova unidade como um benefí-
cio na qualificação da mão de
obra para os moradores, princi-
palmente, para a juventude e pri-
meiro emprego. “Essa iniciativa
vai beneficiar muitas pessoas,
pois o objetivo da instituição é
preparar jovens e adultos com
melhor qualificação para o mer-
cado de trabalho. Além disso, é
um pedido antigo de vários
munícipes”, comenta.

O vereador agradece o apoio
de toda a classe política da cida-
de, ao prefeito e  vice-prefeita, e,
principalmente, o apoio dado
pelo Sincomércio, por meio do
presidente Antônio Cozzi, que
trabalhou muito para a conquista
desse benefício. Cal ainda co-
menta que esse foi um projeto
pelo qual muitos vereadores tra-
balharam e espera que as obras
sejam iniciadas o mais rápido
possível.

O que é Acuidade Visual?

É a capacidade que os olhos
possuem para distinguir,
discriminar e perceber as
formas, os contornos e os

detalhes espaciais dos objetos.
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VEREADOR JOSÉ CARLOS GOMES - CAL

O vereador Alexandre Fa-
ria (PT), foi o Orador Oficial
em nome do Legislativo da
Sessão Solene em Comemo-
ração ao Dia Municipal Fórum
de Liberdade Religiosa e Ci-
dadania, ocorrido no último
dia 15, na Câmara Municipal
e contou com a presença de
autoridades civis e religiosas
de diversas localidades do
Estado de São Paulo.
“A liberdade religio-
sa, que está na base de
todas as outras liber-
dades, é o que garante
a verdadeira dignida-
de que tem a pessoa
humana. Um exame
realista, infelizmente,
nos leva a reconhecer
que, ainda existem
preconceitos e intole-
râncias religiosas e
raciais, inclusive no
nosso município. É
dever de todo Parla-
mentar cristão assegu-
rar o direito inviolável
da liberdade religiosa
com cidadania, garantia da
dignidade humana”, disse o
Vereador petista, criador da
Lei 5112, que institui o Dia
Municipal do Fórum de Li-
berdade Religiosa e Cidada-
nia, primeira no país, e que
vêm sendo implantada como
modelo em diversas outras
cidades do Brasil. Fizeram uso
da palavra: Professor Samuel
Luz - Presidente da ABLIRC
- Associação Brasileira de Li-
berdade Religiosa e Cidada-

SOLENIDADE

Alexandre Faria afirma:
“Liberdade Religiosa e
Cidadania, garantia de
dignidade humana”

nia; Pastor Jefferson Castilho
- Conselheiro Regional da
ABLIRC; Dr. Paulo Rogério
Bastos Costa - Promotor de
Justiça do Estado de São Pau-
lo - Comunidade Espirita; Pro-
fessor Enéas Silva Santos -
Presidente do Conselho Mu-
nicipal da Comunidade Negra
de Pindamonhangaba - Reli-
giões de Matrizes Africanas;

Professor Germano Rivera -
Fazenda Nova Gokula - Co-
munidade Hare Krisna de
Pindamonhangaba; Padre Ju-
lio Azarito - Diretor da Asso-
ciação Pro Coalizões Brasil -
Paróquia São Benedito de
Pindamonhangaba; Pastor
Gilberto Gil Rebello - Assem-
bléia de Deus Ministério
Belém – Pindamonhangaba e
Pastor Jônatas Ferreira - Igre-
ja Adventista do Sétimo Dia
Central de Pindamonhangaba.
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PROFESSOR SAMUEL LUZ – PRESIDENTE DA ABLIRC , RECEBE

DAS MÃOS DO VEREADOR ALEXANDRE FARIA, HOMENAGEM POR

SEU DESTAQUE NACIONAL NA LUTA PELA LIBERDADE RELIGIOSA E
CIDADANIA. AO LADO, PASTOR JEFFERSON CASTILHO,
CONSELHEIRO REGIONAL DA ABLIRC
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PINDA ANTIGA:

UM ANÚNCIO DO PASSADO

Saía no jornal A Situação (extinto), nos anos vintes

Altair Fernandes
Ainda que tenha antecedi-

do em pelo menos 79 dias à lei 
que concedeu liberdade geral 
e irrestrita aos negros que se 
encontravam escravizados no 
Brasil, Pindamonhangaba, a 
bem da verdade e da história 
documentada, não é excluída 
dos acontecimentos relacio-
nados à desonrosa prática da 
escravidão. Em sequência ao 
tema “A escravatura em Pin-
damonhangaba”, abordado na 
página de história da edição de 
16/5/2008 deste jornal, regis-
traremos a ação do abolicio-
nista Luiz Gama em favor da 
libertação de 18 indivíduos da 
raça negra que - diante da lei 
- se encontravam injustamente 
cativos em Pindamonhangaba. 

Os escravos haviam per-
tencido a Alexandre Marcon-
des do Amaral Machado, já 
falecido na época. Apesar da  
disposição testamentária que 
dava-lhes liberdade, continu-
avam cativos.

O documento, transcrição 
paleográfi ca de Silvia Maria 
Pereira Novais e Jurandyr 
Ferraz de Campos, que atu-
aram no Arquivo Histórico 
Dr. Waldomiro Benedito de 
Abreu, é datado de 3 de se-
tembro de 1878. No mesmo, 
o famoso abolicionista Luiz 
Gama se dirige ao presiden-
te da Província, ou seja, ao 
governador do Estado de 
São Paulo, solicitando pro-
vidências para que fossem 
libertos os seguintes africa-
nos: Francisco Simão, Phi-
lippe, Anacleto, José, Joam, 
Miguel, Luiz, Manuel, Mar-
cellina, Joaquina, Rita e The-
reza; “bem como os fi lhos e 
netos destes”, sendo – Luiz, 
Antonio e Pedro, fi lhos de 
Joaquina; Thereza, fi lha de 
Marcellina; Vitória, fi lha de 
Thereza e neta de Marcellina. 

Luiz Gama ressalta no refe-
rido documento que “os treze 
primeiros indivíduos” haviam 
sido “importados no Brasil, e 
criminosamente vendidos e 
comprados por Alexandre Mar-
condes do Amaral Machado”. 
Quanto ao fato do pindamo-
nhangabense haver participado 
do ato criminoso ao efetuar a 
compra, o abolicionista escla-
recia que o próprio Alexandre 
Marcondes do Amaral Macha-
do o havia confessado em seu 
testamento. Testamento este 

Uma ação do ex-escravo, advogado 
Luiz Gama, na Pinda do século XIX

Africanos, mesmo estando livres por força de uma disposição testamentária, continuavam cativos
que seguia anexo ao requeri-
mento endereçado ao presiden-
te da Província.

As devidas citações refe-
rentes aos artigos e parágrafos, 
datas dos documentos onde se 
comprovaria tal afi rmação, são 
mencionadas pelo suplicante, 
no caso, Luiz Gama, ressaltando 
que os africanos e seus descen-
dentes citados, já deveriam estar 
reconhecidos livres pelo juiz do 
inventário. Lastimando que con-
tinuassem “em criminosa escra-
vidão, com violação manifesta 
do direito, à face dos juízes, e 
com apoio tácito dos mesmos!...”

Afi rmando que provava as 
alegações que fazia com os 
documentos que exibia, Luiz 
Gama lembrava em seu re-
querimento que se tratava um 
dever constitucional imposto 
ao Poder Executivo  “a fi el 
execução das leis”. Com base 
na lei, ele requeria e aguardava 
providências com relação “à 
cessação do indébito cativei-
ro” em que se encontravam 
“aqueles 18 infelizes”, que 
tinham “direito à reparação 
justíssima do seu usurpado 
trabalho.” 
Alexandre Marcondes do 

Amaral Machado
Era avô paterno do ilustre 

pindamonhangabense Ale-
xandre Marcondes Ribeiro 
Machado, um dos precursores 
do modernismo que se desta-
cou literariamente sob o pseu-
dônimo de Juó Bananére.

Em Pindamonhangaba 
Através de Dois e Meio Sé-
culos (1922), de Athayde-
Marcondes, vamos encontrar 
que Alexandre Marcondes 
do Amaral Machado nasceu 
em  Pindamonhangaba em 
1784, nos tempos em que era 
Vila Real, fi lho do capitão-
-mor José Machado da Silva 
e de dona Clara Francisca do 
Amaral. Foi casado duas ve-
zes. A primeira em 1837, com 
Maria Delphina Marcondes 
de Andrade, com quem teve 
cinco fi lhos; a segunda, com 
Maria Galvão de França, com 
quem teve mais 10 fi lhos. Não 
cita o ano de sua morte, mas 
conta que foi “em avançada 
idade”, deixando 15 fi lhos.  

Athayde não menciona o 
fato relacionado à escravidão, 
envolvendo Alexandre Mar-
condes do Amaral Machado,  
mas o elogia como “o herdeiro 
das virtudes cívicas de seu pai, 
que foi exemplo da probidade e 
um dos mais ilustres membros 
da família Machado em Pin-
damonhangaba”. E acrescenta 
que o mesmo tivera “um pas-
sado cheio de ensinamentos be-
los, cujos sentimentos de bon-
dade, virtude e honradez legou 
aos seus fi lhos; ocupou muitos 
cargos públicos de nomeação e 
os desempenhou com o critério 
e serenidade, não abusando ja-
mais das posições ofi ciais para 
perseguir adversários e inimi-
gos; foi nomeado capitão-mor 
da milícias e serviu com patrio-
tismo neste posto”.  

por insubordinação (que teria 
sido motivada pela insolên-
cia de um ofi cial), retornou a 
São Paulo, indo trabalhar no 
escritório de um escrivão e, 
em seguida, na Secretaria de 
Governo da Província.

Em discurso homenagean-
do Luiz Gama, realizado pelo 
Plenário do Conselho Fede-
ral da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) no dia 7 de 
maio de 2007, o jurista Fábio 
Konder Comparato citou que 
“nessa ocasião (quando traba-
lhava na Secretaria do Gover-
no), veio-lhe a inspiração de 
estudar Direito para defender 
em juízo a vida e a liberdade 
da imensa população de ne-
gros escravos”.  Entretanto, 
“repelido pelos estudantes em 
sua tentativa de matricular-se 
na histórica Faculdade de Di-
reito do Largo de São Francis-
co em razão da sua condição 
étnica, assumiu a opção de-
fi nitiva de atuar como rábula 
até o fi m da vida”

Fábio Konder ressaltou 
ainda que “a ironia da histó-
ria é que Luiz Gama acabou 
por partilhar seu escritório de 
advocacia com dois ilustres 
catedráticos da Faculdade 
onde fora repelido: os dou-
tores Januário Pinto Ferraz 
e Dino Bueno”. (Este últi-
mo, Antônio Dino da Costa 
Bueno, segundo Athayde 
Marcondes, foi um dos ilus-
tres pindamonhangabenses, 
matriculou-se aos 15 anos na 
Faculdade de Direito de São 
Paulo; aos 19 anos, recebeu o 
grau de bacharel em Ciências 
Jurídicas e Sociais; aos 23 
anos, ocupou o cargo de juiz, 
juiz substituto da 1ª Vara. Foi 
também promotor público e, 
na carreira política, membro 
do parlamento paulista, se-
cretário e presidente de Es-
tado, denominação esta que 
antecedeu a de governador).

De ex-escravo, Luiz 
Gama se transformou em 
líder do movimento anti-es-
cravagista, chegando a liber-
tar mais de 500 escravos nos 
tribunais.  

Além de advogado, foi 
poeta, jornalista e escritor. 

          Foi no jardim que me pediste
          para um beijinho te ofertar.
           Tão comovida, mas nada triste,
           o meu beijinho não quis  te dar.

Depois... mais tarde, foi no cinema
Que, novamente, tu me rogaste.
Mas... outra vez, fi quei com pena
pois... sem meu beijo continuaste!...

Até que um dia, te prometi,
até jurei... jurei pra ti
que um beijinho te daria,
que em “São Nunca” seria o dia!...

Passam os dias... faz quase um mês
Quando chegaste, todo animado,
todo contente – chegou a vez,
chegou o dia de ser beijado!

Muito assustada fi quei
porém, cedi ao teu encanto
e logo, logo eu te beijei,
pois era o dia de “Todo-Santo”.

Passou o tempo... passaram anos...
Quase mil beijos nós já trocamos!
mas... por aqui... por ali... por todo canto,
há a saudade daquele dia de “Todo-Santo”!...

LEMBRANÇAS    

    
LITERÁRIAS:

Primeiro 
beijo...

Marece – Tribuna do Norte,  1º/11/1970

samucaoanjotimdo.zip.net

É patrono da cadeira núme-
ro 15 da APL – Academia 
Paulista de Letras.  Nasci-
do a 21/6/1830, morreu em 

24/8/1882, sem ver a liberta-
ção dos escravos nem a pro-
clamação da República, os 
ideais de sua vida.

 Luiz Gonzaga Pinto 
da Gama

Em síntese (fonte: A his-
tória de Luiz Gama, pelo 
Mestre Fábio Konder Com-
parato - site peleando.net/
index.php?p=401), Luiz 
Gonzaga Pinto da Gama, o 
Luiz Gama, foi um dos mais 
combativos abolicionistas do 
Brasil. Filho de uma africana 
livre com um fi dalgo de ori-
gem portuguesa, tinha apenas 
10 anos quando  foi vendido 
como escravo pelo próprio 
pai. Contam que a venda te-
ria sido para saldar uma dívi-
da de jogo. 

Levado para o Rio de 
Janeiro e depois para São 
Paulo,acabou sendo com-
prado pelo alferes Antônio 
Pereira Cardoso, proprietário 
de uma fazenda no Vale do 
Paraíba, na cidade de Lorena. 
Ali, graças a um estudante, 
aprendeu a ler e a escrever.

Aos 18 anos, fugiu do ca-
tiveiro para sentar praça na 
Marinha de Guerra; expulso 

pastorsilasquirino.com.br
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Morar em um lugar lim-
po e com qualidade de vida 
é o que a maioria das pesso-
as deseja. Pensando nisso, o 
prefeito João Ribeiro deter-
minou logo nos seus primei-
ros dias à frente da Prefeitura 
de Pindamonhangaba, como 
uma de suas prioridades, a 
limpeza da cidade. 

Para isso, foi instituído no 
município o programa “Ci-
dade Limpa”, desenvolvido 
pela Secretaria de Obras, por 
meio do DSM - Departamen-
to de Serviços Municipais, e 
que tem o objetivo de manter 
a cidade limpa e organizada.

Como uma das primeiras 
medidas do programa, foram 
colocadas 500 lixeiras nas 
ruas da cidade a custo zero 
para a Prefeitura, pois foram 
pagas pelos comerciantes e 
empresários. As equipes de 
varrição foram distribuídas 
de modo que seu trabalho se 
tornasse o mais efi ciente pos-
sível. Um intenso trabalho é 
desenvolvido no sentido de 
manter os postes da cidade 
livres de cartazes, para isso, 
eles foram pintados, bem 
como os meios fi os das cal-
çadas.

A varrição mecanizada 
também faz parte dos tra-
balhos para manter a cidade 
limpa. Na região central ela é 
realizada durante a madruga-
da; durante o dia, o trabalho é 
executado nas principais ave-
nidas do município.
Destinação correta do lixo

Outro ponto que foi en-
frentado com muita deter-
minação dentro do “Cidade 
Limpa”, foi a erradicação 
dos muitos depósitos de lixo 
e entulho clandestinos, que 
haviam por toda a cidade. 

Somente da região do ter-
ceiro trecho do anel viário, 
foram retirados mais de 2 mil 
caminhões de entulhos. Com 
a criação dos depósitos de 
Resíduos Sólidos, o proble-
ma foi aos poucos sendo sa-
nado e hoje praticamente não 
existe mais lixo depositado 
em local inadequado.

Atualmente estão sendo 
montados os PEVs - Pontos 
de Entrega Voluntária para 

500 lixeiras foram colocadas nas ruas da cidade a custo zero

Roçada, capina e manutenção de praças

 “Programa Cidade Limpa” torna 
a vida de todos muito melhor

As equipes do programa “Cidade Limpa” da Prefeitura se espalham por todos os pontos da cidade para deixarem Pindamonhangaba mais limpa e bonita

facilitar a vida dos munícipes 
na destinação de entulho.

Outra ação que acontece 
desde 2005 e colabora para 
que o entulho seja depositado 
corretamente, é o programa 
Cata-treco, que passa pelos 
menos duas vezes por ano 
em todos os bairros da cida-
de, propiciando a retirada de 
entulhos sem qualquer custo 

para a população. Nos dias 
em que o Cata-treco chega 
aos bairros a população é avi-
sada com antecedência para 
colocar o material inservível 
e o entulho na porta de casa. 
O que deve ser feito somente 
no período em que Cata-tre-
co esta na região. Fora desse 
período, o dono do entulho 
pode ser multado.

Reciclagem
Diminuir o volume de 

lixo encaminhado para o 
aterro sanitário é outra medi-
da importante, que colabora 
para manter a cidade limpa 
e também para a preservação 
do meio ambiente. 

Para isso, a reciclagem 
do chamado “lixo seco” (ba-
sicamente todo tipo de em-

balagem) é incentivada pela 
Prefeitura desde 2005. Hoje 
a população já faz a separa-
ção do lixo seco do lixo úmi-
do (orgânico) naturalmente, e 
para facilitar a coleta, foram 
criadas duas cooperativas de 
reciclagem, a Recicla Vida 
e a Moreira César Recicla. 
Também foi implementado o 
serviço de “Coleta Seletiva”, 

que recolhe o lixo reciclável 
em dias diferentes da coleta 
do lixo orgânico em toda a ci-
dade. A programação da Co-
leta Seletiva e do Cata-treco 
podem ser encontradas no 
site da Prefeitura: www.pin-
damonhangaba.sp.gov.br .

Assim como o  Cata-tre-
co, a destinação correta dos 
pneus encontrados nas ruas 
é   uma ação de saúde públi-
ca, já que eliminam possíveis 
criadouros do mosquito da 
dengue.

Em Pindamonhangaba, os 
pneus descartados irregular-
mente e coletados pela Prefei-
tura, passaram a ser recolhidos 
e colocados em depósitos co-
bertos, de onde são enviados 
para a reciclagem em uma em-
presa especializada. Esta ação 
é feita por meio de contratação 
em processo licitatório. Desde 
o início do projeto, mais de 30 
mil pneus já foram enviados 
para a reciclagem.

Descentralização
Para agilizar o trabalho, a 

Prefeitura de Pindamonhanga-
ba possui duas regionais para 
sanar os possíveis problemas 
de ordem urbana: uma no Ara-
retama e outra na região Leste. 
Para auxiliar os trabalhos, os 
profi ssionais possuem três mo-
toniveladoras; 23 caminhões 
basculantes; quatro retroesca-
vadeiras, três microtratores, 
oito roçadeiras manuais e seis 
motosserras.

A Subprefeitura de Mo-
reira César também participa 
do projeto Cidade Limpa.O programa Cata-treco visita todos os bairros de Pindamonhangaba duas vezes por ano

Limpeza de postes e placas de sinalização de trânsito
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Parabéns

Para Andréa 
Aparecida Muassab 
Silveira, que 
aniversaria no dia 19 
de maio. Ela recebe 
os cumprimentos 
especiais do esposo 
Daniel (com ela 
na foto) e da mãe 
Marlene Muassab.

Parabéns em 
dose dupla

Para os aniversariantes Diego 
(dia 11 de maio) e sua mãe 
Celina (dia 12 de maio). 
Eles receberam o abraço 
carinhoso do pai e esposo 
Nilson, do irmãozinho Lucas, 
dos familiares e amigos, que 
desejam muita felicidade, 
paz e alegria e muitas 
bençãos de Deus para toda 
a família. 

Muitas felicidades

Todos os funcionários da 
Secretaria de Relações 
Institucionais parabenizam 
Lana por mais uma primavera, 
que será completada no dia 
20 de maio. 
Muita felicidade e que esta 
data seja comemorada por 
muitos anos.

2 aninhos...

A família de João Bosco Garuffe e Ana Daniele está em festa. É 
que a filhinha Ana Catarina estará comemorando 2 aninhos no 
dia 20 de maio. Parabéns dos familiares e amigos que desejam 
muita saúde, paz e felicidade para a Ana e pedem a Deus que 
a abençoe.

Arquivo Pessoal

Arquivo Pessoal

Parabéns 

Para o Gabriel Lemes Pereira 
Gomes, pelos seus 10 anos, 
que irá comemorar no dia 21 
de maio. Sua familia e todos 
seus amigos desejam muita 
felicidade e alegria em sua 
vida.

Tudo de bom

Para a aniversariante do 
dia 16 de maio, Jackeline. 
Ela recebe os parabéns dos 
familiares e amigos, que 
desejam muita alegria e 
felicidade.

Feliz aniversário

Para o Jonathas, 
aniversariante do dia 17 de 
maio. Jonathas recebe os 
abraços dos familiares e de 
toda a galera, que deseja 
paz, saúde e prosperidade.

O radialista Marcelo Santos durante cobertura das finais 
do Paulistão, ao lado do zagueiro campeão Edu Dracena, 
do Santos FC, time de coração do locutor que agita a  
programação das manhãs na Rádio Princesa.

Parabéns para 
Sara Reis Siqueira, 

que completou  
15 anos no dia 
3 de maio. Sara 

recebeu abraços 
especiais dos pais 
Marcos e Marcia,  
da irmã Lara e de 

toda a  familia, 
que deseja tudo 
de bom. Sucesso 

Sara!

Debutando
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Cultura 11

Pindamonhangaba rece-
beu no último dia 10, a visita 
do cacique Pawana Crody e 
mais três integrantes da tribo 
Kariri Xocó, de Alagoas. O 
objetivo da visita era a busca 
de um espaço cultural em Pin-
damonhangaba, onde pudes-
sem expor seu artesanato e di-
vulgar o trabalho de pajelança 
que estão realizando no Vale 
do Paraíba. Eles fizeram a pa-
rada na Estação Arteduvale.

“Foi o início de uma gran-
de amizade, os índios falaram 
um pouco sobre sua cultura 
para os jovens que frequen-
tam a estação, e do trabalho 
de divulgação que realizam 
pelo Brasil afora. Contaram 
sobre suas dificuldades e re-
alizaram o toré, um ritual de 
cantos, danças e maracás”, 
conta a presidente da Artedu-
vale, Andrea Batista.

No dia 19 de maio, os ín-
dios realizarão o trabalho de 
pajelança em Guaratinguetá, 
quem se interessar pode entrar 
em contato pelo e-mail pawa-
nakaririxocó@gmail.com.

“Defendemos tanto a 
cultura popular, que a mais 
tradicional de todas veio até 
nós”, comenta o professor e 
mestre de bateria da Artedu-
vale, João Gabriel.

Pindamonhangaba recebe visita 
de índios da tribo Kariri Xocó

Paulo Lins ficou conhecido interna-
cionalmente após o sucesso do filme, 
inspirado em seu romance, Cidade 

de Deus. Dirigido por Fernando Meirelles, 
o filme recebeu quatro indicações ao Os-
car, tornando-se um fenômeno de crítica e 
público.

Quinze anos se passaram e o autor volta 
à ficção com o livro Desde que o samba é 
samba, lançado recentemente pela Editora 
Planeta. Ambientada na década de 1920, a 
obra é baseada em estudos históricos sobre 
o gênero musical e detalha o surgimento do 
primeiro bloco de carnaval do país.

Com uma linguagem repleta de sexo, vio-
lência e drogas, o autor repete o mesmo estilo 

que o consagrou, envolvendo o leitor em um 
momento decisivo para a cultura do país, o 
surgimento do samba e do carnaval carioca. 
Amores, conflitos, prostituição, religião, se 
misturam numa história construída com base 
histórica e ritmo cinematográfico, onde o 
personagem principal é o próprio samba.

O livro foi lançado envolto em muita 
polêmica, muitos críticos o consideraram 
uma obra menor ou uma sombra do seu 
maior sucesso, Cidade de Deus. O próprio 
autor desabafou recentemente em entrevis-
tas que era questionado o tempo todo sobre 
quando escreveria um novo sucesso.

No entanto, Desde que o samba é samba 
não parece ser uma tentativa de superar ex-

pectativas e, sim, uma continuação do estilo 
que o próprio autor criou e apoderou-se. Pau-
lo Lins, que estreou na literatura com o livro 
de poesias Sobre o sol, lançado pela UFRJ 
em 1986, escreve de maneira clara, objetiva 
e envolvente. Não deixando dúvida de que é 
mestre na escrita e nos assuntos que aborda.

Em determinado momento a persona-
gem tia Amélia comenta que “O pior nó 
da vida da gente é aquele que a gente dá 
à toa, só de imaginação. Um sofrer sem 
necessidade. Tolice”. E Paulo Lins, pare-
ce fazer uma reflexão sobre esta obsessão 
sem propósito de querermos sempre supe-
rar. Tentar superar uma obra anterior é de 
fato, uma tolice.

Crítica 
Literária Felipe Brandão é jornalista formado pela Universidade de Taubaté, 

blogueiro e leitor compulsivo.

FELIPE BRANDÃO

Índios da tribo Kariri Xocó, do Estado de Alagoas, estiveram na Estação Arteduvale divulgando sua cultura e anunciando o trabalho que realizam por todo o Brasil

A Cia Nós Duas de Arte 
e Eventos, de Pindamonhan-
gaba, criada há dois meses, 
irá realizar nos dias 25, 26 e 
27 de maio o IV Festival da 
Mantiqueira – Diálogos com 
a Literatura. O evento será 
em São Francisco Xavier, 
com muitas atrações e diver-
sidades.

A Cia foi criada e idea-
lizada pelas artistas Mônica 
Alvarenga e Rosana Dalle, 
com o objetivo de fazer e 
levar arte para toda popula-
ção, interagindo diretamente 
com a mesma. Pela preocu-
pação em fazer um trabalho 

Cia de Pinda realiza evento na região
Grupo de dança participará do IV Festival da Mantiqueira - Diálogos com a Literatura

Dança

de qualidade, a Cia contrata 
profissionais das áreas de te-
atro, dança e música para tra-
balhar em eventos públicos e 
privados.

“A Cia veio no intuito de 
produzir arte em Pindamo-
nhangaba, pois Rosana e eu 
sentimos essa necessidade. 
Produzir arte e viver dela, 
trabalhar recebendo por 
isso, e fazendo o que gos-
ta, pois para trabalhar como 
artista não basta querer, tem 
que ser artista”, comenta 
Mônica.

A Cia trabalha com per-
formances, intervenções, 
apresentações de esquetes 
teatrais e dança, declama-
ções de poesias, apresen-
tações musicais etc. Os in-
teressados em contratar as 
profissionais podem ligar 
para os telefones (12) 9132-
0836 e 9704-2165.

Cena de Giselle, 
releitura da 
professora Mônica 
Alvarenga que, com 
a artista Rosa Dalle, 
criou há dois meses 
a Cia Nós Duas de 
Artes e Eventos
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Tribuna: Como surgiu seu in-
teresse pelo teatro e qual foi a sua 
primeira experiência num palco?

Mauro: Minha primeira peça 
de teatro foi tarde, quando tinha 
18 anos. Eu participava de movi-
mentos de igreja e resolvemos fa-
zer uma encenação da Paixão de 
Cristo, no bairro onde eu moro. 
Não sabia como me sairia, mas 
tinha a vontade de experimentar 
essa sensação.

 
Tribuna: Desde a primeira vez 

você já gostou de atuar ou essa 
vontade amadureceu com o tem-
po?

Mauro: Depois dessa experiên-
cia na igreja, não teve mais volta. 
O resultado foi melhor do que espe-
rava. No dia seguinte, algo faltava 
pra mim. Tinha um vazio na minha 
alma, e eu não sabia o que seria. Até 
que caiu a fi cha e tive a certeza que 
era o teatro.

Tribuna: E qual foi seu pri-
meiro papel marcante?

Mauro: Nossa! Já fi z literal-
mente, de Jesus a Diabo. Mas sem 
dúvida, fazer Paixão de Cristo, que 
foi como comecei há 13 anos, e que 
até hoje continuo fazendo, não tem 
preço. Agora faço esse trabalho em 
Caraguatatuba, para um público es-
timado de 10 mil pessoas. Provo-
car emoções num grande público é 
mais que incrível. Sempre agradeço 
a Deus por dessa oportunidade, por 
acreditar em mim para esse papel 
maravilhoso.

Mauro Morais: 
Arte à fl or da pele

Viver de arte. Este é o sonho de 
Mauro Morais, de Pindamonhan-
gaba. Este jovem ator já ganhou 

diversos prêmios em festivais de teatro 
amador. Nesta entrevista ele narra sua 
trajetória no teatro. Fala dos prêmios, gló-

rias e conquistas e também das difi culda-
des que enfrenta para expressar sua arte. 

Além disso, Mauro nos conta sobre 
seu mais recente projeto: a montagem da 
tragédia grega Medeia, com estreia pre-
vista para junho.

Atualmente Mauro Moraes está envolvido nos preparativos de montagem da peça “Medeia”, cuja estreia é prevista para junho

“Já fi z 
literalmente, 
de Jesus a 

Diabo”

Tribuna: Você é um dos atores 
mais premiado no Feste – Festival 
de Teatro de Pinda. Quando foi 
seu primeiro prêmio? 

Mauro: Na primeira vez que fui 
ao Feste, para assistir aos espetácu-
los, fi quei impressionado com a ma-
gia do teatro. Nossa! Tinha gente do 
país todo, atores muito bons, aí pen-
sei: “Vou ganhar um prêmio des-
ses”.  Quase 10 anos depois, já com 
alguma experiência, me apresentei 
no festival, fui indicado ao prêmio, 
mas, infelizmente, não o ganhei. 
Dois anos depois, eu já havia ga-
nhado prêmios em outros festivais, 
tive a oportunidade 
novamente de par-
ticipar do Feste, e 
levei o prêmio. Foi 
um dos prêmios 
mais importantes 
que recebi, afi nal 
era na minha casa, 
algo que havia me 
marcado no início 
da minha carreira. 

Tribuna: De lá 
pra cá, você con-
quistou muitos 
prêmios, tanto em Pindamonhan-
gaba como em outros lugares. 
Quais foram os mais importan-
tes?

Mauro: Fora esse do Feste, são 
oito prêmios de melhor ator, três de 
melhor maquiagem. Uma sensação 
maravilhosa foi quando ganhamos 
o Mapa Cultural Paulista, com o es-
petáculo “Bumba-Meu-Boi”. Você 

chegar ao Memorial da América 
Latina, com os melhores em todos 
os segmentos artísticos reunidos e 
ver sua imagem projetada num telão 

enorme não tem preço. 
Ganhamos como me-
lhor espetáculo teatral 
do Estado de São Pau-
lo nessa ocasião.

Tribuna: Apesar 
da sua experiência, 
dos prêmios e festi-
vais, você não conse-
gue viver do teatro. 
Você acredita que o 
teatro amador não é 
valorizado no Brasil?

Mauro: Sem dúvi-
da, e isso é muito triste. No nosso 
país, com tantas necessidades, a 
cultura não é prioridade. Acredito 
que se tratarmos do tema de forma 
mais próxima, no âmbito municipal 
ou estadual, os frutos serão melho-
res e mais efetivos. Em Pinda há 
vários grupos artísticos que não têm 
como concorrer com projetos do 
Brasil todo, mas podemos criar esse 

mesmo modelo de lei de incentivo 
dentro do município, para que nos-
sas produções tenham êxito. 

Tribuna: Em muitos festivais, 
como o Feste, vemos que há gru-
pos importantes de teatro amador 
no país. Então, o que falta para 
que eles sejam mais valorizados? 
O maior problema é a falta de in-
vestimento nestes grupos ou falta 
de público para o teatro?

Mauro: Na minha opinião falta 
mais ação daqueles que podem fazer 
alguma coisa pela cultura. Público 
sempre tem, só não é tão assíduo 
porque ainda não lhe foi oferecido, 
porque ainda não foi criada essa 
cultura de apreciação. 

Nos espetáculos, percebemos o 
quanto os olhos brilham quando o 
público se vê diante de um perso-
nagem, de uma luz que enquadra o 
ator. 

Tribuna: Por outro lado, nas 
grandes capitais do país há um 
público cativo para o teatro, que 
paga caro para assistir aos espe-

táculos. Porque não há essa cul-
tura teatral nas cidades médias e 
pequenas?

Mauro: Acho que isso é questão 
de proporção. Com uma população 
maior, o público será sempre maior. 
Mas também em cidades menores 
não tem essa vivência porque ainda 
não viram a cultura como um dos 
maiores agentes transformadores da 
sociedade. A cultura continua sendo 
vista como ‘algo a mais’, supérfl uo, 
quando na verdade é essencial para 
a educação social.

Tribuna: A linguagem do tea-
tro é bastante atraente para o pú-
blico infantil. Neste aspecto, você 
acredita que o teatro pode desen-
volver um papel social?

Mauro: Não só a criança, mas 
qualquer um de nós se vê às voltas 
com uma realidade de mortes, cri-
mes e desvalorização humana. O 
ser humano precisa de magia, de 
uma realidade não mastigada, mas 
que o faça refl etir, que o faço exer-
cer o senso crítico. Só a arte pode 
isso. Por isso as crianças amam esse 
mundo, porque eles criam, viajam 
ao mesmo tempo em que assistem, 
mas isso deve ser estendido a todo 
ser humano. Precisamos de sensibi-
lidade, por isso digo que o teatro, e 
as artes são os grandes transforma-
dores sociais. Se assim fossem vis-
tos, seríamos melhores.

Tribuna: Atualmente, você 
está envolvido em algum projeto 
especial?

Mauro: Tenho alguns. Depois 
de 13 anos envolvido em várias 
companhias de teatro, agora estou 
com meu próprio núcleo, que traba-
lha com uma linguagem que procu-
ra investir no espectador refl exivo e 
atuante. Para estrear esse novo tra-
balho, escolhi Medeia, o mito gre-
go escrito em 432 aC. A montagem 
terá uma linguagem diferente, com 
inserções contemporâneas e perfor-
máticas. A ideia é inserir a história 
no contexto atual, na realidade do 
espectador. A estréia será em junho. 
Além disso, estou num musical com 
uma companhia de Taubaté e cur-
sando pós graduação em dança con-
temporânea e consciência corporal.

Tribuna: E  há outros projetos 
para médio e longo prazo?

Mauro: Para médio prazo, é o 
sonho: viver da minha arte. Tam-
bém espero contribuir para que 
seja valorizada a arte que fazemos, 
em Pindamonhangaba e em todo o 
nosso país.

As várias 
facetas 
do ator, 
que tem 
inúmeros 
prêmios

Divulgação

Divulgação
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O que rola no cinema

Sucesso na Rede

Divulgação

Mudanças no Fifa 13 
prentendem tornar game 
ainda mais realista

AIANDRA ALVES MARIANO
Em 2012, o Los Herma-

nos comemora 15 anos de 
carreira e para marcar a data, 
a banda lança neste mês o 
Box Los Hermanos. A caixa 
reúne os quatro bem-suce-
didos álbuns do grupo, Los 
Hermanos (1999), Bloco do 
Eu Sozinho (2001), Ventu-
ra (2003) e 4 (2005), mais o 
DVD do show na Fundição 
Progresso, que aconteceu no 
Rio de Janeiro, em 2007.

A caixa é item de cole-
cionador para os fãs de lon-
ga data e, certamente, irá 
atrair novos ouvintes, que 
poderão apreciar o traba-
lho de tantos anos na ínte-
gra. Dos hits como “Anna 
Júlia”, do disco de estreia, 
passando pelos diálogos de 
“Conversa de botas bati-
das”, de Ventura, até a bossa 
de “Fez-se mar”, presente 
no último disco de estúdio 
lançado pela banda.

Histórias de militares 
que voltam para casa de-
pois de meses são geral-
mente comoventes. Mas 
uma história que circula 
na internet na última se-
mana tem um quê especial. 
Quando o homem do vídeo 
partiu em serviço militar, 
seu fi lho de 6 anos não 
podia andar sozinho, pois 
sofre de paralisia cerebral. 
Enquanto o pai estava fora, 
o fi lho aprendeu a andar. 

A novidade foi manti-
da em segredo até que o 
militar voltasse. O vídeo 
mostra a emoção do ho-
mem ao ver o fi lho andar 
pela primeira vez. O vídeo 
foi publicado há menos de 
uma semana e já foi visto 
quase 1,5 milhão de ve-
zes. Você pode conferir 
o vídeo no Youtube, com 
o título “6-Year-Old Boy 
Walks to His U.S. Marine 
Father for the First Time”.

AIANDRA ALVES MARIANO
A cantora Lady Gaga 

vai fazer uma participação 
especial no episódio de en-
cerramento da atual tempo-
rada da série de animação 
Os Simpsons, da Fox.

No episódio intitulado 
“Lisa Goes Gaga”, a cantora 

chega em Springfi eld para 
tentar levantar o espírito de 
Lisa, que acabou se tornan-
do uma excluída da socieda-
de. As cenas mostram Lady 
Gaga em alguns dos seus 
chamativos trajes habituais, 
como o sutiã que cospe fogo 
ou o vestido de carne. 

A série cômica é a mais 
duradoura na história da 
TV norte-americana e está 
no ar desde 1989. O episó-
dio fi nal da temporada vai 
ao ar neste domingo (20), 
nos EUA. No Brasil, a sé-
rie também é exibida aos 
domingos.

Menino com paralisia 
cerebral surpreende o pai

Vídeo foi visto quase 1,5 milhão de vezes

O sistema de dribles foi inspirado no jogador argentino e craque do Barcelona Lionel Messi  

AIANDRA ALVES MARIANO
Disposta a reinar sobera-

na no campo dos jogos espor-
tivos, a Electronic Arts anun-
ciou mudanças sensíveis em 
seu próximo simulador fute-
bolístico, o FIFA 13. O game 
receberá algumas mudanças 
que tornarão o jogo ainda 
mais realista.

A primeira grande mu-
dança será na IA (Inteligên-
cia Artifi cial) que estará mais 
sofi sticada tanto nos consoles 
quanto no PC, tornando as 
partidas mais desafi adoras. 

Os dribles serão mais sen-
síveis, permitindo que os ga-
mers mais habilidosos tratem 
a pelota com mais precisão. 
O sistema de “Dribles Com-
pletos”, aliás, foi inspirado 
no craque argentino Lionel 
Messi, deste modo as joga-
das individuais tenderão a ser 
mais criativas e perigosas. 

Outros fatores também 
devem tornar as partidas vir-
tuais ainda mais parecidas 
com as reais, como a pressão 
da defesa, trajetória da bola e 
a velocidade do passe. 

Por fi m, o game terá uma 
física mais elaborada, evi-
tando as feias colisões entre 
os jogadores que ocorriam 
na versão 2012. Haverá si-
tuações de empurra-empurra 
na área e puxadas de camisa 
sem a bola. 

O game estará disponível 
no Xbox 360, Playstation 3, 
PS Vita, Wii, PS2, 3DS, PSP, 
iOS, PC e outros dispositivos 
móveis no terceiro trimestre 
deste ano. 

AIANDRA ALVES MARIANO
O estúdio de animação 

DreamWorks divulgou nesta 
semana um novo trecho du-
blado de “Madagascar 3 – Os 
procurados”, previsto para 
estrear no dia 7 de junho.

Na cena, o leão Alex, a 
zebra Marty, a girafa Mel-
man e o hipopótomo Gloria 
discutem para saber quem 
deve ser o líder do grupo e, 
portanto, tomar a decisão em 
uma situação de perigo.

Na terceira sequência da 

franquia, os animais viajam 
por Roma e Monte Carlo 
como integrantes de um cir-
co itinerante, na tentativa de 
voltar ao zoológico de Nova 
York, de onde fugiram no 
primeiro fi lme. 

Ben Stiller e Chris Rock 
seguem como dubladores 
das vozes de Alex e Marty na 
versão original, em inglês. A 
cantora Katy Perry é a estre-
la da trilha sonora. Eric Dar-
nell, Tom McGrath e Conrad 
Vernon assinam a direção.

Divulgado novo clipe 
de “Madagascar 3 – 
Os procurados”

Los Hermanos lança box comemorativo de 15 anos

Box do grupo reúne sucessos como “Anna Júlia”

Lady Gaga participa do fi m 
da temporada dos Simpsons

A atual temporada de Os Simpsons tem Lady Gaga em seu último episódio 
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Divulgado novo clipe 

Cinemark – São José dos Campos 
(18 a 24/5)

American Pie: O Reencontro 
15h – 21h50 – 00h20
Battleship – A Batalha dos Mares
13h –19h 
Os Vingadores 
11h – 14h – 17h10 – 20h10 – 23h10
Os Vingadores 3D (dublado)
12h00 - 15h10 - 18h10 - 21h10 - 0h10
Os Vingadores 3D (legendado)
16h – 22h
Paraísos Artifi ciais
13h20
Piratas Pirados
12h40 -17h30 – 19h40
Plano de Fuga
10h50 – 13h10 – 15h30 – 18h – 20h30 – 22h50
Raul Seixas: O Início, o Fim e o Meio
15h40 – 18h30 – 21h40

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 fi nal de semana.
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Reunião 
no CMDCA

O CMDCA - Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente   
convoca os membros titu-
lares e suplentes para a 10ª 
reunião, a ser realizada na 
terça-feira (22), a partir das 
17 horas, no Cras, próximo à 
Prefeitura.

Será feita a leitura de atas, 
prestação de contas da Apae 
– projeto Horta Suspensa, 
Fumcad 2012, audiência pú-
blica do CMDCA e a Semana 
do Adolescente. 

Os alunos do quinto se-
mestre do curso de pedago-
gia participaram de uma aula 
diferente na escola municipal 
Professora Madalena Calta-
biano Salum Benjamin. Na 
última segunda-feira (14), os 
estudantes ministraram au-
las para os alunos do curso 
da EJA (Educação de Jovens 
e Adultos), após orientação 
do professor Carlos Lemes, 
da disciplina Metodologia e 
Fundamentos da EJA.

As aulas foram preparadas 
durante a semana seguindo 

critérios do programa de 1º a 
4º séries, pois na EJA o curso 
é seriado.

A fi m de motivar os alu-
nos, a coordenadora do curso 
de pedagogia, professora Ma-
rina Buselli, permitiu a reali-
zação dessa aula diferenciada 
e motivacional.

Foi solicitado aos estu-
dantes que se organizassem 
em grupos e pesquisassem 
sobre atividades de matemá-
tica e língua portuguesa, para 
aplicar nessa aula prática.

Com esta atividade prá-

tica, os alunos puderam per-
ceber como é estar diante de 
uma sala de aula. Os grupos 
foram divididos em três, cada 
um fi cou responsável pela 
elaboração das atividades sob 
orientação do professor.

“Ao analisarmos essa aula 
prática vemos a importância 
e os resultados que ela nos 
oferece, pois a satisfação dos 
alunos foi unânime, como o 
depoimento da representante 
da turma, a aluna Flávia Giu-
liana Bozzo Pereira”, comen-
ta o professor Carlos Lemes.

“Tivemos uma experi-
ência maravilhosa ao passar 
uma noite ministrando aulas 
para os alunos da EJA de 1ª a 
4ª séries, da escola municipal 
professora Madalena Calta-
biano Salum Benjamin”, ga-
rante Flávia. 

Ela conta que o contato 
com os alunos e com a sala de 
aula foi muito importante, pois 
logo estarão diariamente em 
sala e todos tiveram a oportu-
nidade de constatar tudo o que 
foi passado nas aulas do pro-
fessor Carlos Lemes.

Escola da 
Família 
realiza 1º 
Caicross 
Bike 
Adventure

A equipe do Programa Es-
cola da Família, da EE José 
Aylton Falcão – Caic, reali-
zará neste domingo (20), o 
1º Caicross Bike Adventure. 
O evento terá início às 10h30 
com o reconhecimento do 
percurso. As inscrições po-
derão ser realizadas no dia do 
evento até as 12h30. As pro-
vas começarão às 13 horas.

A prova está dividida nas 
categorias: mirim, infantil, 
juvenil e adulto, acima de 20 
anos. Haverá apresentação 
de bicicross com o campeão 
brasileiro Tiago da Mata.

Os três melhores de cada 
categoria receberão meda-
lhas e todos participantes 
terão direito ao kit lanche e 
material educativo.

O Caicross será uma for-
ma diferente de passar men-
sagens educativas de trânsito 
e ensinaros ciclistas a utiliza-
ção da bicicleta.

Está comprovado cien-
tificamente que a prática 
de exercícios tem grande 
influência na qualidade de 
vida das pessoas. Fazer qual-
quer atividade diminui diver-
sos riscos. Pindamonhangaba 
convida todos para o Dia do 
Desafi o, que será em 30 de 
maio. Este ano a cidade vai 
competir com La Havana, de 
Cuba.

O Dia do Desafi o foi cria-
do no Canadá, como uma 
maneira das pessoas saírem 
da rotina e praticarem uma 
atividade devido ao frio in-
tenso. Na América Latina a 
ação é coordenada pelo Sesc 
desde 1995.

É realizado sorteio eletrô-
nico que estabelece o desafi o 
entre as cidades da mesma 
categoria. O sentido do “de-
safi o” está ligado à transmis-
são de uma mensagem de 
cooperação, solidariedade e 
comunhão.

Após fazer 15 minutos 
de qualquer atividade física 
você pode informar a Secre-
taria de Esportes de Pinda-
monhangaba pelos telefones 
(12) 3643-2170, 3648-2248, 
3648-1146, 3643-1400, 
3637-5425 e ainda pelos e-
-mailscezito@pindamonhan-
gaba.sp.gov.br e desafi o_pin-
da2012@hotmail.com, o 
registro poderá ser feito até as 
20 horas.

Pinda compete com Cuba no Dia do Desafi o

O presidente do Conse-
lho Municipal do Idoso de 
Pindamonhangaba, Adilson 
Lima da Silva, tomou posse 
como conselheiro estadual 
na última segunda-feira (14). 
A solenidade ocorreu na sede 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social do Estado de 
São Paulo.

Silva foi eleito, pela se-
gunda vez consecutiva, 
conselheiro representante 
da região do Vale do Pa-
raíba, Litoral Norte e Ser-
ra da Mantiqueira,  para a 
gestão será 2012/2013.  O 
trabalho a ser desenvolvi-
do em prol dos idosos será 
em consonância com as 
propostas da XIV Confe-
rência Estadual do Idoso, 
onde discute a aprova-

Representante da cidade toma posse 
no Conselho Estadual do Idoso

ção do projeto de Lei que 
constitui o Fundo Estadual 
do Idoso, Construção de 
Centros Dia em 100 mu-
nicípios do Estado de São 
Paulo, 249 centros de refe-
rências para idosos e pro-
jeto turismo para Melhor 
Idade, onde foram con-
templados os municípios 
com menos de 30 mil ha-
bitantes em todo o Estado 
de São Paulo.

“Uma de nossas metas é 
sensibilizar e articular os mu-
nicípios que ainda não têm 
o Conselho Municipal ins-
tituído, dentre os 39 muni-
cípios que compõem nossa 
região, para a efetivação 
das políticas públicas ga-
rantidas no Estatuto do Ido-
so”, frisa Silva.

Pedagogia realiza atividade prática

Adilson Silva exibe 
certifi cado durante 
solenidade de posse de 
conselheiro estadual na 
sede da Secretaria de 
Desenvolvimento Social 
do Estado de São Paulo 

Funcionários praticam atividade física na frente da sede da Prefeitura durante o Dia do Desafi o no ano passado
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A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, por meio da Se-
cretaria de Esportes, começa 
neste sábado (19), a primeira 
seleção para a Escola Olím-
pica. Crianças de 10 e 11 
anos poderão participar 
das seletivas. Durante os 
dias 19, 20 e 26 de maio, 
as crianças nascidas em 
2001 e 2002 terão a opor-
tunidade de mostrar o po-
tencial para integrar as 
equipes de base de atle-
tismo, basquetebol, futsal, 
ginástica artística, ginás-
tica rítmica, judô, natação 
ou vôlei em 2013.

As seletivas deste sábado 
serão realizadas no Centro 
Esportivo “Zito”, em Mo-
reira César, a partir das 8 
horas. No domingo (20), 
das 8 às 11 horas, no gi-
násio do Araretama; e das 
14 as 16h30 no ginásio do 
Jardim Eloyna. No Centro 
Esportivo “João do Pulo”, 
os trabalhos serão feitos 
no dia 26, das 8 às 11h30 
e das 13h30 às 16 horas. 
Poderão participar, crian-
ças matriculadas no 5º e 
6º anos das escolas muni-
cipais, estaduais ou particu-
lares.

Escola Olímpica inicia seleção neste sábado
Interessados devem com-

parecer aos locais trajando 
shorts, camiseta, meia e tê-
nis. Cerca de 300 crianças 
serão selecionadas nesta 
primeira fase e, em julho, 
apenas 140 ficarão para 
os treinamentos, que te-
rão início em fevereiro de 
2013.

Os escolhidos irão trei-
nar todos os dias e terão 
quatro refeições diárias. A 
exigência do projeto é para 
que, em 2013, as 140 crian-
ças escolhidas estejam cur-
sando o 6º e 7º anos.

Os interessados devem 
retirar a ficha de inscrição 
na secretaria das escolas. 
Neste documento consta-
rá autorização, horário e 
recomendações gerais. As 
crianças das escolas parti-
culares precisam compare-
cer ao dia da seletiva e so-
licitar a ficha de inscrição.

As vagas para 2012 já 
foram preenchidas no se-
gundo semestre de 2011, e 
os alunos já estão treinando 
no período da manhã e tarde. 
O objetivo é   formar novos 
atletas para as equipes de 
base de Pindamonhangaba a 
cada ano. 

LUIS CLAUDIO ANTUNES / PORTALR3
 
Os atletas Otávio Bul-

garelli e Gregory Panizo, 
ambos da equipe de Pinda-
monhangaba, fizeram bonito 
na etapa de contrarrelógio 
individual da Volta Ciclísti-
ca da Guatemala, disputada 
na quarta-feira (16), em Es-
cuinttla-Santa Lucia.

 Bulgarelli percorreu o 
percurso de 29,8 km em 
40min01 e ficou com o se-
gundo lugar. Panizo fez 
40min42 e conquistou o ter-
ceiro lugar. 

 Após a quarta etapa da 
competição, a liderança ge-
ral é de Ramiro Rincon, da 
EPM, com 11h49min06. 
Gregory Panizo é o quinto 
colocado, a 1min37 do líder, 
e Otávio Bulgarelli é o sexto 
colocado, a 1min59 do pri-

Pinda sobe ao pódio mais 
uma vez na Volta da Guatemala

meiro colocado.
 Na regularidade, Gregory 

Panizo é o líder com 39 pon-
tos, 7 a mais que Ramiro Rin-
con, da EPM.

 Entre as equipes com de-
sempenho da etapa, o Team 
Funvic Pindamonhangaba 
assumiu o terceiro lugar. A 
liderança é da equipe EPM-
-UNE, da Colômbia.

 A equipe teve a baixa 
de dois de seus atletas. Com 
problemas estomacais e diar-
reia, Magno Nazaret e An-
tônio Nascimento acabaram 
abandonando a competição 
na terceira etapa.

   Outra etapa
 Na quinta-feira (17), 

os ciclistas partiram para a 
quinta etapa da competição, 
que teve um percurso de 99 
km, entre Antigua Guatemala 
e Tecpan

Atleta conquista 
vaga na Final 
Estadual dos 
Jogos Abertos 

O atleta Marcos Vinícius 
Gregório Dubsky conquistou 
a prata na prova lançamento 
de dardo da fase regional 
dos Jogos Abertos da Ju-
ventude. Com o resultado, 
também garantiu a vaga na 
Final Estadual da competi-
ção. A prova foi realizada 
no último dia 12, em São 
José dos Campos, e contou 
a presença de representan-
tes de Tremembé, São José 
dos Campos, Lorena, Jaca-
reí, Caraguatatuba, Campos 

do Jordão, entre outras cida-
des.

Marcos tem 16 anos e trei-
na na escola de esportes da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba. Ele participou da prova 
na categoria de 15 a 18 anos. 
Os dois primeiros colocados 
de cada categoria estão  clas-
sificados para a final estadual.

Ele irá enfrentar atletas de 
diversas regiões no 29º Jogos 
Abertos da Juventude, em 
Presidente Prudente, entre os 
dias 7 e 16 de junho. 

Além do projeto Escola 
Olímpica, a Prefeitura de 
Pindamonhangaba disponi-
biliza outro programa vol-
tado ao esporte, este, em 
parceria com o Ministério 
do Esporte. O programa 
Segundo Tempo trabalha 
com crianças e adolescen-
tes de 6 a 17 anos que este-
jam matriculadas nas redes 
Estadual e Municipal. A 
prioridade é para crianças 
e adolescentes do “Cidade 
Nova” e bairros vizinhos.

Ainda há vagas para jo-
vens entre 13 e 17 anos. Os 
interessados devem se ins-
crever no ginásio do bairro 
Cidade Nova, de 22 a 24 
de maio, das 17h30 às 20 
horas.

O programa atende mil 
alunos, oferece aulas de 
natação e mais duas mo-
dalidades, que os parti-
cipantes podem escolher, 
as opções são: capoeira, 
futebol, tênis de mesa 
e/ou xadrez. Com isso, 

cada aluno faz três moda-
lidades (com duas horas 
cada), totalizando seis 
horas semanais de ativi-
dades esportivas.

As aulas serão reali-
zadas no contra turno 
escolar, três vezes por 
semana. Para se inscre-
ver é obrigatória a pre-
sença dos alunos e dos 
pais ou responsáveis nas 
reuniões, previamente 
marcadas, para assinar a 
autorizarão e preencher 

o cadastro para participa-
ção no programa. 

Os alunos passarão por 
exame biométrico; terão 
direito à camiseta do pro-
grama; lanche em todas as 
aulas; acompanhamento de 
um professor de educação 
física e um estagiário por 
turma; além de todo material 
didático pertinente às moda-
lidades. As atividades serão 
no Centro Esportivo do “Ci-
dade Nova”, a partir do dia 
18 de junho.

Programa Segundo Tempo 
ainda tem vagas abertas

A seletiva será realizada nos centros esportivos da cidade. Serão escolhidas 140 crianças da cidade

Gregory Panizo no pódio do contrarrelógio
 

Marcos Vinícius Gregório Dubsky conquistou a vaga 
no lançamento de dardo
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O domingo (20), será 
marcado por uma grande par-
tida solidária de futebol. Os 
Amigos do Pantera irão en-
frentar os Amigos da Ferrovi-
ária, às 10 horas, no Estádio 
Pinheiro Júnior, Ferroviária. 
A entrada será 1 kg de ali-
mento não perecível. O total 
arrecadado  será destinado 
às famílias carentes. Na oca-
sião, o público participará do 
sorteio de uma moto.

Foram convidados para o 
jogo: Hernanes, Dodô, Mül-
ler e Roque Júnior, da Sele-
ção Brasileira; os ex-Corin-
thians, Marcelinho Carioca e 
Paulo Sérgio; ex-Palmeiras, 
Sérgio, Evair e Índio; o can-
tor Hugo Pena, entre outros 
artistas.

Haverá shows com Guto 
Zampa e Gabriel e Fábio 
Strada. A organização é de 
Daniel Pantera e o even-

A equipe principal de 
futsal masculino de Pinda-
monhangaba empatou por 
2 a 2 com Itapeva, no Pau-
lista. O jogo aconteceu no 
último dia 11, em Itapeva, 
e manteve o time pindense 
na 6ª colocação. Para conti-
nuar vivo na Liga Paulista, 

Pindamonhangaba, precisa-
rá vencer o time de Indaia-
tuba, na casa do adversário, 
dia 2 de junho. Com duas 
derrotas, dois empates e 
duas vitórias, a equipe pre-
cisa fi car entre os quatro 
melhores da chave para se  
classifi car para os play-offs. 

“Temos mais alguns jogos 
para fazer e estamos con-
fi antes com a classifi cação 
para as quartas de fi nais”, 
ressaltou Adilson Caju, su-
pervisor técnico da equipe.

Nessa quinta-feira (17), 
pela Taça Vanguarda, o time 
enfrentou o time de Queluz, 

na cidade de Cruzeiro. A 
equipe só volta a jogar na 
cidade no dia 24 de maio, 
contra Cachoeira Paulista, 
também pela Vanguarda; já 
pela Liga Paulista, enfren-
tará os adversários fora de 
casa.

A equipe de futsal femi-
nino de Pindamonhangaba 
tem conquistado títulos im-
portantes, por este motivo 
será a representante do Esta-
do de São Paulo nos JAB´s 
- Jogos Abertos Brasileiros. 
A competição será realizada 
em Vitória – ES, e as atletas 
embarcarão dia 23.  

Este campeonato reúne 
os campeões de cada estado. 
Nele só disputam os cam-
peões dos Jogos Abertos na 
principal divisão, ou seja, a 
ouro especial. As atletas pin-
denses conquistaram a vaga 
ao ter levantado o título de 
campeãs dos Jogos Abertos 
de Mogi das Cruzes.

Pindamonhangaba será 
representada pelas seguin-
tes atletas: Artemiza, Mari-
na Nuncio, Drika Marques, 
Nayara, Franciele, Rafaela 
Pato, Marina Loures, Prisci-
la, Taís, Mayra Camila, An-
drielli, Jéssica, Jackeline e 
Tatiane. A comissão técnica 
é formada por Marcos Derri-
co, técnico; João Vitor, auxi-
liar e preparador de goleiros; 
Vinicius Viterbo, preparador 
físico, e Rodrigo Rabelo, fi -
sioterapeuta.

As futebolistas enfrenta-
rão fortes equipes, entre elas, 
a paranaense, mineira, cario-
ca e catarinense. De acordo 
com Derrico, as expectativas 
para esta competição são as 

Em preparação aos Jori - 
Jogos Regionais do Idoso, a 
delegação de Pindamonhan-
gaba faz treinos intensivos 
e participa de eventos, festi-
vais e competições para dar 
ritmo aos atletas. Para man-
ter o bom resultado de 2011, 
a equipe de natação tem um 
dia a mais de treinamento 
para acostumar os atletas 
com o clima competitivo.

A modalidade em Pinda 
é dividida por idades, sendo 
seis categorias ao todo: A = 
60 a 64 anos ; B = 65 a 69 
anos ; C= 70 a 74 anos; D= 
75 a 79 anos ; E= 80 a 84 
anos; F = acima de 85 anos. 

Futsal feminino de Pinda representará o 
Estado de São Paulo em competição nacional

melhores possíveis, no entan-
to, está preocupado, pois são 
as melhores equipes de cada 
estado, então o nível é muito 
forte, um dos mais fortes que 
a equipe já disputou.  

“Este é mais um feito iné-
dito para nossa querida Pin-
damonhangaba, uma equipe 
do Vale do Paraíba represen-
tando o Estado de São Paulo. 
O futsal feminino de Pinda é 
um dos orgulhos de nossa ci-
dade”, fi naliza Derrico.

Futsal masculino continua em 6º na Liga Paulista

Natação da Melhor Idade está pronta para os Jori

A categoria F é novidade no 
município desde janeiro de 
2012. Para os Jori, Pinda le-
vará todas as categorias que 
já participam dos treinamen-
tos toda segunda e quarta-fei-

ra no Centro Esportivo“João 
do Pulo”.

Nos Jori 2011, três atle-
tas da cidade subiram ao pó-
dio e garantiram medalhas 
para Pinda. Pela categoria E, 

Francisco Souza fi cou em 3º 
lugar; na D, Alevino Pereira 
conquistou a prata; e pela B 
feminino, Analia Viana fi -
cou com o bronze. As provas 
dos Jori de 2012 continuarão 
iguais, sendo 25 e 50 metros 
nos nados costas e craw.

Os idosos, a partir de 60 
anos, que queiram integrar 
as equipes de competição e 
já tenham experiência com a 
modalidade devem compare-
cer ao Departamento de La-
zer. Os iniciantes, sem expe-
riência na natação, precisam 
comparecer ao CE “João do 
Pulo” e procurar o Setor de 
Atividades Aquáticas.

Natação da Terceira Idade treina fi rme para os Jori

Craques do futebol 
participam de jogo 
solidário em Pinda

to também será em prol da 
campanha “Crack, tire esta 
pedra do seu caminho”.

Daniel Fonseca, conhe-
cido como Daniel Pantera, 
conta que o objetivo deste 
evento é divulgar a campa-
nha da qual é embaixador no 
Vale do Paraíba, e que, além 
de Pindamonhangaba, São 
José dos Campos e Taubaté 
também sediarão os jogos 
solidários.

Marcelinho Carioca

Pindamonhangaba superou o Grêmio Recreativo 
Itapevi, em partida válida pelo Super Paulistão 
de Handebol Feminino. O duelo entre as duas 
equipes foi realizado na   quarta-feira (16), no 
Ginásio de Esportes do Jardim Eloyna.
Depois de derrotar o Esporte Clube Pinheiros no 
último dia 9, a Princesa do Norte aplicou 23 a 
14 nas representantes do município de Itapevi 
e registrou sua segunda vitória consecutiva 
na competição, mantendo vivo o sonho de 
classifi cação para a próxima fase.
Um total de nove equipes disputam a fase 
classifi catória do Super Paulistão de Handebol 
Feminino de 2012, sendo que apenas as quatro 
primeiras avançam para as semifi nais.
O destaque de Pindamonhangaba no último 
confronto foi Daiane Silva. A goleira foi eleita a 
melhor da partida e recebeu o troféu “Melhor 
do Jogo ESPN”, premiação que é entregue pela 
FPHb - Federação Paulista de Handebol após o 
término de cada partida.
A equipe local só volta a entrar em quadra no dia 
16 de junho, contra o Santo André, novamente 
no Jardim Eloyna.

Handebol: Pinda busca G4 do Super Paulistão

Sábado tem futsal no Alto do Tabaú
Às 16 horas deste sábado (19), o Ginásio de Esportes do Alto do 
Tabaú recebe mais uma partida da categoria principal do Estadual 
de Futsal Feminino. Em busca de sua quinta vitória na competição, 
Pindamonhangaba recebe a visita de Taboão da Serra. A cidade ocupa 
a terceira posição na tabela de classifi cação, com 14 pontos somados 
em 7 jogos realizados. Quem quiser acompanhar o jogo de sábado pode 
comparecer que a entrada é   franca.

Federação Paulista de Handebol

Divulgação

Divulgação

Equipe de futsal feminino, em busca de novos desafi os,  embarca dia 23 para Vitória (ES), para disputar os Jogos Abertos Brasileiros



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

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

(o seu portal de trovas na Internet)
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Tribuna do Norte 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL

EDITAL Nº. 02/2012 – BOLSA DE ESTUDO

Estabelece critérios para inscrição e seleção de estudantes para bolsa de estudo de 
ensino técnico na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comer-
cial “Dr. João Romeiro”.

A Diretora do Departamento de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Pinda-
monhangaba, Sra. Ana Maria Rita Gomes , no uso das atribuições que lhe confere o 
Inciso IV do Artigo 2º da Lei nº 3.775 de 05 de março de 2001, resolve tornar públicos 
os critérios de inscrição e seleção de alunos para concessão de Bolsas de Estudo 
dos Cursos Técnicos de Administração, Logística, Meio Ambiente e Segurança no 
Trabalho do Colégio Comercial na Sociedade Civil de Ensino de Pindamonhangaba 
Colégio Comercial “Dr. João Romeiro”, nas quantidades, a saber:

 CURSO   VAGAS DISPONÍVEIS

 Administração                08
 Logística                             10
 Meio Ambiente                10
 Segurança do Trabalho                           14

As bolsas serão de 100% do valor do curso, sendo os alunos bolsistas isentos da 
taxa de matrícula.
Observação: Haverá reserva de 20% das vagas para pessoas portadoras de defici-
ência, os quais não possuam características que os impeçam de cumprir as exigên-
cias do curso.
No ato da inscrição os candidatos deverão indicar opção pelo curso a ser realizado, 
de acordo com a disponibilidade de turmas do Colégio, devendo ainda, no ato da 
inscrição, optar por uma segunda opção. 

DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
Poderão inscrever-se somente os alunos que possuam Ensino Médio concluído ou 
cursando o 3º Ano do Ensino Médio;
Residir no Município de Pindamonhangaba no mínimo 2 (dois) anos;
     Possuir renda per capita de até 1 salário mínimo (R$ 622,00).

DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Pinda-
monhangaba sito Avenida Nossa Senhora do Bonsucesso, 1400– Alto do Cardoso 
ou na Subprefeitura de Moreira César, no período  de 28/05/2012 a  15/06/2012 das 
8h às 17h.
DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
Cópia dos seguintes Documentos:
- RG;
- Comprovante de ser residente no Município por 2 (dois) anos ou mais (2010, 
2011 e 2012);
- Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Declaração Escolar se for alu-
no do 3º Ano do Ensino Médio, ambos de Escola Pública;
- Comprovante de renda de todos os moradores do domicílio (holerite atual, 
Carteira de Trabalho)
- Em caso de desempregado e autônomo, assinar declaração de renda indivi-
dual.
- Ficha de inscrição retirada no Protocolo devidamente preenchida.
a) Os requerentes que não preencherem a ficha de inscrição corretamente ou 
que não apresentarem toda a documentação necessária terão seus pedidos automa-
ticamente indeferidos.
b) As pessoas portadoras de deficiência deverão declarar sua condição no ato 
da inscrição, para fazer jus à vaga reservada.
c) Somente será efetuado o processo de solicitação de Bolsa de estudo pelos 
Setores de Protocolo mediante apresentação de toda documentação exigida. 

DA SELEÇÃO
Os inscritos serão submetidos a uma avaliação com questões objetivas de Portu-
guês, Matemática e Conhecimentos Gerais/Atualidades
Avaliação será aplicada no dia 24 de Junho de 2012  nas dependências da Socie-
dade Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João Romeiro” 
sito a Rua Senador Dino Bueno, nº 119 – Centro, com início às 9h e término às 12h. 

DA TRIAGEM SOCIAL
Os classificados na seleção passarão por uma triagem social realizada pelo Departa-
mento de Assistência Social de Pindamonhangaba e os critérios de avaliação serão:
- Renda per capita de até 1 Salário Mínimo (R$ 622,00);
- Não ser, no momento, beneficiário por outra bolsa de estudos.
- Não possuir outro curso técnico ou superior;
- Não ter outro membro da família bolsista na referida escola.

DA CLASSIFICAÇÃO
O resultado classificatório será o de maior para a menor pontuação e enquadramento 
nos critérios da triagem social.Será divulgado no dia 13 de Julho de 2012 na Socie-
dade Civil de Ensino de Pindamonhangaba Colégio Comercial “Dr. João Romeiro” e 
publicado no Jornal oficial do Município “Tribuna do Norte”.

DOS PRAZOS
Período de inscrições: 28/05/2012 a 15/06/2012.
Dia da avaliação Seletiva: 24/06/2012
Divulgação dos alunos selecionados: 13 de julho de 2012 na Secretaria do Colégio 
Comercial Dr. João Romeiro e publicação no Jornal Oficial do Município “Tribuna do 
Norte”.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. O candidato, ao preencher seu formulário de inscrição, declara-se ciente e de 
acordo com todas as normas deste processo e serem corretas todas as informações 
prestadas.
2. Em virtude do estudo sócio-econômico, em nenhum caso caberá recurso da tria-
gem social realizada.
Para maiores informações, procurar o Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Pindamonhangaba.
Pindamonhangaba, 10 de Maio de 2012.
      

                                
                                            ANA MARIA RITA GOMES
                                         Diretora da Assistência Social 

A EMPRESA  SETTE & D’ALESSANDRO GARCIA INFORMATICA LTDA – EPP, 
CNPJ 08.379.239/0001-26, INSCR. ESTADUAL 528.137.956.113, situada a Rua 
Guilherme Schimidt, 249, Jardim Rosely –Pindamonhangaba –SP , comunica 
o extravio dos Talões de NF Modelo 1 do n.º 0001.à 000.100 USADO  , AIDF n.º 
147277071706 de 27/10/2005 

ExTRAVIO DOS TALõES DE NF

                       

                COLÔNIA DE PESCADORES PROFISSIONAIS 
                                              “Emilio Varolli” 

    Fundada em 18/10/1951 
                                                                                CNPJ. 48.964.879/0001‐73 

Rua Tenente Coronel Alexandre M. Monteiro, 145 – Bosque da Princesa 
Cep 12401-330 - Pindamonhangaba – SP – Tel. 12 – 3522-6562 – Cel. 12 – 9774-5462 

e-mail: comunidadepesca@hotmail.com 

 

Pindamonhangaba, 16 de maio de 2012 

Oficio: 
Do Presidente da Colônia de Pescadores Profissionais Z-11 “Emilio Varolli” 
Aos:
Pescadores  
Assunto: Convite 

Reunião

A Colônia de Pescadores Profissionais Z-11 “Emilio Varolli” de Pindamonhangaba, tem a 
honra de convidar a V.Ex.a. para a solenidade de sua reunião a realizar-se no próximo dia 01 de 
julho às 10 horas em sua sede Social sito a Rua Ten. Cel. Alexandre M. Monteiro, nº 145, bairro 
Bosque da Princesa. 

Romaria Fluvial 

Dia 08 de julho (domingo) às 06 horas da manhã, Procissão Fluvial partindo da cidade de 
Tremembé com destino à Aparecida do Norte, para Pescadores Profissionais e Amadores, de 
canoas e barcos, tendo como companhia o Corpo de Bombeiros e a Guarda Florestal, passando 
por Pindamonhangaba por volta das 09 horas da manhã, indo agrupando pescadores até a cidade 
de Aparecida do Norte, com chegada prevista para as 15 horas, dali rumando em procissão a 
Basílica de Nossa Senhora Aparecida, onde haverá a benção dos pescadores. 

Ficando os barcos e canoas sob a responsabilidade da Colônia, e também o retorno as suas 
cidades de origens. 

Contando com a valiosa presença de V. Exa. 

Subscrevemo-nos

Atenciosamente 

                                __________________________________ 

José Londaldo Moreira 
Presidente

Comunicado Importante:
“Os pecadores Profissionais Associados da Colônia Z-11 de Pindamonhangaba, que 

estiverem em ATRASO nas mensalidades a mais de (6) seis meses, serão EXCLUIDOS do 
quadro de associados.

Último prazo para a regularização será no próximo dia 30 de junho, após a Carteirinha será 
Cancelada e não dando direito aos benefícios concedidos pelo Governo”. 

Entrar em contato com o Presidente até a data. 

ATO Nº 15, DE 16 DE MAIO DE 2012.
Estabelece prazos para exame do Projeto de Lei que “Dispõe sobre as
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013, e dá outras
providências”.
VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba, no uso de suas atribuições legais, baixa o seguinte ATO:
Art. 1º Os Vereadores poderão apresentar emendas ao Projeto de Lei que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013, dirigindo-se à Comissão de 
Finanças e
Orçamento, constituída pelos Vereadores: Janio Ardito Lerario, Abdala Salomão Neto e 
Martim Cesar, até
o dia 06 de junho de 2012.
Art. 2° Os Vereadores inframencionados passam a atuar juntamente com a
Comissão de Finanças e Orçamento, na análise do referido projeto de lei:
1- Antonio Alves da Silva
2- Geni Dias Ramos
3- Dr. Isael Domingues
4- Dr. Jair Antonio Roma
5- José Alexandre Faria
6- José Carlos 
Gomes – Cal
7- Dr. Marcos Aurélio Villardi
Parágrafo Único. Durante a tramitação deste Projeto, os Vereadores reunir-se-ão, a
fim de elaborar as emendas a serem apresentadas à Comissão de Finanças e Orçamento.
Art. 3° A Comissão de Finanças e Orçamento marcará audiência pública a ser
realizada até o dia 31 de maio de 2012.
Art. 4° A Comissão de Finanças e Orçamento emitirá seu parecer sobre o Projeto
de Lei das Diretrizes Orçamentárias e sobre as emendas apresentadas até o dia 15 de 
junho de 2012.
Art. 5° A apreciação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2013 será
no dia 18 de junho de 2012.
Art. 6° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Pindamonhangaba, 16 de maio de 2012.

Vereador Ricardo Piorino
Presidente

Publicado no Departamento Legislativo.

Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Loteamento Real Ville - Mombaça - 12400-900 - Pin-
damonhangaba - SP - http://www.camarapinda.sp.gov.br/

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINDAMONHANGABA
                              

COMUS
O Conselho Municipal de Saúde convoca  a  seus conselheiros e 
conselheiras, titulares e suplentes, a comparecerem na data e local
abaixo, para a realização da reunião ordinária, conforme segue:
Pautas:
• Informes. Relator Sr Vitor Coque
• Relatório de vistas de notas fiscais da Comissão de Finanças e SARGSUS. 
Relator Sr. Fabio Lemes
• Relatório de visitas da Comissão de Controle Social. Relatores Sr. Ronaldo e 
Sra. Cinthia Muniz
• SISREG e Visitas de Religiosos na Santa Casa de Misericórdia. Relator Sr. 
Enéas dos Santos
Dia: 22/05/2012 (terça-feira)
Horário: 19h00
Local: CEM - Centro de Especialidades Médicas à Rua 
Frederico Machado, 179 - 1o. andar - Pindamonhangaba - S.P.

Vitor Coque
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

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

Dia  25/05/2012 às 13:30 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

300º ANGELA MARIA PEREIRA DUTRA
RUA CARIOCA, 38 - MARICÁ
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12411-500

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Drª Alexandra Manfredini, biomédica e coordenadora 
do Núcleo de Diabete do Laboratório Cedlab

Sugestões de temas e dúvidas - alexandra@laboratiocedlab

A importância de fazer 
exames preventivos!

Muitas vezes deixamos para depois os exames 
preventivos, que devem ser feitos rotineiramente.  A 
alegação é quase sempre a mesma: falta de tempo.

Ocorre que, para que o tempo nos seja útil para 
trabalhar, estudar, passear é fundamental termos saúde 
para desfrutarmos dessas atividades.

Sendo assim, arrumar tempo para cuidar da saúde não 
é um luxo, é uma necessidade. 

Apesar de muitas vezes acreditarmos que está tudo bem 
com o nosso organismo, a boa disposição pode esconder 
algum probleminha que seria facilmente detectado num 
exame preventivo. Existem exames preventivos para 
homens e mulheres.

Os exames mais comuns são: exames da próstata, o 
papanicolau e exame das mamas.

Em especial, o exame da próstata infelizmente vem 
carregado do preconceito do público masculino. Nessa 
hora, é melhor deixar a “bobeira” de lado. Estamos 
falando da sua saúde! Por isso se você se encontra na 
idade determinada (acima de 40 anos) ou notou que algo 
fora do comum acontece com você procure seu médico o 
mais rápido possível.

Já as mulheres, fazer o auto-exame da mama é muito 
importante. Caso não saiba fazer, peça para alguém 
lhe ajudar ou procure um posto de saúde. Lá receberá 
indicações de como fazer. E, notando alguma coisa, 
procure seu ginecologista.

A simples dosagem da glicemia (açúcar no sangue) 
pode prevenir um mal que afeta milhões de pessoas em 
todo o mundo, o Diabetes. Sendo uma doença silenciosa, 
somente com o exame é que podemos detecta-la.

Além disso, praticar atividade física e manter 
uma alimentação saudável também ajuda no bom 
funcionamento do nosso corpo.

Portanto, não há nada mais importante que a nossa 
saúde. Vamos ficar atentos e cuidar bem dela.

Ata da 16.ª Sessão Extraordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 26.04.2012.

Às dez horas do dia vinte e seis de abril de dois mil e doze, nesta Cidade de Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Décima Sexta Sessão Extraordinária do corrente ano, 
sob a Presidência do Sr. Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente e 
presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna 
Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 17.ª Sessão Ordinária, realizada 
em 24.04.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I – 
RELATOR: Srª. Bruna Danielle da Silva Alves: INDEFERIDO, por votação unânime: 
Recurso 1-0031/12 José Eduardo Salgado Marcondes. II – CETRAN: Encaminha-
mento dos Recursos: 1-0018/12 Alexandre Humberto Zago Ramos e 1-0024/12 Si-
mone Cristina da Silva Machado, para julgamento em 2ª instância.
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Mem-
bros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 26 de Abril de 2012. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ata da 17.ª Sessão Ordinária de 2012, da Junta Administrativa de Recursos de In-
frações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba/SP, realizada em 24.04.2012.

Às dez horas do dia vinte e quatro de abril de dois mil e doze, nesta Cidade de Pin-
damonhangaba, Estado de São Paulo, reuniu-se a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
para, em sua sede, realizar a Décima Sétima Sessão Ordinária do corrente ano, 
sob a Presidência do Sr. Antonio Augusto Marcondes da Silva, presidente suplente e 
presença dos senhores Adelson Cavalcante de Souza Filho, membro titular e Bruna 
Danielle da Silva Alves, membro suplente.
Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da 15.ª Sessão Extraordinária, realiza-
da em 19.04.2012. Na ORDEM DO DIA, foram apreciados os seguintes recursos: I– 
RELATOR: Sr. Adelson Cavalcante de Souza Filho: INDEFERIDO, por votação unâ-
nime: Recurso 1-0030/12 Simone Monachesi Rocha Marcondes. II – EXPEDIENTE: 
Ofício 021/12 – JARI encaminhado ao Diretor Municipal de Trânsito encaminhando 
as Atas da JARI para publicação
Nada mais havendo a tratar, foram dados encerrados os trabalhos desta reunião 
lavrando-se do ocorrido esta ata, que vai assinada pelo Senhor Presidente, Mem-
bros, Suplente e por mim, Secretária.
Pindamonhangaba, 24 de Abril de 2012. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
Secretaria de Obras e Serviços

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

TROPECEI E FUI AO CHÃO...
João Freire Filho, ex-presidente nacional da 

UBT = União Brasileira de Trovadores, sempre 
defendeu a trova erudita.  Aquela que, sem per-
der suas condições essenciais de clareza e sim-
plicidade, também saiba usar uma roupa espe-
cial para cada ocasião.  Tão ao gosto de João 
Rangel, Waldir Neves e outros brilhantes trovdo-
res.

Mas nunca se cogitou, por exemplo, criar a 
“Trova Moderna”. Ora, assim como existem a 
Poesia Moderna, a Pintura Moderna e outras ino-
vações, por que não a “Trova Moderna”?

Basicamente os princípios seriam os mes-
mos. Você lê o que está escrito e dá a interpreta-
ção que achar cabível. Ou então, nem seria preci-
so criar versos com certo grau de complexidade. 
Mudaríamos apenas a forma de interpretá-los.  
Por exemplo:

Fui buscar água no poço,
tropecei e fui ao chão.
Vai atrasar todo o almoço,
por culpa do... tropeção!
Se usarmos nossa imaginação, quantas con-

clusões não poderemos tirar desta trova aparen-
temente incolor, insípida e inodora, originada de 
um simples tropeço?  Apenas aparentemente, 
porque o tempero do feijão, digo, da obra, depen-
derá do quanto você se aprofundar na análise, 
indo até o fundo do poço.

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

 Mas, pelo que noto, começa a surgir um mo-
vimento em prol da Trova Moderna. Mormente 
nas de cunho humorístico.  E apoio totalmente a 
ideia. Seria um tipo de “trova-charada”.  O autor, 
em questão, fica desobrigado de escrever algo 
que faça você rir espontânea e desbragadamen-
te. Ele somente insinua possibilidades. E o leitor 
se encarregaria de imaginar onde está a graça.

E a mais engraçada acabaria sendo justamen-
te aquela que, ao final das pesquisas, pudésse-
mos constatar que não tem graça nenhuma. Que 
era um blefe. Isto não é engraçado?

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

Bom, se depois de ler toda essa patacoada, 
você julgar que a “Trova Moderna” tem chance, 
faça algumas e mande, para minha avaliação.  
Faça isso e depois aguente as consequências. 
Ou será que em algum momento acreditou que 
eu estava falando sério?  Fala sério!



18 Pindamonhangaba, sexta-feira, 18  de maio  de 2012

Tribuna do Norte 

Prefeitura de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Comunicado de INDEFERIMENTO

                                                             Pindamonhangaba, 08/05/12

DATA DE VALIDADE: -Nº CEVS: - 
DATA PROTOCOLO:04/05/12Nº PROTOCOLO:0501

O Diretor  Do DPRAS Adriano José de Brum

INDEFERE EM 08/05/12 a solicitação  de  licença de funcionamento para  JOSE ERNESTO G. SERVIDEI - CLINICA OFTALMOLOGICA

 EM RAZÃO Por não  CUMPRIR art. 5, art. 9 da RDC 51/10, RDC50/02, §1º do art 8, art 9 da  CVS 4/011.

Nº INSCRIÇÃO: 93311 UF: SP

RESPONSÁVEL LEGAL: JOSE ERNESTO GHEDIN SERVIDEI

CBO: CONSELHO PROFISSIONAL: CRM
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSE ERNESTO GHEDIN SERVIDEI

CPF:765477016-20

ENDEREÇO: RUA DOUTOR RUBIÃO JUNIOR, 192  SALA 46
CNPJ/ CPF: 15155358/0001-60
RAZÃO SOCIAL: JOSE ERNESTO G. SERVIDEI - CLINICA OFTALMOLOGICA

CPF:765477016-20

MUNICÍPIO: Pindamonhangaba UF: SPCEP: 12400-450

Prefeitura de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

RESPONSÁVEL TECNICO SUBSTITUTO: RENATA PORTELLA TARCITANO                   CPF: 091527187-78
CBO: 2252-50 CONSELHO PROFISSIONAL: CRM Nº INSCRIÇÃO: 127624 UF: SP

Comunicado de INDEFERIMENTO

                                                             Pindamonhangaba, 09/04/12

DATA DE VALIDADE: -Nº CEVS: - 
DATA PROTOCOLO:15/06/11Nº PROTOCOLO:0726/11

O Diretor  Do DPRAS Adriano José de Brum

INDEFERE EM  09/04/12  a solicitação  de  licença de funcionamento para SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO LTDA

 EM RAZÃO Por não  CUMPRIR art. 5, art. 9 da RDC 51/10, RDC50/02, §1º do art 8, art 9 da  CVS 4/011.

Nº INSCRIÇÃO: 118.487 UF: SP

RESPONSÁVEL LEGAL: DANIEL IMMEDIATO SALOMON BATISTA

CBO: 2251-40 CONSELHO PROFISSIONAL: CRM
RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRUNO IMMEDIATO SALOMON BATISTA

CPF:315782518-69

ENDEREÇO: RUA DR FREDERICO MACHADO, 294 
CNPJ/ CPF: 13738043/0001-10
RAZÃO SOCIAL: MEDICLINICA SAUDE OCUPACIONAL E VACINAS LTDA

CPF:218925598-89

MUNICÍPIO: Pindamonhangaba UF: SPCEP: 12410-040

Prefeitura de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

RESPONSÁVEL TECNICO SUBSTITUTO: RENATA PORTELLA TARCITANO                   CPF: 091527187-78
CBO: 2252-50 CONSELHO PROFISSIONAL: CRM Nº INSCRIÇÃO: 127624 UF: SP

Comunicado de INDEFERIMENTO

                                                             Pindamonhangaba, 09/04/12

DATA DE VALIDADE: -Nº CEVS: - 
DATA PROTOCOLO:15/06/11Nº PROTOCOLO:0726/11

O Diretor  Do DPRAS Adriano José de Brum

INDEFERE EM  09/04/12  a solicitação  de  licença de funcionamento para SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO LTDA

 EM RAZÃO Por não  CUMPRIR art. 5, art. 9 da RDC 51/10, RDC50/02, §1º do art 8, art 9 da  CVS 4/011.

Nº INSCRIÇÃO: 118.487 UF: SP

RESPONSÁVEL LEGAL: DANIEL IMMEDIATO SALOMON BATISTA

CBO: 2251-40 CONSELHO PROFISSIONAL: CRM
RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRUNO IMMEDIATO SALOMON BATISTA

CPF:315782518-69

ENDEREÇO: RUA DR FREDERICO MACHADO, 294 
CNPJ/ CPF: 13738043/0001-10
RAZÃO SOCIAL: MEDICLINICA SAUDE OCUPACIONAL E VACINAS LTDA

CPF:218925598-89

MUNICÍPIO: Pindamonhangaba UF: SPCEP: 12410-040

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Em cumprimento ao parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
a CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA C O N V I D A a popula-
ção em geral, para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao Projeto de Lei 
nº 52/2012, que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013 
e dá outras providências”, a ser realizada no dia 28 de maio do corrente ano, às 
9h, no Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”, na sede da Câmara Municipal, 
localizada na Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro 
Mombaça .
Pindamonhangaba, 16 de maio de 2012.

Vereador Janio Ardito Lerario
Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento

Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Mombaça
Pindamonhangaba – SP – CEP 12400-900 - http://www.camarapinda.sp.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

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

Dia  25/05/2012 às 14:00 horas

AUxILIAR DE ENFERMAGEM

40º ROSANGELA APARECIDA RAQUEL VARGAS SANTOS
RUA DO PICO AGUDO, S/N - SERTÃOZINHO
SANTO ANTONIO DO PINHAL – SP
CEP 12450-000

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2011

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

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

Dia  23/05/2012 às 14:00 horas

COORDENADOR PEDAGÓGICO

2º EDUARDO HEIDI OZAKI
RUA VITO ARDITO, 156 - INDEPENDÊNCIA
TAUBATÉ – SP
CEP 12031-300

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008

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

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

Dia 25/05/2012 às 14:30 horas

ENCARREGADO DE SETOR

24º JOÃO PAULO FERREIRA
RUA ALCIDES LUIS SAMPAIO, 36 – VILA SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-230

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Convocação - 10ª Reunião Ordinária 2012 CMDCA

Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, convocados 
a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização da “Décima Reunião 
Ordinária” do ano em curso, cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
Informes
Leitura de atas
Prestação de contas APAE – Projeto Horta Suspensa/2011
FUMCAD 2012
Audiência pública do CMDCA
Semana do adolescente

Dia:   22/05/2012 (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

CMDCA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912

AUTO DE INFRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº 130 
Em: 19/04/2012
Processo 12659/2012
Atividade: Fabricação de Águas Envasadas
Razão Social: Empresa de águas minerais Passa Três
CNPJ: 31566 276/0002-46
Endereço: Estrada Municipal das Oliveiras, 796 - Oliveiras
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Francisco Sarra
CPF: 129 906 398 53
Auto de Infração  nº  1474 
Defesa: Indeferida

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO 
DO ESTABELECIMENTO

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº _131_ 
Em: 19/04/2012
Processo nº: 12659/2012
Atividade: Fabricação de Águas Envasadas
Razão Social: Empresa de águas minerais Passa Três
CNPJ: 31566 276/0002-46
Endereço: Estrada Municipal das Oliveiras, 796 - Oliveiras
Município: Pindamonhangaba
Responsável Legal: Francisco Sarra
CPF: 129 906 398 53
Auto de Infração nº: 1474
Defesa: Indeferida
Auto de Imposição de Penalidade de Interdição nº: 1537
Recurso: Indeferido 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912/ 36452606

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que: JOANA D ARC DE MOURA OLIVEIRA ME – ÓTICA DINIZ
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº  001/12 
Em:  16/02/2012
Processo nº: .5486/12
Atividade: Comércio Varejista de Artigos Ópticos.
Razão Social: JOANA D ARC DE MOURA OLIVEIRA ME
CNPJ / CPF: 145395510001-1/32                  
Endereço:  Rua dos Expedicionários nº 18 - Centro 
Município:.Pindamonhangaba
Responsável Legal:  Joana D’Arc de Moura Oliveira
CPF:  062 347 316-00
Auto de Infração  nº:   1442

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Vigilância Sanitária
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – Centro 

 Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel(0XX12) 3648-1912

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que: JOANA D ARC DE MOURA OLIVEIRA ME – ÓTICA DINIZ
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº  001/12 
Em:  16/02/2012
Processo nº: .5486/12
Atividade: Comércio Varejista de Artigos Ópticos.
Razão Social: JOANA D ARC DE MOURA OLIVEIRA ME
CNPJ / CPF: 145395510001-1/32
Endereço:  Rua dos Expedicionários nº 18 - Centro 
Município:.Pindamonhangaba
Responsável Legal:  Joana D’Arc de Moura Oliveira
CPF:  062 347 316-00
Auto de Imposição de  Penalidade de Multa  nº:   1221    
Defesa: Não apresentou

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912/ 36452606

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Faz saber que: 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº  003/12 
Em: 16/02/2012
Processo nº: 15124/12
Atividade: Comércio Varejista de Artigos Ópticos.
Razão Social: Hiper Ótica LTDA ME
CNPJ / CPF: 13 540 350/0003-54            
Endereço: Praça Monsenhor Marcondes nº 178 
Município:.Pindamonhangaba
Responsável Legal:  XXXXX
CPF:  XXXX
Auto de Infração  nº:   1444    

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº  004/12
Em: 17/05/2012
Processo nº: 15124/2012
Atividade:. Comércio Varejista de Artigos Ópticos.
Razão Social:  Hiper Ótica LTDA ME
Endereço: Praça Monsenhor Marcondes, 178
Município:.Pindamonhangaba
Responsável Legal: 
CPF: 
Auto de Infração  nº 1444
Defesa: 
Auto de Imposição de Penalidade de:  Interdição nº.: 1225     

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Vigilância Sanitária
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – Centro 

 Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel(0xx12) 3648-1912

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria Municipal  de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Rua Major José dos Santos Moreira, 570 - Pindamonhangaba 

cep: 12410-050 – fone/fax: (12)36481912/ 36452606

AUTO DE INFRAÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que: 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº  005/12 
Em: 17/02/2012
Processo nº: 15114/2012
Atividade: Comércio Varejista de Artigos Ópticos.
Razão Social:  Jandira Antonia Ferrer Camargo – óticas Carol
CNPJ / CPF: 102 185 64 0000-1/59                 
Endereço: Rua dos Expedicionários, 21 - Centro 
Município:.Pindamonhangaba
Responsável Legal:  Jandira Antonia Ferrer Camargo
CPF:  182 298 308-86
Auto de Infração  nº:   1443    

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde

Vigilância Sanitária
Rua Major José dos Santos Moreira,570 – Centro 

 Pindamonhangaba – SP
CEP: 12410-050 – Tel(0XX12) 3648-1912

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE INTERDIÇÃO
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Secretaria de Saúde e Assistência Social

Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde
Faz saber que:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CONTROLE DE PUBLICAÇÃO Nº  006/12
Em: 17/05/2012
Processo nº: 15114/2012
Atividade:. Comércio Varejista de Artigos Ópticos.
Razão Social:  JANDIRA ANTONIA FERRER CAMARGO
Endereço: Rua dos Expedicionários,  nº 21
Município:.Pindamonhangaba
Responsável Legal: Jandira Antonia Ferrer Camargo
CPF: 182 298 308/86
Auto de Infração  nº 1443
Defesa: 
Auto de Imposição de Penalidade de:  Interdição nº.: 1224           

Convocação da II Plenária da Comunidade Negra de Pindamonhangaba

O Conselho Municipal da Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra de 
Pindamonhangaba convoca as entidades de Cultura Negra cadastradas no Conselho 
da Comunidade Negra para participarem da I I Plenária com a seguinte ordem do dia;
a)   Definir atividades da  VI Semana da Consciência Negra 
b) Eleição dos membros do Conselho Municipal da Participação e Desenvolvimento 
da Comunidade Negra de Pindamonhangaba.

Local: Travessa Rui Barbosa, 37 Centro. 
Data: 28/05/2012
Horário: 20:00 hs

Enéas Silva dos Santos
Conselho da Comunidade Negra de Pinda-ba

CONSELHO MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E
       DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE  NEGRA

PINDAMONHANGABA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os moradores do bairro do Bosque ,através do presente edital ,todos 
os moradores  interessados para a assembleia geral ordinária  que será realizada 
na  Dirce da Gloria  Bueno ,s/n   Bairro do Bosque , as 10 H 00 do dia 27 de maio 
do corrente ano , para realização da Assembleia de Constituição ,com vista para:
1-Constituição da associação ,aprovação da razão social e estatuto.
2-aprovação dos objetivos da associação 
3-eleição da diretoria
4-adequação a lei municipal 5382.
O moradores interessados em participar do pleito deverão retirar e entregar a ficha 
preenchida até o dia 25 de maio  na Rua Alexandre Mussab 118, bairro do Bosque.  
Pindamonhangaba,14 maio de 2012

Benedito José Machuca
Presidente da Comissão Eleitoral

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                
ROBSON DOS SANTOS LOURENÇO, de nacionalidade brasileira, profissão 
ajudante, estado civil solteiro, de 22 anos de idade, nascido em Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, no dia 23 de  março  de  1990  residente e domi-
ciliado Rua Anibal de Jesus  Pinto  Monteiro  nº  281,  Alto do Cardoso, nesta 
cidade, filho de  REGINALDO  CESAR  LOURENÇO  e  MARIA APARECIDA 
DOS SANTOS LOURENÇO.                                   
 ALINE MARQUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão atendente 
de loja, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, no dia 1 de maio de 1990, residente e domiciliada 
Rua Anibal de Jesus Pinto Monteiro nº 281, Alto do Cardoso, nesta cidade, 
filha de LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA e SOLANGE MARQUES  
FERREIRA  DA  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, 16 de maio de 2012. 

 Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:              
 UMBERTO JOSÉ FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão padeiro, 
estado civil solteiro,  de  31  anos  de  idade,  nascido  em  Barbacena, Estado 
de Minas Gerais, no  dia  9  de  novembro  de  1980,  residente e domiciliado 
na Rua José Carneiro Salgado, nº 433, casa  2,  Jardim Imperial, nesta cidade, 
filho de JOSÉ PEDRO  e  APARECIDA  CÂNDIDA FERREIRA.                                                      
TANIA PEREIRA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, 
estado civil solteira, de 26 anos de idade, nascida  em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no  dia  14  de  maio  de  1986,  residente e domiciliada 
na Rua José Carneiro Salgado, nº 433, casa  2, Jardim Imperial, nesta cidade, 
filha de FELICIO PEREIRA DE OLIVEIRA e  CECILIA DE OLIVEIRA. Apre-
sentaram 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, 17 de maio de 2012. 

 Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
 LEONARDO MAXIMO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
metalúrgico, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido  emSão José 
dos Campos, Estado de São Paulo, no dia  19  de  setembro  de 1983, residen-
te e domiciliado  Rua  Padre  Walter  Donatti nº  262,  Araretama, nesta cidade, 
filho de RENATO MAXIMO DOS SANTOS e  ESTELITA 
 MARIA DE ALMEIDA SANTOS.                                               
 DANIELE LOPES BORGES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
caixa, estado civil solteira, de 25 anos de idade, nascida em Santa Rita do 
Sapucaí, Estado de Minas Gerais, no dia  16  de  fevereiro  de  1987, residente 
e  domiciliada  Rua  São  Vicente  de  Paula  nº  184, 
 Santana, nesta cidade, filha de JOSÉ DANIEL BORGES PEREIRA e MARIA 
DA CUNHA LOPES PEREIRA. 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, 17 de maio de 2012.                  

Faço saber que pretendem casar-se  e  apresentaram  os  documentos 
 exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
 VICENTE ANSELMO DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profis-
são operador de trefila, estado civil divorciado, de 55 anos de idade, nascido 
em Nova Cruz, Estado do Rio Grande do  Norte,  no  dia  12  de  outubro de 
1956, residente e domiciliado  Rua  Caraguatatuba  nº  559,  Alto do Cardoso, 
nesta  cidade,   filho   de   BENEDITO   ANSELMO   DO  NASCIMENTO e 
ISABEL JOSEFA DA CONCEIÇÃO.                               
 E LISABETE RAMOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão solda-
dora, estado civil solteira, de 45 anos de idade, nascida em Pindamonhangaba, 
Estado de São Paulo, no dia 19 de  agosto  de  1966, residente e domiciliada 
Rua Caraguatatuba nº  559,  Alto  do  Cardoso, 
 nesta cidade, filha de JOSÉ CARLOS  DA SILVA e TEREZINHA RAMOS DA 
SILVA. Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, doCódigo Civil. 
Se alguém souber de algum  impedimento,  oponha-o  na  forma da Lei.                                                          
Pindamonhangaba, 17 de maio de 2012. 

 Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
 exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
JOSÉ CARLOS FERNANDES JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão 
moto boy, estado civil solteiro, de 28 anos de idade, nascido em Moreira Cé-
sar - Pindamonhangaba, Estado de São  Paulo,  no  dia  2  de  abril de 1984, 
residente  e  domiciliado  Rua  Caraguatatuba  nº 559, 
 fundos, Alto do Cardoso, nesta cidade, filho de JOSÉ CARLOS  FERNANDES 
e MARIA DE FÁTIMA FERNANDES.                                           
ANA CAROLINA DAS CHAGAS, de nacionalidade brasileira, profissão estu-
dante, estado civil solteira, de 19 anos de idade, nascida em Pindamonhanga-
ba, Estado de São Paulo, no dia 19 de  julho  de  1992,  residente e domiciliada 
Rua Caraguatatuba  nº  559,  fundos,  Alto  do  Cardoso, nesta cidade, filha de 
MARCOS ROBERTO DAS  CHAGAS  e  LUCIANA  RAMOS DA SILVA CHA-
GAS. 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.                                              
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LEI Nº 5.386, DE 16 DE MAIO DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Casa São Francisco de Assis de 
Pindamonhangaba, no exercício de 2012.
 João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber 
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a se-
guinte Lei:
Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção à entidade social, 
sem fins lucrativos, Casa São Francisco de Assis de Pindamonhangaba, no valor de 
R$ 18.600,00 (Dezoito mil e seiscentos reais), oriundo de verba municipal; visando o 
desenvolvimento do Projeto, que tem como finalidade o trabalho social com famílias, 
de caráter continuado, fortalecendo sua função protetiva e prevenindo a ruptura dos 
seus vínculos, no exercício de 2012.
Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a sub-
venção à entidade.
Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar 
dos documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do 
Tribunal de Contas e Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 16 de maio 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 16 de maio de 

2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
CBA/ SAJ/ Projeto de Lei nº 64/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

LEI Nº 5.387, DE 16 DE MAIO DE 2012.
Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Criança Feliz São 
Gabriel, no exercício de 2012.
 João Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, faz saber 
que a Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba aprova e ele promulga a se-
guinte Lei:
Art. l°. O Poder Executivo Municipal poderá conceder subvenção à entidade social, 
sem fins lucrativos, Associação Criança Feliz São Gabriel, no valor de R$ 42.650,00 
(Quarenta e dois mil, seiscentos e cinqüenta reais), oriundo de verba municipal; vi-
sando o desenvolvimento do Projeto Melhoria Qualidade de Vida, no exercício de 
2012.
Parágrafo Único: A forma de repasse constará do instrumento que formalizará a sub-
venção à entidade.
Art. 2º. A entidade somente receberá o repasse, mediante a apresentação preliminar 
dos documentos que a habilite ao recebimento, nos termos da Instrução nº 02/08 do 
Tribunal de Contas e Lei Federal 8.666/93.
Art. 3º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
Pindamonhangaba, 16 de maio 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 16 de maio de 

2012.
Rodolfo Brockhof

Secretário de Assuntos Jurídicos
CBA/SAJ/ Projeto de Lei nº 65/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011

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

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

Dia  25/05/2012 às 15:00 horas

MÉDICO AMBULATORIAL C.B.E. ORTOPEDISTA

2º RAFAEL DE CARVALHO JORGETTI
RUA DAS MANGUEIRAS, 110 – VILLAGE PAINEIRAS
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12421-420

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA - n° 001/2012
ASSUNTO: CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSO

PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VEM SER

A Secretaria de Saúde e Assistência Social comunica às Entidades Sociais que com-
põe a rede socioassistencial no município de Pindamonhangaba, que o prazo para 
apresentação de solicitação do convênio para execução do Projeto Vem Ser com 
recurso municipal dar-se-á no período de 21 de maio a 25 de maio de 2012.
O Plano de Trabalho deverá, obrigatoriamente, estar em consonância com a Política 
Nacional de Assistência Social (PNAS), Resolução CNAS nº 109 e demais legisla-
ções pertinentes. A proposta será analisada e avaliada pela Secretaria de Saúde e 
Assistência Social e apresentada para deliberação do Conselho Municipal de Assis-
tência Social.

PROJETO VEM SER – PÓLO ARARETAMA
• Projeto de formação para o trabalho voltado a famílias em situação de vulnerabili-
dade e capacitação profissional para Adolescente e Jovem socialmente vulnerável.
Público Alvo: 
• Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assis-
tenciais residentes na região do CRAS Araretama. 
PROJETO VEM SER – PÓLO CASTOLIRA
• Projeto de formação para o trabalho voltado a famílias em situação de vulnerabilida-
de e capacitação profissional para Adolescente e Jovem socialmente vulnerável.
Público Alvo: 
• Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assis-
tenciais residentes na região do CRAS Castolira. 
PROJETO VEM SER – PÓLO FEITAL
• Projeto de formação para o trabalho voltado a famílias em situação de vulnerabilida-
de e capacitação profissional para Adolescente e Jovem socialmente vulnerável.
Público Alvo: 
• Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assis-
tenciais residentes na região do CRAS Cidade Nova. 
DA EXECUÇÃO DO PROJETO
O Serviço a ser executado pela entidade deverá estar de acordo com a descrição 
apresentada no Anexo 1 que poderá ser retirado no Setor de Apoio Técnico às Enti-
dades Sociais - no CREAS.
DISPOSIÇÕES GERAIS
A solicitação com o Plano de Trabalho deverá ser encaminhada ao Setor de Apoio 
Técnico às Entidades Sociais – no CREAS – Rua Euclides Figueiredo 96 – Alto Car-
doso, impreterivelmente no período de 21 de maio a 25 de maio de 2012.
.
A proposta deverá ser entregue acompanhada da seguinte documentação:
1.Ofício direcionado à Secretaria de Saúde e Assistência Social, solicitando a cele-
bração de convênio para o atendimento a que se propõe, de acordo com sua Pro-
posta de Trabalho;
2. Proposta de Trabalho - (1 via) correspondendo o período de execução de 21 de 
junho de 2012 a 21 de junho de 2013; de acordo com o Manual de Orientação para 
Elaboração de Convênios. 
3. CNPJ;
4. Comprovante de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO
A entidade selecionada será comunicada e deverá providenciar os seguintes docu-
mentos para a celebração do convênio:
1. Cópia do RG e CPF do responsável pela Entidade (Presidente ou pessoa autori-
zada a praticar atos em seu nome, que assinará o contrato);
2. Certificado de Utilidade Pública. (cópia da lei que institui a Entidade Social de 
Utilidade Pública);
3. Certidão de Regularidade com FGTS – Comprovação da regularidade da 
entidade com os recolhimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
emitida através do site:
https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp
4. Certidão de Regularidade com a Receita Federal – Comprovação da regularidade 
da entidade com a Receita Federal do Brasil, emitida através do site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/In-
formaNICertidao.asp?Tipo=1
5. Certidão de Regularidade com o INSS – Comprovação de regularidade da entida-
de com os recolhimentos ao Instituto Nacional da Seguridade Social, emitida através 
do site: 
http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html
6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitida através do site: www.tst.jus.br 
7. Alvará de Licença de Funcionamento emitido pela Prefeitura de Pindamonhangaba.
8. Estatuto da Entidade. (Cópia do estatuto da entidade registrado)
9. Ata da eleição da atual diretoria.
10. Declaração da Entidade – Declaração da entidade, sob as penas da lei, que 
não se encontra em situação de mora ou inadimplência junto a qualquer órgão ou 
entidade da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal direta ou indireta.
11. Declaração que os dirigentes, administradores e integrantes da diretoria não se 
encontram no efetivo exercício de cargo ou função pública na Administração Munici-
pal, bem como na Câmara Municipal de Pindamonhangaba.
12. Balanço patrimonial e financeiro do exercício anterior, assinado por contador ins-
crito no Conselho Regional de Contabilidade – CRC (Identificar o número de registro 
do contador e assinado pelo representante legal da Entidade);
13. Plano de Trabalho - estabelecido em conformidade com o § 1° do artigo 116 da LF 
n° 8.666/93, proposto pela interessada e aprovado pelo Poder Público; 
14. Nº. da conta, em banco oficial, exclusivamente para depósito do convênio;

OBSERVAÇÕES
1. As entidades sociais deverão estar em situação regular (não estar respondendo a 
processo ou inquérito);
2. Não será aceita, em hipótese alguma, habilitação de entidades que não estejam 
com a documentação completa de acordo com o estabelecido nas Disposições Gerais;
3. As entidades sociais deverão contar com pelo menos um técnico (Assistente So-
cial) para acompanhar a execução do projeto.
4. Para elaboração do Plano de Trabalho, deverá ser utilizado manual apresentado 
pela Secretaria de Saúde e Assistência Social;
5. Em caso de dúvida entrar em contato com o setor de Apoio Técnico às Entidades 
Sociais – no CREAS – Rua Euclides Figueiredo 96 – Alto Cardoso ou pelo telefone: 
3643-1609 ou 3643-1607.

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA
SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA - n° 001/2012

ANEXO 1 - SERVIÇOS E METAS

Projeto Vem Ser - Pólo Araretama, Pólo Castolira e Pólo Feital

Objetivo: Proporcionar a adolescentes, jovens e adultos, socialmente vulneráveis, o 
desenvolvimento de habilidades e competências que facilitem a inserção no mercado 
de trabalho.

Descrição: Realizar oficinas objetivando a capacitação profissional, orientação e a 
informação sobre o mercado de trabalho, visando à inserção ao mercado de trabalho 
e o melhor aproveitamento escolar. Oferta de cursos de capacitação que favoreçam 
a aquisição de habilidades e competências para o exercício de atividade profissional. 
Estabelecimento de parcerias com outros órgãos para estágios e primeiro emprego.

Diretrizes Básicas:
• Promoção de capacitação profissional utilizando o espaço da Casa do Jovem e os 
equipamentos existentes nas oficinas de cada Pólo;
• Periodicidade de pelo menos dois encontros por mês para orientação sobre mer-
cado de trabalho;
• Acompanhamento efetivo para garantir a complementação da escolaridade básica 
(Ensino Fundamental); 
• Horário flexível e adequado à realidade local para facilitar a participação;
• Curso com carga horária mínima de 08h semanais; 
• Atividade continuada de junho de 2012 a maio de 2013;
• Fornecimento de lanches para os participantes;
• Realizar, nas datas festivas, eventos de confraternização para as famílias;
• Registro dos atendidos e relatório das ações executadas;
• Participação através de encaminhamento dos CRAS.

Meta: Grupo de no mínimo 20 participantes por curso.

Público Alvo: Famílias, adolescentes e jovens residentes no território do CRAS Arare-
tama, CRAS Castolira, e CRAS Cidade Nova, conforme critérios já citados no edital.

DECRETO LEGISLATIVO N.º 01, DE 15 DE MAIO DE 2012.

Altera o Decreto Legislativo n° 01/2011, que Dispõe sobre a criação da Tele-
visão Legislativa, operada pelo serviço de TV a Cabo, destinada a transmitir 
as reuniões da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba, prevista na Lei 
Federal n° 8977, de 06 de janeiro de 1995.

VEREADOR RICARDO PIORINO, Presidente da Câmara de Vereadores de 
Pindamonhangaba, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1° O “caput” do artigo 1° do Decreto Legislativo n° 01, de 29.04.2012, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° Fica criada a Televisão Legislativa, operada a título gratuito pelas pres-
tadoras de TV a Cabo, no município de Pindamonhangaba, destinada a trans-
mitir as reuniões da Câmara de Vereadores e demais matérias de interesse 
público, nos termos da Lei Federal n° 8977, de 06 de janeiro de 1995.”

Art. 2° Fica acrescido ao artigo 2° o inciso V, com a seguinte redação:

“Art. 2° (…)

V- demais matérias de interesse público, nas datas agendadas”.

Art. 3° Este Decreto-Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Pindamonhangaba, 15 de maio de 2012.

Vereador RICARDO PIORINO
Presidente

Projeto de Decreto Legislativo n.º 01/2012, de autoria da Mesa Diretora.
Publicado no Departamento Legislativo.

Rua Alcides Ramos Nogueira n.º 860 – Loteamento Real Ville – Bairro Momba-
ça - Pindamonhangaba – SP - (12) 3644-2250 - CEP 12400-900 - http://www.
camarapinda.sp.gov.br/



SERVIÇOS
Buffet em Domicí-
lio - coquetel e jantar 
para casamentos e 
aniversários. Tel 3648-
5833 / 3642-4329
Fazemos Limpeza 
em caixas d’água. 
Tel 8213-3965
Higienização: lim-
peza em prédios e 
residências. Tel 3641-
2964, 3637-2543
Procuro emprego 
de  eletricista resi-
dencial, instalação 
de cerca elétrica. Tel 
9774-4108

 DIVERSOS
Balcão expositor, ar-
quivo de aço, geladei-
ras, freezer, maq. lavar 
louças, maq. de costu-
ra, televisor, ventilado-
res, aparelho de DVD. 
Tel 8213-3965
Banheira hidromassa-
gem, com bomba, usa-
da, R$ 450. Tel 3648-
8395 ou 9790-7954
Bicicletas, adultos (3), 
R$ 100 cada; para crian-
ça R$ 50. Tel 3642-3740
Bicicleta Montain Bike 
GTS, R$ 1.800; supor-
te de teto p/ bicicleta, 
novo. Tel 9115-9942
Bicicleta Poty, mé-
dia, pink, 21 mar-
chas, cetinha, R$130. 
Tel 3645-6305
Caiaque de fibra, remo 
de alumínio, colete sal-
va vidas. Tel 3643-1250 
ou 9124-5064
Cabo de aço, (mais ou 
menos 100 m), bitola 3/8, 
usado. Tel 9115-9942
Cama de solteiro, ma-
deira maciça, R$ 100; 
Colchão de mola, R$ 50 
e mesa p/ computador, 
R$ 80. Tel 3642-4094
Carrinho de churras-
quinho, grande , inox, 
lona. Tel 3522-2279
Carrinho berço Love, 
azul e cinza, seminovo, 
R$ 150. Tel 9757-6730 
Carrinho de bebê, Gal-
zerano, em ótimo esta-
do de conservação, R$ 
150,00. Tel 3522-4589 
Celular samsung chat 
335, seminovo, acesso 
a internet. Tel 8839-
7211
Climatizador, Consul, 
novo, R$ 399 vendo por 
R$ 250. Tel 3522-9582 
ou 9114-3566

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

Alinhador de pneus
Armador de ferragens
Atendente de farmacia
Auxiliar de enfermagem
Auxiliar de escrituração 
fiscal
Auxiliar de marceneiro
Barwoman
Cabeleireiro
Carpinteiro 
Coordenador peda-
gógico
Corretor de imóveis
Cozinheiro industrial
Encanador industrial  
(com experiência em 
tubulação industrial)
Encarregado de obras
Encarregado de su-
permercado
Estagiário de publi-
cidade
Guindasteiro
Instrutor de infor-
mática
Jateador (com expe-
riência em estrutura 
metálica)
Lider de montagem 
de estrutura metalica
Lider de pintura

Manicure
Marceneiro de móveis
Mecânico de auto-
móveis (alinhamen-
to, balanceamento, 
pneus, freio)
Mecânico de cami-
nhão/ carreta
Mecânico de refrige-
ração
Montador de estrutu-
ra metálica
Motorista carreteiro
Pedreiro refratarista
Pintor industrial
Professor de inglês
Serralheiro
Serralheiro industrial
Soldador tig
Técnico de edificações
Técnico de teleco-
municações
Técnico eletrônico
Técnico em nutrição
Técnico em seguran-
ça do trabalho
Vendedor externo 
(cursos profissiona-
lizantes, publicida-
de, produtos p/ loja 
de 1,99)

Para   cadastro  acesse   o  site:  maisem-
prego.mte.gov.br  ou comparecer ao PAT: av. 
Albuquerque Lins, 138 - São Benedito, Pin-
damonhangaba ou av. José Augusto Mesqui-
ta, 170 - Subprefeitura de Moreira César, se-
gunda 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.

ClassificadosT   NVENDER - ALUGAR - COMPRAR - TROCAR  - EMPREGOS

Computador, Sempron 
2400 COM, 512 Mb 
Ram, HD 200 Gb, R$ 
250. Tel 9176-4886
Computador comple-
to, scaner, impresso-
ra, rack e cadeira. Tel 
9775-6060 ou 9216-
6688
Computador, Proces-
sador AMD Phenom 
X4, placa mãe Asus, 2 
Gb memória, HD 500 
Gb. Tel 9104-4537
Computador com im-
pressora Multifuncio-
nal, em bom estado de 
conservação Tel 8137-
7896 / 9229-7965 ou 
3522-1028
Derretedor de cera, 
galvanizada, banho-
maria. Tel 3643-1612
Doa-se um cachorro, 
cocker médio, carame-
lo e  uma gata, filhote 
com 3 meses de vida. 
Tel 8839-7211.
Exaustor Continental  
“Massimo”, semino-
vo. Tel 3643-1250
Fogão, novo, inox, 4 
bocas, electolux, Tel 
8839-7211 
Geladeira, balcão ex-
positor, estufa para sal-
gados, bicicletas, arqui-
vo de aço, camas. Tel 
8213-3965
Guarda-roupa  mog-
no,  solteiro ; rack, R$ 
250. Tel 3522-4589
Guarda-roupas,  R$ 
300. Tel 8814-6514
Jaqueta de Couro, 
preto, feminino,  ta-
manho M, R$ 50. Tel 
3642-3740
Jogo de sofá 2 e 3 lu-
gares, seminovo, R$ 
250. Tel 3523-3521 ou 
9114-3560
Mesa dobraveis, bran-
cas, para bar (40 jo-
gos). Tel 9605-5596 / 
9175-3599 
Mesa de som Oneal, 
com 8 canais, semino-
va; video cassete Hi-Fi 
MTS Stereo 4 cabeça 
Sharp. Tel 3642-2427
Moto elétrica infantil. 
Tel 9115-8884
Playstation 2 Sony, 
novo, 2 controles, car-
tão memória e na ga-
rantia. Tel 3645-3119 
ou 9168-7195
Pia de cozinha,  usa-
da, cuba de inox, 2 me-
tros. Tel 3643-1250 

Porta de aço de 3 x 
3m, bom estado de 
conservação, R$ 600. 
Tel 9115-9942
Refrigerador; freezer 
Eletrolux, bom estado 
de conservação, R$ 
550,00. Tel 3648-4890 
ou 9771-6431
Smartphone HTC, câ-
mera 5 Mg, novo, an-
drad 2.2. Tel 3645-7567
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$250. Tel 9114-3566 
ou 3522-3521
Tv Philips, 21 polega-
das, tela plana, semi-
nova. Tel 9110-1180
Ventilador Arno, novo, 
220v, de R$ 120 por R$ 
80. Tel 3522-9582 ou 
9114-3566
Várias embalagens p/ 
cerveja; rádio AM, FM, 
toca cd para carro;  ro-
das montadas, pneus 
175x70 x13; macaco 
hidráulico; geladeira;  es-
tufa para salgados. Tel  
9708-5107

COMPRA-SE 
Serra circular, Serra 
mármore, vasilhames 
em geral. Tel 8213-
3965

TROCA-SE 
Geladeira 160L, consul 
por uma bike de alumi-
nium tratar 3522-4589

VEÍCULOS
VENDEM-SE

Celta 2003, preto, 
abaixo da tabela. Tel 
9104-8554
Corsa Sedan GL 1.6 , 
97/97, verde, comple-
to, R$ 12.100,00 . Tel 
3643-1612
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
Eco Sport XLS 2006, 
completa, único dono, 
R$1.000 abaixo da ta-
bela. Tel 3648-8238 ou 
9163-1205
Fiesta 97, vermelho, 
Tel 8202-0035
Fiorino 2001, pneus 
novos. Tel 8207-6468 
ou 9627-0567
Fusca 79, 1300, R$ 
3.000.  Tel 3643-4173 
ou 8119-4264
Gol Special 1.0, 8V, 
ano 2000, branco, R$ 
10.700. Tel 7813-6147 
ou 9114-5009
Gol 96, trava elétri-
ca, alerme e som. Tel 
3642-1165
Gol 90, álcool, branco. 
Tel 3643-1745
Kombi ano 2.010,  Tel. 
9746-4352
Monza SL/E, comple-
to, 91, vinho, c/ kit gás. 
Tel 9136-1500
Palio Fire 2007, bran-
co, único dono,  R$ 
18.000. Tel 3648-3000 
/ 9191-6767
Palio Weekend 1.5,1997, 
vermelho, conservado. 
Tel 3643-2229 / 3637-
6437
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, cale-
fação, abaixo da tabe-
la ou troco por veículo 
chevrolet (maior valor). 
Tel 977-11544
Renault Sandero  Ex-
pression, 1.0, 16v, Hi-
flex, 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 elé-
tricos, 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 metáli-
co. 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 (Ga-
rini), ano 2008. TEl 
8182-8506 / 3642-3679
Honda Biz 100, 2005, 
azul. Tel 9162-1170
Honda Biz, 2012, pre-
ta, alarme, completa. 
Tel 9173-0682
Twister  2008, R$ 
7.000. Tel 9147-4721 
ou 3641-1172
YBR ED 2007/08, com-
pleta, vermelha, R$ 
3.000 ou troca-se. Tel  
9226-9424

IMÓVEIS 
VENDEM-SE

CASAS
Araretama, 2 dorm, e 
dem. dep. Financio. Tel 
3642-8084
Alto do tabaú, 2 dorm,  
close, e dem, dep, gar, 
quint, rua Gal Júlio Sal-
gado, 790. Tel 3642-
2951 
Avenida  Abel C. Gui-
marães, apart. 2 dorm, 
sala 2 ambientes, banh 
social. Tel 9775-8200
Beta, a/t 250m² com 
duas casas, 2dorm, 
e dem dep, R$ 80 mil 
cada. Tel 8126-7087
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 inde-
pendentes, R$ 130.000,  
Tel (13) 9115-8107
Campo Alegre, 2 dorm., 
e dem. dep., garagem  
coberta ou troco por 
terreno, aceito financia-
mento. Tel 3643-1770 ou 
9123-4503
Campo Belo, 2 dorm, 
1 suite, edícula, R$ 
250.000. Tel 8839-
7465 / 8803-4573
Campo  Belo, aparta-
mentos, 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 de-
pendências. R$ 190 
mil. Tel 8839-7211 
Jardim Aurora, sobra-
do 3 dorm. (1 suite), 
sala 2 amb, coz ame-
ricana, ampla área ex-
terma. Tel 3642-1124 
ou 9772-5171
Jardim Aurora, apar-
tamento, 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 fi-
nanciamento. Tel 3643-
1770 ou 9123-4503
Jardim  Rezende,  sobra-
do, 93m², novo, 2 dorm,  e 
dem dep, 2 banh, gar, R$ 
135.000. Tel 3648-5776 
ou 9127-5485
Jardim Regina, anti-
ga, rua 12. Tel 3637-
6210 ou 9729-8882
Maricá, 2 dorm, dem. 
dep, R$ 140 mil. Tel 
9156-4167

Quartos para moças, 
individual, com banhei-
ro em São José dos 
Campos, R$ 200. Tel 
8141-3359
Galpão, Moreira Cé-
sar, 240m², ideal para 
supermercado, igreja 
ou loja. Tel 9746-6193/ 
7813-5344 ID: 96*2898
Mercearia, passo o pon-
to,  excelente localiza-
ção, esquina com a via 
Expressa. Tel 3642-4975
Padaria e confeitaria, 
ótima localização, com 
moradia. Tel 9141-
1700 
Prédio com 3 pontos 
comerciais, centro, 
vendo. Tel  7813-5344 
ID: 96*2898 
Ponto comercial, no 
centro, passo parcela-
do e aceito carro. Tel 
9196-7993 / 8838-8225
Salas comerciais per-
to do Bosque.  Tel 
9765-9995
Sala comercial, Tra-
vessa Rui Barbosa, 34, 
centro, 44m². Tel 9707-
1591
Salas comerciais, com 
banheiro e sacada, na 
Vila São Benedito. Tel 
8112-5697 ou 9220-
1831
Salão de beleza, ven-
do, na praça Santa 
Luzia, funcionando há 
2 anos, lugar para 4 
profissionais. Tel 9104-
8071 ou 8207-5158
Salão de cabeleireiro, 
no centro, mobiliado, 
pronto para uso ime-
diato. 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
Lagoinha, 11 alqueires, 
c/ 3 casas R$ 250.000 
ou troco c/ casa no cen-
tro. Tel 9719-9362
Lagoinha, sítio c/ ca-
sas, 7 alqueires, 7 km 
da cidade R$190.000 
Tel 3645-5896
Mandu, estrada do Tra-
biju, fins de semanas, 
aniver e casamento,  
galpão p/  jogos, quiós-
que c/ churr, banh, pis-
cinas. Tel 9620-8641.
Mandu, para eventos, 
com piscina, churras-
queira, cozinha, fogão 
a lenha. Tel 8137-7006 
Moreira César, com  
1000m², pomar, casa 
grande, R$ 135 mil. 
Tratar no local rua Pira-
tingui, 68
Piracuama, casa  e  
dorm e dem dep., a/t 
8.000m², R$ 200 mil. 
Tel 3643-4242
Piracuama,  12.000m²,  
casa, rio e demais ben-
feitorias, R$ 300 mil. 
Tel 3642-3027
Próximo ao Balneário 
das Águas Claras, com 
sobrad  o, 3 dorm e dem 
dep, a/t 21.000m², R$ 
300 mil. Tel 3643-4242

Shangri-lá, 2.100m² . 
Tel 3643-1745

TERRENOS
Na cidade de Cunha, 
24.000m² c/ mata, R$ 
36 mil à vista. Tel 3637-
2974 ou 7811-7015
Bom Sucesso, ótima 
localização. Tel 9734-
2869
Carangola, 250m². Tel 
9115-9942
Cruz Grande, com rio, 
15.000m²,  R$ 150 mil. 
Tel 3643-4242
IpêII, com escritura. Tel 
3637-1494 ou 9173-
0682
Jard. Bela Vista, 
300m², próximo à Fac. 
Anhanguera.  Tel 3642-
3027
Jardim Mariana, 125m². 
Tel 3642-7161
Jardim Mariana, 250m², 
R$ 70.000. Tel 3522-
4684 
Jardim Mariana, meio 
lote. Tel 9798-0178
Laerte Assumpção, 
265m²,  R$ 35.000 (à 
vista). Tel 3637-2974
Mombaça de esquina, 
650m², R$ 200 mil. Tel 
3642-3027
Mombaça, meio lote, 

infraestrutura comple-
ta, parcialmente mura-
do. Tel 3642-5639
Parque das  Pal-
meiras,  quitado, R$ 
50.000. Tel 3642-3027
Próximo à avenida-
Nossa Senhora do 
Bom Sucesso, 600m².  
Tel 3642-3027
Real Ville, 460m², bem 
localizado. Tel 9746-
6193/ 7813-5344 ID: 
96*2898
Residencial  Lessa, c/ 
700m².  Tel 3642-3027
Res. Village do Sol 
(cond. fechado em Pin-
da), plano,  271,08 m² ,  
R$ 72.000  + 16 parcelas   
R$ 620.  Tel 9117-0763
Santa Cecília, 25 x 50 
m, 150 mil. Tel 8839-
7465 ou 8803-4573
Shangri-lá, para chá-
cara de 1.000 m²,  alto 
e plano.  Tel 9612-9746
Shangri-lá,  2 terrenos 
de 500m², a 5 minutos 
do viaduto das Campi-
na.  Tel  8165-5500
Taubaté, próximo ao 
centro, 5.000m², rua 
Bela Vista, R$ 110 mil 
o m². Tel 3648-5776 ou 
9127-5485

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, so-
brado, 2 dorm., sendo 1 
suite, e dem dep., com 
ponto comercial, R$ 140 
mil. Tel 9153-7933
Morumbi, 3 dorm, sen-
do 1 suite e dem dep, R$ 
190.000. Tel 3643-4242
Mombaça, 3 cômodos, 
R$ 78.000. Tel 9774-
4108
Mombaça, 2 dorm.  R$ 
140.000. Tel 3642-3027
Ouro Verde, c/ 2 lotes, 
2 dorm, dem dep, pon-
to comercial. aceita-se 
troca. Tel 3527-9498
Parque das Palmei-
ras, 3 dorm, sendo 1 
suite, dem dep, jardim 
de inverno, coz ame-
ricana, gar  2 carros, 
quintal e cerca elétri-
ca, 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 ao Pão de  
Açúcar, Ed. Juliana, 
apartamento (72 m²) 
2 quartos, sala, coz, 
ban, uma vaga, c/ mó-
veis 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 la-
zer, 2 sacadas, var, qun, 
canil, gar coberta para 2 
carros. Tel 3642-3740
Taubaté, sobrado, 2 
suítes + 2 dorm. e dem 
dep., A/T 290m² e A/C 
208m². Aceita imovel 
como parte do pagn-
to. Tel 8146-4313 ou 
8116-7386
Ubatuba,  próxima da 
praia. Tel 9768-5533
Ubatuba,  Apto. pró-
ximo 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, total-
mente independentes, 
inclusive água e luz.  
Cel. 9154-0918

ALUGAM-SE   
Centro, rua Marechal 
Deodoro, 230, fundos, 
quarto e dem. Dep, R$ 
600 mensais. Tel 3527-
0345  ou 8843-2938 c/ 
proprietário
Rua João Gama, cen-
tro, apartamento com 
68m². Tel 8186-0868
Ubatuba, 1 dorm, a 
30m da Praia Maran-
duba. Tel 9750-7732
Ubatuba, temporada, 
casa nova, mobiliada, 
a 100 metros da praia, 
reservas com antece-
dência.Tel. 3642-3740 
ou 9736-7019

TROCA-SE
Casa em São José 
dos Campos, rergião 
central por casa em 
Pinda, que seja na re-
gião central. Tel 8141-
3359

COMERCIAL
kitnetes, 2 dorms, 1 
vaga na garagem. Tel 
9746-6193
Loja de roupas , arti-
gos de couros e aces-
sórios, valor a combi-
nar. Tel 3527-1203 ou 
9229-9787
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