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PINDA +20:
Akim/Agoravale

previsão 
do tempo

TEMP. MÍNIMA   14ºC 
TEMP. MÁXIMA  23ºC

Quarta-feira - 23/5

TEMP. MÍNIMA   14ºC 
TEMP. MÁXIMA  22ºC

Quinta-feira  - 24/5

TEMP. MÍNIMA   13ºC 
TEMP. MÁXIMA  23ºC

Terça-feira - 22/5

TEMP. MÍNIMA   14ºC 
TEMP. MÁXIMA  22ºC

Sexta-feira - 25/5

Pancadas de 
Chuva a Tarde

Possibilidade 
de chuva

Combate à pedofi lia 
e exploração infantil 
continua mesmo com 
término de campanha

Autoridades discutiram ações para previnir o abuso  sexual de menores durante a Semana de Enfrentamento a esse 
mal, que teve diversos eventos e encerrou com ação junto aos caminhoneiros que passam pela cidade

Akim/Agoravale

A equipe de futsal femini-
no de Pindamonhangaba viaja 
até  Vitória (ES), na quarta-feira 
(23), para participar, pela pri-
meira vez, do Torneio Nacional 
de Futsal Feminino, de 23 a 30 

Meninas do futsal representam 
São Paulo em torneio nacional

Atacante de Pinda deixa defensora adversária no chão e parte para fazer mais um gol

de maio. A vaga foi conquistada 
após o título nos Jogos Abertos 
de 2011, em Mogi das Cruzes, 
e permitiu que a cidade fosse a 
representante do Estado de São 
Paulo na competição nacional.

A conferência para saber as 
adversárias acontece no mesmo 
dia.  Pinda tem a chance de con-
quistar um título nacional pela 
primeira vez na história do fut-
sal feminino do município. 

Dr. Marcos Aurélio pede reforma no vestiário 
do campo ‘Walter Guimarães’

O vereador Dr. Marcos Aurélio Villardi pede para que a Administração Municipal 
realize estudos e providências para uma completa reforma no vestiário do campo 
de futebol ‘Walter Guimarães’, localizado nas proximidades do anel viário, no bairro 
Campo Alegre. Informativo Legislativo

População poderá 
participar e opinar

A população de Pindamo-
nhangaba poderá participar dos 
debates que serão realizados 
durante o Pinda +20, evento 
que marcará a Semana do Meio 
Ambiente em 2012.

Os temas são so mesmos 

que serão discutidos no Rio 
+20, e irão gerar um documen-
to que será apresentado du-
rante reunião que precederá o 
evento das Nações Unidas reu-
nindo 200 cidades brasileiras, 
entre elas, Pindamonhangaba.

A população poderá partici-
par das dicussões tanto compa-
recendo ao Parque da Cidade, 
que sediará o Pinda +20, ou 
ainda mandando suas suges-
tões e opiniões por e-mail.
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Prefeitura 
moderniza 
cozinhas 
das escolas

Novos fogões, freezers e 
outros equipamentos serão en-
tregues em 25 escolas da Rede 
Municipal de Educação.

Os equipamentos tornarão 
as cozinhas mais eficientes e 
modernas, garantindo melhor 
rendimento na produção da me-
renda escolar.
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Pinda teve 
participação 
no Consocial 
Nacional

Página  2

Escola Olímpica 
realizou seletiva 
para 2013

Esportes 8

Mais de 600 crianças participaram das avaliações

Akim/Agoravale

Parcialmente 
Nublado 

Parcialmente 
Nublado 

Possibilidade 
de chuva

Entidades sociais 
poderão “executar” 
projeto Vem Ser
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Editorial
A leitura é um elemento único 

e indispensável para que ocorra o 
desenvolvimento intelectual do ser 
humano, independentemente de 
ser a leitura de um texto ou a leitura 
da vida. Em relação à leitura de um 
texto, é importante que o leitor não 
entre em guerra com o texto, mas 
que extraia de forma positiva tudo o 
que é necessário para o desenvolvi-

mento do intelecto.
A palavra escrita, apesar de an-

tiga, não perdeu seu poder, muito 
pelo contrário, a cada dia ela amplia 
seu território. Antigamente, apenas 
a minoria da população, considera-
dos sábios e estudiosos, tinha aces-
so aos textos e, por isso, os mes-
mos eram formadores de opinião do 
restante da população.

Hoje em dia a maioria da popu-
lação tem acesso à palavra escrita, 
mas infelizmente nem todos sabem 
ler e, dentre aqueles que sabem, 
alguns possuem dificuldade para 
interpretar o que estão lendo. 

Independentemente do leitor 
saber ou não  interpretar um texto, 
é importante que saibamos manter 
vivo dentro do mesmo o gosto que 

ele possui pela leitura. Não deve-
mos rotulá-lo como alguém que não 
sabe interpretar,  mas, sim, enxer-
gar alguém com uma capacidade 
enorme e ainda desconhecida de 
interpretar  e transformar o mundo.

Pedagoga: Fabíola
www.ventaniadosaber.
blogspot.com

A palavra escrita

De 18 a 20 de maio, a CGU 
- Controladoria Geral da União re-
alizou a Etapa Nacional do Fórum 
de Transparência e Controle Social 
que reuniu 1.200 delegados eleitos 
nas conferências preparatórias, 
que tiveram como objetivo priori-
zar 80 das 407 propostas/diretrizes 
que chegaram à fase final. 

Os participantes foram dividi-
dos em 16 Grupos de Trabalho, 
subdivididos em quatro eixos temá-
ticos: Promoção da Transparência 
Pública e Acesso à Informação e 
Dados Públicos; Mecanismos de 
Controle Social, Engajamento e 
Capacitação da Sociedade para o 
Controle da Gestão Pública; A Atu-
ação dos Conselhos de Políticas 
Públicas como Instâncias de Con-
trole; Diretrizes para a Prevenção e 
o Combate à Corrupção.

A conferência sobre Transpa-
rência e Controle Social teve seus 
primeiros movimentos    em 2003, 
desde então, cerca de 83 conferên-
cias foram realizadas atingindo, se-
gundo Jorge Hage, ministro chefe 
da CGU, cerca de 16 milhões de 
pessoas ao longo deste tempo. Fo-
ram experimentadas metodologias 
que alimentaram a intenção de re-
alizar uma conferência em âmbito 
nacional, onde cada cidadão por 
sua respectiva área de atuação 
(sociedade civil, conselhos e poder 

Preocupada com a segurança 
dos frequentadores do Aeroclube, 
a Prefeitura de Pindamonhangaba, 
por meio do DSM - Departamento 
de Serviços Municipais, realizou di-
versas melhorias no local. 

O espaço recebeu obras de ma-
nutenção, toda a pista de pouso e 
decolagem foi nivelada e as laterais 
foram roçadas. Este trabalho garan-
tirá aos pilotos condições melhores 
para desenvolver suas atividades. 

O Aeroclube está localizado 
dentro do Parque da Juventu-
de, local que recebe eventos de 
aventura. A Prefeitura também 
está realizando melhorias nesse 
espaço de lazer.

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba está atenta a todas as ques-
tões sociais da cidade. E por isso, 
realizará, em junho, mais uma cam-
panha de conscientização e orienta-
ção da população. 

Desta vez o  olhar será volta-
do para os idosos do município. 
Começa a partir de 11 de junho, a 

Campanha de Enfrentamento à Vio-
lência Contra o Idoso. Serão feitas 
divulgações em vias públicas, visita 
aos lares de idosos, palestras, ca-
minhadas e exercícios físicos.

“Hoje, como a demanda da po-
pulação idosa está aumentando, as 
famílias não estão sabendo lidar 
muito bem com a questão da vio-

lência, acaba sendo um despreparo 
da família para lidar com o idoso”, 
explica a gerente do Creas - Cen-
tro de Referência Especializado em 
Assistência Social, Vânia Miguel. 

Além dessas ações, será mos-
trado para o idoso que na cidade 
existem várias opções de lazer, 
como passeios, aulas de dança, 

teatro, onde eles podem renovar o 
círculo de amizade, evitando vários 
tipos de doenças.

A campanha vai até o dia 16 de 
junho. O encerramento vai ser com 
o baile para os idosos no CCI Cô-
nego Nestor José de Azevedo, que 
fica localizado na rua Abel Corrêa 
Guimarães, 1751, no Vila Rica.

Pinda realiza 
audiência 
pública da 
saúde

A Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, por meio da Secretaria de 
Saúde e Assistência Social, pres-
tará contas no próximo dia 30 de 
maio de 2012, às 15 horas, no 
prédio do Legislativo, localizado na 
rua Alcides Ramos Nogueira, 860, 
Loteamento Real Ville – Mombaça.

O objetivo desta reunião é fazer 
a prestação de contas referente ao 
1º quadrimestre de 2012. A Secre-
taria de Saúde e Assistência Social 
convida todos os munícipes para 
participar da audiência. 

“É fundamental a participação 
popular nessas audiências, assim 
o munícipe pode ver o que e como 
foi gasto. 

No setor da Saúde e Assistên-
cia Social tivemos grandes benefí-
cios, como o aumento dos números 
de consultas médicas, que hoje 
atingem mais de 165 mil atendi-
mentos”, explica o prefeito João 
Ribeiro.

CGU realiza Conferência Nacional de Transparência e Controle Social

público) pudesse ser um agente. 
Segundo Vera Mazagão, dire-

tora executiva da ABONG - Asso-
ciação Brasileira de Organizações 
Não-Governamentais, “a conferên-
cia foi uma oportunidade de ampliar 
os debates em torno de assuntos 
de extrema relevância, como por 
exemplo, a criação de legislação 
específica para o terceiro setor”,  e 
acrescenta: “iremos, a partir de ago-
ra, mais preparados para participar 
da cúpula dos povos, a RIO +20.” 

Durante a Conferência,  a ECT 
- Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos, lançou o selo comemo-
rativo da 1ª Conferência Nacional 
Sobre Transparência e Controle 
Social. Junto com o selo foi lança-

do o carimbo, cuja primeira oblite-
ração foi feita pelo ministro chefe 
da CGU, Jorge Hage.

Priorização eletrônica
Após os debates e a unificação 

das propostas similares, os parti-
cipantes dispuseram de um siste-
ma de priorização eletrônica para 
a definição das 80 diretrizes. Um 
método inédito em conferências no 
Brasil. Cada delegado recebeu um 
aparelho remoto, com o qual pode 
priorizar até 20 proposições, poden-
do selecionar a mesma por até cinco 
vezes. Durante essa fase, os resul-
tados parciais eram exibidos a cada 
30 minutos em painéis eletrônicos. 

A mais jovem participante da 
Conferência, Angel de Góes, de 

17 anos, de Pouso Alegre(MG), 
afirmou: “Minha impressão sobre 
a Consocial é que o governo esta 
dando uma oportunidade para a so-
ciedade expor a sua opinião sobre 
como se organiza sua cidade. Em 
meu grupo o foco foi o combate à 
corrupção. A transparência é muito 
importante, a população precisa 
saber onde vai o dinheiro que está 
com o governo, que é da sociedade 
e só existe em favor dela.” 

Dessa forma, os delegados 
tiveram oportunidade de acompa-
nhar todo o processo de forma de-
mocrática e transparente, conceito 
que permeou toda a 1ª Consocial. A 
proposta mais votada recebeu 970 
votos, e trata do financiamento  pú-
blico de campanhas eleitorais.

“Instituir o financiamento ex-
clusivamente público para cam-
panhas eleitorais com um valor 
limitado e igual para todos, a 
partir de um fundo público para 
todos os partidos, sendo passí-
vel de suspensão dos direitos 
políticos aquele que usufrui de 
financiamentos privados, e com 
multa para as empresas, pessoas 
físicas e/ou entidades que finan-
ciarem essas campanhas. Deve 
haver efetiva fiscalização e re-
dução do número de partidos po-
líticos, com dados disponibilizados 
nos portais de transparência.”

Aeroclube recebe diversas melhorias

Campanha alerta contra violência ao idoso começa em junho
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Divulgação

Divulgação

Pinda viveu um fim de semana movimentado no campo 
dos esportes.

Não porque alguns de seus atletas conseguiram vitórias 
importantes. Não. Isso deve ter acontecido sim, mas não é 
esse o ponto.

No fim de semana que passou, a Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por intermédio da Secretaria de Juventude, 
Esportes e Lazer, deu início às seletivas para escolher as 
crianças que farão parte da Escola Olímpica em 2013.

Relatos de alguns pais dão conta de que teve criança 
que nem dormiu direito, tal a expectativa gerada em torno do 
programa, que tem o objetivo de descobrir talentos para dar 
continuidade ao belíssimo trabalho que colocou a Princesa 
do Norte entre as principais potências esportivas do Estado 
de São Paulo.

O projeto é completo. Funciona no período oposto àquele 
em que a criança frequenta a escola, garante alimentação 
saudável, cobra desempenho escolar e oferece treinamento 
de ponta.

Para isso, os participantes passam por uma bateria de 
testes, que são divididos em duas etapas, visando conseguir 
meninos e meninas com o perfil ideal para cada uma das 
modalidades disponibilizadas.

Ninguém discute que o trabalho realizado na área de es-
portes da cidade pela atual administração é muito louvável.

Os resultados são evidentes. Pinda saiu da posição de 
coadjuvante para a de protagonista. Conquistou a Copa Van-
guarda de Futsal, os Jogos Regionais, sempre se posiciona 
entre os primeiros nos Jogos Abertos, foi vice-campeã da 
Super Liga B de Voleibol masculino, coleciona títulos inter-
nacionais no ciclismo.

A lista acima faz referência somente às modalidades que 
dão mídia, ou seja, que as tevês regionais, e algumas vezes, 
as redes nacionais, se ocupam de cobrir. Porque nas com-
petições em que apenas a mídia imprensa e sites especiali-
zados cobrem, Pinda também dá show. A Tribuna do Norte 
publica semanalmente uma grande lista de conquistas dos 
atletas da cidade na região, no Estado e por todo o Brasil.

Agora mesmo, as meninas do futsal estão representando 
o Estado de São Paulo, responsabilidade conquistada de-
pois de vencer a categoria nos Jogos abertos do ano pas-
sado.

Existem atletas profissionais que moram, treinam e com-
petem pela cidade. São contratados sim. Mas é inaceitável 
dizer que são só os “caras” do ciclismo ou do voleibol, que 
são patrocinados por uma gama de empresas que têm visão, 
que trazem títulos para cidade. Hoje são ícones a serem imi-
tados. 

A grande maioria dos títulos é a molecada formada nas 
escolinhas de esportes espalhadas por todos os ginásios da 
cidade, que conquistam. E novos projetos, ainda mais dedi-
cados à formação das categorias de base, são sinal claro de 
que a posição alcançada por Pinda dificilmente será abalada.

Pena que também no último fim de semana o jogador 
de Moreira César, portanto de Pindamonhangaba, Luiz Gus-
tavo, mesmo suspenso, não pode curtir seu Bayer levantar 
a tão almejada “Champions League”, colocando a Princesa 
do Norte também em evidência no velho mundo, ou melhor, 
em todo o mundo. Mas o menino chega lá, afinal, tem berço.

Escola Olímpica
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Pinda+20 reunirá propostas da 
população para o futuro da cidade

DIA 1º/6 SEXTA-FEIRA 

Pinda+Educação
“A economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável de Pinda”
Encontro com alunos do Ensino Infantil e Fundamental 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: Exposições no Parque da Cidade
Às 9 horas: Plantio de árvores da Prefeitura nova até o prédio antigo da Prefeitura
Às 15 horas: Evento Cultural no parque da Cidade
 
DIA 3/6 DOMINGO

Das 9 às 12 horas: Exposições no Parque da Cidade
Às 10 horas: Apresentação da Banda Sinfônica dos Fuzileiros Navais do RJ
 
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 Técnico 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 proposta para Pinda + 20
Das 9 às 12 horas: Exposições no Parque da Cidade

PROGRAMAÇÃO

MARIA FERNANDA MUNHOZ
A Semana do Meio Am-

biente 2012, Pinda+20, será 
realizada de 1º a 6 de junho, 
no Parque da Cidade, em Pin-
damonhangaba. A Pinda+20 é 
assim conhecida porque for-
mulará propostas de desen-
volvimento sustentável para 
Pindamonhangaba para os 
próximos 20 anos e também 
porque segue a intenção da 
Conferência das Nações Uni-
das sobre o Desenvolvimento 
Sustentável Rio +20, que vem 
discutir essa temática e propor 
uma agenda mundial para as 
próximas décadas.

O público-alvo da Pin-
da+20 são os estudantes de 
todas as idades, pois deles 
sairão as teorias e as práticas 
do que será realizado no fu-
turo da cidade e do país, mas 
toda a população está convi-
dada a participar, seja com-
parecendo aos debates ou 
enviando sugestões pela In-
ternet (www.pindamonhan-
gaba.sp.gov.br). O objetivo 
fi nal é que, todos juntos, res-
pondam a seguinte pergunta: 
o que queremos para Pinda-
monhangaba para os próxi-
mos 20 anos?

A Pinda+20 terá três te-
mas principais: A economia 
verde no contexto do desen-
volvimento sustentável de 
Pinda; Política de diretrizes 
para erradicação da pobreza 
e disseminação das práticas 
de responsabilidade social; 
e Quadro institucional de 
Pinda para promoção do de-
senvolvimento sustentável 

Visão Geral do evento
A Pinda+20 será compos-

ta por três momentos. Nos 
dias 1, 4 e 5 de junho, serão 
realizados palestras e debates 
de cada um dos temas, com 
públicos específi cos de estu-
dantes (crianças, adolescen-
tes e jovens) e população em 
geral, dos quais sairão três 
documentos com propostas 
referentes a cada dia.

Num segundo momen-
to, nos dias 2 e 3 de junho, 
serão realizadas ações cultu-
rais e esportivas também no 
Parque da Cidade, também 
aberto ao público em geral. 
Em todos os dias, haverá 
a presença de expositores 
mostrando o que é realizado 
atualmente na cidade pelas 
empresas públicas, particu-
lares e instituições.

Ao fi nal, no dia 6, será 
realizada uma mesa redon-
da, onde serão apresentadas 
as propostas extraídas dos 
três dias de discussões e as 
enviadas pela Internet, e será 
elaborado um documento 
único, a agenda Pinda+20, 
com as propostas de desen-
volvimento sustentável para 
a cidade para os próximos 20 
anos. Esse documento fi nal 
será apresentado no Semi-
nário Nacional sobre Desen-
volvimento Sustentável no 
Cenário das Administrações 
Municipais Brasileiras: Sta-
tus Atual, Desafi os e Pers-
pectivas”, que será realizado 
dias 11 e 12 de junho, no 
Rio de Janeiro, antecedendo 
o Rio+20.

A Semana do Meio Am-
biente “Pinda+20” está sendo 
realizada pela Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio 
da Secretaria de Governo, em 
parceria com as secretarias e 
departamentos municipais.

e o Plano Diretor de Pin-
-da como mecanismo 

de estímulo efetivo 
do desenvol-

v i m e n t o 
susten-

tável.

O mundo ecologicamente sustentável de Kaun Klinsman, estudante
vencedor do concurso de desenhos da Semana do Meio Ambiente de 2011

O mundo ecologicamente sustentável de Kaun Klinsman, estudante
vencedor do concurso de desenhos da Semana do Meio Ambiente de 2011

O mundo ecologicamente sustentável de Kaun Klinsman, estudante
vencedor do concurso de desenhos da Semana do Meio Ambiente de 2011

O mundo ecologicamente sustentável de Kaun Klinsman, estudante
vencedor do concurso de desenhos da Semana do Meio Ambiente de 2011
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O CMPD - Conselho Mu-
nicipal de Pessoa com Defi-
ciência, em parceria com a 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, aprovou propostas na 
I Conferência Municipal dos 
Direitos da Pessoa com De-
ficiência de Pindamonhanga-
ba, que aconteceu no dia 20 
de abril. Além das propostas, 
o evento elegeu dois delega-
dos para irem à Conferência 
Regional, em São José dos 
Campos, que será realiza-
da até o dia 16 de junho. Os 
delegados eleitos foram: um 
representante do Governo 
Municipal, Carlos Alberto 
Gonzaga, e um representante 
da sociedade civil, a bacharel 
em Direito, Andrea Campos 
Sales Martins.

Os quatro eixos discuti-
dos tiveram itens aprovados. 
No eixo 1, educação, esporte, 
trabalho e reabilitação pro-
fissional, foram aprovados 
quatro itens e, dentre eles, 
a proposta de promover a 
formação e qualificação da 
pessoa com deficiência com 
profissionais capacitados e 
pessoas com deficiência, com 
uso de materiais e recursos 
adequados, através de parce-
rias com outras entidades e 
empresas.

Já no eixo 2, que trata de 
acessibilidade, comunicação, 
transporte e moradia, tam-
bém foram aprovados quatro 
itens. Um deles é a sugestão 
de programas habitacionais 
públicos garantindo a re-
serva de 5% das unidades 

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde e Assis-
tência Social, está com um 
projeto para a cidade com o 
intuito de proporcionar aos 
adolescentes, jovens e adul-
tos, o desenvolvimento de 
habilidades e competências 
que facilitem a inserção no 
mercado de trabalho, o proje-
to chama-se “Vem Ser”.

O projeto “Vem Ser” rea-
lizará oficinas com o objetivo 
de capacitar profissionalmen-
te este público, passando por 
orientações e informações 
sobre o mercado de trabalho, 
visando a inserção profissio-
nal e o melhor aproveitamen-
to escolar. O projeto disponi-
bilizará oferta de cursos de 
capacitação que favoreçam 
a aquisição de habilidades e 
competências para o exercí-
cio de atividade profissional. 

As entidades sociais que 
compõem a rede sócioassis-
tencial no município, que 
quiserem fazer convênio para 
a execução do projeto com 
recurso municipal, precisam 
encaminhar o plano de traba-
lho ao setor de apoio técnico 
às entidades sociais, no Creas 
(rua Euclides Figueiredo, 96, 
Alto Cardoso), no período de 
21 a 25 de maio.  

Conferência aprova 
propostas para o bem-estar 
da pessoa com deficiência

Pinda abre oportunidades de emprego 
com convênio para projeto “Vem Ser”

Jovens participantes do projeto “Vem Ser” aprendem a fazer papel a partir de processo de reciclagem

O plano de trabalho de-
verá, obrigatoriamente, es-
tar de acordo com a  PNAS 
- Política Nacional de As-
sistência Socia, resolução 
CNAS nº 109, e demais 

legislações pertinentes. A 
proposta será analisada e 
avaliada pela Secretaria de 
Saúde e Assistência Social 
e apresentada para delibera-
ção do Conselho Municipal 

de Assistência Social.
O projeto de inserção no 

mercado terá a princípio três 
pólos, que funcionarão nos 
bairros:  Araretama, Castoli-
ra e Feital. Serão beneficia-

das famílias que estão nos 
programas de transferência 
de renda e benefícios assis-
tenciais, residentes na região 
do Cras - Centro de Referên-
cia de Assistência Social.
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As dúvidas pode ser es-
clarecidas no Creas ou pelos 
telefones: 3643-1609 e 3643-
1607.
Documentação necessária

A proposta deverá ser en-
tregue acompanhada dos se-
guintes itens: ofício direcio-
nado à Secretaria de Saúde e 
Assistência Social solicitan-
do a celebração de convênio 
para o atendimento a que se 
propõe, de acordo com a pro-
posta de trabalho; proposta 
de trabalho - (uma via) cor-
respondendo 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, CNPJ, com-
provante de inscrição no 
CMAS - Conselho Munici-
pal de Assistência Social e 
CMDCA -Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente.

Oficinas do projeto visam desenvolver habilidades e competências para inserção no mercado de trabalho

residenciais acessíveis com 
eliminação de barreiras ar-
quitetônicas e urbanísticas.  
O eixo 3, saúde, prevenção, 
reabilitação, órteses e próte-
ses, aprovou três itens, entre 
eles, a viabilização ao acesso 
da pessoa com deficiência à 
importação de  equipamentos 
de tecnologia com menores 
preços, através da redução 
de taxas e impostos, e in-
centivar a produção nacional 
destas tecnologias. E por fim, 
no eixo 4, segurança, acesso 
à justiça, padrão de vida e 
proteção social adequados, 
foram aprovados três itens, 
como: fortalecimento e am-
pliação da rede de serviços 
sócioassistenciais, e do siste-
ma de garantia de direitos.

“São novas ideias, novos 
horizontes e fronteiras e nós 

estamos buscando novos co-
nhecimentos, informações 
para passar à população. 
Com essas propostas estamos 
criando um norte para esses 
assuntos”, conclui o presi-
dente do Conselho Municipal 
das Pessoas com Deficiência 
de Pindamonhangaba e vice-
-presidente do Núcleo Sete, 
Carlos Alberto Gonzaga.

O município elegeu dois 
delegados que vão para a 
conferência regional, nela 
haverá outra eleição e serão 
trabalhados esses mesmos 
temas e elaborado outro do-
cumento, e este será enca-
minhado para a estadual. Na 
conferência estadual o do-
cumento gerado será levado 
para Brasília, onde formarão 
um novo documento para 
atender a todo o país.

Ações de inclusão: rampas de acesso nas calçadas 

Ações de Enfrentamento 
à Pedofilia continuam 
após fim da campanha

A Prefeitura de Pinda-
monhangaba, por meio da 
Secretaria de Saúde e As-
sistência Social, através do 
Creas - Centro de Referên-
cia Especializado de As-
sistência Social, realizou 
a Campanha de Enfrenta-
mento à Pedofilia e Explo-
ração Sexual contra Crian-
ças e Adolescentes. Várias 
ações foram desenvolvidas 
no município. 

As atuações encerraram 
sábado (19). Na sexta-feira 
(18), foram realizadas pa-
lestras no auditório da Pre-
feitura, estiveram presentes 
40 pessoas para conferir a 
mensagem de Claudio Be-
rengel, e do promotor Dr. 
Carlos Eduardo Castro Pa-

ciello. Foram abordados os 
temas: Pedofilia, Violência 
Sexual da Criança e Ado-
lescente, como identificar. 
Também foram mostrados 
dados de violência no Bra-
sil e o promotor falou da 
parte jurídica.

“A palestra contou tam-
bém com perguntas dos par-
ticipantes. Estiveram presen-
tes estudantes de psicologia 
e foi explicado a eles como 
lidar com pacientes nessa si-
tuação”, explica a gerente do 
Creas, Vânia Miguel. 

No sábado, dia de en-
cerramento da campanha, 
o trabalho aconteceu dire-
tamente com os caminho-
neiros através de ativida-
des de conscientização nas 

vias da cidade.
“Fomos para os pos-

tos de gasolina fazer essa 
abordagem com os cami-
nhoneiros e nas vias públi-
cas do bairro  Cidade Nova 
foi feita panfletagem com 
um guia de orientações 
para mostrar a esse público 
como identificar o abuso”, 
conta Vânia Miguel.

A Prefeitura de Pin-
damonhangaba vai conti-
nuar a Campanha de En-
frentamento à Pedofilia e 
Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescente 
através do Cras - Centro 
de Referência de Assistên-
cia Social   da cidade, que 
vai trabalhar esse tema nas 
reuniões socioeducativas.

Autoridades discutiram medidas de combate à pedofilia durante a campanha

Akim/Agora Vale
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Distrair-se e voltar à in-
fância é o convite que a Pre-
feitura de Pindamonhangaba, 
por meio da Secretaria de 
Educação e Cultura – Edu-
carte Brinquedoteca, faz à 
população neste sábado (26). 
A praça Padre João de Faria 
Fialho, Largo do Quartel, 
será um espaço de magia e 
diversão, a partir das 9 horas. 
A cidade vai comemorar o 
Dia Internacional do Brincar.

As brinquedistas estão 

preparadas para atender a 
todas as idades, basta compa-
recer ao local e aventurar-se 
nas opções que serão ofere-
cidas. A brincadeira possibi-
lita ao ser humano momentos 
alegres e encantadores. Não 
há um adulto que não tenha 
feito qualquer tipo de brinca-
deira em sua infância.

“Brincar e ser feliz não 
tem idade!” é o lema que a 
Secretaria de Educação de 
Pindamonhangaba desenvol-

ve há alguns anos pela brin-
quedoteca ‘Educarte’, que 
além de atender às crianças, 
também atua junto ao públi-
co adulto. 

Além das atividades lú-
dicas desenvolvidas pela 
“Brinquedoteca Educarte”, 
do projeto Escola Integrada, 
contadores de histórias e o 
projeto Casa Verde, voltado 
à educação ambiental (todos 
da Secretaria de Educação), 
a praça dará lugar ao espe-

táculo “E o Circo Chegou”, 
oferecido pela empresa Ger-
dau à Prefeitura de Pindamo-
nhangaba.

O “Dia do Brincar” teve 
origem na iniciativa da ‘In-
ternational Toy Library As-
sociation’. Há alguns anos, 
o mês de maio tem sido con-
sagrado à comemoração da 
brincadeira e à valorização 
do brincar em alguns países 
da Ásia, Europa e América 
do Sul. 

Pinda está realizando a 
vacinação contra a gripe (in-
fl uenza) até sexta-feira (25). 
Dentre o público-alvo da 
campanha, que são os idosos, 
gestantes e crianças, maiores 
de 6 meses e menores de 2 
anos, trabalhadores da saúde, 
pessoas com doenças crôni-
cas/imunodeprimidos, indí-
genas e população carcerária, 
as gestantes têm benefícios 
duplos ao se vacinar.

As mulheres grávidas que 
se vacinarem contra gripe, 
além de se imunizarem, be-
nefi ciam o bebê até os três 
primeiros meses após o nas-
cimento. Explica a enfermei-
ra da Rede de Saúde de Pin-
damonhangaba, Rosângela 
Pires. “Além dos benefícios 

para a própria saúde, a mu-
lher deixa a criança protegi-
da durantes os três primeiros 
meses, por isso, é fundamen-
tal as gestantes se vacina-
rem.” 

O objetivo dessa campa-
nha é a prevenção da doença, 
inibindo a infecção, através 
da vacinação.

Ao todo, já foram vacina-
dos 55% da população pin-
dense, sendo 12.141 pessoas. 
Deste total, 569 são gestantes, 
sendo 44% da meta dessa clas-
se. Pinda tem como meta vaci-
nar no total 18 mil pessoas. 

A imunização está dispo-
nível, para quem está incluso 
nos grupos, em todas as uni-
dades de saúde de Pindamo-
nhangaba.

População de Pinda poderá 
brincar neste sábado

Confi ra o número de pessoas vacinadas na tabela 
abaixo:

Vacinação
Público-alvo Números

Crianças 1.545 
Gestantes 569 

Trabalhadores de Saúde 803
Idosos 9.264 
Total 12.141 

Vacinação 
contra gripe trás 
benefícios para 
gestantes

O prefeito João Ribeiro 
está fazendo de 2012 o “Ano 
da Educação”. Criando as 
condições ideais para que a 
educação melhore ainda mais 
no município. Esse trabalho 
passa tanto pela formação e 
especialização dos profi ssio-
nais da área, como pela me-
lhoria constante da infraes-
trutura disponibilizada para 
toda a comunidade escolar.

Assim, as cozinhas das 
escolas estão modernizadas, 
e 25 unidades da Rede Mu-
nicipal, que são as maiores, 
receberão novos fogões e fre-
ezers. À medida que forem 
sendo benefi ciadas, cederão 
os equipamentos substituí-
dos, mas, ainda com vida útil 
assegurada, para as escolas 
menores.

O material que está sendo 
adquirido já passou por teste 
na Secretaria de Educação e 
Cultura. De acordo com as 
nutricionistas Aline, Rena-
ta e Thaís, a montagem do 
processo de licitação teve o 
grande mérito quanto à quali-
dade obtida no resultado fi nal 
da compra. Elas afi rmam que 
os novos equipamentos cor-
respondem às reais necessi-
dades das escolas. Os fogões 
são de quatro e seis bocas, 
com fornos industriais, e em 
aço inoxidável. Os freezers 
são verticais.

Prefeitura moderniza cozinhas das escolas 
Nutrição
A equipe de nutri-

ção da Secretaria de 
Educação e Cultura 
é composta de três 
nutricionistas: Re-
nata Nogueira, Aline 
Karla dos Santos e 
Thaís Rezende Sura-
ty; e por 10 técnicas 
em nutrição: Caroli-
na D’Agostino Fer-
reira do Vale, Cibele 
Aguiar Gama, Gicélli 
Karina de Oliveira 
Santos, Maria Clau-
dia de F. Mangabeira, 
Maria Helena Delfi no 
dos Santos, Natália 
Carneiro dos Santos, 
Patrícia Regina Mar-
cos da Silva, Regiane 
Pereira Nogueira, Ro-
silene Augusto Theo-
doro Souza e Verôni-
ca Castro Amato. Elas 
supervisionam as es-
colas municipais e es-
taduais diariamente, a 
fi m de acompanhar o 
preparo da merenda; 
conferir o estoque de 
gêneros alimentícios; 
realizar pedido de 
compras e o controle 
higiênico sanitário da 
cozinha.

O objetivo dessa campanha é a prevenção da doença

Novos equipamentos trarão mais qualidade no preparo da alimentação dos alunos

Crianças brincam na praça Monsenhor Marcondes, em 2011
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Fale com a vereadora Dona Geni
Se você tem alguma sugestão ou quer fazer reivindicações entre em

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

O Vereador 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

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

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

LOMBADA NA RUA JOSÉ MALABARBA – IGREJA

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – CRISPIM

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.

OBRAS

Martim Cesar
solicita “perenização”
no bairro dos Oliveiras

FOTOS: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

MARTIM CESAR AGRADECE AO

EXECUTIVO PELA CONSTRUÇÃO DA

CALÇADA (PASSEIO PÚBLICO) NAS

PROXIMIDADES DA PRAÇA SÃO

FRANCISCO

O Vice-Presidente da Câ-
mara de Pindamonhangaba,
vereador Abdala Salomão
(PSDB), participou no dia 1º de
maio, Dia do Trabalhador, da
festa de confraternização reali-
zada pelo Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais da
cidade.

O evento aconteceu nas de-
pendências da Casa da Amiza-
de e contou com a presença dos

RECONHECIMENTO E GRATIDÃO

Abdala Salomão recebe
homenagem do Sindicato
dos Servidores de
Pindamonhangaba

DR. JOSÉ CARLOS JÚNIOR, DANIEL RAMOS E O VEREADOR ABDALA SALOMÃO

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

servidores, familiares e convi-
dados que participaram do al-
moço em comemoração a data.

Na ocasião, o vereador Ab-
dala recebeu das mãos do presi-
dente Daniel Ramos e do Dr. José
Carlos Teixeira Junior, do Depar-
tamento Jurídico da Prefeitura,
um diploma de reconhecimento
pelos relevantes serviços que vem
prestando a classe do servidor
público municipal.

A vereadora Geni
Dias Ramos – Dona Geni
(PPS) encaminhou ao
Executivo, durante a ses-
são de 14 de maio, pedi-
dos de obras e melhorias
em alguns pontos de
Pindamonhangaba.

Por meio de requeri-
mentos, a vereadora so-
licitou informações
quanto as providências
tomadas para a pavimentação
da avenida das Orquídeas, no
loteamento Liberdade, em
Moreira César. “Trata-se de rei-
vindicação dos moradores que,
desde 2011 aguardam a conclu-
são da obra”, salientou.

Dona Geni também cobrou
a construção de uma canaleta
no asfalto no cruzamento da rua
José Esaur de Freitas Júnior
com a Rua Nilcéia Aparecida
Borges de Freitas, no bairro
Laerte Assumpção (solicitada
pela  indicação nº104/2011).

Outro pedido da vereadora
foi sobre a possibilidade de
implantar uma lombada na Ro-
dovia Vereador Abel Fabrício
Dias (SP-62), próximo a rua
Olímpio Corrêia Penina, na Vila
São Benedito, no Distrito. Essa
medida trará maior segurança
aos pedestres e motoristas, já
que os veículos terão que redu-
zir a velocidade em decorrência
desse obstáculo, facilitando as-

AÇÃO E TRABALHO

Dona Geni solicita que
sejam feitas obras e
reparos em diversos
bairros do município

sim a travessia no local.
Dona Geni também solici-

tou estudos na Avenida São João
Bosco, no bairro Santana, em
frente aos prédios do programa
“Minha Casa, Minha Vida”,
sobre o impacto no trânsito lo-
cal que estes empreendimentos
irão causar, informando uma
solução. “A avenida em ques-
tão é utilizada pelo Corpo de
Bombeiros para atender toda a
cidade, principalmente a região
de Moreira César e, com a en-
trega dos apartamentos, cente-
nas de famílias vão se mudar
para o local, o que vai gerar um
grande impacto no trânsito, em
especial, na entrada e saída de
veículos dos prédios. Faz-se
necessário que o trânsito tenha
fluência, pela urgência dos aten-
dimentos do Corpo de Bombei-
ros e também para evitar trans-
tornos em horários de pico”,
afirmou a vereadora.

O VEREADOR ABDALA ESTEVE PRESENTE NO EVENTO QUE COMEMOROU OS 18 ANOS DO SABADÃO DO

TIPÊS, COMANDADO PELO ESPORTISTA BETÃO. O ANIVERSÁRIO FOI CELEBRADO COM UM JOGO FESTIVO

ENTRE O SABADÃO DO TIPÊS E A EQUIPE DO AREIÃO, QUE AO FINAL SAIU VENCEDORA. O EVENTO FOI

REALIZADO NO ÚLTIMO DIA 12 NO CAMPO DE FUTEBOL DO TIPÊS, EM MOREIRA CÉSAR.

Vereador Abdala no Tipês

FOTO: VALEFLASH.COM.BR

TECNOLOGIA E TRANSPARÊNCIA:
Câmara lança novo site e
amplia serviços para cidadãos
de Pindamonhangaba

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP
A Divisão de

Tecnologia da Informação
da Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba
implementou, desde abril,
o novo Portal do
L e g i s l a t i v o
(www.camarapinda.sp.gov.br)
com a ampliação de servi-
ços aos cidadãos da cidade
e a integração do SAPL -
Sistema de Apoio ao Pro-
cesso Legislativo.

De acordo com o Che-
fe da Divisão de TI da Câ-
mara, Marcelo Heleodoro da Silva, o
portal terá um visual mais agradável e
intuitivo,  disponibilizando, através do
SAPL, as consultas – em tempo real -
do processo legislativo tais como acer-
vo completo das Leis Municipais (Or-
dinárias, Complementares e Decretos
Legislativos), tramitação das matérias
legislativas e outros documentos ofici-
ais de interesse da população.

O SAPL e o Portal são produtos
oferecidos pelo INTERLEGIS, que é
um programa desenvolvido pelo Se-
nado Federal que visa a modernização
e integração do Poder Legislativo nos
seus níveis federal, estadual e munici-
pal e de promoção da maior transpa-
rência e interação desse Poder com a
sociedade.

Segundo o site do Senado Fede-
ral, “os meios utilizados são as novas
tecnologias de informação (Internet,
videoconferência e transmissão de da-
dos), que permitem a comunicação e a
troca de experiências entre as Casas
Legislativas e os legisladores e entre o
Poder Legislativo e o público, visando

aumentar a participação da população
no processo legislativo”.

O Assistente de Tecnologia da
Informação João Rodrigo Moreira,
que também integra a divisão de TI,
enfatiza que “o Portal e o SAPL são
softwares livres, amplamente utiliza-
dos em Câmaras de todo Brasil, com
uma comunidade bastante ativa vi-
sando sempre o desenvolvimento des-
ses produtos. Isso gera independência
tecnológica e possibilidade de
melhorias de acordo com nossa Casa
de Leis.”

O Departamento Legislativo ex-
plica que “a partir da implantação do
novo Portal e do sistema SAPL, todo
o processo legislativo será dis-
ponibilizado a todos os munícipes, o
que não ocorria no sistema antigo”.
Com isso, segundo o Departamento
Legislativo, “o novo portal oferecerá
maior transparência nas consultas e
decisões da Casa de Leis de
Pindamonhangaba, assim, havendo
uma participação mais efetiva da po-
pulação”.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

VEREADORA DONA GENI

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/CVP

Na última ses-
são de Câmara foi
apresentado di-
versos requeri-
mentos pelo ve-
reador Ricardo
Piorino (PDT) à
diversos setores
públicos da cida-
de, com o objeti-
vo de fiscalizar se
os direitos que os idosos pos-
suem estão sendo devidamen-
te respeitados.

“Só nesta semana, recebi
três reclamações contra a em-
presa de ônibus Viva Pinda,
que, segundo as informações
que nos chegaram, continua
exigindo aos idosos que pro-
videnciem cadastramento pró-
prio junto à empresa, para
poderem fazer uso da
gratuidade do transporte, o
que não podemos aceitar, pois
a legislação é muito clara que
basta a apresentação da Car-
teira de Identidade para tal
fim”, explicou o Presidente
da Câmara.

“Os idosos, em razão da
própria idade, merecem uma
atenção toda especial, sendo
inadmissível que pessoas ain-
da tentem fazer o contrário”.
“Temos que somar esforços
com pessoas que realmente
defendem bravamente a ter-
ceira idade, como é o caso de
Dona Maria Iranilda Santos
Pinto, Presidente do Centro
de Convivência do Idoso de
Moreira César, que recente-

Ricardo Piorino exige
respeito aos direitos dos
idosos

3ª. IDADE

“ENCAMINHAMOS DIVERSOS

REQUERIMENTOS NA ÚLTIMA SESSÃO”

mente realizou um belo almo-
ço para os idosos”, enalteceu
o vereador.

Salesianos
O vereador está participan-

do ativamente da novena e
festa em louvor a Nossa Se-
nhora Auxiliadora, que come-
çou no dia 15 desse mês e vai
até o dia 27. “Convidamos a
população que prestigie a fes-
ta, participando das missas
com tradicionais quermesses,
apresentações artísticas e
musicais, bingo e brechó, que
acontece na quadra coberta
dos Salesianos”, registrou o
vereador.
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VEREADOR RICARDO PIORINO AO LADO DA DONA MARIA IRANILDA,
PRESIDENTE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE MOREIRA CÉSAR

VEREADOR RICARDO PIORINO
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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 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.

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.

O vereador Dr. Isael (PV)
visitou nessa semana área ver-
de no bairro Jardim Morumbi.
No local, será construída uma
praça com bancos, transfor-
mando em área de lazer para
atender a comunidade. Por
meio da Indicação nº 86/2010,
de 22 de fevereiro de 2010, o
vereador Dr. Isael solicitou ao
Executivo, revitalização da
área verde existente no bairro
Morumbi, com colocação de
bancos e transformação em

TRABALHO

Vereador Dr. Isael
visita local onde será
construída área de
lazer no Morumbi

 LOCAL ONDE SERÁ

CONSTRUÍDA EM ÁREA

DE LAZER NO JARDIM

MORUMBI

CLAUDEMIR RIBEIRO CORREARD (MORADOR DO BAIRRO JARDIM MORUMBI), VEREADOR

DR. ISAEL (PV) E O FILHO MATHEUS CAMINHAM PELO LOCAL ONDE SERÁ CONSTRUÍDA

ÁREA DE LAZER
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área de lazer. No dia 26 de
abril de 2010, por meio da
Indicação nº 234/2010, de 26
de abril de 2010, o parlamen-
tar solicitou construção de
uma área de lazer no bairro.As
solicitações estão sendo aten-
didas pelo Executivo. “Agra-
deço à Prefeitura por ter aten-
dido essas importantes reivin-
dicações. A construção de uma
área de lazer completa era um
anseio antigo dos moradores”,
ressaltou o vereador Dr. Isael.

O vereador José Carlos Go-
mes – Cal (PTB) visitou o C.E.
José Ely de Miranda  - “Zito” na
última quarta-feira, dia 16. Na
companhia do Secretário de Ju-
ventude, Esporte e Lazer, Antô-
nio Carlos Macedo, Cal conferiu
as obras de reforma na piscina do
centro esportivo, onde está sendo
trocado o revestimento de vinil
para azulejos. “Esse é um pedido
que fizemos em nome da comuni-
dade, pois há algum tempo os
usuários do Zito já vinham solici-
tando essas melhorias. Estamos
na expectativa, pois o resultado
final será ótimo”, diz.

O vereador comenta que a
empresa vencedora da licitação,
que está responsável pela refor-
ma, é a construtora Gaspar &
Gaspar, empresa que também está
realizando a obra na piscina do
C.E João do Pulo. “Agradece-
mos, também, o apoio do Secretá-
rio Macedo, que está buscando
atender às solicitações e oferecer
o melhor a nossa população”,
enfatiza Cal.

INFRAESTRUTURA

Cal acompanha reformas
na piscina do CE Zito

Oportunidade
O vereador Cal também está

contente com as novas oportuni-
dades que estão surgindo para a
juventude na cidade. Uma delas
refere-se à aprovação de um Pro-
jeto de Lei pela Câmara que prevê
o aumento de 30 vagas no número
de estagiários de ensino médio e
técnico em setores da Prefeitura;
a outra, está relacionada à conces-
são de 58 bolsas integrais pelo
Colégio do Comércio “Dr. João
Romeiro”, divididas entre os cur-
sos administração (08 vagas),
logística (10 vagas), meio ambi-
ente (10 vagas) e segurança do
trabalho (14 vagas), destinadas a
candidatos que tenham os critéri-
os exigidos. As inscrições e infor-
mações estão disponíveis no se-
tor de protocolo da Prefeitura e na
Subprefeitura de Moreira César
entre os dias 28 de maio a 15 de
junho, das 8h às 17h.

“Essas são iniciativas muito
importantes, principalmente para
a nossa juventude, que necessita
de ocupação”, salienta.
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VEREADOR CAL, SECRETÁRIO MACEDO E MAGRÃO EM VISTORIA À PISCINA DO CE ZITO, EM MOREIRA

CÉSAR

O vereador Alexandre Faria
(PT) espera o posicionamento
da Prefeitura Municipal a res-
peito das Indicações de Projeto
de Lei que ele enviou ao Execu-
tivo em 2012. As indicações
objetivam a criação dos progra-
mas “Saúde Vocal” e “Saúde
da Cabeça e da Equoterapia”.
No primeiro caso, o projeto visa
beneficiar a saúde de professo-
res da rede municipal de ensi-
no, que por usarem muito as
cordas vocais, acabam preci-
sando de cuidados médicos na
área. Já no segundo caso, os
beneficiados são pessoas com
problemas de sáude, principal-
mente mentais. “Estamos lu-
tando para que as pessoas que
precisam desses tratamentos
sejam enfim beneficiadas. Acre-
dito que o Executivo me ajuda-
rá a desenvolver estes projetos
na cidade”, afirmou o vereador
petista.

Ações nos bairros
Alexandre Faria esta satis-

SAÚDE

Alexandre Faria aguarda
parecer do Executivo
sobre Indicações de
Projeto de Lei

feito com inicio da implantação
da empresa Net, nos bairros
Cidade Jardim e Jardim Prince-
sa. Este é um pedido antigo dos
moradores e o vereador vem há
algum tempo buscando solu-
ções para a necessidade da po-
pulação local. A moradora D.
Maria Antunes, se diz satisfeita
por que o serviço é muito im-
portante para a comunidade.

O vereador também enca-
minhou um requerimento ao
Executivo, questionando o an-
damento do processo de cons-
trução da escola municipal no
bairro Cidade Jardim, já que a
área onde será construída a es-
cola já foi despropriada.

Devido a procura de al-
guns munícipes questionando
a qualidade da água da Bica
da Ponte Alta, o vereador en-
caminhou um requerimento a
Cetesb - Companhia de
Tecnologia de Saneamento
Ambiental, pedindo que seja
feita uma análise da água, pois
muitas pessoas a utilizam.
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VEREADOR ALEXANDRE  FARIA

O vereador Dr.  Jair Roma
(PPS),  membro da Comissão
Permanente de Saúde, solici-
ta informações quanto ao iní-
cio das obras do segundo blo-
co do Centro de Especialida-
des Médicas.  A ampliação do
C.E.M. é uma reivindicação
dos usuários, tendo em vista
que seu espaço físico encon-
tra-se esgotado. Devido ao
excelente trabalho que os pro-
fissionais fazem, houve um
crescimento na demanda e o
local já está insuficiente para
o bom atendimento dos
munícipes. Para o vereador,
investimento em Saúde Pú-
blica é fundamental, conside-
rando que a ampliação do
C.E.M. irá agilizar o atendi-
mento. “Procuro acompanhar
junto a população os pontos
mais críticos e propor medi-

SAÚDE

Dr. Jair Roma solicita
ampliação do Centro de
Especialidades Médicas
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VEREADOR DR. JAIR ROMA

das para sanar tais problemas”,
afirmou o vereador.

Benfeitorias
Dr. Jair Roma solicita a re-

forma do Terminal Rodoviário
de Pindamonhangaba, tendo em
vista que o local é a porta de
entrada do município, sendo o
“cartão de visita” para a cidade.
Este é um pedido de todos que
utilizam diariamente a Rodovi-
ária, e que necessita de
melhorias. “O Terminal Rodo-
viário é um espaço público com
grande fluxo de pessoas que
chegam e saem da cidade. Pre-
cisamos demonstrar nossa pre-
ocupação e satisfação em rece-
ber os passageiros, sendo de
vital  importância realizar uma
reforma geral, para deixar o es-
paço moderno e com toda a
infraestrutura necessária.” co-
mentou o vereador.



Próxima seletiva:
As crianças que perderam 
as avaliações no sábado 
e domingo no CE “Zito”, 
Araretama e Jardim Eloyna, 
têm a chance de participar 
da última seleção, que 
acontecerá no sábado (26), 
no CE “João do Pulo”. Os 
horários da avaliação serão 
das 8 às 11h30 e das 13h30 
às 16 horas.
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O 1º Caicross, realizado 
domingo (20), na escola José 
Aylton Falcão – Caic, no Ara-
retama, foi sucesso de públi-
co. Os ciclistas elogiaram o 
evento realizado pela equipe 
do Programa Escola da Famí-
lia. Na ocasião, foi elaborado 
um circuito dentro da unida-
de escolar e os atletas compe-
tiram por categorias.

O evento envolveu apro-
ximadamente 20 profi ssio-
nais, entre educadores da Es-
cola da Família, da Seção de 
Educação para o Trânsito, da 
Prefeitura de Pindamonhan-
gaba, socorristas, dentre ou-
tros colaboradores.

“Fiquei muito feliz em 
notar o empenho de todos, 
participantes, colaborado-
res, universitários, público 

espectador e responsáveis 
pelo evento. A escola estava 
lotada. Além do grande nú-
mero de espectadores, que 
puderam prestigiar uma com-
petição animada e segura, 
dezenas de participantes, en-
tre eles, crianças com idade 
a partir de 7 anos, senhores 
e senhoras com mais de 60 
anos, demonstrando bastante 
garra para superar os obstá-
culos do percurso”, comenta 
a agente educadora de trânsi-
to Ana Paula Lucci.

 O educador de Trânsito 
Ênio Borges afi rma que esta 
foi a quarta vez que a equipe 
de Educação para o Trânsito 
realizou trabalhos educativos 
naquela unidade escolar e que 
em todos, priorizam a segu-
rança dos envolvidos.

A população está convida-
da para participar do Dia do 
Desafi o e contribuir para Pin-
damonhangaba superar Cuba. 
As atividades serão realizadas 
no dia 30 de maio, basta fazer 
15 minutos de qualquer tipo 
de exercício físico e comuni-
car à Secretaria de Esportes.

O Bosque da Princesa 
será um dos locais que rece-
berá as atividades do Dia do 
Desafi o. A Prefeitura de Pin-
damonhangaba conta com 
o apoio de vários parceiros, 
entre eles, a Fapi – Faculdade 
Pindamonhangaba, que estará 
neste local das 8 às 10h30 e 
das 14 às 16h30 com muitas 
atividades recreativas. Além 
disso, a Secretaria de Espor-
tes convida pais e fi lhos para 
o passeio ciclístico, às 18h30, 

com saída do Centro Esporti-
vo João do Pulo.

Este ano, Pindamonhan-
gaba está competindo com La 
Lisa, de La Havana – Cuba. O 
Dia do Desafi o foi criado no 
Canadá como uma maneira 
das pessoas saírem da rotina 
e praticarem uma atividade 
devido ao frio intenso.

Para informar à Secre-
taria de Esportes sobre a 
prática de atividade física, 
os munícipes podem ligar 
para os seguintes telefones: 
(12) 3643-2170, 3648-2248, 
3648-1146, 3643-1400, 
3637-5425 e ainda pelos e-
-mails:  cezito@pindamo-
nhangaba.sp.gov.br edesa-
fi o_pinda2012@hotmail.com 
(o registro poderá ser feito até 
as 20 horas).

Pinda convida 
população 
para o Dia do 
Desafi o

Grêmio União garante 
classifi cação antecipada 
no Metropolitano
O Campeonato Metropolitano de Futsal Masculino das 
Categorias Menores da Série-A2 está entrando em sua reta 
fi nal. 
No último domingo (20), as equipes do Projeto Social Grêmio 
União entraram em quadra pela antepenúltima rodada da 
primeira fase da competição.
Os representantes de Pindamonhangaba jogaram em São José 
dos Campos contra o Gool Legal / Liga Joseense e garantiram 
classifi cação em duas categorias.
O Grêmio União atropelou os joseenses no sub13 por 
expressivos 6 a 1 e o chocolate que contou com gols de 
Mateus Augusto (3), Daniel (2) e Danilo Velasco, confi rmou 
classifi cação antecipada para Pindamonhangaba.
Na disputa do sub13, o Grêmio União chegou ao seu vigésimo 
segundo ponto somado, garantindo presença nos playoffs.
A outra categoria na qual o Grêmio União também está 
matematicamente classifi cado é a sub15. Com vinte e sete 
pontos somados em doze jogos, a equipe de Pindamonhangaba 
não sai mais do G4 de sua chave.
Restando duas rodadas para serem realizadas, as equipes 
sub 9, sub11 e sub17 também querem carimbar o passaporte 
para a próxima fase.
Na chave do Grêmio União, avançam para os playoffs os 
quatro primeiros colocados de cada categoria. Assim sendo, 
restam duas vagas em aberto no sub 9, duas no sub11 e 
quatro no sub17.
No sub 9, Indaiatubana e São Caetano estão classifi cados;e 
no sub11, Osasco e São José Futsal já estão confi rmados nos 
play-offs.

Copa Vanguarda: 
Pinda enfrenta Cachoeira 
na quinta-feira  

Pindamonhangaba encerra sua participação na primeira fase da 
Copa Vanguarda de Futsal jogando dentro de casa na quinta-
feira (24).
Já classifi cada, a equipe local recebe Cachoeira Paulista na 
Associação Atlética Ferroviária, em duelo marcado para as 21h15. 
Antes disso, outro representante da cidade na competição entra 
em quadra: às 20h45, Moreira César encara Natividade da Serra 
em confronto válido pelo grupo 4.

Pinda joga na Ferroviária nesta quinta-feira  

Talita Leite

Caicross é sucesso de 
público no Araretama

No último sábado e do-
mingo, cerca de 600 crian-
ças de 10 e 11 anos partici-
param da primeira seletiva 
para a Escola Olímpica em 
2013. O projeto, que priori-
za as escolas de base de Pin-
da, está no primeiro ano e 
vai investir em 140 crianças 
para integrar as oito moda-
lidades oferecidas pela Pre-

feitura. As turmas que fi ze-
ram os testes em 2011 estão 
treinando desde fevereiro. 

No Centro Esportivo 
“Zito”, em Moreira César, 
300 crianças participaram 
do processo seletivo sob os 
olhares dos treinadores das 
oito modalidades. A ansie-
dade e a vontade de fazer 
parte das equipes tomaram 

conta do ambiente, tanto no  
CE“Zito”, quanto no Arare-
tama e Jardim Eloyna. 

“Alguns pais disseram 
que as crianças não dormi-
ram de ansiedade, pois todos 
estavam querendo dar o me-
lhor para participar das equi-
pes de base”, relatou Priscila 
Matheus, gestora de esportes.

Todas as crianças foram 

analisadas nos dois dias de 
seleção e aqueles que logo 
se destacaram, receberam 
atenção especial dos treina-
dores. As oito modalidades 
oferecidas pela Prefeitura 
no projeto Escola Olímpi-
ca são: atletismo, basquete, 
futsal, ginástica artística, 
ginástica rítmica, judô, na-
tação e vôlei. 

Avaliação para Escola 
Olímpica reúne 600 crianças

Buscando o bicampeo-
nato, a Dança de Salão de 
Pindamonhangaba se prepa-
ra para os Jori - Jogos dos 
Idosos que serão realizados  
de 30 de maio a 3 junho, em 
Caraguatatuba. Com a vitória 
de Vinício Monteiro e Maria 
Clara, em 2011, pela cate-
goria B (acima de 70 anos), 
Pinda conquistou o ouro na 
competição e deu mais vida 
aos novos casais que se pre-
param para a edição de 2012.

O regulamento dos Jori 
2012 permite que as cidades 
inscrevam, pela primeira vez, 
duas categorias na mesma 
edição. Com isso, Pindamo-
nhangaba já se prepara com 
casal da categoria A (de 60 
a 69 anos), além da B. Os 
estreantes na competição, 
Benedito Godoi e Benedita 
Dione de Camargo Godoi, 
representarão a cidade na ca-
tegoria A, se apresentando no 
ritmo do bolero e samba. Já 

Dança de Salão se prepara para os Jori

os veteranos dos Jori, Luiz 
Gonzaga Lemes e Haidee 
Ferrari estão na categoria B e 
defenderão o título da cidade 
com os ritmos de valsa e fox. 

“Nos anos anteriores, nos 
Jori só era permitida uma 
categoria por edição. Então 
nós fazíamos a seleção de 
acordo com o resultado dos 
Jomi -Jogos Municipais . Se 

os dançarinos da “A” esti-
vessem melhor que o da “B”, 
nós fazíamos a opção”, expli-
cou Jedilane Duque, gestora 
da Melhor Idade.

Se Pindamonhangaba 
conquistar o ouro na Dança 
de Salão nos Jogos dos Ido-
sos, automaticamente a cida-
de participa do Estadual em 
novembro. 

Os casais são treinados 
pela professora Rita de Cás-
sia, que iniciou com projeto 
em março de 2009 com 150 
alunos. Hoje, Pinda conta 
com 125 alunos, de várias 
idades, eles treinam no Centro 
Comunitário Nossa Senhora 
das Graças, ao lado do Centro 
de Treinamento Luiz Caloi.

Akim/AgoraVale

Divulgação

Participantes do Caicross realizado no Araretama

Dançarinos treinam fi rme para os Jori que serão realizados em Caraguatatuba
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Tribuna do Norte 

Juventrova 2012
Pelo XVIII Juventrova – concurso estudantil de tro-
vas  promovido pela UBT – seção Pindamonhanga-
ba e realizado com apoio da Prefeitura local, o pra-
zo para a remessa dos trabalhos termina dia 28 de 
maio, mas algumas escolas já adiantaram o envio, 
são elas: EE Professora Célia Keiko Ikeda – respon-
sável – professor Claudio Luiz Arantes Pereira ; EE 
Dr. Alfredo Pujol – responsável – professora   Ma-
ria Antonia de Oliveira Dias; Emef Maria Amélia do 
Patrocínio (Tremembé) – responsável – professor 
Cláudio A. Pereira.  A UBT-Pindamonhangaba agra-
dece. Ano passado, das 35 escolas às quais foram 
enviados o regulamento/convite para participação, 
22 enviaram trovas.
O tema deste ano é a palavra ‘Prova’, e os trabalhos-
devem ser enviados para  o jornal Tribuna do Nor-
te (Praça Barão do Rio Branco, 25 – centro - CEP 
12400-280 – A/C de Altair Fernandes).

Uma trova... 

Tal qual orvalho que molha
os campos e a plantação,
a saudade também molha
com pranto a recordação...

Um poema...

Uma data, um dia, uma fresta.
Já quase de madrugada,
ele voltou,
trazia uma comitiva
e as mãos vazias.
Me chamou, gritou, chorou...
Odiou-se.
Pois ele havia voltado
e eu,
tinha partido...

           

                        (Gislene Alves, membro da Academia                  
                     Pindamonhangabense de Letras)

Um soneto... 
Esponsa Christi
(Quadro Eclesiástico)

Essa que passa qual anjo esfumaçado,
ziguezagueando entre altares, tão gentil...
já teve em seu passado amores mil,
frêmita... sorveu na taça do pecado.

Certo dia, seu coração aloprado,
ao púlpito, por milagre, a dirigiu...
 E o mago olhar de Jesus nela espargiu
todo o amor que Eros tem guardado.

É agora uma freirinha cabriolante,
da madre igreja, o mais lindo querubim:
Que santo quadro, lindo e embriagante...

Mas, louco, ciumento eu maldigo enfim,
aquele tétrico e doloroso instante
em que Cristo a esposou antes de mim... 

(Maria Norma 
Salgado Marcondes, 

membro da Academia 
Pindamonhangabense de 

Letras)

(Em memória de 
Ernesto Tavares de 

Souza – ocupava 
a cadeira n°25T 

da Academia 
Pindamonhangabense 

de Letras)

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ANTONIO LUDGERO FILHO COM PRAZO DE 30 
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
2284/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da 
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ANTONIO LUDGERO FILHO, com endereço incerto e 
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, 
tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 2284/2007, que 
lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 13/10/2003, redistribuda 18/07/2007, conforme petição inicial, referente 
a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA n° 423050300700. Deu-se á causa o valor de R$ 
702,55 em 16/03/2004. Pelo presente edital fica o executado (s), ANTONIO LUD-
GERO FILHO, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, 
conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para 
pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publi-
cação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual 
embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos 
autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, 
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 
319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na 
forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, aos 25 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

PROPOSTAS APROVADAS NA I CONFERêNCIA MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIêNCIA DE PINDAMONHANGABA

Eixo 1 - educação, esporte, trabalho e reabilitação profissional
• Operacionalizar ações de divulgação e integração das atividades esportivas 
ofertadas pelos Municípios e Estados para a pessoa com deficiência junto à comuni-
dade.
• Promover a formação e qualificação da pessoa com deficiência com profis-
sionais capacitados e pessoas com deficiência, com uso de materiais e recursos 
adequados, através de parcerias com outras entidades e empresas.
• Viabilizar a criação de tutoria para a criança com deficiência na escola com 
professor especializado.
• Efetivar o retorno automático do recebimento do BPC à pessoa  com defici-
ência no ato da perda imediata do emprego.
Eixo 2 - acessibilidade, comunicação, transporte e moradia
• Organização  nas informações da rede de serviços públicos e privados, a 
partir da contratação de serviço de processamento de dados até dezembro de 2012.
• Criação de campanhas voltadas a garantia de direitos e acessibilidade à in-
formação.
• Criação de alternativas de fiscalização no cumprimento da acessibilidade em 
transporte público, trânsito e demais áreas do transporte.
• Programas habitacionais públicos garantindo a reserva de 5% das unidades 
residenciais acessíveis com eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas 
(desenho universal). 

Eixo 3 - saúde, prevenção, reabilitação, órteses e próteses
• Criar mecanismos para efetivar os direitos das pessoas com deficiência, 
exemplo: melhorar o atendimento especializado, viabilizando profissionais da saúde 
(fono, psico, TO e Fisio) para prestar assessoria no âmbito educacional.
• Viabilizar o acesso da pessoa com deficiência à importação de  equipamen-
tos de tecnologia  assistiva com menores preços através da redução de taxas e 
impostos e incentivar a produção nacional destas tecnologias.
• Criar mecanismos públicos para apoio à pessoa com deficiência para aquisi-
ção de insumos, como é feito com os medicamentos.

Eixo 4 - segurança, acesso à justiça, padrão de vida e proteção social adequados
• Fortalecimento dos canais de denúncia, como o disque 100, bem como ade-
quação de segurança com indicação em braile, sinal de trânsito sonoro, piso podotátil 
e contraste de cores.
• Divulgação e conhecimento dos direitos da pessoa com deficiência através 
de campanhas permanentes, fortalecendo o acesso à justiça.
• Fortalecimento e ampliação da rede de serviços socioassistenciais e do Sis-
tema de Garantia de Direitos.

EDITAL PARA CITAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES MINAS GERAIS COM PRAZO 
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS 
SOB Nº 634/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMO-
NHANGABA COMO SEGUE:

A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da 
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, etc...

FAZ SABER ao executado(s), TELECOMUNICAÇÕES MINAS GERAIS, com en-
dereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE 
EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo 
nº 634/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGA-
BA, distribuída a esta serventia em 15/10/2010, conforme petição inicial, referente a 
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA n° 411000000. Deu-se á causa o valor de R$ 1.101,84 
em 15/10/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), TELECOMUNICAÇÕES 
MINAS GERAIS, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação propos-
ta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo 
para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da 
publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de even-
tual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar 
nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, 
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 
319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na 
forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, aos 25 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JULIANA RODRIGUES KLAHN COM PRAZO DE 30 
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
670/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:

A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da 
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, etc...

FAZ SABER ao executado(s), JULIANA RODRIGUES KLAHN, com endereço in-
certo e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO 
FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 670/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 15/10/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE 
DÍVIDA ATIVA n° 41421. Deu-se á causa o valor de R$ 1.164,29 em 15/10/2010. Pelo 
presente edital fica o executado (s), JULIANA RODRIGUES KLAHN, devidamente 
CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição 
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor execu-
tado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda 
advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, 
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os 
fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e 
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 
24 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARCO AURÉLIO REIS GUEDES COM PRAZO DE 
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB 
Nº 1064/2010  QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHAN-
GABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da 
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), MARCO AURÉLIO REIS GUEDES, com endereço 
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO 
FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1064/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 04/11/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE 
DÍVIDA ATIVA n° 0135.14.07.078.000. Deu-se á causa o valor de R$ 656,87 em 
04/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), MARCO AURÉLIO REIS GUE-
DES, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme 
resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento 
do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, 
ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o 
de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que 
não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, 
para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá  alegar ignorân-
cia, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, aos 25 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ALCIDES GARCIA COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPE-
DIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 1213/2007 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO 
SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da 
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ALCIDES GARCIA, com endereço incerto e não sabi-
do, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, trami-
tam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 1213/2007, que lhe move 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia 
em 29/11/2001, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA n° 
115040102700. Deu-se á causa o valor de R$ 586,08 em 29/11/2001. Pelo presente 
edital fica o executado (s), ALCIDES GARCIA, devidamente CITADO para todos os 
atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito 
e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, 
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo 
para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação 
da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos 
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exe-
qüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do 
executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade 
e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 25 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

Joao Antonio Salgado Ribeiro, Prefeito Municipal de Pindamonhangaba, em deter-
mlnacao no que disp5e a Lei 101/2000, atraves deste Edital, convida as autoridades e a
populacao para comparecerem a Camara Municipal de Pindamonhangaba, sito a Rua Alcides 
Ramos Nogueira, nº 860, para reallzacao de Audiencia Publica em cumprimento a Lei, para 
expor as Metas Fiscais do Municipio, do 1° Quadrimestre de 2012, no dia 30 de maio de 
2012, as 09 horas.
Pindamonhangaba, 18 de maio de 2012.

Joao Antonio Salgado Ribeiro
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONIANGABA
Estado de SioPaulo

EDITAL DE AUDIENCIA PUBLICA

EDITAL PARA CITAÇÃO DE COMAP MOISES ALVERNE DE PAULA COM PRAZO 
DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS 
SOB Nº 7860/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMO-
NHANGABA COMO SEGUE:

A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da 
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, etc...

FAZ SABER ao executado(s), COMAP MOISES ALVERNE DE PAULA, com en-
dereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE 
EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo 
nº 7860/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGA-
BA, distribuída a esta serventia em 07/12/2010, conforme petição inicial, referente a 
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA n° 00001161. Deu-se á causa o valor de R$ 2.164,85 
em 23/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), COMAP MOISES ALVER-
NE DE PAULA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, 
conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para 
pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publi-
cação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual 
embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos 
autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, 
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 
319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na 
forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, aos 26 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE ROBERTO KIN-ICHI KATAYAMA COM PRAZO DE 30 
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
6804/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da 
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), ROBERTO KIN-ICHI KATAYAMA, com endereço in-
certo e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO 
FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 6804/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 30/11/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE 
DÍVIDA ATIVA n° 0411.13.03.022.000. Deu-se á causa o valor de R$ 4.122,51 em 
30/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), ROBERTO KIN-ICHI KATAYA-
MA, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme 
resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento 
do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, 
ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o 
de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que 
não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, 
para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá  alegar ignorân-
cia, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São 
Paulo, aos 25 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE CRISTIANO DE GODOY ESTEVAM COM PRAZO DE 
30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB 
Nº 4644/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHAN-
GABA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da 
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), CRISTIANO DE GODOY ESTEVAM, com endereço 
incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO 
FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 4644/2007, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 28/11/2006, redistribuída em 18/07/2007, conforme petição inicial, 
referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA n° 00043338EOUT. Deu-se á causa o valor 
de R$ 754,05 em 27/10/2006. Pelo presente edital fica o executado (s), CRISTIANO 
DE GODOY ESTEVAM, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação 
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que 
o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º 
dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento 
de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se 
realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores 
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos 
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não 
poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado 
na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, aos 26 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOÃO EMÍDIO DA SILVA COM PRAZO DE 30 DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
2924/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGA-
BA COMO SEGUE:
A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da 
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOÃO EMÍDIO DA SILVA, com endereço incerto e 
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 2924/2007, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 09/03/2004, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE 
DÍVIDA ATIVA n° 2513/1998. Deu-se á causa o valor de R$ 849,97 em 02/03/2004. 
Pelo presente edital fica o executado (s), JOÃO EMÍDIO DA SILVA, devidamente 
CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição 
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor execu-
tado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda 
advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, 
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os 
fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e 
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 
24 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MAURO DA CRUZ COM PRAZO DE 30 DIAS, EXPE-
DIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 2593/2010 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO 
SEGUE:

A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da 
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), MAURO DA CRUZ, com endereço incerto e não sabi-
do, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, trami-
tam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 2593/2010, que lhe move 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta serventia 
em 12/11/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA 
n° 0116.09.04.006.000. Deu-se á causa o valor de R$ 3.219,99 em 25/10/2010. Pelo 
presente edital fica o executado (s), MAURO DA CRUZ, devidamente CITADO para 
todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra 
transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 
(cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que 
o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da 
intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os 
termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados 
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimen-
to do executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital 
que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta 
cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 25 de abril de 
2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

O Retorno
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Tribuna do Norte 

EXTRAVIO DOS TALANARIOS

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

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 170/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. DANIEL BARBOSA MO-
REIRA, proprietário do imóvel situado a Rua José Gomes Diaz, Quadra D, Lote -01, 
Jardim Yassuda inscrito no município sob a sigla NE12.13.15.001.000 para que efe-
tue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publica-
ção. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 
1º item I.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 171/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Srª. MERCEDES DA SILVA 
LOUZADA, proprietário do imóvel situado a Rua Luiz de Araújo Filho, Quadra E, Lote 
04, Jardim Yassuda inscrito no município sob a sigla NE12.13.16.004.000 para que 
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publi-
cação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 
1º item I.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 172/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Srª. MARIA STELLA AYRES 
YASSUDA, proprietário do imóvel situado a Rua Eduardo Pires de Moura, Quadra 
I, Lote 12, Jardim Yassuda inscrito no município sob a sigla NE12.13.19.006.000 
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 173/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. PAULO JORGE GOMES 
DE SOUZA, proprietário do imóvel situado a Rua José Gomes Diaz, Quadra E, Lote 
08, Jardim Yassuda inscrito no município sob a sigla NE12.13.16.011.000 para que 
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publi-
cação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 
1º item I.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 174/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. JOSÉ MARCOS LEME 
DE FARIA, proprietário do imóvel situado a Rua Eduardo Pires de Moura, Quadra 
J, Lote 03, Jardim Yassuda inscrito no município sob a sigla NE12.13.18.006.000 
para que efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 
de 10/10/1974 c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 
26/04/2012 artigo 1º item I.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Edital de Notificação

Controle 175/12
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifica o Sr. PAULO CESAR FORGATI, 
proprietário do imóvel situado a Rua Sebastião Eugenio da Silva, Quadra G, Lote 
12, Jardim Yassuda inscrito no município sob a sigla NE12.13.21.005.000 para que 
efetue a limpeza do referido imóvel no prazo de 07 dias a contar da data desta publi-
cação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 
c/c artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 
1º item I.

Maria Perpétua Soares
Diretora de Arrecadação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011

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

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

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Dia 29/05/2012 às 14:00 horas

ÁREA 7

8º VIVIAN ROBERTA DOS SANTOS
RUA JENNY MENDES RIBEIRO, 111 - ARARETAMA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12423-650

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  29/05/2012 às 13:30 horas

ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS

301º REGIANE DE SOUZA CRUZ
RUA GUILHERME NICOLLETTI, 504 – VILA SÃO BENEDITO
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12445-120

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2011

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

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

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Dia 29/05/2012 às 14:00 horas

ÁREA 6

8º JOSÉ OTONIEL GOUVêA
RUA JOÃO LIVRAMENTO, 1060- VILA RICA
PINDAMONHANGABA – SP
CEP 12422-470

RICARDO GALEAS PEREIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

A FIRMA AGOSTINHA OLIVEIRA ALVES SIQUEIRA ME, INSCRIÇÃO ESTADUAL 
Nº 528.124.394.115 E CNPJ Nº 05.269.954/0001-18, ESTABELECIDA A AV DR 
JORGE TIBIRIÇA, 509, NESTA CIDADE, COMUNNICA O EXTRAVIO DOS TALA-
NARIOS MODELO I  DE Nº 000.001 AO Nº 000.500 E MODELO 2 SÉRIE DI DE Nº 
000.250 AO Nº 000.250, USADOS E NÃO USADOS.

EDITAL PARA CITAÇÃO DE FERNANDO MARSON COM PRAZO DE 30 DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
8534/2010  QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGA-
BA COMO SEGUE:

A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da 
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, etc...

FAZ SABER ao executado(s), FERNANDO MARSON, com endereço incerto e não 
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, 
tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 8534/2010, que 
lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 10/12/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVI-
DA ATIVA n° 00017254. Deu-se á causa o valor de R$ 2.192,86 em 10/12/2010. Pelo 
presente edital fica o executado (s), FERNANDO MARSON, devidamente CITADO 
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial 
supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o 
de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de 
que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar 
da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á 
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados 
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimen-
to do executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital 
que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta 
cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 25 de abril de 
2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE EUGENIO FERREIRA VALENTE PINDABA ME COM 
PRAZO DE 30 DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGIS-
TRADOS SOB Nº 8543/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIN-
DAMONHANGABA COMO SEGUE:

A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da 
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, etc...

FAZ SABER ao executado(s), EUGENIO FERREIRA VALENTE PINDABA ME, com 
endereço incerto e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE 
EXECUÇÃO FISCAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo 
nº 8543/2010, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGA-
BA, distribuída a esta serventia em 10/12/2010, conforme petição inicial, referente a 
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA n° 00002403. Deu-se á causa o valor de R$ 653,17 
em 23/11/2010. Pelo presente edital fica o executado (s), EUGENIO FERREIRA VA-
LENTE PINDABA ME, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação 
proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que 
o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º 
dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento 
de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se 
realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores 
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos 
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não 
poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado 
na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, aos 24 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JORGE WILLMAN MENDES COM PRAZO DE 30 
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
9623/2010 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:

A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da 
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, etc...

FAZ SABER ao executado(s), JORGE WILLMAN MENDES, com endereço incerto 
e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 9623/2010, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 13/12/2010, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE 
DÍVIDA ATIVA n° 00009949. Deu-se á causa o valor de R$ 1.053,88 em 23/11/2010. 
Pelo presente edital fica o executado (s), JORGE WILLMAN MENDES, devidamente 
CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição 
inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor execu-
tado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda 
advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, 
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os 
fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e 
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 
26 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSÉ DONIZETI BERTOLINO COM PRAZO DE 30 
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
14474/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGA-
BA COMO SEGUE:

A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da 
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, etc...

FAZ SABER ao executado(s), JOSÉ DONIZETI BERTOLINO, com endereço incerto 
e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 14474/2007, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a 
esta serventia em 07/11/2007, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE 
DÍVIDA ATIVA n° 3627772. Deu-se á causa o valor de R$ 830,05 em 05/10/2007. 
Pelo presente edital fica o executado (s), JOSÉ DONIZETI BERTOLINO, devida-
mente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da 
petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor 
executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ain-
da advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) 
dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, 
prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os 
fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue 
ao conhecimento do executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e 
passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 
25 de abril de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE LUIZ GUSTAVO DA SILVA COM PRAZO DE 30 DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
14934/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGA-
BA COMO SEGUE:

A Doutora CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO, MM. Juíza de Direito da 
SEF-SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de 
São Paulo, na forma da lei, etc...

FAZ SABER ao executado(s), LUIZ GUSTAVO DA SILVA, com endereço incerto e 
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, 
tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 14934/2007, que 
lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuída a esta 
serventia em 19/12/2007, conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVI-
DA ATIVA n° 000465. Deu-se á causa o valor de R$ 845,97 em 21/11/2007. Pelo pre-
sente edital fica o executado (s), LUIZ GUSTAVO DA SILVA, devidamente CITADO 
para todos os atos e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial 
supra transcrito e advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o 
de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de 
que o prazo para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar 
da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á 
os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados 
pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimen-
to do executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 
será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade 
e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 21 de maio de 2012.

CLAUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
Juíza de Direito

Empresa: VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
cnpj: 10.561.387/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO COMPETENCIA DE 2011

ATIVO DEMONSTAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ATIVO CIRCULANTE 2.792.229,97     
Disponibilidades 237.874,19        RECEITA OPERACIONAL BRUTA 13.761.628,07   
Estoque de mercad. p/ consumo 90.037,47           DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Creditos e valores a receber 2.464.318,31     IMPOSTOS S/ VENDAS DE SERVICO (876.064,45)       
ATIVO REALIZ.LONGO PRAZO 90.308,59          CUSTO DIRETO DE OPERAÇÃO (7.853.865,78)    
Creditos judiciais 90.308,59           CUSTO DIRETO DE MANUTENÇÃO (1.057.079,26)    
ATIVO PERMANENTE 8.510.389,07     DESPESA DIRETA ADMINISTRATIVA (951.831,42)       
Imobilizacoes 8510389,073 DESPESA DIRETA COMERCIAL (152.278,52)       
TOTAL DO ATIVO 11.392.927,63  CUSTO INDIRETO FINANCEIRO (2.639.518,39)    

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS (210.763,69)       
PASSIVO RESULTADO BRUTO DO EXERCICIO 20.226,56          
PASSIVO CIRCULANTE 4.148.169,95     PROVISAO DOS IMPOSTOS S/ LUCRO (5.680,69)           
Fornecedores 191.004,73        RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 14.545,87          
Financiamentos 2.686.168,32     
Impostos e obrigacoes trabalhistas 984.768,22        Reconhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial encerrado

Adiant. Cliente/mutuos terceiros 286.228,68        em 31 de Dezembro de 2011 e a Demonstração do resultado

PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.307.452,90     do Exercício.

Financiamentos de ativos 3.307.452,90     
PATRIMONIO LIQUISO 3.937.304,78     __________________              __________________
Capital social 4.300.000,00     
Lucros e prejuizoa acumulados (362.695,22)       
TOTAL DO PASSIVO 11.392.927,63  CRC - 70516CPF - 400.809.786-49

Helio Camilo Marra
Diretor

José Marcos Oliveira
Tec. Contabilidade

Eu Débora Soglio, portadora do RG: 14305414/4 e do CPF: 079049098-63 de-
claro que foi extraviado o Talonário de nº 33135/95 constando Notas Fiscais  
de Serviços do nº001 à 250, assim como, o Livro de Prestação de Serviços e 
Compras de ISS/QN. 

COMUNICADO
A Prefeitura de Pindamonhangaba convida as instituições assistenciais regularmente 
cadastradas no Conselho Municipal da Assistência Social ou no Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente para a reunião que vai definir regras para 
participação na Semana do Meio Ambiente (Pinda+20), que será realizada de 1 a 6 
de junho de 2012, no Parque da Cidade.
O encontro acontece dia 25 de maio de 2012, às 10 horas, no auditório de licitações 
na sede do Paço Municipal.
Pindamonhangaba, 21 de maio de 2012.

PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA

EDITAL PARA CITAÇÃO DE FRANCISCO  RODRIGUES COM PRAZO DE 30 
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
2141/07 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR DE EXE-
CUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), FRANCISCO RODRIGUES, com endereço incerto e 
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 2141/07, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuida 
em 19/09/2003 e redistribuida em 18/07/2007, conforme petição inicial, referente a 
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de R$855,26 em Set.03. e 
redistribuído em 18/07/2007.Pelo presente edital fica o executado (s), FRANCISCO 
RODRIGUES, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, 
conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para 
pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publi-
cação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual 
embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos 
autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, 
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 
319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na 
forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, aos 21 de maio de 2012.

 VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE MARIA BENEDITA FERREIRA S COM PRAZO DE 30 
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
12661/2007 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGA-
BA COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR DE EXE-
CUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), MARIA BENEDITA FERREIRA S com endereço incerto 
e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 12661/2007, 
distribuído em 19/12/05, que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMO-
NHANGABA, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor de 
R$433,59, em DEZ.05.. Pelo presente edital fica o executado MARIA BENEDITA 
FERREIRA S devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, 
conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para 
pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publi-
cação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual 
embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos 
autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, 
presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 
319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá  
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na 
forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, aos 21 de maio de 2012.

 VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE JOSE SIMAO SOBRINHO COM PRAZO DE 30 DIAS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
13.981/07 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR DE EXE-
CUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), JOSE SIMÃO SOBRINHO, com endereço incerto e 
não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FIS-
CAL, tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 13.981/07, 
que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuído 
em 10/12/2007 conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. 
Deu-se á causa o valor de R$15.993,67   em Nov.2008.  Pelo presente edital fica o 
executado (s), JOSE SIMÃO SOBRINHO, devidamente CITADO para todos os atos 
e termos da ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e 
advertida de que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, 
a contar do 31º dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo 
para oferecimento de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação 
da penhora a se realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos 
em seus ulteriores termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exe-
qüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do 
executado, que não poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  
publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e 
comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, aos 21 de maio de 2012.

 VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito

EDITAL PARA CITAÇÃO DE CICERO G REZENDE COM PRAZO DE 30 DIAS, EX-
PEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 6721/2010 
QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA COMO 
SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR DE EXE-
CUÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma 
da lei, etc...
FAZ SABER ao executado(s), CICERO G REZENDE, com endereço incerto e não 
sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, 
tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 6721/2010, que 
lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuído em 
10/12/2007 conforme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-
-se á causa o valor de R$458,58  em Nov.2007.  Pelo presente edital fica o executado 
(s), CICERO G REZENDE, devidamente CITADO para todos os atos e termos da 
ação proposta, conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de 
que o prazo para pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º 
dia da publicação deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento 
de eventual embargo é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se 
realizar nos autos, e que não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores 
termos, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos 
do art. 319 do CPC. E, para que chegue ao conhecimento do executado, que não 
poderá  alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado 
na forma da lei.  Nada mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamo-
nhangaba, Estado de São Paulo, aos 21 de maio de 2012.

 VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito

RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
CONFAB INDUSTRIAL S.A. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da 
Licença de Operação N° 3003780, válida até 17/05/2015, para Tubos de ferro e aço 
(não produzido em siderúrgicas); produção de à AV GASTÃO VIDIGAL NETO, 475, 
CIDADE NOVA, PINDAMONHANGABA.   
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Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos  
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                   
DAVID TIAGO FRANCO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão ajudante de pátio, estado civil solteiro, de 23 anos de idade, nas-
cido em São Paulo, Estado de São Paulo, no dia 20  de   novembro  de  
1988,  residente  e  domiciliado  na  Estrada  Municipal   Antonio Marçon 
nº 10, Una, nesta cidade, filho de VILOBALDO FRANCO  DE OLIVEIRA 
e ELENITA TIAGO SILVA.                                        
ALESSANDRA DANIELA DA ROSA, de nacionalidade brasileira, profis-
são do lar, estado civil  solteira, de 16 anos de idade, nascida  em  Tau-
baté,  Estado de São  Paulo,  no  dia  1  de  agosto  de  1995,  residente  
e   domiciliada na Estrada Municipal Antonio  Marçon  nº  10,  Una,  nesta  
cidade, filha de BENEDITO DONIZETI DA ROSA e LEANDRA  CRISTI-
NA  FELIX.   Apresentaram  os documentos 1, 2, 3 e 4, do Art.  1.525, 
do Código  Civil. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na 
forma da Lei.                                                                    
Pindamonhangaba, 18 de maio de 2012. 

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
 exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
 JOSÉ KLEBER CORREIA, de nacionalidade brasileira, profissão me-
cânico, estado civil solteiro,   de   25   anos de  idade, nascido emPinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, no dia 2 de  dezembro  de  1986,  
residente e domiciliado Rua Dr. Miguel de Godoy Moreira Costa nº  127, 
 Crispim, nesta cidade, filho de ANTONIO CORREIA e PERPETUA ROSA 
GONÇALVES CORREIA.                                                     
 ANA CAMILA YNOUE, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar 
administrativo, estado civil solteira, de 22 anos de idade, nascida em 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 10 de  janeiro  de  1990, 
residente e domiciliada Rua Dr. Miguel de  Godoy  Moreira  Costa 
 nº 127, Crispim, nesta cidade, filha de KATSUMI YNOUE e  CARMEN  
LUCIA  YNOUE. 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, 18 de maio de 2012. 
 
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
 exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
 JAMES EZEQUIEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
gesseiro, estado civil solteiro, de 24 anos de idade, nascido em Pinda-
monhangaba, Estado de São Paulo, no dia 11 de novembro  de  1987,  
residente e domiciliado Rua Padre Anchieta nº 369,  Alto  do  Cardoso, 
nesta cidade, filho de CARLOS  ALBERTO  DA  SILVA  e  SUELI  BRAGA  
DA  SILVA.                                                                 
CAROLINE GONÇALVES DE FRANÇA, de nacionalidade brasileira, 
profissão balconista, estado civil solteira, de 18 anos de idade, nascida 
em Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 20  de  abril  de 
1994, residente e domiciliada Rua 30, nº 58, Mantiqueira, em Moreira  
Cesar,  neste município, filha de EVERALDO IZIDIO DE FRANÇA  e  
SARA  CRISTINA  GONÇALVES DE FRANÇA. Apresentaram os docu-
mentos 1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber  de  
algum  impedimento,  oponha-o na forma da Lei.                                              
 Pindamonhangaba, 18 de maio de 2012. 

 Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos  
 exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                   
 CASSIO CESAR DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão jardi-
neiro, estado civil divorciado, de 34 anos de idade, nascido em Campos 
do Jordão, Estado de São Paulo, no dia 19 de junho de  1977, residente 
e domiciliado Rua Geraldo  de  Almeida  nº  302,  Araretama,  
 nesta cidade, filho de JOSÉ LUIZ ANGELO DE LIMA e MARIA NELI DE 
LIMA.   
 LEIDE LAURA SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão empre-
gada doméstica, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em 
Ilhéus, Estado da Bahia, no dia 15 de  agosto  de  1982,  residente  e  
domiciliada Rua Geraldo de Almeida nº 302,  Araretama,  nesta  cidade,  
filha  de  MANOEL  CASSIMIRO  DOS  SANTOS  e  IRACI  EFIGENIA  
SANTOS.  
Apresentaram os documentos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código Ci-
vil. Se alguém souber de algumimpedimento,oponha-onaformadaLei.                                                                     
Pindamonhangaba, 18 de maio de 2012. 

 Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
 exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
 HARLIOVER CARDOZO MORO, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro, estado civil solteiro, de 30 anos de idade, nascido em São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no dia  8  de  março  de 1982, 
residente e domiciliado na Rua Vereador Rafael  Braga,  nº  600,  Bloco 
7, apto 206, Vila São José, Taubaté SP, filho de ALTINO  MORO  e  LUZIA 
CARDOZO MORO.                                                    
 VANESSA KELY MONTEIRO FORONI, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão professora, estado civil solteira, de 29 anos de idade, nascida em 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 29  de  junho  de  1982,  
residente e domiciliada na Rua  Ignácio  Marcondes  Rezende,  nº  144,  
Parque São Domingos, nesta cidade, filha de SINESIO FORONI e LUCIA 
HELENA BATISTA MONTEIRO FORONI. Apresentaram os documentos 
1, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber de algum im-
pedimento, oponha-o na forma da Lei.                                  
Pindamonhangaba, 19 de maio de 2012. 

 Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos
 exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                
 FABIO JULIO BEZERRA FRANCISCO, de nacionalidade brasileira, 
profissão inspetor de qualidade, estado civil solteiro, de 31anos de idade, 
nascido em Pindamonhangaba, Estado de  São  Paulo,  no dia 15 de de-
zembro de 1980, residente e domiciliado  na  Avenida Carlos  de  Castro, 
nº 755, Mombaça,nesta cidade, filho de JOSÉ FRANCISCO e AUREA 
BEZERRA FRANCISCO.                                              

 MAYARA CRISTIANE DA SILVA ESTêVO, de nacionalidade brasileira, 
profissão vendedora, estado civil solteira, de 22 anos  de  idade,  nascida 
em Tremembé, Estado de São Paulo, no  dia  5  de  novembro  de  1989, 
residente e domiciliada na Avenida Carlos  de  Castro,  nº  755,  Momba-
ça, nesta cidade, filha de GERALDO DOMINGOS  ESTÊVO  e  MARIA  
DE  LOURDES DOS SANTOS. 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, 19 de maio de 2012. 
 
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram  os  documen-
tos  exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:               
 EDILSON ALVES, de nacionalidade brasileira, profissão militar, estado 
civil solteiro, de 27 anos de idade, nascido em São Paulo, Estado de São 
Paulo, no dia 30 de setembro de 1984, residente e domiciliado na  Rua 
Francisco  Joaquim  de  Oliveira  Filho  nº  147,  Mombaça,  nesta  
 cidade, filho de MILTON POLICARPO ALVES e RAIMUNDA DE PAULA 
ALVES.      
 LUCIELE VIRGINIA ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão 
atendente, estado civil solteira, de 23 anos de idade, nascida em São 
José dos Campos, Estado de São Paulo, no dia 9  de  março  de  1989,   
residente e domiciliada na Rua Francisco Joaquim de Oliveira Filho  nº  
 147, Mombaça, nesta cidade, filha de CELSO LUIS ROCHA  e  ERIEL-
MA   APARECIDA ROCHA. 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, 19 de maio de 2012. 

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
HUGO LEONARDO GOMES GARCIA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão engenheiro mecânico, estado civil solteiro, de 26 anos de idade, 
nascido em Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro,  no  dia  16  de  
outubro de 1985, residente e domiciliado na Rua Carlos Gomes,  nº  85,  
Jardim Amalia II, Volta Redonda RJ,  filho  de  ROGERIO  FLAVIO  GO-
MES  GARCIA e TEREZA CRISTINA CONCEIÇÃO GARCIA.                             
MARJORIE OUVERNEY DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão estudante, estado civil solteira, de 16 anos de idade, nascida em 
Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 13  de  maio  de  1996,  
residente e domiciliada  na  Rua  Benedito  Darcy  Monteiro,  nº  155, 
Araretama, nesta cidade, filha de GIUSEPE MARIETTO DE FREITAS 
e CRISTHIANE ELOUISE OUVERNEY DE FREITAS. Apresentaram os 
documentos 1, 2, 3 e 4, do Art. 1.525, do Código Civil. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.                                 
Pindamonhangaba, 19 de maio de 2012. 

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
 exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                  
TARCISIO PROSPERI LEITE JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão advogado, estado civil solteiro, de 31 anos de idade, nascido em 
Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais,  no  dia  28  de  julho de 1980, 
residente e domiciliado na Rua  General  Julio  Salgado 
 nº 950, aptº 62, Santana, nesta cidade, filho de TARCISIO PROSPERI 
LEITE e MARISA CABREIRA LEITE.                                         
CAROLINA FARO VARKALA, de nacionalidade brasileira, profissão ad-
ministradora de empresas, estado civil solteira, de 25 anos de  idade, 
nascida em São Paulo,  Estado  de São  Paulo,  no  dia  21  de   fevereiro 
de 1987,  residente  e  domiciliada  na  Rua  General  Julio 
Salgado nº 950, aptº 62, Santana, nesta cidade, filha de NELSON VA-
RKALA e RITA IRMA FARO VARKALA. 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, 19 de maio de 2012. 

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos 
exigidos pelo Código Civil Brasileiro:                              
RODOLFO DEL MÔNACO DE MEDEIROS, estado civil solteiro, profis-
são cineasta, nascido em  Pindamonhangaba SP, no  dia  dezenove  de  
janeiro de mil novecentos e setenta e seis (19/01/1976),  residente  e 
domiciliado na Rua Eduardo Silva  Neto,  nº  387.  Bairro Jardim 
 Mariana, Pindamonhangaba SP, filho de GILBERTO ESTEVES DE ME-
DEIROS e de REGINA GLÓRIA DEL MÔNACO DE MEDEIROS.                         
 RENATA MARIA SIQUEIRA BORGES, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida Campos do Jordão SP, no dia seis de janeiro de mil 
noventos e setenta e  oito  (06/01/1978),   residente   e  domiciliada na 
Rua Deputado Franco Montoro nº  91,  Bairro  Centro,  Santo Antonio 
do Pinhal SP, filha de ANTENOR PEREIRA BORGES  e de  MYRIAM 
MARIA SIQUEIRA BORGES. Apresentaram os documentos do Código 
Civil Brasileiro. Se alguém souber de algum  impedimento,  oponha-o  na 
forma da Lei.                                                    
 Pindamonhangaba, 21 de maio de 2012.                     

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos  
 exigidos pelo Art. 1.525, do Código Civil Brasileiro:                   
 ADRIANO DE JESUS SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão 
embalador, estado civil divorciado, de 40 anos de idade, nascido em Pin-
damonhangaba, Estado de São Paulo, no dia 17 de outubro de 1971, 
residente e domiciliado na Rua Cassio Pires Salgado, nº 131, Nova  
 Esperança, Araretama, nesta cidade, filho de BENEDITO DE JESUS 
SOUZA e ROSALINA DE GODOI SOUZA.                                              
 REGINA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão servente, 
estado civil solteira, de 40   anos   de  idade,  nascida   em  Pindamonhan-
gaba, Estado de São Paulo, no  dia  17  de  maio  de  1972,  residente e 
domiciliada na Rua Cassio  Pires  Salgado,  nº  131,  Nova  
Esperança, Araretama, nesta cidade, filha de JOAQUIM PINTO DE SOU-
ZA e GUILHERMINA DAS DORES SOUZA. Apresentaram os documen-
tos 1, 3, 4 e 5, do Art. 1.525, do Código Civil.  Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei.                                  
 Pindamonhangaba, 21 de maio de 2012.

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 vulne-
rabilidade e capacitação profissional para Adolescente e Jovem socialmente vulnerá-
vel.
Público Alvo: 
• Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios 
assistenciais residentes na região do CRAS Araretama. 
PROJETO VEM SER – PÓLO CASTOLIRA
• Projeto de formação para o trabalho voltado a famílias em situação de vulne-
rabilidade e capacitação profissional para Adolescente e Jovem socialmente vulnerá-
vel.
Público Alvo: 
• Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios 
assistenciais residentes na região do CRAS Castolira. 
PROJETO VEM SER – PÓLO FEITAL
• Projeto de formação para o trabalho voltado a famílias em situação de vulne-
rabilidade e capacitação profissional para Adolescente e Jovem socialmente vulnerá-
vel.
Público Alvo: 
• Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios 
assistenciais 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 celebração de convênio para o atendimento a que se propõe, de acordo com sua 
Proposta 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 
autorizada 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 en-
tidade 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 regula-
ridade 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 
entidade 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 Pindamo-
nhangaba.
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 Mu-
nicipal, bem como na Câmara Municipal de Pindamonhangaba.
12. Balanço patrimonial e financeiro do exercício anterior, assinado por contador 
inscrito no Conselho Regional de Contabilidade – CRC (Identificar o número de re-
gistro 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 respon-
dendo a processo ou inquérito);
2. Não será aceita, em hipótese alguma, habilitação de entidades que não este-
jam com a documentação completa de acordo com o estabelecido nas Disposições 
Gerais;
3. As entidades sociais deverão contar com pelo menos um técnico (Assistente 
Social) para acompanhar a execução do projeto.
4. Para elaboração do Plano de Trabalho, deverá ser utilizado manual apresen-
tado pela Secretaria de Saúde e Assistência Social;
5. Em caso de dúvida entrar em contato com o setor de Apoio Técnico às En-
tidades Sociais – no CREAS – Rua Euclides Figueiredo 96 – Alto Cardoso ou pelo 
telefone: 3643-1609 ou 3643-1607.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDAMONHANGABA

                                                 ESTADO DE SÃO PAULO

                                 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTêNCIA SOCIAL

                                                   AUDIêNCIA PÚBLICA

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Pindamonhangaba estará no próximo dia 30 
de maio de 2012, às 15h00, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, para 
a Audiência Pública referente ao 1º Quadrimestre de 2012. Todos estão convidados.

(1ª/3x)

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

AMORVA
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VALE DAS ACÁCIAS
Com sede no Centro Comunitário Vale das Acácias sito á Rua dos Cravos,nº240 
Nesta; por sua presidente abaixo assinado, tendo em vista o disposto no artigo 
33º;34  do Estatuto social  com Certificado de Personalidade Jurídica; sob o  RG  nº 
1209/2006;Convocação geral para Eleição dos Cargos da Diretoria Executiva  e Con-
selho Fiscal; O Pleito se dará  em data e horário estabelecido pela comissão Eleitoral 
em conformidade com o disposto no artigo 35.Data: 30 de junho de 2012,Hora:9:00 
em primeira chamada com um terço e 9:30 em segunda chamada com qualquer 
número.
As inscrições das chapas deverão ser entregues na sede das 9:00 ás 18:00 de seg. 
á sex 
De 01 a 29 de junho de 2012.

Comissão Eleitoral
Evandro Luiz Nunes da Conceição

Maria Aparecida Ferreira
Jairo Joaquim dos Santos Milad

William Souza Junior

Presidente
Luciene Modesto Silva

EDITAL DE CONVOCAÇÂO

EDITAL PARA CITAÇÃO DE IVETE APARECIDA DOS SANTOS COM PRAZO DE 30 
DIAS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO FISCAL, REGISTRADOS SOB Nº 
8820/10 QUE LHE MOVE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA 
COMO SEGUE:
O Doutor VALDIR MARINS ALVES, MM. Juíz de Direito da SEF-SETOR DE EXECU-
ÇÃO FISCAL da Comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, na forma da lei, 
etc...
FAZ SABER ao executado(s), IVETE APARECIDA DOS SANTOS, com endereço incerto 
e não sabido, que por este Juízo e Cartório da SEF –SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, 
tramitam os autos de Ação de EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 8820/10, que lhe move 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, distribuído em 10/12/2010 con-
forme petição inicial, referente a CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Deu-se á causa o valor 
de R$888,93  em Out.10. Pelo presente edital fica o executado (s), IVETE APARECIDA 

DOS SANTOS, devidamente CITADO para todos os atos e termos da ação proposta, 
conforme resumo da petição inicial supra transcrito e advertida de que o prazo para 
pagamento do valor executado é o de 5 (cinco) dias, a contar do 31º dia da publicação 
deste, ficando ainda advertido de que o prazo para oferecimento de eventual embargo 
é o de 30 (trinta) dias, a contar da intimação da penhora a se realizar nos autos, e que 
não o sendo, prosseguir-se-á os termos em seus ulteriores termos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados pela exeqüente, nos termos do art. 319 do CPC. E, 
para que chegue ao conhecimento do executado, que não poderá  alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será  publicado e afixado na forma da lei.  Nada mais. 
Dado e passado nesta cidade e comarca de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, 
aos 21 de maio de 2012.

 VALDIR MARINS ALVES
Juíz de Direito

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 
mercado 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 
Araretama, CRAS Castolira, e CRAS Cidade Nova, conforme critérios já citados no 
edital.



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 balcão 
c/ habilitação categ. B
Atendente de farmacia
Auxiliar de enferma-
gem
Auxiliar de escritu-
ração fiscal
Auxiliar de marceneiro
Babá
Barwoman
Carpinteiro 
Coordenador pedagó-
gico
Corretor de imóveis
Costureira industrial: 
overloque e galoneira
Cozinheiro industrial
Encarregado de su-
permercado
Estagiário de publi-
cidade
Farmacêutico
Guindasteiro
Instalador de alarmes
Instrutor de infor-
mática
Jateador (experiência 
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
Técnico de edificações
Técnico de telecomu-
nicações
Técnico eletrônico
Técnico em nutrição 
(masculino)
Técnico em seguran-
ça do trabalho
Vendedor externo 
(cursos profis., pu-
blicidade, 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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